255 වන කාණ්ඩය - 10 වන කලාපය

2017 ඔක්ත ෝබර් 20 වන සිකුරාදා
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[ைொண்புைிகு
பந்துலொல்
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පූ. භා. 10.30 පාර්ලිතම්න්ුරව රැසන විය.
කථානායකුරමා [ගු කු ජයසූරිය මහ ා] මූලාසනාරූඪ විය.
பொ ொளுைன்றம் மு.ப. 10.30 ைைிக்குக் கூடியது.
சபொநொயகர் அெர்கள் [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை
ெகித்தொர்கள்.
The Parliament met at 10.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

නිතේදන

அறிெிப்புக்கள்

ගු ගයන්
කුණාතිලක මහ ා (ඉඩම් සහ
පාර්ලිතම්න්ුර ප්රතිසංසනකරණ අමා ය හා ආණ්ඩු පක්ෂත
ප්රධාාන සංවිධාායකුරමා)

(ைொண்புைிகு கயந்த
கருைொதிலக்க - கொைி ைற்றும்
பொ ொளுைன்ற
ைறுசீ மைப்பு
அமைச்சரும்
அ சொங்கக்
கட்சியின் முதற்ரகொலொசொனும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)
ගරු කථානායකතුමනි ිධනයා තාක්ෂණ හා පර්ශආෂණ
අමාතයතුමා ශවනුශවන් 017 වර්ෂය සඳහා නවීන තාක්ෂණ
පිළිබඳ ්තර් සී. ක්ලාක් ්යතනශආ වාර්ෂික වාර්තාව මම
ඉදිරිපත්ව කරමි.

එම වාර්තාව අායාපනය හා මානව ස)පත්ව සසවර්ානය
පිළිබඳ ්සශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතු යැයි
මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ANNOUNCEMENTS
I

කථානායකුරමාතප සහතිකය
சபொநொயக து சொன்றும
SPEAKER'S CERTIFICATE

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ්රී ලසකා ්රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජානරජාශආ ්ණ්ක්රම
වයවසථථාශ
9
වයවසථථාශ
ිධධිිධාාන ්රකාරව 0179
ඔක්ශතෝබර් 7 වැනි දින ම’ිධසින් “රක්ෂණ කර්මාන්තය ිධධිමත්ව
කිීමශ) (සසශ ෝාන ” නමැති පනත්ව ශකටු)පශතහි සහතිකය
සටහන් කරන ලන බව නැනු) දීමට කැමැත්වශතමි.

ගු ගයන්

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කථානායකතුමනි ධීවර හා ජාලජා ස)පත්ව සසවර්ාන
අමාතයතුමා සහ මහවැලි සසවර්ාන රාජාය අමාතයතුමා ශවනුශවන්
0174 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත සී-ශනෝර් පනනශ) වාර්ෂික වාර්තාව
මම ඉදිරිපත්ව කරමි.

එම වාර්තාව තිරසර සසවර්ානය හා පරිසරය සහ සථවභාිධක
ස)පත්ව පිළිබඳ ්සශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ
යුතු යැයි මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

II

ආණ්ඩුක්රම වයවසනථා මණ්ඩල රැසනීමම්
அ சியலமைப்புச் சமபக் கூட்டங்கள்

MEETINGS OF THE CONSTITUTIONAL ASSEMBLY

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රීවරුනි 0179 සැතැතැ)බර් මස 0ෙශවනි දින පැවති
පාර්ලිශ)න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසථවීශ) දී තීරණය කළ
පරිදි 0179 ඔක්ශතෝබර් 31ශවනි සඳුනා ඔක්ශතෝබර් 37ශවනි
අඟහරුවානා සහ ශනොවැ)බර් 17ශවනි බනානා පූර්ව භාග 71.31 සිට
අපර භාග ෙ.31 නක්වා ්ණ්ක්රම වයවසථථා මණ්ඩලශආ රැසථවී)
දින තුනක් පාර්ලිශ)න්තු සභා ගර්භශආ දී පැවැත්වවීමට නියමිත
බැිධන් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ශලස සියලුම ගරු මන්ත්රීවරුන්ට
ශමයින් නැනු) දීමට කැමැත්වශතමි.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කථානායකතුමනි ිධදුලිබල හා පුනර්ජානනීය බල ක්ති
අමාතයතුමා ශවනුශවන් 017 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලසකා පරමාකක
බල ක්ති මණ්ඩලශආ වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත්ව කරමි.

එම වාර්තාව බල ක්ති පිළිබඳ ්සශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතු යැයි මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කථානායකතුමනි පළාත්ව සභා හා පළාත්ව පාලන
අමාතයතුමා ශවනුශවන් 017ෙ වර්ෂය සඳහා පළාත්ව සභා හා පළාත්ව
පාලන අමාතයාස ශආ කාර්ය සාාන වාර්තාව මම ඉදිරිපත්ව කරමි.

1369

පාර්ලිශ)න්තුව

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

(v)

එම
වාර්තාව
අභයන්තර පරිපාලනය
හා
රාජාය
කළමනාකරණය පිළිබඳ ්සශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත
ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්

1370
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
සහ 017 වර්ෂ සඳහා ශ්රී ලසකා වනවන් හමුනාශ වාර්ෂික
කාර්ය සාාන වාර්තා ස)බන්ාශයන් වූ එකී කාරක
සභාශ වාර්තාව මම ඉදිරිපත්ව කරමි.

සභාතම්සය ම තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී.
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

කුණාතිලක මහ ා

තපත්සම්

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කථානායකතුමනි සසවර්ාන උපාය මාර්ග හා ජාාතයන්තර
ශවළඳ අමාතයතුමා ශවනුශවන් 0173 සහ 0174 වර්ෂ සඳහා ශ්රී
ලසකා අපනයන සසවර්ාන මණ්ඩලශආ වාර්ෂික වාර්තා මම
ඉදිරිපත්ව කරමි. එම වාර්තා ්ර්ථික සසවර්ාන පිළිබඳ ්සශික
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජානා
කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
සථතුතියි. කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම.

ைனுக்கள்

PETITIONS
ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු නයා ගමශේ මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

ගු පවිත්රාතද්වි වන්නිආරචිික මහත්යය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) பெித் ொரதெி ென்னிஆ ச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)
ගරු කථානායකතුමනි රත්වනපුර ගැටන්ගම අසක 017/4 නරන
සථථානශයහි පදිචි ශක්.ඒ. දුමින්න කුමාර මහතාශගන් ලැබුක
ශපත්වසමක් මම පිළිගන්වමි.

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර් ා

துமறசொர் ரைற்பொர்மெக் குழு அறிக்மககள்
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS

(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කථානායකතුමනි පහත සඳහන් ශපත්වස) පහ මම
පිළිගන්වමි.

(1)

කළුතර කලමුල්ල ගාලුපාර අසක 40 නරන සථථානශයහි
පදිසචි ඒ.එච්.ශක්.එන්. අරිධන්න මහතාශගන් ලැබුක
ශපත්වසම

(2)

පන්නිපිටිය සිල්වා ශපශනස අසක 484/01 ඒ නරන
සථථානශයහි පදිසචි නමින්න ශවනශේ මහතාශගන් ලැබුක
ශපත්වසම

ගු තේ. සී. අලවුරවල මහ ා

(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலெத்துெல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)
ගරු කථානායකතුමනි ්රවාහනය හා සන්නිශ නනය පිළිබඳ
්සශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශ සභාපතිතුමා ශවනුශවන්
්රවාහනය හා සන්නිශ නනය පිළිබඳ ්සශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව ශවත ශයොමු කරන ලන “(013 අධිකාරය වූ ශමෝටර් වාහන
පනත යටශත්ව නිශයෝග” ස)බන්ාශයන් වූ එකී කාරක සභාශ
වාර්තාව මම ඉදිරිපත්ව කරමි.

සභාතම්සය ම තිබිය යුුරයයි නිතයෝග කරන ලදී.
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

(3) මාතර සුල්තානාශගොඩ කදුරුගසථ අද්නර යන ලිපිනශයහි
පදිසචි එ). වනණශසේකර මහතාශගන් ලැබුක ශපත්වසම
(4)

අකුරැසථස තිබ්ශබොටුවාව මුත්වශතට්ටුශහේන අසක 38/74 ඩී
නරන සථථානශයහි පදිසචි පී.එ). දිල්කි මධුෂානි
ශමනිධයශගන් ලැබුක ශපත්වසම සහ

(5)

රත්වමශල් ශනළු) වැව "සිසිර ශසවන" යන ලිපිනශයහි
පදිසචි ශරොමිශයල් න)බුශහේවා මහතාශගන් ලැබුක
ශපත්වසම.

ගු මලිත් ජයතිලක මහ ා
(ைொண்புைிகு ைலித் ஜயதிலக)

(The Hon. Malith Jayathilake)
ගරු කථානායකතුමනි ජාාතික ්රක්ෂාව පිළිබඳ ්සශික
අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කරන ලන

(i)

2012 සහ 0173 වර්ෂ සඳහා ්රක්ෂක ශසේවා අණ සහ
මාණ්ඩලික ිධනයාලශආ වාර්ෂික වාර්තා

(ii)

2015 වර්ෂය සඳහා ්රක්ෂක අමාතයාස ශආ කාර්ය සාාන
වාර්තාව

(iii) 0177 0170 0173 සහ 017 වර්ෂ සඳහා ශ්රී ලසකා යුන
හමුනාශ වාර්ෂික කාර්ය සාාන වාර්තා
(iv)

0177 0170 0173 සහ 017 වර්ෂ සඳහා ශ්රී ලසකා නාිධක
හමුනාශ වාර්ෂික කාර්ය සාාන වාර්තා සහ

ගු මලිත් ජයතිලක මහ ා
(ைொண்புைிகு ைலித் ஜயதிலக)

(The Hon. Malith Jayathilake)
ගරු කථානායකතුමනි ගල්පාත බටශගොඩ අසක 3/ 7 නරන
සථථානශයහි පදිසචි එ). කළණ පීරිසථ මහතාශගන් ලැබුක ශපත්වසම
මම පිළිගන්වමි.

ඉදිරිපත් කරන ලද තපත්සම් මහජන තපත්සම් ිළිතබඳ කාරක
සභාව පැවරිය යුුර යයි නිතයෝග කරන ලදී.

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.
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(අ

ප්රශ්නනවල වාිකක ිළිතුරු

(i)

2010 වර්ෂශආ සිට ශ) නක්වා නාගරික සසවර්ාන
අධිකාරිය මඟින් බදුල්ල දිසථ්රික්කය තුළ
ක්රියාත්වමක කරන ලන සසවර්ාන වයාපිති සසයාව
ශකොපමණන

(ii)

එම එක් එක් සසවර්ාන වයාපිතිශආ නම වැය
කරන ලන මුනල ශකොන්ත්රාත්ව ලබාදුන් සමාගශ)
නම එම සමාගමට ලබාදුන් මුනල ිධවිත කළ
දිනය සහ එම ිධවිත කිීමම සඳහා වැය කළ මුනල
ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්න

(iii)

අමාතයස ය ිධසින් බදුල්ල දිසථ්රික්කය තුළ
ඉදිරිශආදී ක්රියාත්වමක කිීමමට අශතැක්ෂිත සසවර්ාන
වයාපිති කවශර්න

ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ථ
අසක 7-7000/'7ෙ - (7 ගරු පද්ම උනය ාන්ත
වනණශසේකර මහතා. [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

්ර න
ථ අසක 0-7334/'7ෙ - (0 ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

යන්න එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශනහින?

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා

(්

(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කථානායකතුමනි මා එම ්ර න
ථ ය අහනවා.

ගු ගයන්

ශනො එශසේ න) ඒ මන්න?

ைொநக ைற்றும் ரைல் ைொகொை அபிெிருத்தி அமைச்சம க்
ரகட்ட ெினொ:
(அ) (i)

2010ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இதுெம , நக
அபிெிருத்தி அதிகொ சமபயின் மூலம் பதுமள
ைொெட்டத்தில்
நமடமுமறப்படுத்தப்பட்ட
அபிெிருத்திக் கருத்திட்டங்களின் எண்ைிக்மக
எவ்ெளவு என்பமதயும்;

(ii)

அந்த
ஒவ்தெொரு
அபிெிருத்திக்
கருத்திட்டத்தினதும் தபயர், தசலெிடப்பட்ட
பைத்ததொமக
ஒப்பந்தங்கள்
ெழங்கப்பட்ட
கம்பனியின்
தபயர்
அந்தக்
கம்பனிக்கு
ெழங்கப்பட்ட
பைத்ததொமக
ைற்றும்
திறந்துமெக்கப்பட்ட திகதி ைற்றும் அந்த திறந்து
மெத்தலுக்கொக தசலெிடப்பட்ட பைத்ததொமக
தனித்தனியொக யொது என்பமதயும்;

(iii)

அமைச்சினொல்
பதுமள
ைொெடத்தில்
எதிர்கொலத்தில் நமடமுமறப்படுத்த எதிர்பொர்க்
கப்படும் அபிெிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் யொமெ
என்பமதயும்;

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කථානායකතුමනි පළාත්ව සභා හා පළාත්ව පාලන
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම එම ්ර න
ථ යට පිළිතුරු දීම සඳහා සති
ශනකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිතයෝග කරන ලදී.

ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ථ අසක 3- 741 /'7ෙ - (0 ගරු බන්දුල වනණවර්ාන මහතා

- [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ?

්ර න
ථ අසක 4.

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்?

ගු චයන්ද විතේසිරි මහ ා

(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කථානායකතුමනි මම ්ර ථනය අහනවා. හැම නාම
ඇමතිතුමා නැහැ.

asked the Minister of Megapolis and Western
Development:
(a)

Will he inform this House -

(i)

නාගරික සංවර්ධාන අධිකාරිය ක්රියාත්මක කළ
සංවර්ධාන වයාපිති: බල්ේල දිසනරික්කය

(ii)

நக அபிெிருத்தி அதிகொ சமபயினொல்
நமடமுமறப்படுத்தப்பட்ட அபிெிருத்திக்
கருத்திட்டங்கள்: பதுமள ைொெட்டம்

DEVELOPMENT PROJECTS IMPLEMENTED BY URBAN
DEVELOPMENT AUTHORITY: BADULLA DISTRICT

1474/’16

(iii)

4. ගු චයන්ද විතේසිරි මහ ා

(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
මහානගර හා බසථනාහිර සසවර්ාන අමාතයතුමාශගන් ඇූ
්ර න
ථ ය - (7 :

(b)

the number of development projects
implemented in the Badulla District by the
Urban Development Authority from year
2010 up to now;
separately the name of each of the
development projects along with the
amount of money spent on each project,
name of the company to which the project
was awarded, the amount of money paid to
each of the contracting companies, the
dates on which each of the projects were
declared open and the amount of money
spent on such opening ceremonies; and
the development projects which are
expected to be implemented in the Badulla
District by the Ministry in future?

If not, why?
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ගු ගයන්

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කථානායකතුමනි අන ගරු ඇමතිතුමාට ිධශ ෂ
ේ
උත්වසවයකට සහභාගී වීමට තිශබන නිසා ටිකක් ්රමාන ශවන බව
කි වා. ්ර න
ථ යට අනාළ උත්වතරය එවා තිශබනවා.

ගරු කථානායකතුමනි මහානගර හා බසථනාහිර සසවර්ාන
සසවර්ාන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
ථ යට පිළිතුරු
ශනනවා.

(අ

(i)

9කි.

(ii)

ඇමුක) අසක 17 බලන්න. දීර්ඝ
තිශබන නිසා සභාග * කරනවා.

(iii)

ඔ .

ිධසථතරයක්

ඇමුක) අසක 10හි නක්වා ඇත.
බදුල්ල දිසථ්රික්කය තුළ ක්රියාත්වමක කරමින්
පවතින වයාපිති
(ඇමුකම 10
අනු
සසවර්ාන
අසක
වයාපිතිශආ
සථවභාවය

ශකොන්ත්රාත්ව
ලබා දුන්
සමාගශ)
නම

ඇසථතශ)න්තු
ගත මුනල
(රු. මිලියන
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බදුල්ල
1

ශසේනානායක
උනයානය
සසවර්ානය කිීමම

SF ඉදිකිීම)
්යතනය

2

අතුරු මාර්ග
සසවර්ාන
වයාපිතිය (නයා
වනණශසේකර මාවත

ඉසජිශන්රුම
ය කාර්යයන්
පිළිබඳ
මායම
උපශද් න
කාර්යාස ය

තැපැල්හල පාර
වාණිජා සසකීර්ණය

සිශආකා
ඉදිකිීම)
්යතනය

3

වැලිමඩ සතිශපොල
ඉදිකිීමම ශයෝජිත
ඇල්ල සසචාරක
පහසුක) සැපයීශ)
මායසථථානය
ඉදිකිීමම

(්

ඇමතිතුමාශේ පිළිතුශර් සඳහන් වුණා ශසේනානායක උනයානය
සසවර්ානය කිීමමට ඇසථතශ)න්තුගත මුනල රුපියල් මිලියන ෙ1යි
කියලා. ඒක භූගත රථ ගාලක්. පසුගිය ්ණ්ක්ව කාලශආ හිටපු
්රක්ෂක ශල්ක) ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මහතා තමයි බදුල්ලට ශ)
වයාපිතිය පටන් ගත්වශත්ව ගරු කථානායකතුමනි. පසුගිය ්ණ්ක්ව
ිධසින් එම වයාපිතිශආ වැඩ සියයට 41ක් ිධතර අවසන් කරලායි
තිබුශණ්. නමුත්ව යහ පාලන ්ණ්ක්ව ්වාට පසථශසේ පළාත්ව සභාව
ිධසින් මුය කාර්යක් ශසේ සලකා 017ෙ වර්ෂශආ ශ) වයාපිතියට
අමතර ්රතිපානනයක් ශවන් කළා. හැබැයි ඒක කරන්න බැරි වුණා
ගරු කථානායකතුමනි. නැවතත්ව 0179 වර්ෂය මුලදී පරිපූරකයක්
නාලා තවත්ව මුනලක් එකතු කරලා ශ) වයාපිතිශආ වැඩ අවසන්
කළා. ශ) ස)බන්ාව ිධගණකාධිපති ශනපාර්තශ)න්තුව ්ර ථන
කළා. මුනල් ශරවනලාසි අනුව පළාත්ව සභාවක වර්ෂය මුල අතිශර්ක
ඇසථතශ)න්තුවක් -පරිපූරකයක්- නැමීම පිළිබඳව ්ර ථන කළා.
ශමොකන එශලස කරන්න බැහැ. අශනක් එක නහතුන්වන
්ණ්ක්රම වයවසථථා සසශ ෝානය යටශත්ව පළාත්ව සභාවලට බලය
ශබනන ශකොට පළාශත්ව තිශබන මුය කාර්යක් සඳහා කටයුතු
කිීමම හැර තවත්ව අමාතයාස යකින් ශවන් කරපු මුනලකට පරිපූරක
ඇසථතශ)න්තුවක් නැමීම සහ තවත්ව කාරණා රාශියක් නිසා
ිධගණකාධිපති ශනපාර්තශ)න්තුශවන් ්ර න
ථ
කළා. ගරු
කථානායකතුමනි අශතැ පළාශත්ව ශමවැනි ශද්වල් දිගින් දිගටම
සිද්ා වනවා.
ගරු කථානායකතුමනි මම කියන්න උත්වසාහ නරන්ශන්
ශමයයි. අතිගරු ජානාධිපතිතුමාවත්ව ශගන්වාශගන පසු ගිය දිනක
ශමම වයාපිතිය ිධවිත කළා. එතශකොට ශ)ක යහපාලන
්ණ්ක්ශවන් කළාය කියන කාරණය ශපන්නු) කරනවා වාශේම -

ගු කථානායකුරමා
92

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමනි අතුරු ්ර ථනය අහන්න ශකෝ.

ගු චයන්ද විතේසිරි මහ ා

(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)

50
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අනාළ නැත.

ගු චයන්ද විතේසිරි මහ ා

(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කථානායකතුමනි මා අතුරු ්ර න
ථ කිහිපයක් ඇමතිතුමාට
ශයොමු කරනවා. මශේ පළමුවැනි අතුරු ්ර ථනය ශමයයි. ගරු

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
යහපාලන ්ණ්ක්ව ජානතාව ශනොමඟ යැවීමකුයි සිද්ා කර
තිශබන්ශන්. මට ගරු ඇමතිතුමාශගන් අහන්න තිශබන්ශන්
අතිගරු ජානාධිපතිතුමා ශගනැල්ලා ශ)ක ිධවිත කිීමමට කටයුතු
කශළේ ශ) ිධගණන ිධමසුම වසා ගැනීම ශවනුශවන්න කියන එකයි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි ඔබතුමා එම ්ර න
ථ ය
ගරු ඇමතිතුමාට ශයොමු කරන්න.

ගු ගයන්

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ශහොඳයි.

ගු කථානායකුරමා
—————————
* පුසන කාලත
බා ඇ .

* நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම සථතුතියි. [බාාා කිීමමක්] ශනවන අතුරු ්ර න
ථ ය
අහන්න.
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ගු චයන්ද විතේසිරි මහ ා

(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කථානායකතුමනි මශේ ශනවන අතුරු ්ර ථනය ශමයයි.
ඇල්ල ්රශද් ශආ සසවර්ාන වයාපිතියක් සඳහා මුනලක් ශවන්
කළාය කියලා සඳහන් කර තිශබනවා. මා හිතන ිධධියට දු)රිය
ශනපාර්තශ)න්තුශ රථ ගාලක් සඳහායි ඒ මුනල් ශවන් කර
තිබුශණ්. ඒ ගැන සථතුතිවන්ත ශවනවා. ඒ ිධතරක් ශනොශවයි. ගරු
ඇමතිතුමාශේ තවත්ව හඳුනා ගත්ව ිධ ාල සසවර්ාන වැඩ
පිළිශවළකට අපි ශයෝජානා දීලා තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමා
බදුල්ලට ්පු ශවලාශ ඒ ස)බන්ාශයන් ශපොශරොන්දුවක් දුන්නා.
ඒ පිළිබඳ වර්තමාන ්රගතිය එතුමාශගන් අහන්න නන..

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. ඒ ්ර න
ථ යත්ව ගරු ඇමතිතුමාට ශයොමු කරන්න.

ගු ගයන්
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කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ශහොඳයි.

ගු චයන්ද විතේසිරි මහ ා

(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කථානායකතුමනි -

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අතුරු ්ර න
ථ ශනකයි අහන්න පුළුවන් ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගු චයන්ද විතේසිරි මහ ා

(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශමොකක්න point of Order එක?

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශර්ඛීය අමාතයාස ශයන් කියා තිශබනවා ඒකට පිළිතුරු දිය
යුත්වශත්ව පළාත්ව සභාශ කිෂිකර්ම අමාතයාස ශයන් කියලා. ඒ
නිසයි ්ර න
ථ ය ඒ අයට ශයොමු කශළේ. පිළිතුර බලලා අපි ඊට
පසථශසේ ඒ ගැන කථා කරමු.

ගු චයන්ද විතේසිරි මහ ා

(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
පළාත්ව සභාශ කිෂිකර්ම අමාතයාස ශයන් ශ) සඳහා වැඩ
පිළිශවළක් ශනොවුක නිසා තමයි මා ශර්ඛීය අමාතයාස යට ශ)ක
ශයොමු කශළේ. එතැනින්ම ශපශනනවා උමා ඔශයන් අශතැ
කිෂිකර්මයට වුක හානිය පිළිබඳව ශමශතක් ශ) රජායත්ව
අවාානය ශයොමු ශනොකළාය කියන කාරණය. ශමොකන ශර්ඛීය
අමාතයාස ය නන්ශන් නැහැ ශකොච්චර කිෂි ් ) ්රමාණයක් ශ)
නිසා අහිමි වී තිශබනවන කියන එක. අශතැ ්රශද් ශයන් ිධ ාල
නායකත්වවයක් ශ) ජාාතික -

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ පිළිතුරු ලැබුණාට පසථශසේ අපි කථා කරමු. එතශකොට මම
අවසථථාව ශනන්න). ශබොශහොම සථතුතියි.

පාර්ලිතම්න්ුරතේ අය වැය කාර්යාලයක් ිළහිටුීමම:
විසන ර
பொ ொளுைன்றத்தில் ெ வு-தசலவுத்திட்ட
அலுெலகத்மதத் தொபித்தல்: ெிப ம்

ESTABLISHMENT OF A BUDGET OFFICE IN PARLIAMENT:
DETAILS
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5.ගු වාසුතද්ව නානායක්කාර මහ ා
(ைொண்புைிகு ெொசுரதெ நொைொயக்கொ )

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
අග්රාමාතයතුමා සහ ජාාතික ්රතිපත්වති හා ්ර්ථික කටයුතු
අමාතයතුමාශගන් ඇූ ්ර න
ථ ය:

(අ

(i)

පාර්ලිශ)න්තුශ
අයවැය
කාර්යාලයක්
පවත්වවාශගන යාමට ගනු ලැබූ තීරණය ක්රියාත්වමක
වන්ශන්න

(ii)

සිදුිධය හැකි අයවැය කතැපාදු කිීම) පිළිබඳව ිධමසා
බැලිය හැකි ්යතනය කවශර්න

(iii)

අයවැශයන්
ශනනු
ලැබූ
ක්රියාකාරිත්වවශආ
්රගතිය
නැනගන්ශන් ශකශසේන

(iv)

2017 අයවැශආ සුභසාාන ශයෝජානා ඉටුකිීමශ)
දින සටහනක් (කැලැන්ඩරයක් ලබා ශනන්ශන්න

ගු චයන්ද විතේසිරි මහ ා

(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කථානායකතුමනි මා ඊශආ දින කිෂිකර්ම අමාතයාස යට
්ර න
ථ යක් ශයොමු කළා. බණ්ඩාරශවල ඇතුළු කිෂිකාර්මික-

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒක නැනටමත්ව පළාත්ව සභාශ ගරු
කිෂිකර්ම ඇමතිතුමාට ශයොමු කර තිශබනවා. එයට ඉතා
ඉක්මනින් පිළිතුරු ලබා ශනයි.

යන්න එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශනහින?
(්

ගු චයන්ද විතේසිරි මහ ා

(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කථානායකතුමනි ශර්ඛීය අමාතයාස ශයනුයි ශමය ඇසිය
යුත්වශත්ව.

ශපොශරොන්දුවල
පාර්ලිශ)න්තුව

(i)

2015 අයවැය ශයෝජානාවලින් ඉටු ශනොකරන ලන
ශයෝජානා කවශර්න

(ii)

එම ශයෝජානා ඉටු ශනොකිීමමට ශහේතු කවශර්න

යන්නත්ව එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශනහින?
(ඇ

ශනො එශසේ න) ඒ මන්න?
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පාර්ලිශ)න්තුව

[ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර මහතා]

பி தை அமைச்சரும் ரதசிய தகொள்மககள் ைற்றும்
தபொருளொதொ
அலுெல்கள் அமைச்சருைொனெம க் ரகட்ட
ெினொ:
(அ) (i)

பொ ொளுைன்றத்தில்
ெ வுதசலவுத்திட்ட
அலுெலகம்
ஒன்மறப்
ரபைிெருெதற்கொக
எடுக்கப்பட்ட
தீர்ைொனம்
நமடமுமறப்
படுத்தப்படுகிறதொ என்பமதயும்;

(ii)

ஏற்படக்கூடிய ெ வுதசலவுத்திட்டக் குமறதல்
கள் ததொடர்பொக ரகட்டறிந்து தகொள்ெதற்கொன
நிறுெனங்கள் யொமெ என்பமதயும்;

(iii)

ெ வுதசலவுத்திட்டத்தின் மூலம் ெழங்கப்படும்
ெொக்குறுதிகளின்
தசயற்படு
தன்மையின்
முன்ரனற்றம்
ததொடர்பொக
பொ ொளுைன்றத்
தினொல் எவ்ெொறு அறிந்துதகொள்ள முடியும்
என்பமதயும்;

(iv)

2 0 1 7ஆம்
ஆண்டுக்கொன
ெ வுதசலவுத்
திட்டத்தின்
நலன்புொி
ததொடர்பொன
பிர மைகள் நிமறரெற்றப்படும் நொரளட்டுக்
(கலண்டர்) குறிப்தபொன்மற தபற்றுத்தருெொ ொ
என்பமதயும்;

ගු නිතරෝෂන් තපතර්රා මහ ා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා
ආර්ථික ක යුුර රාජය අමා යුරමා)
(ைொண்புைிகு நிர ொஷன் தபர ொ - ரதசிய தகொள்மககள்
ைற்றும் தபொருளொதொ அலுெல்கள் இ ொஜொங்க அமைச்சர்)

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)
ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාාතික ්රතිපත්වති
හා ්ර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
ථ යට
පිළිතුරු ශනනවා.

(අ

அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொ ொ?
(ஆ) (i)

2015
ஆம்
ஆண்டுக்கொன
ெ வுதசலவுத்
திட்டத்தில்
நிமறரெற்றப்
படொத
முன்தைொழிவுகள் யொமெ என்பமதயும்;

(ii)

அந்த
முன்தைொழிவுகள்
நிமறரெற்றப்
படொமைக்கொன கொ ைம் யொததன்பமதயும்;

(්

(i)

ඔ . නැනට නීති ශකටු)පත්ව ස)පානක ිධසින්
කැ් නට් මණ්ඩලශආ අනුමැතිය පරිදි අනාළ පනත
ශකටු)පත්ව කරමින් පවතී.

(ii)

අය වැය පිළිබඳ ිධවානය පැවැත්වවීශමන් අනතුරුව
එය ස)මත කරනු ලබන්ශන් පාර්ලිශ)න්තුව
මඟිනි. පාර්ලිශ)න්තුව තුළදී ඒ ස)බන්ාශයන්
නන.ම අවසථථාවක ිධමසිය හැක.

(iii)

රජාශආ සියලුම අමාතයාස , ශනපාර්තශ)න්තු,
සසසථථා හා වයවසථථාපිත මණ්ඩල වැනි සියලුම
්යතන තම වාර්ෂික කාර්ය සාාන වාර්තා
පාර්ලිශ)න්තුවට ඉදිරිපත්ව කරනු ලබයි. එශසේම,
රාජාය මුනල් කමිටුව හා ්සශික අධීක්ෂණ කමිටු
හරහා ශ) ස)බන්ාව ිධමසිය හැක.

(iv)

ිධිධා අමාතයාස හා ්යතන ිධසින් අනාළ
වැඩසටහන් ක්රියාත්වමක කරනු ලැශබ්. එම
්යතනවල වාර්ෂික වාර්තාවල හා ක්රියාකාීම
සැලසු)වල ශමම ශතොරතුරු ඇතුළත්ව කරනු
ලැශබ්.

(i)

දින 711 වැඩසටහන ක්රියාත්වමක කිීමශ)දී
ශපොශරොන්දු වූ සියලු සහන ජානතාවට ලබාශනන
ලදී.

(ii)

අනාළ ශනොශ .

அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொ ொ?
(இ) இன்ரறல், ஏன்?

(ඇ

asked the Prime Minister and Minister of National
Policies and Economic Affairs:

(a)

Will he inform this House(i)

whether the decision to run a Budget Office at
Parliament is being implemented;

(ii)

the institute from which enquiries can be
made about possible budget cuts;

(iii)

the methodology as to how Parliament can
obtain information about the progress of the
implementation of pledges given through the
budget; and

(iv)

(b)

(c)

whether a calendar for implementing the
2017 Budget Proposals for welfare will be
provided?

Will he also inform this House (i)

out of the Budget Proposals for year 2015,
those that were not implemented; and

(ii)

the reasons as to why those proposals were
not implemented?

If not, why?

අනාළ ශනොශ .

ගු වාසුතද්ව නානායක්කාර මහ ා

(ைொண்புைிகு ெொசுரதெ நொைொயக்கொ )

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
2018 වර්ෂයට අය වැයක් එන්න නියමිතයි. ඊට ශපර නැන ගත
යුතු කරුක රාශියක් නැන ගන්නයි අපි ශ) ්ර න
ථ ය ඉදිරිපත්ව කශළේ.
ඒ අනුව ශ) කරුක, ශතොරතුරු අපට ශ) පාර්ලිශ)න්තුවට
ලැබුශණොත්ව ශහොඳ අය වැය ිධවානයක් කළ හැකියි. නැන් එතුමා
අපට උත්වතර ශනන්ශන්, "අර වාර්තාශවන් ශහොයා ගන්න. එශහම
නැත්වන) ශ) ගැන ිධමසීමක් කරලා ශහොයා ගන්න." කියලා.

ශ)ක නික) නමා ගහනවා වාශේ කථාවක්. එශහම ශනොශවයි.
අපි අය වැය ගැන කථා කළාට අය වැය කාර්යාලය තවම පිහිටුවා
නැහැ. අපට අය වැය ගැන අහන්න ශවන තැනක් නැහැ ශන්? අය
වැය කාර්යාලය පිහිටුවනවා කි ශ ම අයවැය ශතොරතුරු ගන්නයි.
නමුත්ව, තවම ඒක ශකටු)පත්ව අස ශආ තිශබන්ශන්. එම නිසා අය
වැය කාර්යාලය ශවනුවට අපට ශ) ශතොරතුරු අහලා නැනගන්න
පුළුවන් ශවන තැනක් තිශබනවාන? ශ) මම අසා තිශබන ්ර න
ථ .
ශ) ශතොරතුරු අතැනින් ගන්න, ශමතැනින් ගන්න කි වාට ඒවා
ඔක්ශකෝම බලා මන්ත්රීවරුන්ට ශ) ශතොරතුරු ඔක්ශකෝම එකතු
කර ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා ශ) ශතොරතුරු ටික අපට
ලබා ශනන්න. සාමානයශයන් පූර්ව අය වැය වාර්තාවක් ඉදිරිපත්ව
කරනවා. ඒ පූර්ව අයවැය වාර්තාවට ශ) කරුක ටික ඇතුළත්ව කර
ශනන්න පුළුවන්න කියලා මා ඔබතුමාශගන් අහනවා.

1379
ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි, පුළුවන්කමක් තිශබනවා න), ඒක
කරලා ශනන්න.

ගු නිතරෝෂන් තපතර්රා මහ ා
(ைொண்புைிகு நிர ொஷன் தபர
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ொ)

(The Hon. Niroshan Perera)
අපි ඒ පිළිබඳව ශසොයා බලන්න).

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. ශබොශහොම සථතුතියි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු රාජාය අමාතයතුමා, එයට පුළුවන් තර) ්රමුත්වවය
ශනන්න.

ගු නිතරෝෂන් තපතර්රා මහ ා
(ைொண்புைிகு நிர ொஷன் தபர

ொ)

(The Hon. Niroshan Perera)
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට ඒවා ශසොයා ගන්න පුළුවන්
ශකොශහන්න කියන එක ස)බන්ාශයන් මා ස)පූර්ණ පිළිතුරක්
දුන්නා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

ගු වාසුතද්ව නානායක්කාර මහ ා

(The Hon. Speaker)
එයට ්රමුත්වවය දීලා සහය ශනන්න.

(ைொண்புைிகு ெொசுரதெ நொைொயக்கொ )

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
මට ඇහුශණ් නැහැ.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුමා කි වා, "ඒක කරලා ශනන්න)." කියලා.

ගු වාසුතද්ව නානායක්කාර මහ ා

වේ ඌරන් පහර දීතමන් සිල් වූ ජීවි හානි:
වන්දි

கொட்டுப் பன்றிகளொல் ஏற்படும் உயிொிழப்புகள்:
இழப்பீடு
DEATHS CAUSED BY WILD BOAR ATTACKS:
COMPENSATION

1756/’17

(ைொண்புைிகு ெொசுரதெ நொைொயக்கொ )

6. ගු ලකී ජයවර්ධාන මහ ා

ගු නිතරෝෂන් තපතර්රා මහ ා

(The Hon. Lucky Jayawardana)
තිරසර සසවර්ාන හා වනජීිධ
්ර න
ථ ය- (7 :

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
රාජාය ඇමතිතුමා කි ව එක මට ඇහුශණ් නැහැ.
(ைொண்புைிகு நிர ொஷன் தபர

ொ)

(The Hon. Niroshan Perera)
ඔබතුමාශේ අනහස මා ශයොමු කරන්න).

(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயெர்தன)

(අ

වර්තමානශආදී වල් ඌරන්ශගන් මිනිසථ ජීිධතවලට
හානි සිදු ශවමින් පවතින බවත්ව

(ii)

ශ) වන ිධට වන අලියා කිඹුලා වලහා දිිධයා හා
කුළු හරකා යන සතුන්ශගන් සිදු වන ජීිධත
හානියකදී සථත්රී පුරුෂ සමාජාභාවය සහ වයසථ
ශේනයකින් ශතොරව රුපියල් 011 111/-ක වන්දි
මුනලක් ලබාදීමට කටයුතු සලසා ඇති බවත්ව

(iii)

නමුත්ව වල් ඌරාශගන් සිදු වන ජීිධත හානියකදී
එවන් වන්දි ලබාදීශ) රමශ නයක් ශනොමැති
බවත්ව

(ைொண்புைிகு ெொசுரதெ நொைொயக்கொ )

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
මශේ ශනවැනි අතුරු ්ර න
ථ ය ශමශසේයි.

එතුමා පිළිගන්ශන්න?
(්

ගු නිතරෝෂන් තපතර්රා මහ ා
(ைொண்புைிகு நிர ொஷன் தபர

(i)

එවන් හානිවලට ලක් වූ ඉතා අසරණ
තත්වත්වවශයන් පසුවන අය ශවනුශවන් වන්දි
ශගවීශ) රමශ නයක් කිනනමින් ක්රියාත්වමක කළ
යුතු බව පිළිගන්ශන්න

(ii)

එශසේ න) ඒ සඳහා කිනනමින් වන්දි රමයක්
ක්රියාත්වමක කරන්ශන්න

(iii)

එශසේ න) එම දිනය කවශර්න

ொ)

(The Hon. Niroshan Perera)
ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු ගණනාවක් ශමතුමාත්ව ශ)
පාර්ලිශ)න්තුව නිශයෝජානය කළා. නැන් අලුශතන් පත්වවූ යහ
පාලන ්ණ්ක්ව යටශත්ව ගරු අග්රාමාතයතුමා තමයි කැ් නට්
මණ්ඩලයට අයවැය කාර්යාලය පිළිබඳව ශයෝජානාව ඉදිරිපත්ව කර
ශ) වැඩ පිළිශවළ ශගන යන්ශන්. ශමච්චර කල් ඔබතුමාට ඔය
ශතොරතුරු ශසොයා ගන්න බැරිව ගියා ශන්. නැන් තමයි ඔබතුමාට
හදිසි ශවලා තිශබන්ශන් ඔය ශතොරතුරු ටික ශසොයා ගන්න. අපි ඒ
කටයුත්වත ඉක්මනින් කර ශනන්න). නැන් එය නීති ශකටු)පත්ව
ස)පානක අස ශආයි තිශබන්ශන්. එය ශකටු)පත්ව කරමින් යනවා.

ඇූ

(i)

ගු වාසුතද්ව නානායක්කාර මහ ා

ඇත්වතටම අය වැයකින් ශවන් කරන මුළු මුනලම ිධයන) කළාන,
නැද්න කියන එක ්ර ථනයක්. නැන් අපට ශපශනන හැටියට 017ෙ
අයවැශයන් රුපියල් ් ලියන 9 0ක් ිධයන) කරලා නැහැ. ඒ
වාශේම 0179 අයවැශයන් ශවන් කළ මුනලින් ිධයන) ශනොකරපු
මුනල ශකොපමණන කියලා අපට නැනගතහැකි ිධධියක් සලසථවන්න
කියලා මා ඉල්ලනවා. 0179 අයවැශයන් ිධයන) ශනොකළ මුනල
ශකොපමණන කියලා පාර්ලිශ)න්තුවට නන්වන්න.

අමාතයතුමාශගන්

යන්න එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශන්න?
(ඇ

ශනො එශසේ න) ඒ මන්න?

ெலுெொதொ
அபிெிருத்தி
அமைச்சம க் ரகட்ட ெினொ:

ைற்றும்

ெனசீெ ொசிகள்

(அ) (i) நிகழ்கொலத்தில் கொட்டுப் பன்றிகளினொல் ைனித
உயிர்களுக்குச்
ரசதம்
ஏற்படுகின்றததன்
பமதயும்;
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(ii)

(iii)

தற்ரபொது கொட்டு யொமன, முதமல, க டி,
சிறுத்மத
ைற்றும்
கொட்தடருமை
ஆகிய
ைிருகங்களினொல்
ஏற்படுகின்ற
உயிொிழப்
பின்ரபொது ஆண், தபண் பொல்நிமல ைற்றும்
ெயது ரபதைின்றி ரூபொ 200,000/- இழப்பீட்டுத்
ததொமகதயொன்மற ெழங்குெதற்கு நடெடிக்மக
எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பமதயும்;
எனினும்,
கொட்டுப் பன்றிகளொல் ஏற்படும்
உயிொிழப்புகளுக்கு
அத்தமகய
இழப்பீடு
ெழங்கும்
முமறமைதயொன்று
இல்மல
என்பமதயும்;

அெர் ஏற்றுக்தகொள்ெொ ொ?

(ஆ) (i)

(ii)

(iii)

அத்தமகய இழப்புகளுக்கு உள்ளொகி ைிக
நிர்க்கதியொன
நிமலயில்
உள்ளெர்களுக்கு
இழப்பீடு
ெழங்கும்
முமறமைதயொன்று
துொிதைொக நமடமுமறப்படுத்தப்படுதல் ரெண்
டுதைன்பமத ஏற்றுக்தகொள்ெொ ொ என்பமதயும்;
ஆதைனில், அதற்கொக துொிதைொக இழப்பீட்டு
முமறதயொன்மறச்
தசயற்படுத்துெொ ொ
என்பமதயும்;
ஆதைனில், அத்திகதி யொததன்பமதயும்;

அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ?
(இ) இன்ரறல், ஏன்?

ගු ගායණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා (තිරසර සංවර්ධාන
හා වනජීවි අමා යුරමා සහ බුද්ධා ශ්ාසන අමා යුරමා)

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக் ை தபர ொ - ெலுெொதொ
அபிெிருத்தி ைற்றும் ெனசீெ ொசிகள் அமைச்சரும் புத்தசொசன
அமைச்சரும்)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of
Sustainable Development and Wildlife and Minister of
Buddhasasana)
ගරු කථානායකතුමනි, අර පැත්වශත්ව තවම ක. ගහනවා ශන්.
[බාාා කිීමමක්]

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
තිරසර සසවර්ාන හා වනජීිධ අමාතයතුමා, පිළිතුර ශනන්න.

ගු ගායණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக் ை தபர

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
තිරසර සසවර්ාන හා
උත්වතරය ශනන්න.

වනජීිධ

(a)

Will he admit(i)

that people have been attacked by wild
boars at present;

(ii)

arrangements have been made to pay
compensation amounting to Rs. 200,000/for a loss of life caused by attacks by wild
elephants, crocodiles, bears, leopards and
wild buffalos irrespective of differences in
gender and age;
there is no such arrangement in the event of
deaths caused by wild boars?

(iii)
(b)

Will he inform this House(i)

(ii)

(iii)
(c)

whether he will admit that a mechanism
should be implemented speedily to pay
compensation for victims of wild boar
attacks who live in penury;
if so, whether a compensation mechanism
will be implemented promptly;
if so, the date on which it will be done?

If not, why?

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
තිරසර සසවර්ාන හා වනජීිධ අමාතයතුමා, පිළිතුර ලබා
ශනන්න.

අමාතයතුමනි, ්ර න
ථ යට

ගු ගායණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக் ை தபர

asked the Minister of Sustainable Development and
Wildlife:

ொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ගරු කථානායකතුමනි, අර බලන්න. කැල. සතා වාශේ ක.
ගහනවා. [බාාා කිීමමක්] අර, කැල. සතා වාශේ ක. ගහනවා.

ொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි ්ර න
ථ ය හරිම වැනගත්ව
්ර න
ථ යක්. වර්තමානශආදී වල් ඌරන්ශගන් මිනිසථ ජීිධතවලට හානි
සිදුශවමින් පවතින බවත්ව; -

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු අමාතයතුමනි, ්ර ථනය ්ශආ කියවන්න නන. නැහැ.
උත්වතරය ශනන්න.

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇේල මහ ා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
කමක් නැහැ. කියන්න ශනන්න.

ගු ගායණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக் ை தபர

ொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ඒක කියන්න නන.. එහි වටිනාකමක් තිශබනවා. ඒකයි
කි ශ .

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මට කාලය පිළිබඳ ්ර ථනයක් තිශබනවා.

ගු ගායණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக் ை தபர

ொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ලකී ජායවර්ාන මන්ත්රීතුමා ඇූ
්ර න
ථ යට පිළිතුර ශමශසේයි.
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(i)

(ii)

වල් ඌරන්ශගන් මිනිසථ ජීිධතවලට හානි සිදු වී ඇති
බවට වනජීිධ සසරක්ෂණ ශනපාර්තශ)න්තුශ
සසයා ශල්නවලට අනුව වාර්තා වී ශනොමැත.
ශ) වන කල් න) එශහම හානියක් ශවලා නැහැ.
ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ්රසචියක් ලැබී තිශබනවා,
මහනුවර ඔබතුමාශේ ්සනශආ පිහිටි උද්භින
උනයානශආ ඊශආ ශපශර්නා නවසක වල් ඌශරකු
සුද්නන්ශේ කකුල් අසථශසන් ඇතුළට ගියාය කියා.
ඔබතුමාශේ ්රශද් ශආ -නුවර- තිබුක කැලයක්
එළි කළා ශන්න? ඒ කැශල් සිටින ඌරන් එශහේට
ගිහිල්ලා. ශ) ශවනශතක් එවැනි සිදුවීමක් ශවලා
නැහැ.
නැත.

ගරු කථානායකතුමනි, වන අලියා ිධතරක් ශනොශවයි, කිඹුලා
ශහෝ වලහා ශහෝ දිිධයා ශහෝ කුළු හරකා යන සතුන් පහර දීලා
ශකශනක් මැරුශණොත්ව පසු ගිය කාලශආ -රාජාපක්ෂ රජාශයන්ශග ශ , රුපියල් 711,000.00යි. මම ශ) ගැටලුව අශතැ රජාශආ මමත්රී-රනිල් රජාශආ- කැ් නට් මණ්ඩලයට ශයොමු කරලා රුපියල්
200,000.00ක් ශගවන්න කටයුතු කළා. නැන් අපි රුපියල්
500,000.00ක් ශගවනවා.
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒක ශබොශහොම ශහොඳයි.

ගු ගායණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා

ொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඌරන්ශගන් න) තවම එශහම අනතුරු සිදු ශවලා නැහැ. ඇයි,
ඌරන් වැින ශවලා තිශබන්ශන්? ඇයි, ශමොනරුන් වැින ශවලා
තිශබන්ශන්? මම ඒකට උත්වතරය ශනන්න). ශමම සභා ගැබ තුළ
පාසල් ළමයිත්ව ඉන්නවා. කකුල් ශනශක් අපි පරිසර ශවනසක් ඇති
කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ග)වල නරි සිටියා. අන වනිධට
ග)වල නරි නැහැ. නරියා ශමොනරාශේ ් ත්වතර ක.වා, ඌරු පැට
ඇල්ලුවා. නැන් ශ) ඔක්ශකෝම ශවනසථ ශවලා තිශබන්ශන්.
සථවභාවාර්මයා අපට නඬුව) කරනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා ගරු
ලකී ජායවර්ාන මැතිතුමා -

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු ඇමතිතුමනි, එම ඌරු ්ර න
ථ ය ිධසඳා ශනන්න.

ගු ගායණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා

ொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
Farm එකක් නමනවා න) අපිට ඒකට අත ශනන්න පුළුවන්.

ශමොකන, වල් ඌරන්ශගන් ශහෝ හීල. ඌරන්ශගන් සිදුවුක
එවැනි සිදුවීමක් වාර්තා ශවලා නැහැ. කකුල් ශනශක් අයශගන් න)
ඌරන්ට හානියක් තිශබනවා.

ගු ලකී ජයවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயெர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)
නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඌරන්ශගන් -

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පළමුව උත්වතරය ලබා ශනන්න. ඊට
පසුව ගරු මන්ත්රීතුමා අතුරු ්ර ථන අහන්න. එශහම කළා න), වඩා
ශලශහසියි.

ගු ගායණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා

ொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(්

(ඇ

(i)

ජීිධත හානි හා ාීමරික හානි වාර්තාවී) සිදු වී
ශනොමැති බැිධන් වන්දි රමශ නයක් සැකසීශ)
අව යතාවක් පැන නැී  ශනොමැත.

(ii)

ඉහත (් (i) අනුව අනාළ ශනොශ .

(iii)

අනාළ ශනොශ .

අනාළ ශනොශ .

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ අතුරු ්ර ථන ශමොනවාන?

ගු ලකී ජයවර්ධාන මහ ා

(The Hon. Lucky Jayawardana)
ගරු කථානායකතුමනි, අශතැ ගරු ඇමතිතුමා කියනවා, ඌරන්
නිසා මිනිසුන් මැශරන්ශන් නැහැ කියලා. නමුත්ව උක්නුවර
මැතිවරණ ශකොට්ඨාසශආ උක්නුවර ්රාශද්ය ය ශල්ක) කාර්යාල
බල ්රශද් ශආදී ඌශරක් ගහලා මිනිශහක් මැරුණා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක පිළිගන්ශන් නැද්න?

ගු ගායණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා

ඔ .

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக் ை தபர

ொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ශමොකක්න?

(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயெர்தன)

ගු කථානායකුරමා

(iii)

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக் ை தபர

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக் ை தபர

ශ) වනිධට වන අලියා, කිඹුලා, වලහා, දිිධයා හා කුළු හරකා
යන සතුන්ශගන් සිදුවන ජීිධත හානියකදී සථත්රී, පුරුෂ සමාජාභාවය
සහ වයසථ ශේනයකින් ශතොරව රුපියල් 11,000.00ක වන්දි මුනලක්
ශගවනු ලැශබ්.

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக் ை தபர

ගු ගායණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக் ை தபர

ொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ගරු
කථානායකතුමනි, ශ)
ශවනශතක්
්රාශද්ය ය
ශල්ක)වරශයක් ශහෝ ග්රාම නිලාාරිවරශයක් එවැනි ශනයක් ගැන
කියලා නැහැ. මිනිසුන්ශගන් ඌරන්ට න) ්ර න
ථ යක් තිශබනවා.
අන්න ඒ ගැන න) අපට පැමිණිලි ලැබී තිශබනවා. ඒකයි ශමතැන
තිශබන ්ර න
ථ ය. ශවන ්ර න
ථ යක් නැහැ.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමා කියන පරිදි එවැනි ්ර න
ථ යක් ශවලා තිශබනවා
න), ඒ පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා නැනුවත්ව කරන්න. එතශකොට
වන්දියක් ලබා ශනයි.

ගු මනූෂ නානායක්කාර මහ ා (විතද්ශ් රැිරයා නිතයෝජය
අමා යුරමා)
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொ
ெொய்ப்புப் பி தி அமைச்சர்)

- தெளிநொட்டுத் ததொழில்

(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of
Foreign Employment)
ගරු කථානායකතුමනි, ශනවන අතුරු ්ර ථනය මම අහනවා.

ගරු ඇමතිතුමනි, වල්ඌරන්ශේ ගහනය සහ ශමොනරුන්ශේ
ගහනය ශ) වන ිධට අති ය බහුල ශවලා තිශබනවා. ශ)
කාරණාව නිසා ශගොිධ ් ) පවත්වවාශගන ය.ම අසීරු ශවලා
තිශබනවා. ිධ ාල ව ශයන් ශගොිධ ් ) පවත්වවාශගන යන
්රශද් වල ිධතරක් ශනොශවයි, සාමානය වතු පිටිවලවත්ව වගාවක්

1385
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පාර්ලිශ)න්තුව

[ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා]

පවත්වවාශගන යන්න බැරි තත්වත්වවයක් ඇති ශවලා තිශබනවා.
අශනක් කාරණාව තමයි, රිලවුන්ශගන් තිශබන ්ර න
ථ ය.
ශමොනරුන්ශේ, වල්ඌරන්ශේ සහ රිලවුන්ශේ ගහනය වැිනවීම
තමයි ්රාාන ව ශයන් ඇති ශවලා තිශබන ්ර න
ථ ය. ශ)කට ගත
හැකි ක්රියා මාර්ගය ශමොකක්න? ශ)කට ක්රියා මාර්ගයක්
ශනොගත්වශතොත්ව අශතැ භව ශභෝග කිසිවක් පවත්වවාශගන යන්න අපට
බැරි ශවනවා.

(ii)

(iii)

යන්න එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශන්න?

ගු ගායණී ජයවික්රම තපතර්රා මහ ා
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயெிக் ை தபர

ொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ගරු කථානායකතුමනි, අශතැ ජානාධිපතිතුමාත්ව, නිශයෝජාය
කථානායකතුමාත්ව, ශ) පාර්ලිශ)න්තුශ සියලු මන්ත්රීවරුත්ව බැ
ඉන්නවා, අශතැ රශට් භූමිය තිරසර භූමියක් නරන්න. මහ
ශපොශළොව, ගහ ශකොළ, සතා සි පාවා ්රක්ෂා කරශගන අපි
සථවභාව ාර්මයට මුල් තැන දීලා කටයුතු කරමු. පසු ගිය කාලශආ
ශලොකු ප.ිධල්ලක් තිබුණා. ශ) ප.ිධල්ලත්ව එක්ක සමනල්ලු වැින
වුණා. ඇයි ඒ? පරිසරයට ශබශහත්ව ගහන්ශන් නැති නිසා. ඇයි මී
උණ එන්ශන්? අශතැ පරිසරශආ ගැරඬි හිටියා. ශකෝ! අන ඒ
සත්වත්වවයන් නැහැ ශන්. ඒ ඔක්ශකෝම මැරිලා. ඉතින් මීයා රජා
කරනවා. නමුත්ව, සථවභාව ාර්මයට අපි නැවත ළස වුශණොත්ව ඔය
තත්වත්වවය අක් ශවලා යයි. ඒ නිසා අපි සථවභාව ාර්මයට මුල් තැන
දීලා කකුල් ශනශක් මිනිසථසු කරන වැරැදි පාලනය කරමු. වඳුරන්
ගැන කියලා ශනන්න ඉදිරිශආදී මම පන්තියක් තියනවා.

(්

ශනො එශසේ න) ඒ මන්න?

அனர்த்த முகொமைத்துெ அமைச்சம க் ரகட்ட ெினொ:
(அ) (i)

2017 ரை ைொதம் 26ஆம் திகதியிலிருந்து யூன்
ைொதம்
0 5ஆம்
திகதி
ெம
ஏற்பட்ட
தெ ௌ்ளப்தபருக்கு ைற்றும் ைண்சொிவு ஆபத்து
கொ ைைொக இ த்தினபுொி ைொெட்டத்தில் தொம்
குடியிருக்கும் வீடுகளிலிருந்து தெளிரயறுைொறு
அறிவுறுத்தப்பட்ட
குடும்பங்களின்
எண்
ைிக்மக,
ஒவ்தெொரு பி ரதச தசயலொளர்
பிொிவுக்கமைய தெவ்ரெறொக
எவ்ெளதென்
பமதயும்;

(ii)

ஏற்புமடய வீட்டு உொிமையொளர்களுக்கு அதற்கு
பதிலொகக்
கொைிகமள
ெழங்குெதற்கும்
வீதடொன்மற
நிர்ைொைிப்பதற்கும்
ரெமலத்
திட்டதைொன்று
தயொொிக்கப்பட்டுள்ளதொ
என்பமதயும்;

(iii)

ஆதைனில்,
ஒருெருக்கு
ெழங்கப்படும்
கொைியின் அளவும் வீட்மட நிர்ைொைிப்பதற்கு
ெழங்கப்படும்
இழப்பீட்டுத்
ததொமகயும்
எவ்ெளதென்பமதயும்;

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි, ශබොශහොම සථතුතියි. ගරු ඇමතිතුමා අපි හැශමෝම
සථවභාව ාර්මයට ගරු කරමු.

්ර න
ථ අසක 9 - 79 7/'79 - (7
මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

නිවාසවලින් ඉවත්වවීමට උපශනසථ දී ඇති පවුල්
සසයාව එක් එක් ්රාශද්ය ය ශල්ක) ශකොට්ඨාසය
අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණන
අනාළ නිවාස හිමියන්ට ඒ ශවනුශවන් ඉඩ)
ලබාදීමට සහ නිවාස ඉදිකර ගැනීමට වැඩ
පිළිශවළක් සකසථ කර තිශබ්න
එශසේ න) එක් පුද්ගලයකුට ලබාශනන ඉඩ)
්රමාණය සහ නිවසක් ඉදිකිීමමට ලබාශනන වන්දි
මුනල ශකොපමණන

ගරු එ).එච්.එ). සල්මාන්

அெர் இச் சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ?

/'79 - (7

ගරු එසථ.එ). මරික්කාර් මහතා

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்?

්ර න
ථ අසක - 7897/'79 - (7

ගරු ් මල් රත්වනායක මහතා -

asked the Minister of Disaster Management:

්ර න
ථ අසක 8 - 78
- [සභා ගර්භය තුළ නැත.]
[සභා ගර්භය තුළ නැත.]

්ර න
ථ අසක 71 - 789 /'79 - (7
- [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

(a)

Will he inform this House (i) the number of families who have been
advised to evict their homes owing to the
risk of floods and landslides that prevailed
in the Ratnapua District from 26 May to 05
June 2017, separately in respect of each
Divisional Secretary's Division?
(ii) whether a programme has been drawn up
to provide alternative lands or constructed
houses for the relevant householders?
(iii) If so, the extent of land to be given to each
person and the compensation to be paid for
the construction of a house?

(b)

If not, why?

ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා

ගංවුරර සහ නාය යෑම් නිසා ඉවත්ීමම උපතදසන දී
ඇති පවුේ: රත්නපුර දිසනරික්කය
தெ ௌ்ளப்தபருக்கு ைற்றும் ைண்சொிெினொல்
தெளிரயற அறிவுறுத்தப்பட்ட குடும்பங்கள்:
இ த்தினபுொி ைொெட்டம்

FAMILIES ADVISED TO EVICT DUE TO FLOODS AND
LANDSLIDES: RATNAPURA DISTRICT

1959/’17

11. ගු පවිත්රාතද්වි වන්නිආරචිික මහත්යය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) பெித் ொரதெி ென்னிஆ ச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)
්පනා කළමනාකරණ අමාතයතුමාශගන් ඇූ ්ර න
ථ ය - (7 :

(අ

(i)

2017 මැයි මස 0ෙ දින සිට ජූනි මස 1 දින නක්වා
ඇතිවූ ගසවතුර හා නායය.) අවනානම ශහේතුශවන්
රත්වනපුර දිසථ්රික්කශආ පදිසචිව සිටින තම

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහ ා (ආපදා කළමනාකරණ
අමා යුරමා)
(ைொண்புைிகு அநு
பிொியதர்ஷன
முகொமைத்துெ அமைச்சர்)

யொப்பொ

-

அனர்த்த

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Disaster Management)

ගරු කථානායකතුමනි එම ්ර ථ නයට පිළිතුර ශමශසේයි.

1387
(අ

මුළුතැන්ශගය නිනන කාමර 0ක් සාලය
වැසිකිළිය තිබීම යන කරුක අනිවාර්යය වන
අතර අවම ව ශයන් වර්ග අින ෙ 1ක් තිබීම
සථථීර අත්වතිවාරම සථථිර ් ත්වති සථථිර වහලය හා
සථථිර ් ම ඇතුළත්වව නිවාසය ඉදි කර වසර
71ක් ශනොඉක්මවා ති් ය යුතුය.
තක්ශසේරු මණ්ඩලයක් පිහිටුවා ඒ මඟින්
අව ය සහය ලබා ගැනීම හා අව ය
අවසථථාවලදී තක්ශසේරු ශනපාර්තශ)න්තුශ
සහය ලබා ගැනීම.

(i)
්රාශද්ය ය ශල්ක)
ශකොට්ඨාසය

ඉවත්ව වීමට උපශනසථ ලබාදී
ඇති පවුල් සසයාව

1.

අයගම

2.

බලසශගොඩ

3.

ඇහැලියශගොඩ

264

4.

ඇලපාත

148

5.

ශගොඩකශවල

6.

කහවත්වත

50

7.

කලවාන

175

8.

කිරිඇල්ල

99

9.

ශකොශලොන්න

35

10.

කුරුිධට

72

11.

නිිධතිගල

211

12.

නපනායක

61

13.

පැල්මක්ල්ල

14.

රත්වනපුර

83

15.

වැලිශගශපොල

17

එකතුව

(ii)
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 ඉඩමක් මිලදී ශගන නිවස ඉදිකිීමම සඳහා ඉඩම
සඳහා රුපියල් මිලියන 1.4ක් සහ නිවස ඉදි
කිීමමට රුපියල් මිලියන 7.0ක් ලබා දීම (මිලදී
ගන්නා ඉඩම පර්චසථ 01ට ශනොවැින ් )
්රමාණයකින් යුක්ත ිධය යුතුය
රජාශආ ඉඩ) ලබා දී ඇත්වන) එම ඉඩශමහි නිවස
ඉදිකිීමම සඳහා රුපියල් මිලියන 7.0ක් ලබා දීම
(ජාා.්.ස.ශසේ.ම. පිළිතුර/ ඇමුකම 14 ඇමුක)
සභාග * කරමි
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(iii)

ඉඩමක වටිනාකම ලක්ෂ 4ක උපරිමයකට යටත්වව
පර්චසථ 71-01ත්ව අතර ඉඩ) කැබැල්ලක් ලබා ශනනු
ලැශබ්.
වැඩසටහන

1,636

ඔ .
අමප/79/707ෙ/97 /179 හා 0179.1ෙ.09 දිනැති
අමාතය මණ්ඩල තීරණය (ඇමුකම 1 මඟින්
අනුමත නැවත පදිසචි කිීමශ) වැඩසටහන යටශත්ව
ජාාතික ශගොඩනැඟිලි පර්ශආෂණ සසිධාානය ිධසින්
නායය.) අධිඅවනාන) ශහේතුශවන් ඉවත්ව කිීමමට
නිර්ශද්ශිත පවුල් ිධකල්ප අවසථථා 13ක් යටශත්ව
්රක්ෂිත සථථානයක නැවත පදිසචි කිීමමට දිසථ්රික්
ශල්ක)වරුන් ශවත උපශනසථ ලබා දී ඇති අතර
ඒ ස)බන්ාශයන් ්පනා කළමනාකරණ
අමාතයාස ය මඟින් නැවත පදිසචි කිීමශ)
වයාපිතිය ක්රියාත්වමක කිීමශ) මාර්ශගෝපශද් යන
දිසථ්රික් ශල්ක)වරුන් ශවත නිකුත්ව කර ඇත.
2017 වසශර් ඇති වූ ගසවතුර ්පනාව ශහේතුශවන්
නිවාස පූර්ණ හානියට පත්ව වී තම පදිසචි
සථථානශයන් ශවනත්ව ්රක්ෂිත සථථානයක පදිසචි
කළ යුතු පවුල් ඉහත අමාතය මණ්ඩල තීරණශආ
සඳහන් ිධකල්ප අවසථථාවන් යටශත්වම නැවත පදිසචි
කිීමම සඳහා අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා
ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.
නැවත පදිසචි කිීමම සඳහා අමාතය මණ්ඩල
අනුමැතිය ලන ිධකල්ප අවසථථා

 ඉඩමක් සමඟ නිවසක් මිලදී ගැනීමට රුපියල්
මිලියන 7.ෙක් ලබා දීම.
ශමහිදී මිලදී ගන්නා නිවස සහිත ඉඩම
ස)බන්ාශයන් පහත සඳහන් කරුක පිළිබඳව
අවාානය ශයොමු කළ යුතු ය.
මිලදී ගැනීමට ශයෝජිත ඉඩම හා නිවස
ස)බන්ාව නිරවුල් ඔතැපු ඉඩමට අනාළ පත්වඉරු
පීමක්ෂාව ජාාතික ශගොඩනැඟිලි පර්ශආෂණ
සසිධාානශආ වාර්තාව ලබා ගැනීශමන්
අනතුරුව ශගවී) කිීමම.
ශමම නිවාස වැඩසටහන තුළ නිවසක් සානා
නිම කළ පසු ති් ය යුතු මූලික අසග වන

වන්දි මුනල
(රුපියල් මිලියන

1

්රතිලාභියා ිධසින් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්
මිලදී ගැනීම

1.6

2

්රතිලාභියා ිධසින් මිලදී ගනු ලබන
ඉඩමක නිවස ඉදිකර දීම.

1.6

3

රජාය ිධසින් ලබා ශනන ඉඩමක නිවසක්
සානා දීම.

1.2

4

්රතිලාභියා සතු ශවනත්ව ඉඩමක නිවස
ඉදිකර දීම.

1.6

(්

පැන ශනොනී .

ගු පවිත්රාතද්වි වන්නිආරචිික මහත්යය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) பெித் ொரதெி ென்னிஆ ச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)
ගරු ඇමතිතුමනි කියන කාරණා ස)පූර්ණ කර තිශබනවා
න) එශහම ඉඩමක් ගන්නවා න) නිවසක් සානා ගැනීමට මුනල්
ලබා ශනනවාන?

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහ ා

(ைொண்புைிகு அநு பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)
ගරු මන්ත්රීතුමියනි ශ) රමය කලින් තිබුශණ් නැහැ. මම
කැ් නට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්ව කළ ප්රිකාවක් අනුව තමයි ශනන
මුනල වැින ශකරුශ . ඒ අනුව රජායක් ිධසින් ශනනු ලබන උපරිම
මුනලක් අපි ශ) අවසථථාශ දී ජානතාවට ලබා ශනනවා.

ගු පවිත්රාතද්වි වන්නිආරචිික මහත්යය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) பெித் ொரதெி ென்னிஆ ச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)
ගරු ඇමතිතුමනි ශ) වන ිධට නළ ව ශයන් කී ශනශනකුට
ලබා ශනන්න පුළුවන් වුණාන?

—————————
* පුසන කාලත
බා ඇ .

* நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහ ා

(ைொண்புைிகு அநு பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)
මම ඔබතුමියට ඒ ගැන ශතොරතුරු ලැශබන්න සලසථවන්න).
ස)පූර්ණශයන්ම රජාශයන් මුනල් ඉල්ලා සිටින අවසථථාවලදී අපට
ඒ මුනල් ලැශබනවා. නමුත්ව නිවස ඉදි කර ගැනීම සඳහා අපි ඔවුන්ට
ශකොටසථ ව ශයන් ශගවනවා. කවුරු හරි ඉල්ලා තිශබනවා න)
වහාම අපි ශගවීම ්ර)භ කරනවා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ථ අසක 70 - 7 ෙ3/'79 - (7 ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසේන
මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.]
්ර න
ථ අසක 73 - 7 99/'79 - (7 ගරු අනුර සිඩ්නි ජායරත්වන
මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.]
්ර න
ථ අසක 74 - 7 83/'79 - (7 ගරු පියල් නි ාන්ත න සිල්වා
මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.]
ශනවන වටය.
්ර න
ථ අසක 7- 7000/'7ෙ (7 ගරු ්ර්.එ). පද්ම උනය ාන්ත
වනණශසේකර මහතා.

ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කථානායකතුමනි ගරු එ).එච්.එ). සල්මාන් මහතා
ශවනුශවන් මා එම ්ර න
ථ ය අහනවා.

ගු ගයන්

(ைொண்புைிகு ொீ. ஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගරු කථානායකතුමනි ගරු ්ර්.එ). පද්ම උනය ාන්ත
වනණශසේකර මහතා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
ථ ය අහනවා.

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කථානායකතුමනි සථවශද්
කටයුතු අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මා එම ්ර න
ථ යට පිළිතුර දීම සඳහා සති ශනකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිතයෝග කරන ලදී.

ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ථ අසක 3 - 741 /'7ෙ (0 ගරු බන්දුල වනණවර්ාන මහතා.

ගු බන්ල්ල ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு பந்துல குைெர்தன)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කථානායකතුමනි අායාපන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ්ර න
ථ යට පිළිතුර දීම සඳහා සති ශනකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිතයෝග කරන ලදී.

ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

මහානගර සැලසුම ය තත් ක්රියාත්මක වන සංවර්ධාන
වැඩස හන් : කඩුතවල පරාතද්ය ය තේකම් තකොේසාසය

ைொநக த் திட்டத்தின்கீழொன அபிெிருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்: கடுதெல பி ரதச தசயலொளர் பிொிவு

1855/’17
8. ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා (ගු එසන.එම්. මරික්කාර්
මහ ා තවනුව )

(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை - ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்
சொர்பொக)

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M.
Marikkar)
මහානගර හා බසථනාහිර සසවර්ාන අමාතයතුමාශගන් ඇූ
්ර න
ථ ය - (7 :
(අ
(i) මහානගර හා බසථනාහිර සසවර්ාන අමාතයාස ය
ිධසින් කය
රි ාත්වමක කරනු ලබන මහානගර සැලසුම
(Megapolis Plan) යටශත්ව 0179 වර්ෂශආ සිට ඉදිරි
වර්ෂ 13ක් නක්වා කක්ශවල පරාශද්ය ය ශල්ක)
ශකොට්ඨාසය සඳහා සැලසු) කර ඇති සසවර්ාන
වැඩසටහන් කවශර්න
(ii) නැනටමත්ව ය) වැඩසටහන් ්ර)භ කර ඇත්වන)
ඒවා කවශර්න
(iii) ්ර)භ කිීමමට බලාශපොශරොත්වතු වන වැඩසටහන්
නි චි
ථ ත ව ශයන් පටන් ගන්නා දින වකවානු
කවශර්න

(iv)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු කථානායකතුමනි මා එම ්ර න
ථ ය අහනවා.

(v)

ගු නිතරෝෂන් තපතර්රා මහ ා
(ைொண்புைிகு நிர ொஷன் தபர

ொ )

(The Hon. Niroshan Perera)
ගරු කථානායකතුමනි අග්රාමාතයතුමා සහ ජාාතික ්රතිපත්වති
හා ්ර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
ථ යට
පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

(්

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිතයෝග කරන ලදී.

ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ථ අසක 9 - 79 7/'79 (7
මහතා.

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

DEVELOPMENT PROGRAMMES UNDER MEGAPOLIS
DEVELOPMENT PLAN: KADUWELA DS DIVISION

ගු ටී. රංජිත් ද තසොයිසා මහ ා

ගු ගයන්

1390

පාර්ලිශ)න්තුව

ගරු එ).එච්.එ). සල්මාන්

ශ) සඳහා රාජාය හා ශප ද්ගලික ්ශයෝජාන සිදු
කරන්ශන්න
එශසේ න) ඒවා ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්න

යන්න එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශන්න?
(i) නැනටමත්ව ්ර)භ කර ඇති ශහෝ ්ර)භ කිීමමට
බලාශපොශරොත්වතු වන වැඩසටහන් සඳහා ශවන්
කර ඇති මුනල ශකොපමණන
(ii) නැනට වැය කර ඇති මුනල ශකොපමණන
(iii) ශ) සඳහා ණය මුනල් ලබා ගන්ශන්න
(iv) එශසේ න) ණය ලබා ගන්නා ්යතන සහ ණය
්රමාණය ශකොපමණන
(v) ශනොඑශසේ න) රජාය ිධසින් ශවන් කර ඇති මුනල
ශකොපමණන
යන්නත්ව එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශන්න?

(ඇ

ශනො එශසේ න) ඒ මන්න?
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ைொநக ைற்றும் ரைல் ைொகொை அபிெிருத்தி அமைச்சம க்
ரகட்ட ெினொ:

(ii)

ைொநக ைற்றும் ரைல் ைொகொை அபிெிருத்தி
அமைச்சினொல்
நமடமுமறப்படுத்தப்படும்
ைொநக
திட்டத்தின் (Megapolis Plan) கீழ்
2017ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் முன்ரனொக்கியுள்ள
3 ஆண்டுகள் ெம யில் கடுதெல பி ரதச
தசயலொளர் பிொிவுக்கொக திட்டைிடப்பட்டுள்ள
அபிெிருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
யொமெ
என்பமதயும்;

(iii)

(அ)

(i)

(ii)

ஏற்கனரெ,
ஏரதனும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
ஆ ம்பிக்கப்பட்டுள்ளதொயின், அமெ யொமெ
என்பமதயும்;

(iii)

ஆ ம்பிப்பதற்கு எதிர்பொர்க்கப்படும் நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்
திட்டெட்டைொக
ஆ ம்பிக்கப்
படவுள்ள திகதிகள் யொமெ என்பமதயும்;

(iv)

இதற்தகன அ ச ைற்றும் தனியொர் முதலீடுகள்
ரைற்தகொள்ளப்படுைொ என்பமதயும்;

(v)

ஆதைனின், அமெ
என்பமதயும்;

தனித்தனிரய

(iv)

(v)
(c)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කථානායකතුමනි මහානගර හා බසථනාහිර සසවර්ාන
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ථනයට පිළිතුර සභාග *
කරනවා.

* සභාතම්සය ම

ஏற்கனரெ
ஆ ம்பிக்கப்பட்டுள்ள
அல்லது
ஆ ம்பிக்க
எதிர்பொர்க்கப்படும்
நிகழ்ச்சித்
திட்டங்களுக்கொக
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
நிதித்
ததொமக எவ்ெளதென்பமதயும்;

(iii)

இதற்கொக கடன் ததொமககள் தபற்றுக்தகொள்ளப்
படுைொ என்பமதயும்;

(iv)

ஆதைனின்,
கடன் தபற்றுக்தகொள்ளப்படும்
நிறுெனங்கள்
ைற்றும்
கடன்
ததொமக
எவ்ெளதென்பமதயும்;

(v)

நிதித்ததொமக

இன்ரறல், அ சொங்கத்தினொல் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
நிதித்ததொமக எவ்ெளதென்பமதயும்;

அெர் இச்சமபயில் ரைலும் அறிெிப்பொ ொ?
(இ) இன்ரறல், ஏன்?

asked the
Development:
(a)

(b)

Minister of Megapolis and Western

Will he inform this House (i) the development programmes intended for
Kaduwela Divisional Secretary's Division
starting from year 2017 for next three years
under the Megapolis Plan, which is
implemented
by the Ministry of
Megapolis and Western Development;
(ii) the programmes, if any has already been
started;
(iii) the exact dates from which the scheduled
programmes will be commenced;
(iv) whether state and private investments are
made in this regard;
(v) if so, separately of aforesaid investments?
Will he also inform this House (i) the allocations made for the scheduled
programmes or for the programmes that
have already been started;

බන ලද ිළිතුරර:

* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட :
* Answer tabled:

(අ

தற்சையம் தசலெிடப்பட்டுள்ள
எவ்ெளவு என்பமதயும்;

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

யொமெ

(ii)

If not, why?

ගු ගයන්

அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொ ொ?
(ஆ) (i)

the amount of money that has already been
spent;
whether loans will be obtained in this
regard;
the institutions from which the loans will
be obtained and the amount of the loans;
if not, the amount of money allocated by
the Government ?

(i)

මහානගර සැලසුම නිම කර ඇත. නමුත්ව එය ක්රියාත්වමක
කරලීම සඳහා මහානගර අධිකාරිය නීතිමය ශලස සථථ ාපිත
කර නැත. එශහයින් ඒ සඳහා භාණ්ඩාගාර අරමුනල් ශවන්
කර නැත. නමුත්ව ශවනත්ව ්යතන හරහා එකී සැලසුම
ක්රියාත්වමක ශකශර්.
්රාාන ව ශයන් ක්රියාත්වමක වයාපිති

අනු
අසකය
01
02

වයාපිතිය

ක්රියාත්වමක කරනු
ලබන ්යතනය

අතුරුගිරිය ශතත්ව් ) සසවර්ාන වයාපිතිය නාගරික සසවර්ාන
අධිකාරිය
මාලශබ් - කක්ශවල සැහැල්ලු දු)රිය
්රවාහන සසවර්ාන
්රවාහන පද්ාතිය
වයාපිතිය

03

බත්වතරමුල්ල නාගරික සසවර්ාන
අධිකාරියට අයත්ව ඉඩශ) බහුිධා ්රවාහන
අසගණයක් සහිත මිශ්ර සසවර්ාන
ශගොඩනැගිල්ල ඉදි කිීමශ) වයාපිතිය

පරිපාලන නගර
සසවර්ාන වයාපිතිය

04

ශපොල්දූව පාර හා බත්වතරමුල්ල ්රාාන
මාර්ග ස)බන්ා කිීමශ) වයාපිතිය

පරිපාලන නගර
සසවර්ාන වයාපිතිය

05

පාර්ලිශ)න්තු කටයුතු සඳහා ශයෝජිත
පරිශ්රය නිර්මාණය කිීමම (ජානාධිපති
කාර්යාලය හා අගමැති කාර්යාලය
බත්වතරමුල්ල ශඩන්සිල් ශකොබ්බ.කක්ව
මාවශත්ව නාගරික සසවර්ාන අධිකාරියට
අයත්ව ඉඩශ) රජාශආ කාර්යාල සහ ඊට
අනාළ ශසේවාවන් සථථාපිත කිීමම
පරිපාලන නගර සඳහා ඝන අපද්රවය
කළමනාකරණ වයාපිතිය
බත්වතරමුල්ල නාගරික සසවර්ාන
අධිකාරියට අයත්ව ඉඩශ) ශසත්වසිරිපාය
අදියර III ඉදි කිීමම

පරිපාලන නගර
සසවර්ාන වයාපිතිය

06

07
08

පරිපාලන නගර
සසවර්ාන වයාපිතිය

පරිපාලන නගර
සසවර්ාන වයාපිතිය
පරිපාලන නගර
සසවර්ාන වයාපිතිය

වැිනමනත්ව ව ශයන් ශමම වයාපිති ක්රියාත්වමක ශ .
අනු
අසකය

වයාපිතිය

නාගරික සසවර්ාන අධිකාරිය යටශත්ව
01

චන්ද්රිකා කුමාරතුසග මාවත ශගොඩගම මාර්ගය නක්වා දිවන කිීමශ)
වයාපිතිය

02

මාලශබ් ශපොළ ්රතිසථ ථාපන ගත කිීමශ) වයාපිතිය

03

කක්ශවල සතිශපොළ සසවර්ානය අදියර II

04

ශපොල්දූව ිධකල්ප මාර්ග සසවර්ානය අදියර II

1393

1394

පාර්ලිශ)න්තුව

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

්රවාහන සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව
01

මාලශබ් - කක්ශවල සැහැල්ලු දු)රිය ්රවාහන
පද්ාතිය

පරිපාලන නගර සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව
01

ශසත්වසිරිපාය ශගොඩනැගිලි සසකීර්ණය යා කරමින් ශගොඩ නගන
වනවන් පාලම

02

බත්වතරමුල්ල පරිපාලන නගර පරිශ්රය තුළ ූර්ය ිධදුලි ජානන
වයාපිතිය

03

සුහුරු නගර වයපිතිය (Smart City)

04

භූ ගත ශපොදු ශසේවා (ජාලය ිධදුලිය දුරකථන ජාාල වයාපිතිය

05

බත්වතරමුල්ල පරිපාලන නගරශආ මාර්ග අවට අලසකරණය හා
උනයාන අලසකරණය

පරිපාලන නගර සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව
01

බත්වතරමුල්ල නාගරික සසවර්ාන අධිකාරියට
අයත්ව ඉඩශ) බහුිධා ්රවාහන අසගණයක්
සහිත මිශ්ර සසවර්ාන ශගොඩනැගිල්ල ඉදි
කිීමශ) වයාපිතිය

2018 අශ්රේල්

02

ශපොල්දූව පාර හා බත්වතරමුල්ල ්රාාන මාර්ග
ස)බන්ා කිීමශ) වයාපිතිය

2018 අශගෝසථතු

03

ශසත්වසිරිපාය ශගොඩනැගිලි සසකීර්ණය යා
කරමින් ශගොඩ නගන වනවන් පාලම

2018 අශ්රේල්

04

2018 ශපබරවාරි

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා රමය වැිනදියුක කිීමම අදියර I

බත්වතරමුල්ල ශඩන්සිල් ශකොබ්බ.කක්ව
මාවශත්ව නාගරික සසවර්ාන අධිකාරියට අයත්ව
ඉඩශ) රජාශආ කාර්යාල සහ ඊට අනාළ
ශසේවාවන් සථථාපිත කිීමම

05

2018 අශගෝසථතු

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා රමය වැිනදියුක කිීමම අදියර II

පරිපාලන නගර සඳහා ඝන අපද්රවය
කළමනාකරණ වයාපිතිය

06

බත්වතරමුල්ල පරිපාලන නගර පරිශ්රය තුළ
ූර්ය ිධදුලි ජානන වයාපිතිය

2018 අශගෝසථතු

07

බත්වතරමුල්ල නාගරික සසවර්ානය අධිකාරියට 2018
අයත්ව ඉඩශ) ශසත්වසිරිපාය අදියර III ඉදි කිීමම ඔක්ශතෝබර්

08

සුහුරු නගර වයාපිතිය (Smart City)

2019 ජානවාරි

09

භූ ගත ශපොදු ශසේවා (ජාලය ිධදුලිය දුරකථන
ජාාල වයාපිතිය

2019 ජානවාරි

ක්රියාත්වමක වන
වර්ෂය

10

බත්වතරමුල්ල පරිපාලන නගරශආ මාර්ග අවට
අලසකරණය හා උනයාන අලසකරණය

2018 ජානවාරි

11

පාර්ලිශ)න්තු කටයුතු සඳහා ශයෝජිත පරිශ්රය
නිර්මාණය කිීමම

පාර්ලිශ)න්තු
මහශල්ක)වරයා
සමඟ සාකච්ඡා
කරමින් පවතී.

ශකොළඹ අගනගර ්ශ්රිත නාගරික සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව
01
02

2019 වර්ෂශආ
අගභාගය

(ii)

්ර න
ථ අසක (අ (i) යටශත්ව වූ අසක 10 13 14 1ෙ 19 හා 18
නැනටමත්ව ්ර)භ කර ඇත. ිධිධා ක්ශෂේත්රවල වැිනදුරටත්ව
නාගරික සසවර්ාන අධිකාරිය යටශත්ව

අනු අසකය

වයාපිතිය

01

කක්ශවල සතිශපොළ සසවර්ානය අදියර II

2017

02

ශපොල්දූව ිධකල්ප මාර්ග සසවර්ානය
අදියර II

2017

(iv)

ඔ .

ශකොළඹ අගනගර ්ශ්රිත නාගරික සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව
අනු
අසකය

වයාපිතිය

ක්රියාත්වමක
වන වර්ෂය

01

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා රමය
වැිනදියුක කිීමම - අදියර I

2017

02

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා රමය
වැිනදියුක කිීමම - අදියර II

2017

(v)
අනු
අසකය

නාගරික සසවර්ාන අධිකාරිය යටශත්ව
වයාපිතිය

්ශයෝජාන
්රභවය

නාගරික සසවර්ාන අධිකාරිය යටශත්ව

01

අතුරුගිරිය ශතත්ව් ) සසවර්ාන වයාපිතිය

මහා
භාණ්ඩාගාර
්රතිපානන

02

චන්ද්රිකා කුමාරතුසග මාවත ශගොඩගම මාර්ගය
නක්වා දිවන කිීමශ) වයාපිතිය

මහා
භාණ්ඩාගාර
්රතිපානන

03

මාලශබ් ශපොළ ්රතිසථ ථාපන ගත කිීමශ)
වයාපිතිය

මහා
භාණ්ඩාගාර
්රතිපානන

04

කක්ශවල සතිශපොළ සසවර්ානය අදියර II

මහා
භාණ්ඩාගාර
්රතිපානන

05

ශපොල්දූව ිධකල්ප මාර්ග සසවර්ානය අදියර II

මහා
භාණ්ඩාගාර
්රතිපානන

(iii)

අනු
අසකය

වයාපිතිය

ක්රියාත්වමක වන
වර්ෂය

01

අතුරුගිරිය ශතත්ව් ) සසවර්ාන වයාපිතිය

2018 ජානවාරි

02

චන්ද්රිකා කුමාරතුසග මාවත ශගොඩගම මාර්ගය
නක්වා දිවන කිීමශ) වයාපිතිය

2018 ජානවාරි

03

මාලශබ් ශපොළ ්රතිසථ ථාපන ගත කිීමශ)
වයාපිතිය

2018 ජානවාරි

1395
්රවාහන සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව

01

මාලශබ් - කක්ශවල සැහැල්ලු දු)රිය ්රවාහන
පද්ාතිය

රාජාය හා
ශප ද්ගලික
අස ය

පරිපාලන නගර සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව

01

1396

2017 ඔක්ශතෝබර් 01
අනු
අසකය

වයාපිතිය

පිරිවැය
(රු.මිලියන

්රවාහන සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව
01

මාලශබ් - කක්ශවල සැහැල්ලු දු)රිය ්රවාහන
ඇ.ශඩො. මිලියන
පද්ාතිය
60
පරිපාලන නගර සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව

01

බත්වතරමුල්ල නාගරික සසවර්ාන අධිකාරියට
අයත්ව ඉඩශ) බහුිධා ්රවාහන අසගණයක් සහිත
මිශ්ර සසවර්ාන ශගොඩනැගිල්ල ඉදි කිීමශ)
වයාපිතිය

2018 අය වැය
සඳහා ශයෝජානා

02

ශපොල්දූව පාර හා බත්වතරමුල්ල ්රාාන මාර්ග
ස)බන්ා කිීමශ) වයාපිතිය

2018 අය වැය
සඳහා ශයෝජානා

බත්වතරමුල්ල නාගරික සසවර්ාන අධිකාරියට
අයත්ව ඉඩශ) බහුිධා ්රවාහන අසගණයක්
සහිත මිශ්ර සසවර්ාන ශගොඩනැගිල්ලක් ඉදි
කිීමශ) වයාපිතිය

රාජාය හා
ශප ද්ගලික
අස ය

02

ශපොල්දූව පාර හා බත්වතරමුල්ල ්රාාන මාර්ග
ස)බන්ා කිීමශ) වයාපිතිය

මහා භාණ්ඩාගාර
්රතිපානන

03

ශසත්වසිරිපාය ශගොඩනැගිලි සසකීර්ණය යා
කරමින් ශගොඩනගන වනවන් පාලම

මහා භාණ්ඩාගාර
්රතිපානන

03

04

බත්වතරමුල්ල ශඩන්සිල් ශකොබ්බ.කක්ව
රාජාය හා
මාවශත්ව නාගරික සසවර්ාන අධිකාරියට අයත්ව ශප ද්ගලික
ඉඩශ) රජාශආ කාර්යාල සහ ඊට අනාළ
අස ය
ශසේවාවන් සථථාපිත කිීමම

ශසත්වසිරිපාය ශගොඩනැගිලි සසකීර්ණය යා
කරමින් ශගොඩ නගන වනවන් පාලම

2018 අය වැය
සඳහා ශයෝජානා

04

2018 අය වැය
සඳහා ශයෝජානා

පරිපාලන නගර සඳහා ඝන අපද්රවය
කළමනාකරණ වයාපිතිය
බත්වතරමුල්ල පරිපාලන නගර පරිශ්රය තුළ
ූර්ය ිධදුලි ජානන වයාපිතිය

පුද්ගලික

බත්වතරමුල්ල ශඩන්සිල් ශකොබ්බ.කක්ව මාවශත්ව
නාගරික සසවර්ාන අධිකාරියට අයත්ව ඉඩශ)
රජාශආ කාර්යාල සහ ඊට අනාළ ශසේ වාවන්
සථථාපිත කිීමම

05

පරිපාලන නගර සඳහා ඝන අපද්රවය
කළමනාකරණ වයාපිතිය

2018 අය වැය
සඳහා ශයෝජානා

06

07

බත්වතරමුල්ල නාගරික සසවර්ානය
අධිකාරියට අයත්ව ඉඩශ) ශසත්වසිරිපාය අදියර
III ඉදි කිීමම

රාජාය හා
ශප ද්ගලික
අස ය

08

සුහුරු නගර වයාපිතිය (Smart City)

රාජාය හා
ශප ද්ගලික
අස ය/මහා
භාණ්ඩාගාර
්රතිපානන

බත්වතරමුල්ල පරිපාලන නගර පරිශ්රය තුළ ූර්ය
ිධදුලි ජානන වයාපිතිය
බත්වතරමුල්ල නාගරික සසවර්ානය අධිකාරියට
අයත්ව ඉඩශ) ශසත්වසිරිපාය අදියර III ඉදි කිීමම
සුහුරු නගර වයාපිතිය (Smart City)

2018 අය වැය
සඳහා ශයෝජානා
2018 අය වැය
සඳහා ශයෝජානා
2018 අය වැය
සඳහා ශයෝජානා
2018 අය වැය
සඳහා ශයෝජානා
2018 අය වැය
සඳහා ශයෝජානා

05
06

රාජාය හා
ශප ද්ගලික
අස ය

09

භූ ගත ශපොදු ශසේවා (ජාලය ිධදුලිය දුරකථන
ජාාල වයාපිතිය

මහා භාණ්ඩාගාර
්රතිපානන

10

බත්වතරමුල්ල පරිපාලන නගරශආ මාර්ග අවට
අලසකරණය හා උනයාන අලසකරණය

මහා භාණ්ඩාගාර
්රතිපානන

11

පාර්ලිශ)න්තු කටයුතු සඳහා ශයෝජිත පරිශ්රය
නිර්මාණය කිීමම

පාර්ලිශ)න්තු
මහශල්ක)වරයා
සමඟ සාකච්ඡා
කරමින් පවති
ශකොළඹ අගනගර ්ශ්රිත නාගරික සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව

01

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා
රමය වැිනදියුක කිීමම - අදියර I

රාජාය හා ශලෝක
බැසකු ණය
්ාාර යටශත්ව

02

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා
රමය වැිනදියුක කිීමම - අදියර II

රාජාය හා ශලෝක
බැසකු ණය
්ාාර යටශත්ව

07

08
09

භූ ගත ශපොදු ශසේවා (ජාලය ිධදුලිය දුරකථන
ජාාල වයාපිතිය
බත්වතරමුල්ල පරිපාලන නගරශආ මාර්ග අවට
අලසකරණය හා උනයාන අලසකරණය

10
11

පාර්ලිශ)න්තු කටයුතු සඳහා ශයෝජිත පරිශ්රය
නිර්මාණය කිීමම

පාර්ලිශ)න්තු
මහශල්ක)වර
යා සමඟ
සාකච්ඡා
කරමින් පවතී

ශකොළඹ අගනගර ්ශ්රිත නාගරික සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව
01

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා රමය
වැිනදියුක කිීමම - අදියර I

ශලෝක බැසකු
මගින් - 00
රජාය මගින් - 34

02

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා රමය
වැිනදියුක කිීමම - අදියර II

ශලෝක බැසකු
මගින් - 719
රජාය මගින් - 7ෙ

(ii)
නාගරික සසවර්ාන අධිකාරිය යටශත්ව

(්

අනු
අසකය

(i)

01

නාගරික සසවර්ාන අධිකාරිය යටශත්ව
අනු
අසකය

වයාපිතිය

02

පිරිවැය
(රු.මිලියන

01

අතුරුගිරිය ශතත්ව් ) සසවර්ාන වයාපිතිය

50

02

චන්ද්රිකා කුමාරතුසග මාවත ශගොඩගම මාර්ගය
නක්වා දිවන කිීමශ) වයාපිතිය

200

03

මාලශබ් ශපොළ ්රතිසථ ථාපන ගත කිීමශ) වයාපිතිය 200

04

කක්ශවල සතිශපොළ සසවර්ානය අදියර II

28

05

ශපොල්දූව ිධකල්ප මාර්ග සසවර්ානය අදියර II

250

වයාපිතිය
කක්ශවල සතිශපොළ සසවර්ානය අදියර
II
ශපොල්දූව ිධකල්ප මාර්ග සසවර්ානය
අදියර II

වැය කර ඇති මුනල
(රු. මිලියන
12
67

ශකොළඹ අගනගර ්ශ්රිත නාගරික සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව
01

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා රමය වැිනදියුක
කිීමම - අදියර I

66

02

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා රමය වැිනදියුක
කිීමම - අදියර II

25

1397

1398

පාර්ලිශ)න්තුව

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]
(iii)

නාගරික සසවර්ාන අධිකාරිය යටශත්ව නැනට ක්රියාත්වමක වන
වැඩසටහන් සඳහා ණය මුනල් ලබා ගන්ශන් නැත.
ශකොළඹ අගනගර ්ශ්රිත නාගරික සසවර්ාන වයාපිතිය
යටශත්ව ක්රියාත්වමක වන වැඩසටහන් සඳහා ණය මුනල් ලබා
ගනී.

(iv)

(ii)

සසචාරය කරන ලන රටවල් කවශර්න

(iii)

එක් එක් සසචාරය සඳහා නරන ලන ිධයනම ශවන්
ශවන් ව ශයන් ශකොපමණන

(iv)

අග්රාමාතයවරයා සමඟ එක් එක් සසචාරය සඳහා
සහභාගි වූ අමාතයවරයන් මන්ත්රීවරයන් සහ
නිලාාරින් ඇතුළුව සමසථත සසයාව ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපමණන

(v)

අග්රාමාතයවරයා සමඟ ිධශද්
සසචාරවලට
සහභාගී වූ ශසසු පුද්ගලයන්ශේ තනතුරු කවශර්න

ශලෝක බැසකු ණය

ශකොළඹ අගනගර ්ශ්රිත නාගරික සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව

01

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා
රමය වැිනදියුක කිීමම - අදියර I

රුපියල් මිලියන 008

02

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා
රමය වැිනදියුක කිීමම - අදියර II

රුපියල් මිලියන 719

(v)

මහානගර වයාපිතීන්ශේ පරිපාලන නගර වයාපිතිය සඳහා
භාණ්ඩාගාරය මුනල් ශවන් කර නැත. වයතිශර්ක වයාපිති
සඳහා ශවන් කළ මහා භාණ්ඩාගාර ්රතිපානන පහත පරිදි
ශ .

යන්න එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශන්න?
(්

ශනො එශසේ න) ඒ මන්න?

பி தை அமைச்சரும் ரதசிய தகொள்மககள் ைற்றும்
தபொருளொதொ
அலுெல்கள் அமைச்சருைொனெம க் ரகட்ட
ெினொ:
2015.01.08ஆம் திகதி ததொடக்கம் 2017.04.30
ஆம் திகதி ெம பி தை அமைச் சொினொல்
ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள
தெளிநொட்டு
ெிஜயங்களின் எண்ைிக்மக எத்தமனதயன்
பமதயும்;

(அ) (i)

නාගරික සසවර්ාන අධිකාරිය යටශත්ව
අනු
අසකය

වයාපිතිය

ශවන් කර ඇති මුනල
රු.මිලියන

01

අතුරුගිරිය ශතත්ව් ) සසවර්ාන වයාපිතිය

50

02

චන්ද්රිකා කුමාරතුසග මාවත ශගොඩගම
මාර්ගය නක්වා දිවන කිීමශ) වයපිතිය

200

03

මාලශබ් ශපොළ ්රතිසථ ථාපන ගත කිීමශ)
වයාපිතිය

200

04

කක්ශවල සතිශපොළ සසවර්ානය අදියර II

28

05

ශපොල්දූව ිධකල්ප මාර්ග සසවර්ානය අදියර 250
II
ශකොළඹ අගනගර ්ශ්රිත නාගරික සසවර්ාන වයාපිතිය යටශත්ව

01

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා
රමය වැිනදියුක කිීමම - අදියර I

34

02

මාදිශවල නැශඟනහිර හැරවු) ශයෝජානා
රමය වැිනදියුක කිීමම - අදියර II

16

(ඇ

(ii)

ெிஜயங்கள்
ரைற்தகொள்ளப்பட்ட
யொமெதயன்பமதயும்;

நொடுகள்

(iii)

ஒவ்தெொரு
ெிஜயத்துக்கொகவும்
ஏற்கப்பட்ட
தசலவு தெவ்ரெறொக எவ்ெளதென்பமதயும்;

(iv) பி தை அமைச்சருடன் ஒவ்தெொரு ெிஜயத்தின்
ரபொதும்
பங்ரகற்ற
அமைச்சர்கள்,
பொ ொளுைன்ற
உறுப்பினர்கள்
ைற்றும்
உத்திரயொகத்தர்கள் உள்ளடங்கலொக தைொத்த
எண்ைிக்மக தெவ்ரெறொக யொததன்பமதயும்;
(v)

பி தை
அமைச்சருடன்
தெளிநொட்டு
ெிஜயங்களில் பங்ரகற்ற ஏமனய ஆட்களின்
பதெிகள் யொமெதயன்பமதயும்;

அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ?

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்?

අනාළ ශනොශ .

අග්රාමා යවරයා විසින් සිල් කර ඇති විතද්ශ් සංචාර :
විසන ර

asked the Prime Minister and Minister of National
Policies and Economic Affairs:

(a)

Will he inform this House -

பி தை அமைச்சொின் தெளிநொட்டு ெிஜயங்கள்: ெிப ம்
FOREIGN VISITS BY PRIME MINISTER: DETAILS

(i)

the number of foreign visits made by the
Prime Minister from 08.01.2015 to
30.04.2017;

1871/’17
9. ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා (ගු බිමේ රත්නායක මහ ා
තවනුව )

(ii)

the countries visited;

(iii)

separately, the expenditure incurred on
each visit;

(iv)

separately, the total number participated in
each visit including the Ministers,
Members of Parliament and officials;

(v)

the posts of other individuals who
participated in foreign visits along with the
Prime Minister?

(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை - ைொண்புைிகு பிைல்
சொர்பொக)

த்நொயக்க

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Bimal
Rathnayake)
අග්රාමාතයතුමා සහ ජාාතික ්රතිපත්වති හා ්ර්ථික කටයුතු
අමාතයතුමාශගන් ඇූ ්ර න
ථ ය - (7 :

(අ

(i)

2015.01.08 දින සිට 0179.14.31 දින නක්වා
අග්රාමාතයවරයා ිධසින් සිදු කර ඇති ිධශද් සසචාර
සසයාව ශකොපමණන

(b) If not, why?

1399
ගු නිතරෝෂන් තපතර්රා මහ ා
(ைொண்புைிகு நிர ொஷன் தபர

ொ)

(The Hon. Niroshan Perera)
ගරු කථානායකතුමනි අග්රාමාතයතුමා සහ ජාාතික ්රතිපත්වති
හා ්ර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
ථ යට
පිළිතුර සභාග * කරනවා.

* සභාතම්සය ම

බන ලද ිළිතුරර:

* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட :
* Answer tabled:
(අ

(්
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(i)

නිල සසචාර - 7 ශප ද්ගලික සසචාර - 13

(ii)

ඇමුකශමහි නක්වා ඇත. (තීරය 10

(iii)

ඇමුකශමහි නක්වා ඇත. (තීරය 14

(iv)

ඇමුකශමහි නක්වා ඇත. (තීරය 13

(v)

අග්රාමාතය මාාය ඒකකශආ නිලාාරින් හා ජානමාායශ දීන්

පානීය ජල හිඟතයන් පීඩා විඳින ගම්මාන :
ජල බවුසර් සැපයීම
குடிநீர்த் தட்டுப்பொட்டினொல் பொதிக்கப்பட்ட
கி ொைங்கள்: நீர் பவுசர்கள் ெழங்கல்

VILLAGES AFFECTED BY DRINKING WATER SHORTAGE:
PROVISION OF WATER BOWSERS

1875/’17
10. ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා (ගු අතශ්ෝක ප්රියන් මහ ා
තවනුව )
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை - ைொண்புைிகு அரசொக்க பிொியந்த
சொர்பொக)

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ashoka
Priyantha)
්පනා කළමනාකරණ අමාතයතුමාශගන් ඇූ ්ර ථනය - (7

(අ

පැන ශනොනගී.

(i)

වයඹ පළාශත්ව නැින පානීය ජාල හිඟයක් පවතින
ග) සසයාව ශකොපමණන

(ii)

එම ග)වල න) කවශර්න

(iii)

ජාල හිඟශයන් පීඩා ිධඳින ග) සඳහා ජාල බවුසර්
ලබාදීශ) වැඩසටහනක් ඔබ අමාතයාස ය මඟින්
්ර)භ කර තිශබ්න

(iv)

එශසේ න) ශ) නක්වා ලබාදී ඇති ජාල බවුසර්
සසයාව හා ඒවා ලබාදුන් ග) කවශර්න

(v)

ජාල හිඟශයන් පීඩා ිධඳින අශනකුත්ව ග) සඳහා ජාල
බවුසර් ලබාදීමට අමාතයාස ය ගන්නා පියවර
කවශර්න

යන්න එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශන්න?

(්

ශනො එශසේ න) ඒ මන්න?

அனர்த்த முகொமைத்துெ அமைச்சம க் ரகட்ட ெினொ:
(அ) ( i )

ெடரைல் ைொகொைத்தில் குடிநீருக்கு கடும்
தட்டுப்பொடு நிலவும் கி ொைங்களின் எண்ைிக்மக
எவ்ெளவு என்பமதயும்;

(ii)

அந்த
கி ொைங்களின்
என்பமதயும்;

தபயர்கள்

யொமெ

(iii)

நீர் பற்றொக்குமறயினொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ள
கி ொைங்களுக்கு நீர் பவுசர்கமள ெழங்கும்
ரெமலத்திட்டதைொன்று உங்கள் அமைச்சினொல்
ஆ ம்பிக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்;

(iv)

ஆதைனில், இதுெம ெழங்கப்பட்டுள்ள நீர்
பவுசர்களின் எண்ைிக்மக ைற்றும் அமெ
ெழங்கப்பட்ட கி ொைங்கள் யொமெ என்பமதயும்;

(v)

நீர்ப் பற்றொக்குமறயினொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ள
ஏமனய கி ொைங்களுக்கு நீர் பவுசர்கமள ெழங்க
அமைச்சினொல் ரைற்தகொள்ளப்படும் நடெடிக்
மககள் யொமெ என்பமதயும்;

அெர் இச்சமபக்கு ததொிெிப்பொ ொ?
(ஆ) இன்ரறல் ஏன்?

asked the Minister of Disaster Management:
(a)

Will he inform this House -

(i)

the number of villages in the NorthWestern Province faced with acute shortage
of drinking water;

1401

දිසථ්රික්කය

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

(ii)
(iii)

(iv)
(v)

(b)

1402

පාර්ලිශ)න්තුව

the name of those villages;
whether your Ministry has initiated a
programme to provide bowsers to villages
affected by water shortage;
if so, the number of water bowsers
provided up to now and the villages to
which they were provided;
the steps to be taken by the Ministry to
provide water bowsers to other villages
affected by water shortage?

පුත්වතලම

If not, why?

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහ ා

(ைொண்புைிகு அநு பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)
ගරු කථානායකතුමනි එම ්ර න
ථ යට පිළිතුර මා සභාග
කරනවා.

* සභාතම්සය ම

*

බන ලද ිළිතුරර:

* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட :
* Answer tabled:
(අ

(i)

ග) 01

්රාශද්ය ය ශල්ක) ශකොට්ඨාසය

ග)
සසයාව

එකතුව

1. මහවැව

14

411

2. නාත්වතන්ිනය

24

3. පුත්වතලම

22

4. ්රච්චිකට්ටුව

17

5. ්ණමක්ව

29

6. හලාවත

48

7. වනාතිධල්ලුව

13

8. මුන්නලම

18

9. ශවන්නතැපුව

06

10. කල්පිටිය

04

11. පල්ලම

29

12. කරුවලගසථවැව

29

13. මහ කුඹුක්කඩවල

65

14. නවගත්වශත්වගම

35

15. නසශකොටුව

55

16. මාන)ශතැ

03

එකතුව

2099

කි.

දිසථ්රික්කය

්රාශද්ය ය ශල්ක) ශකොට්ඨාසය

ග)
සසයාව

එකතුව

කුරුණ.ගල
7.ඇහැටුවැව

74

1688

පුත්වතලම දිසථ්රික්කශආ නැින පානීය ජාල හිඟයක් පවතින ග)
සසයාව ්රාශද්ය ය ශල්ක) ශකොට්ඨාස මට්ටමින් ඇමුකම
03 (II - XVII) **මඟින් නැක්ශ .

2. කුලියාපිටිය බටහිර

10

කුරුණ.ගල දිසථ්රික්කශආ නැින පානීය ජාල හිඟයක් පවතින
ග) සසයාව ්රාශද්ය ය ශල්ක) ශකොට්ඨාස මට්ටමින්
ඇමුකම 14(III - XXVIII) ** මඟින් නැක්ශ .

3. නාර)මල

59

4. මාසථශපොත කුඩාගල්ගමුව

21

5. ගල්ගමුව

46

6. වීරඹුශගනර

10

7. නිකවැරටිය

48

8. මල්ලවපිටිය

05

9. ගිරිබාව

52

10. බමුනාශකොටුව

28

11. මහව

55

12. ශකොටශවශහර

93

13. ශකොශබයිගශන්

70

14. පඬුවසථනුවර බටහිර

152

15. පඬුවසථනුවර නැශඟනහිර

81

16. අඹන්ශපොල

53

17. රසථනායකපුර

58

18. ශපොල්ගහශවල

53

19. අල ව

107

20. කුලියාපිටිය නැශඟනහිර

95

21. වාරියශපොල

07

22. ් සගිරිය

100

23. උක්බද්නාව

61

24. පන්නල

114

25. ගශන්වත්වත

135

26. ශපොල්පිතිගම

101

(ii)

(iii)

ඔ ශමම ග)වලට ජාලය ලබා දීම සඳහා ්රාශද්ය ය ශල්ක)
කාර්යාලවලට ජාල බවුසර් ලබා දී ඇත.

(iv)
්පනා කළමනාකරණ
අමාතයාස ය
පුත්වතලම දිසථ්රික්කය

ට්රැක්ටර්
බවුසර්
්පනා කළමනාකරණ
මායසථථානය

08

ජාාතික ්පනා
සහන ශසේවා
මායසථථානය73
ග)පහ දිසථ්රික්
ශල්ක)
කාර්යාලය 13
තාවකාලිකව
(මහවැව
නාත්වතණ්ිනය හා
නවගත්වශත්වගම
්රාශද්ය ය ශල්ක)
කාර්යාල ශවත
10 තාවකාලිකව

——–———
** පුසන කාලත

බා ඇ .

** நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.
** Placed in the Library.
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ශලොරි
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ජානාධිපති
කාර්යාලය

கல்ெி அமைச்சம க் ரகட்ட ெினொ:

09
එකතුව

33

03

(அ) (i)

2007
ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம்,
சிெில்
பொதுகொப்பு திமைக்களத்துக்கு இமைக்கப்பட்டு
தெலிஒய கல்ெி ெலயத்தில் ஆசிொியர் உதெியொ
ளர்களொக 29 ரபர் கடமையொற்று கின்றனர்
என்பமதயும்;

(ii)

யுத்த ரைொதல்கள் இடம்தபற்ற கொலத்திலிருந்து
இெர்கள் பலத்த கஷ்டங்களுக்கு ைத்தியில்
கடமையில் ஈடுபட்ட ரபொதிலும் இற்மறெம
ஆசிொியர் ரசமெக்கு உள்ளீர்க்கப்படெில்மல
என்பமதயும்;

(iii)

ரைற்படி பி ரசத்தில் கடமையொற்றிய ததொண்டர்
ஆசிொியர்கமள அமைச்ச மெ அங்கீகொ த்துடன்
நி ந்த ைொக்க நடெடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது
என்பமதயும்;

(iv)

ரைற்படி அங்கீகொ த்தின் கீழ் ெட ைொகொை சமப
ஒப்பந்த
அடிப்பமடயில்
ரசமெயொற்றிய
ஆசிொியர்கமளயும் நி ந்த ைொக்க நடெடிக்மக
எடுத்துள்ளததன்பமதயும்;

්පනා
කළමනාකරණ
අමාතයාස ය
කුරුණ.ගල
දිසථ්රික්කය
්පනා
කළමනාකරණ
මායසථථානය 77
ජාාතික ්පනා
සහන ශසේවා
මායසථථානය 03
ජානාධිපති
කාර්යාලය

10
එකතුව

(v)
(්

03

44

03

දිසථ්රික් ශල්ක)වරුන්ශේ ඉල්ලීම පරිදි ජාල බවුසර් ලබා
දීමට කටයුතු කරනු ලැශබ්.

පැන ශනොනඟි.

ගුු සහායකයන්තප රැිරයා සුරක්ෂි ිරීමම :
වැලිඔය අධායාපන කලාපය

ஆசிொிய உதெியொளர்களுக்கொன ததொழில் பொதுகொப்பு:
தெலிஒய கல்ெி ெலயம்
JOB SECURITY OF TEACHER ASSISTANTS: WELIOYA
EDUCATION ZONE

அெர் அறிெொ ொ?
(ஆ) ரைற்படி ஆசிொிய உதெியொளர்களின் ததொழில்கமளப்
பொதுகொக்க எடுக்கப்படும் நடெடிக்மக யொததன்பமத
அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ?
(இ) இன்ரறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

1963/’17
12. ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා (ගු ුරෂාර ඉඳුනිේ අමරතසේන
මහ ා තවනුව )

Is he aware that (i)

29 officers serve as Teacher Assistants
attached to the Department of Civil
Security in the Welioya Education Zone
since year 2007;

(ii)

2007
වර්ෂශආ
සිට
සිිධල් ්රක්ෂක
ශනපාර්තශ)න්තුවට අනුයුක්තව වැලිඔය අායාපන
කලාපශආ වනරු සහායකයන් ශලස 0 ශනශනකු
ශසේවය කරන බවත්ව

they have not hitherto been absorbed to the
Teachers' Service in spite of the fact that
they have engaged in duties amidst severe
difficulties since the period of war;

(iii)

යුන ගැටු) පැවති කාලශආ පටන් ඔවුන් නැින
දුෂථකරතා මායශආ රාජාකාරි කටයුතුවල නිරත
වුවන ශ) වනශතක් වනරු ශසේවයට අන්තර්ග්රහණය
කර ශනොමැති බවත්ව

a decision has been taken through the
approval of Cabinet to confirm the
Voluntary Teachers who serve in the
aforesaid province;

(iv)

on the basis of the said approval, steps have
been taken by the Northern Provincial
Council to confirm the teachers who served
on contract basis as well?

(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை - ைொண்புைிகு துஷொ இந்துனில்
அை ரசன சொர்பொக)

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon.
Thushara Indunil Amarasena)

අායාපන අමාතයතුමාශගන් ඇසු ්ර න
ථ ය - (7 :
(අ

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

එම පළාශත්ව ශසේවය කළ සථශ ච්ඡා වනරුවරුන්
කැ් නට් අනුමතියකින් සථථිර කිීමමට පියවර ශගන
ඇති බවත්ව
එම අනුමතිය මත උතුරු පළාත්ව සභාව ිධසින්
ශකොන්ත්රාත්ව පනනම යටශත්ව ශසේවය කළ
වනරුවරුන්න සථථිර කිීමමට පියවර ශගන තිශබන
බවත්ව

එතුමා නන්ශන්න?
(්

ශමම වනරු සහයකයන්ශේ රැකියා සුරක්ෂිත කිීමම සඳහා ගනු
ලබන පියවර කවශර්න යන්න එතුමා ශමම සභාවට
නන්වන්ශන්න?

(ඇ

ශනො එශසේ න) ඒ මන්න?

(b)

Will he inform this House of the steps that will be
taken to ensure job security of these Teacher
Assistants?

(c)

If not, why?

ගු ගයන්

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කථානායකතුමනි අායාපන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ්ර න
ථ යට පිළිතුර සභාග * කරනවා.
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පාර්ලිශ)න්තුව
கல்ெி அமைச்சம க் ரகட்ட ெினொ:

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

(அ) (i)

ඔ .
ඔ .
ශ) සඳහා ජාාතික ්රතිපත්වති හා ්ර්ථික කටයුතු ගරු
අමාතයතුමා ිධසින් අමාතය මණ්ඩල සසශද් යක් ඉදිරිපත්ව
ශකොට ඇත. (ඇමුකම 17**

திருரகொைைமல ைொெட்டத்தில் திொியொயெில்
அமைந்துள்ள ெ லொற்று ொீதியில் ைிகவும்
முக்கியத்துெம்
ெொய்ந்த
கிொிஹண்டுரசய
தப த்த
ெிகொம மய
அபிெிருத்தி
தசய்ெதற்கொக அமைச்சினொல் எதிர்கொலத்தில்
ரைற்தகொள்ளப்
படவுள்ள
நடெடிக்மககள்
யொமெதயன்ப மதயும்;

(ii)

ඔ .
අසක 7ෙ/0ෙ0ෙ/940/141 - 7 හා 0179.17.78 දිනැති අමාතය මණ්ඩල
තීරණශආ (II) (් අනුව (ඇමුකම 10** අතිගරු ජානාධිපතිතුමා
ිධසින් ශ) ස)බන්ාශයන් ලබා දී ඇති නිීමක්ෂණවල (I) ශේනශආ
(ඇමුකම 13** නක්වා ඇති අන්නමට කටයුතු කිීමමට හැකි වන පරිදි
එකී පළාත්වවල සිිධල් ්රක්ෂක ශනපාර්තශ)න්තුව ිධසින් සිදු කරනු
ලබන ශගවී) මත ඉගැන්වී) කටයුතුවල නිරත පුද්ගලයින් තම නිතය
තනතුරුවල ශසේව ාවන්හි නැවත ශයනවීම සඳහා මුනා හැීමමට අමාතය
මණ්ඩලය ිධසින් අනුමැතිය ලබා දී ඇති බැිධන් ශමොවුන්ශේ රැකියාවල
සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ගැටලුවක් පැන ශනොනී .

கிொிஹண்டுரசய
ெிகொம
நிலப்ப ப்பில்
அமைந்துள்ள தபஸ்சு - பல்லுக்க எனும் இரு
சரகொத ர்கள் ததொடர்பொக குறிப்பிடப்படுகின்ற
ெ லொற்று ொீதியொன கல்தெட்டொனது எதுெித
ைமறப்புைின்றி ைமழயினொலும் தெயிலினொலும்
பொதிக்கப்படக்கூடிய
நிமலயில்
உள்ளததன்பமத அறிெொ ொ என்பமதயும்;

(iii)

ரைற்படி கல்தெட்டு ரைற்தகொண்டும் அழிெமட
ெமதத்
தடுப்பதற்கொக
ததொல்தபொருளியல்
திமைக்களத்தினொல்
எதிர்ெரும்
கொலத்தில்
ரைற்தகொள்ளப்படவுள்ள
நடெடிக்மக
யொததன்பமதயும்;

(iv)

கிொிஹண்டுரசய புனித பூைிமய முமறசொர்ந்த
புனித நக ைொக அபிெிருத்தி தசய்ெதற்கு
எதிர்ெரும் கொலத்தில் ரைற்தகொள்ளப்படவுள்ள
நடெடிக்மக யொததன்பமதயும்;

* සභාතම්සය ම

බන ලද ිළිතුරර:

* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட :
* Answer tabled:

(අ

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

(්

(ඇ

ඔ .

අනාළ ශනොශ .

ගිරිහඬුසෑය තබෞද්ධා විහාරසනථාන සංවර්ධානය :
ක්රියාමාර්ග
கிொிஹண்டுரசய தப த்த ெிகொம மய அபிெிருத்தி
தசய்தல் : நடெடிக்மக

DEVELOPMENT OF GIRIHANDU SEYA BUDDHIST TEMPLE:
STEPS TAKEN

1977/’17

13.ගු බුද්ධික පතිරණ මහ ා (ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න
මහ ා තවනුව )
(ைொண்புைிகு புத்திக பதி ை - ைொண்புைிகு அனு
ஜய த்ன சொர்பொக)

அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ?
(ஆ) இன்ரறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

சிட்னி

Will he inform this House (i)

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Anura
Sidney Jayarathne)

අායාපන අමාතයතුමාශගන් ඇසු ්ර න
ථ ය- (7 :
(අ (i)
්රිකුණාමලය දිසථ්රික්කශආ තිරියායහි පිහිටි
ඓතිහාසික ව ශයන් ඉතා වැනගත්ව ගිරිහඬුස.ය
ශබ ද්ා ිධහාරසථථානය සසවර්ානය කිීමම සඳහා
අමාතයාස ය ිධසින් ඉදිරිශආදී ගනු ලබන
ක්රියාමාර්ග කවශර්න
(ii) ගිරිහඬු ස.ය ිධහාර භූමිශආ ඇති තපසථසු භල්ලුක
ශනබ.යන් පිළිබඳ සඳහන් වන ඓතිහාසික
ශසල්ලිපිය කිසිදු ්වරණයක් ශනොමැතිව වැසථසට
සහ අ වට නිරාවරණය ශවමින් පවතින බව
නන්ශන්න
(iii) එම ශසල්ලිපිය තවදුරටත්ව ිධනා වීම වළක්වා
ගැනීම සඳහා පුරාිධනයා ශනපාර්තශ)න්තුව ිධසින්
ඉදිරිශආදී ගනු ලබන පියවර කවශර්න
(iv) ගිරිහඬු ස.ය පූජාා භූමිය ිධධිමත්ව පූජාා නගරයක්
ශලස සසවර්ානය කිීමම සඳහා ඉදිරිශආදී ගනු
ලබන පියවර කවශර්න

(ii)

(iii)

(iv)

(b)

the action that will be taken in future by
the Ministry to develop the Girihandu Seya
Buddhist temple located in Thiriyaya in
the Trincomalee District, which is an
important place of Buddhist worship with
historical significance;
whether he is aware of the fact that the
historic stone inscription which mentions
the Thapassu-Bhalluka brothers, which is
located in the Girihandu Seya Vihara
premises, is exposed to the elements
without any shelter to protect it;
the steps that will be taken in future by the
Department of Archaeology to prevent
further destruction of the aforesaid stone
inscription;
the steps that will be taken in future to
develop the sacred area belonging to
Girihandu Seya sacred area into a sacred
city?

If not, why?

යන්න එතුමා ශමම සභාවට නන්වන්ශන්න?
(්

ශනො එශසේ න) ඒ මන්න?

—————————
** පුසන කාලත
බා ඇ .

** நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது.
** Placed in the Library.

ගු ගයන්

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කථානායකතුමනි අායාපන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ්ර න
ථ යට පිළිතුර සභාග * කරනවා.
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* සභාතම්සය ම

බන ලද ිළිතුරර:

* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட :
* Answer tabled:
(අ

1408
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(i)

ගිරිහඬුස.ය ිධහාරසථථ ානශආ සිදු කළ යුතු පුරාිධනයාත්වමක
සසරක්ෂණ කටයුතු සිදුකර ඇති අතර කාලීන නඩත්වතු
කටයුතු සඳහා අව ය පියවර ගනු ලැබ ඇත.

(ii)

ඔ .
ශිලා ශල්නයක් සඳහා ්වරණයක් ශයදීශ)දී අවාානය
ශයොමු කරනු ලබන කරුක කිහිපයකි.
01. ්වරණය සථවාභාිධක පරිසරයට ශකොශතක් දුරට
ගැළශතැන?

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්පනා කළමනාකරණ ඇමැතිතුමා
ස)බන්ාශයන් ූනාන)න ?

ඔබතුමා ඒ

්ර න
ථ ය

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහ ා

(ைொண்புைிகு அநு பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)
පුළුවන්.

02. ්වරණය ශයදීමට සුදුසු පරිසරයක් තිශබ්න?
03. එම ්වරණය ශයදීම තුළින් පුරාිධනයා භූමියට කිසිය)
හානියක් සිදුශ න?

ශමම ශසල්ලිපිය සඳහා අවරණයක් ඉදි කිීමමට
ශයෝජානා වී තිබුක නමුත්ව එමඟින් එම භූමිශආ
ශප රාණික සහ සථවාභාිධක පරිසර පද්ාතියට
හානියක් සිදු ිධය හැකි බැිධන් හා එම ්වරණය ශයදීම
සඳහා කළ යුතු කටයුතු මඟින් සිදු වන හානිය
සථවාභාිධකව සිදු වන හානියට වඩා අවනාන) සහිත
හානියක් බව ශපනී ගිය බැිධන් ශයෝජානාව ක්රියාත්වමක
ශනොකරන ලදී.
එශමන්ම ශ) වනතුරුත්ව අ වට හා වැසථසට
නිරාවරණය වීම ශහේතුශවන් ශමම ශසල්ලිපියට කිසිදු
හානියක් සිදුවීශ) අවනානමක් ශනොමැති බව
නිීමක්ෂණය කර ඇත.
(iii)

(iv)

(්

ශමම ශසල්ලිපිය රසායනික රමශ නයක් මඟින් ්රක්ෂා
කිීමමට පියවර ගත හැකි අතර ශසල්ලිපියට ්වරණයක්
සකසථ කිීමම අතයව යම ශ න) පමණක් සිිධල් ඉසජිශන්රු
ශනපාර්තශ)න්තුශ
හා භූ ිධනයාඥයියින්ශේ උපශනසථ
ලබාශගන ක්රියාත්වමක කරනු ඇත.
ශමම සථථ ානය පූජාා නගරයක් ව ශයන් ්රකා යට පත්වකර
සසවර්ානය කිීමශ) කාර්යය පිළිබඳ පුරාිධනයා
ශනපාර්තශ)න්තුවට ශහෝ අායාපන අමාතයාස යට
වගකීමක් නැරිය ශනොහැකි අතර එම කාර්යයන් සිදු කරනු
ලබන්ශන් ජාාතික ශභ තික සැලසු) ශනපාර්තශ)න්තුව
මඟිනි.

අනාළ ශනොශ .

ගු ටී. රංජිත් ද තසොයිසා මහ ා

(ைொண்புைிகு ொீ. ஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගරු ඇමැතිතුමනි ඔබතුමාට සථතුතිවන්න ශවනවා. ඊශආ
රා්රිශආ රත්වනපුර ශ වැල්වත්වත දුශරක්කන්න ්රශද් ශආ ිධ ාල
නාය ය.මක් සිදු ශවලා තිශබනවා. තුන්වැනි වතාවට ශ) නාය ය.ම
සිදු වුශණ්. තවම නාය යමින් පවතිනවා. ්රශද් ශනකක් අතර සියලු
ස)බන්ාතා ඇනහිට තිශබනවා. පාසල් නරුවන්ට යන්න එන්න
බැහැ. ඒ වාශේම ගිලන්රථයකටවත්ව යන්න බැරි තත්වත්වවයක් ඇති
ශවලා තිශබනවා. ශ) ස)බන්ාව ගරු ්පනා කළමනාකරණ
ඇමැතිතුමාශේ ඉක්මන් අවාානය ශයොමු කර යුන හමුනාව
ශයොනවලා ශමම ්රශද් ය වාහන ගමනාගමනයට සුදුසු තත්වත්වවයට
පත්ව කරලා ශනන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. තවම ජීිධත සහ
ශද්ශපොළ හානියක් සිදු ශවලා නැහැ.

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහ ා

(ைொண்புைிகு அநு பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)
ගරු කථානායකතුමනි මුල් අවසථථාශ දී අපි ශ) මාර්ගශආ
අවහිරතා ඉවත්ව කළා. ඊශආ සිදු වුක සිදුවීම ස)බන්ාශයන්
නැනටත්ව අශතැ නිලාාරින් කටයුතු කරනවා. යුන හමුනාවත්ව අපි
ස)බන්ා කරලා තිශබනවා. ශ) ස)බන්ාශයන් ඉක්මන්
ක්රියාමාර්ග ගන්න කියලා මම අනම කියන්න).

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ථ අසක 74 - 7 83/'79(7 ගරු පියල් නි ාන්ත න සිල්වා
මහතා. ශමය ිධපක්ෂශආ ්ර න
ථ යක් අහනවාන?

ගු ටී. රංජිත් ද තසොයිසා මහ ා

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. ශබොශහොම සථතුතියි. ගරු ්රාාන සසිධාායකතුමා
ඔබතුමා 74වැනි ්ර න
ථ යට පිළිතුර සභාගත කරනවාන?

(ைொண்புைிகு ொீ. ஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගරු කථානායකතුමනි පියල් නි ාන්ත න සිල්වා මහතා
ශවනුශවන් මා එම ්ර න
ථ ය අහනවා.

ගරු කථානායකතුමනි ිධශ ේෂ ්ර න
ථ යක් ස)බන්ාව ්පනා
කළමනාකරණ ඇමැතිතුමාශේ අවාානය ශයොමු කිීමමට මම
ඔබතුමාශේ අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ) අවසථථාශ අපහසුයි ගරු මන්ත්රීතුමා. ගරු ඇමැතිතුමා-

ගු ටී. රංජිත් ද තසොයිසා මහ ා

(ைொண்புைிகு ொீ. ஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
රත්වනපුරශආ සථවාභාිධක ්ර න
ථ යක් ස)බන්ාශයන් -

ගු ගයන්

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කථානායකතුමනි පළාත්ව සභා හා පළාත්ව පාලන
අමාතයතුමා ශවනුශවන් එම ්ර න
ථ යට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ශනකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිතයෝග කරන ලදී.

ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අමාතයාස
නිශ නන. ගරු අග්රාමාතයතුමා සහ ජාාතික
්රතිපත්වති හා ්ර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා.
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அமைச்சொினது கூற்று

CURRENT ECONOMIC STATUS OF THE COUNTRY:
STATEMENT BY HON. PRIME MINISTER

ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා (අග්රාමා යුරමා සහ ජාතික
ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික ක යුුර අමා යුරමා)
(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க - பி தை அமைச்சரும் ரதசிய
தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொ அலுெல்கள் அமைச்சரும்)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs)
ගරු කථානායකතුමනි, රශට් වත්වමන් ්ර්ථික තත්වත්වවය හා
අශතැ රජායටත්ව, ජානතාවටත්ව ඉදිරියට ය.මට ඇති මාර්ග ගැන
කරුක පැහැදිලි කරන්න මා ශ) අවසථථාව ශයොනා ගන්නවා. 017
වසශර් සහ 017ෙ වසශර් ්ර්ථික ්රතිපත්වති ්රකා ය ඉදිරිපත්ව
කරමින් ශ්රී ලසකාශ ්ර්ථිකය යළි ශගොඩ නැී ශ) අව යතාව මා
අවාාරණය කළා. අන අප මුහුණ ශනන අභිශයෝගය වන්ශන්, අප
ශගොඩ නඟා ගත්ව ශනය රැක ගැනීම හා ්ර්ථිකය ක්තිමත්ව කර
ගැනීමයි. ඒ කාර්යයට මාර්ග ශනකක් තිශබනවා. පළමුවැන්න,
්ර්ථිකය සථථාවර ශකොට අශතැ අනාගත පරපුර ණය බරින් නිනහසථ
කිීමමයි. ශනවැන්න, ්ර්ථිකය පුළුල් කරමින් සියලු ශ්රී
ලාසකිකයන්ට සමිද්ධිමත්ව වීශ) අවසථථාව ලබා දීමයි.

්ර්ථිකය ක්තිමත්ව හා පුළුල් කිීමම.
අපට උරුම වුශණ්, ගරා වැටුක ්ර්ථිකයක්. 017 වර්ෂශආ
පටන් අශතැ ්ණ්ක්ව ්ර්ථිකය සථථාවර කිීමමට ්රාාන පියවර
රැසක් ගත්වතා. පසු ගිය වසශර් ්ර්ථික ්රතිපත්වති ්රකා ශආදී මා
සඳහන් කළා ශමන් අතීතයට වරන පටවමින් සිටීශමන් සිදු වන
යහපතක් නැහැ. අපි උත්වසාහ ගත යුත්වශත්ව, අතීත වැරදි නිවැරදි
කර ගනිමින් ඉදිරි ගමනක ශයශනන්නයි. 017ෙ වර්ෂශආදී අපශේ
පාලනශයන් ශතොර අභිශයෝග ශමන්ම ශද්ය ය හා ශගෝලීය තත්වත්වව
ඉදිරිශආ පවා නළ ශද්ය ය නිෂථපාදිතශආ සියයට 4.4ක වර්ාන
ශ ගයක් පවත්වවා ගන්න අපට හැකි වුණා. ිධරැකියාව සියයට 4.0ක
මට්ටශ) තබා ගන්නත්ව, අය වැය පරතරය සියයට .4ක් නක්වා අක්
කර ගන්නත්ව හැකි වුණා. සමහර ිධට ශමහිදී සසයා ශල්නවලට
වඩා වැනගත්ව වන්ශන්, අපශේ ඉලක්කය ශවනසථ වීමයි. අශළිධ කළ
ශනොහැකි ද්රවයවලින් වර්ානය වීම ශවනුවට අශළිධ කළ හැකි ද්රවය
මත පනන) වූ වර්ානයක් - from non-tradable to tradable ශකශරහි අප ශයොමු වණා.
වසර ගණනාවක් තිසථශසේ ශ්රී ලසකාශ ්ර්ථික වර්ානය වැින
ව ශයන් රඳා පැවැතුශණ් යටිතල පහසුක) සඳහා ශකශරන
නැවැන්ත රාජාය ්ශයෝජාන මතයි. එමගින් ක්තිමත්ව වුශණ්
ඉදිකිීම) කර්මාන්තය වැනි ක්ශෂේත්ර පමණයි. ශකශසේ ශවතත්ව ඒ
සමඟම ශ්රී ලසකාශ නළ ශද්ය ය නිෂථපාදිතශආ අපනයන ශකොටස
රමිකව අක් වුණා.
ජාතික ණය කළමනාකරණය
මහා ණය කන්නරාවක අභිශයෝගයත්ව ඒ සමඟ බැඳුක අශතැ
ජාසගම ගිකශ) ශ ෂ
ේ ය හා රජාශආ අය වැය යන ශනශකහි පරතරයත්ව
අපට උරුම වුණා. රජාශආ ්නායම දිගින් දිගටම අක්වීමත්ව ඒ සමග
නැින ිධයන) ගලනයත්ව ශහේතුශවන් ශද්ය ය හා ිධශද්ය ය ණය මගින්
අය වැය පරතරය පියවාලන්නට සිදු වුණා.
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2015දී රජාශආ මුළු ්නායමින් සියයට 1.ෙක්ම වැය කශළේ
ණය ශසේවා සඳහායි. 017ෙදී ශ) සසයාව සියයට 81ක්. අශතැ
්නායමට වඩා ිධයන) වැිනවීම ස)බන්ාව අවාානය ශයොමු කිීමම
හදිසි අව යතාවක්. ශද්ය ය ්නාය) පනත ස)මත කර ගැනීශමන්
්නාය) උත්වපානනශයන් මූලය සථථාවරත්වවය ශගොඩනැගීශ)
ක්රියාවලියකට මුලපුරා ඇති අතර නැනටමත්ව එමගින් යහපත්ව
්රතිලල නක්නට ලැබී තිශබනවා.
රාජාය මූලය ක්තිමත්ව වී ඇති අතර පසු ගිය වසර ශනක
ඇතුළත ්නායම නළ ශද්ය ය නිෂථපාදිතශආ ්රති තයක් ව ශයන්
වර්ානයක් ශපන්නු) කර තිශබනවා. 0174දී සියයට 77.ෙක් වූ නළ
ශද්ය ය නිෂථපාදිතය හා ්නායම අතර අනුපාතය 017ෙ දී 74.0
නක්වා ඉහළ ගියා. 0179 වර්ෂශආ මුල් හය මාසය ඇතුළත නළ
ශද්ය ය නිෂථපාදිතය හා ්නයම අතර අනුපාතය සියයට ෙ.9ක්
වාර්තා කර තිශබන අතර 017ෙ වර්ෂශආ මුල් අර්ාය තුළ ඒ
අනුපාතය වූශආ සියයට ෙක් පමණයි.
නැනට නළ ශද්ය ය නිෂථපාදිතශයන් සියයට 9 .3ක් වන ණය බර
0101 වන ිධට නළ ශද්ය ය නිෂථපාදිතශයන් සියයට 91 නක්වා පහත
බැසථසවීමට බලාශපොශරොත්වතු වනවා. ඒ වන ිධට අය වැය පරතරය
සියයට 3. ට අක්ශවන් තබා ගැනීමට අශතැක්ෂා කරනවා. මූලය
සථථාවරත්වවය ඇති කිීමම සඳහා අශතැ කැප වීම සහතික කරමින්
මූලය කළමනාකරණ වගකී) පනත සිධ බල ගන්වනවා.

ඒ සියල්ල අතර, 2018 සහ 017 අවුරුදුවලදී රාජාය ණය
කළමනාකරණය හා මූලය සථථාවරත්වවය
ක්තිමත්ව කිීමම
ස)බන්ාව අප ඉදිරිශආ අභිශයෝග රාශියක් තිශබනවා. ශද්ය ය
ණය ්ශයෝජාන ාාරාව තුළ ්රාාන ව ශයන් තිශබන්ශන්
භාණ්ඩාගාර බැඳු)කරයි. ඒවායින් සියයට 31ක් පමණ 017 දී කල්
පිශරනවා. ඒ හා සමානවම ශඩොලර් මත පනන) වූ ශද්ය ය ණය
රමයක් වන ශ්රී ලසකා සසවර්ාන බැඳු)කරවලින් ශඩොලර් ් ලියන
0.3ට අධික ්රමාණයක් 0178දී කල් පිශරනවා. ශ) අතර ිධශද්ය ය
ණය ්ශයෝජානවල සසයුතියත්ව සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ශවනසථ
වුණා. ජාාතයන්තර සථමවීම බැඳු)කර නිකුතුව වැනි වාණිජා ණය
පසු ගිය කාලශආ වැිනශයන් ලබා ගැනීම නිසායි ශ) ශවනස ඇති
වුශණ්. 017 දී ජාාතයන්තර සථමවීම බැඳු)කර කල් පිීම)
ශවනුශවන් ශඩොලර් ් ලියන 7. ක් ශගවීමට සිදු වනවා. එශමන්ම
ඉන් පසු වාර්ෂික ශගවීමටත්ව සිදු වනවා.
රාජාය ණය ශගවී) සලකා බලද්දී, 2017 අශගෝසථතු අග වන
ිධට පවතින ණය ්රමාණයට අනුව 0178දී අපට රුපියල් ශකෝටි
එක්ලක්ෂ අනූහත්වනහසථ හාරසියයක් ශගවීමට සිදු වනවා.
2019 දී ශගවන්නට සිදු වන මුනල රුපියල් ශකෝටි එක්ලක්ෂ
පණසථ එක්නහසථ පන්සියයක්. 0178 සහ 017 වසරවල අප රුපියල්
ශකෝටි තුන්ලක්ෂ හාරනහසකට අධික මුනලක් ණය ව ශයන්
ශගිධය යුතුයි. ශ) ්රමාණය තමයි අපට ශගවන්නට තිශබන ිධ ාල
ණය බර.
ශපර ශනොිධිධරූ අභිශයෝගය ජාය ගැනීම සඳහා රජාය නැණවත්ව
ණය කළමනාකරණ උපරමයක් ්ර)භ කර තිශබනවා. නව
අවනාන) තත්වත්වවයන්ට හා වුහාත්වමක නියාමන ශවනසථක)වලට
සරිලන පරිදි රාජාය ණය කළමනාකරණශයහි වූ අපශේ
ස)්රනායික ්රශ යන් ශවනසථ කළ යුතු ශවනවා.
අපශේ ්රතිපත්වති ඉලක්ක කර ගන්ශන් දුරනර්ය  හිමික)
කළමනාකරණ උපරමයයි. ඒ ඔසථශසේ රජායට අව ය අරමුනල්
ශගොඩ නැී ම ්රමාණවත්ව ිධනිිධන භාවයකින් හා පුශරෝකථනයකින්
යුතුව සිදු කරනවා. මායම කාලීන ණය කළමනාකරණ
රශමෝපාය යටශත්ව රජාශආ ණය ගැනීශ) ්රශ ය
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සිධසථතරාත්වමකව ශද්ය ය හා ිධශද්ය ය ණය ්ශයෝජාන ්යතන
ශවත කල් තියා නැන ගැනීමට සලසථවනවා. ඊට අමතරව
අවශබෝාාත්වමක ද්ිධතීය ශවශළඳ ශපොළ අශළිධ ශ දිකාවක් හා
හිමික) කළමනාකරණ අරමුනලක්න හඳුන්වා ශනනු ලබනවා.
නැණවත්ව ණය කළමනාකරණ රශමෝපායකට අව ය මනතික
වැඩ රාමුව ස)පානනය කරන නව හිමික) කළමනාකාර පනත
යටශත්ව ශමම ්රතිසසසථකරණ හා ඉදිරි ්රතිසසසථකරණ ක්රියාවට
නසවනවා.
නව ශද්ය ය ්නාය) පනත යටශත්ව අප ිධසින් සිදු කළ
ශවනසථක) ජාාතයන්තර ්රජාාශ
ශමන්ම ශද්ය ය ්ර්ථික
නිශයෝජිතයන්ශේන ්රසානයට ලක් වුණා. නව ශද්ය ය ්නාය)
පනත, ිධශද් ිධනිමය පනත, හිමික) කළමනාකරණ පනත, රාජාය
වයාපාරවල සසසථථාපිත අරමුක හා සමීප මූලය ස)බන්ධීකරණය
්දී ්රතිසසසථකරණ ඔසථශසේ අප ශ) රශට් ්ර්ථික ස)පත්ව හා මූලය
ස)පත්ව හා මූලය රාමුව ක්තිමත්ව හා ිධචාරවත්ව කළමනාකරණයක්
ශවත ශගන යනවා.
උද්ධාමනය අඩු මේ මක පවත්වාතගන යාම.
මිල සථථාවරත්වවය පවත්වවාශගන යාම සඳහා අශතැ රජාය
ශනවැන.රු) ්රශ යක් අනුගමනය කරනවා. ජානතාවට දුෂථකරතා
ඇති කරන ශකටි කාලීන මිල උච්චාවචනය පාලනය කිීමම සඳහා
වර්ෂය මුළුල්ශල් සාාාරණ මිලකට ්හාර ද්රවය ලබා ගැනීශ)
හැකියාව ඇති කරන්නට අප බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා. එශසේ
කිීමම සඳහා අප ශද්ය ය සැපයු) හා ශබනා හැීම) ජාාලය දියුක
කරනවා. ඒ අතර සාාාරණ මිලකට ්හාර නිෂථපානන හා අශනකුත්ව
අතයව ය ද්රවය තරගකාීම ශවශළඳ ශපොළ තුළ ්නයනය කිීමමට
අවසර ලබා ශනනවා. පසුගිය මාස තුන ඇතුළත ්හාර ද්රවයවල බදු
සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අක් කළා. එම අක් කිීම)වල ්රතිලාභ
පාරිශභෝගික ජානතාව ශවත ලබා ශනන ශලස අපි ශද්ය ය ශතොග
ශවශළදුන්ශගන් හා සිල්ලර ශවශළදුන්ශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ශකශසේ ශවතත්ව මිල සථථායීතාව තිරසාර පනනමක පවත්වවා
ගැනීම සඳහා ශ්රී ලසකා මහ බැසකුවට අව ය මූලය ්රතිත්වති
සථවාධීනව පවත්වවාශගන යාමට අව ය කරන නිනහස සහ වපසරිය
රජාය ිධසින් සපයනවා.

මහ බැසකුව නමයය ලී උද්ාමනය ඉලක්ක කර ගත්ව නව මූලය
්රතිපත්වති වැඩ රාමුවක් ශවත ගමන් කරමින් සිටිනවා. එහි අරමුණ
වන්ශන් ්ර්ථික ක්රියාකාරක)වලට සහාය නක්වන අතරම
අණ්ඩව උද්ාමනය අක් මට්ටමක පවත්වවා ගැනීමයි. ශ)
්රතිපත්වතිමය ශවනසත්ව සමඟ අශතැ ජානතාවට මිල සථථාවරත්වවශආ
්රක්ෂාව යටශත්ව පහසුශවන් ජීවත්ව වීමට අව ය ඉඩකඩ
ලැශබනවා.
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වීශ) වාසිය ලබාශගන තිශබනවා. අවාසනාවකට ශමන් අන අපට
ශ) තරගකාරි ශලස සථථානගත වීශ) වාසිය අමතක වී ශගොසථ
තිශබනවා. අශතැ නැක්ම වන්ශන් ශ) ජාාතයන්තර සබඳතා
ශක්න්ද්රශආ වටිනාකම යලි ලබා ගැනීමයි. ශමහිදී න ක ගණනාවක්
තිසථශසේ අශතැ වර්ානය වීශ) හැකියාව ශමොට කළ පටු ්රතිපත්වති
පශසකට නමන්නට අපට සිදු වනවා.
ශ) නැක්ම යථාර්ථයක් කරන්නට න) අශතැ අපනයන භාණ්ඩ
ිධිධාත්වවශයන් ශපොශහොසත්ව කිීමම සඳහා වයවසායකයන්
දිරිගැන්ිධය යුතුයි. එමඟින් අශතැ වත්වමන් අපනයන භාණ්ඩ
ශගොන්න ිධිධාත්වවශයන් පරිපූර්ණ වනවා. න ක ගණනාවක්
තිසථශසේ අප ිධ ව
ථ ාසය තබා සිටින්ශන් ඒකාකාරි අපනයන
භාණ්ඩයන් වන ඇඟලු), ශත්ව, රබර් ශනසටයි. ශමශතක් කල් අශතැ
අපනයන ්ර්ථිකශආ ්රබලයන් වූශආ ඒ ශද්වල් තමයි. ඒ වුණත්ව
නැන් අප අපනයන භාණ්ඩවලට අගය එකතු කළ භාණ්ඩ හා ශසේවා
ඇතුළත්ව කරමින් එහි ිධිධාත්වවය වැින කළ යුතුයි.
එශසේම නිෂථපානකයන් ශක්න්ද්ර ශකොටගත්ව වටිනාක) නාමවලට
ස)බන්ා ිධය යුතුයි. ිධශ ෂ
ේ ශයන් කුඩා හා මායම පරිමාණ
වයාපාර ඇතුළුව අශතැ ශද්ය ය වයාපාරවලට ජාාතයන්තර වටිනාක)
නාමයන් සමඟ ස)බන්ාතා ශගොඩ නඟා ගැනීමට හැකියාව ඇති
කශළොත්ව ලලනායීතාවශආ හා ්රතිලාභවල ිධ ාල වර්ානයක් නැක
ගත හැකියි.

ඒ වාශේම ශප ද්ගලික අස යට වර්ානය හා ්ශයෝජාන වැින
කර ගැනීමට අවසථථාව දිය යුතුයි. නන.වටත්ව වැින තර) කාලයක්
අප රාජාය අස ය ශකශරහි ිධ ව
ථ ාසය තබාශගන ශප ද්ගලික
්ශයෝජාන ශනොතකා හැරියා.
නන.වටත්ව වැින තර) කාලයක් අපැහැදිලි ්රතිපත්වති හා
සසකීර්ණ පටිපාටි ශයොනා ගනිමින් ශප ද්ගලික ්ශයෝජාන එළවා
නැමුවා. ශ ගවත්ව හා දුරනක්නා ශප ද්ගලික අස ය මඟින්
ශමශහයවන ශද්ය ය හා ිධශද්ය ය ශප ද්ගලික ්ශයෝජාන ක්තිමත්ව
ශලස පනන) කර ගත්ව ්ර්ථිකයක් නිර්මාණය කරන්නටයි රජාය
ශවශහශසන්ශන්.
ුරන් අවුුල් ආර්ථික ප්රතිලාභ වැඩ ස හන

ශ) පරිවර්තනයට ශ ගවත්ව ්ර)භයක් ලබා දීම සඳහා අපි
ඉදිරි තුන් වසරට පරිපූර්ණ ්ර්ථික උපාය මාර්ගයක් ක්රියාත්වමක
කරනවා. අපි වාර්ෂික ඒකපුද්ගල ්නායම ශඩොලර් 111 නක්වා
වැින කරන්නට බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා. අපි රැකියා නස ලක්ෂයක්
උත්වපානනය කරන්නට බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා. වාර්ෂික ඍජු
ිධශද් ්ශයෝජාන ්රමාණය ශඩොලර් ් ලියන ක් නක්වා ඉහළ
නැසවීම අශතැ ඉලක්කයයි. වාර්ෂික අපනයනය ශනවනණ කරමින්
ශඩොලර් ් ලියන 01ක් නක්වා ශගන ඒමට සැලසු) කරනවා.

2025 දැක්ම ය තත් සංවර්ධානය

තපොතහොසත් හා බලවත් ජන ාවක්
පසු ගිය සැතැතැ)බර් මාසශආදී එළි නැක්වූ "2025 නැක්ම" න)
ලියිධල්ශලන් අවාාරණය කළ පරිදි අපට අව ය වන්ශන් ශ්රී
ලසකාව නැනුම මත පනන) වූ, ඉහළ තරගකාරිත්වවයකින් යුතු,
සමාජා ශවශළඳ ශපොළ ්ර්ථිකයකින් ්රක්ෂිත වූ ඉන්දියන්
සාගරශආ ශක්න්ද්රසථථානය බවට පරිවර්තනය කිීමමටයි. අශතැ
ඉලක්කය වර්ෂ 010 වනිධට ශ්රී ලසකාව ශපොශහොසත්ව රටක්
කිීමමයි.

ශ) නැක්ම යථාර්ථයක් වන්නට න) අප අශතැ ක්රියාකාරක)
බාහිර ශලෝකයත්ව සමඟ අත්ව වැල් බැඳශගන කළ යුතුයි. ශ්රී ලසකාව
කියන්ශන් ිධ ාල ශලෝකයක් මායශආ ඇති පුසචි දිවයිනක්. වසර
නහසථ ගණනක් තිසථශසේ අප අශතැ යහපත ශවනුශවන් ඒ සථථානගත

ශ) සසවර්ාන රශමෝපායන්හි ඉලක්කය වන්ශන් සාමානය ශ්රී
ලාසකිකයන්ශේ ජීිධත වර්ානය කිීමමයි. ශ) ්කාරශයන් මූලික
්ර්ථික ්රතිලාභ ශනකක් ඉටු කර ගන්නට අප ශවශහස ශවනවා.
රැිරයා වර්ධානය සහ වැඩි දියුු ිරීමම
ආදායම් වර්ධානය හා මධායම පන්තිය ප්රසාරණය ිරීමම
ශ) සඳහා අපශේ ්රබලම අව යතාව වන්ශන් ජානතාවට
නැනුම පනන) වූ ්ර්ථිකයන්ට හවුල් වීමට හැකි වන පරිදි
අායාපනය හා කුසලතා සසවර්ානය පුළුල් කිීමමයි. තරුණයන්,
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පාර්ලිශ)න්තුව

[ගරු රනිල් ිධරමසිසහ මහතා]

උසසථ ශපළ සමතුන් හා කාන්තාවන් අතර ිධරැකියා අනුපාතය
පිළිශවළින් සියයට 78. ක්, සියයට 3 . ක්, සියයට ෙ. ක්. ශමයින්
පිළිඹිබු වන එක කරුණක් වන්ශන් ශද්ය ය ශ්රම ශවශළඳ ශපොශළේ
වුහාත්වමක දුර්වලතාවයි. අශනක කුසලතා ගැලපීශ)
අශයෝගයතාවයි.
ශ) දුර්වලතා හඳුනා ගනිමින් රජාය අශතැ අායාපන රමශආ
මූලික ්රතිසසසථකරණ ගණනාවක් කරන්න පියවර ගන්නවා. අපි
සියලු ශනනාටම 73 වසරක අායාපනය සහතික කරනවා.
අ.ශපො.ස. (සාමානය ශපළ ිධභාගශයන් පසු ශිෂයයන් උසසථ
අායාපනයට, විත්වතීය අායාපනයට, ඍජු අශතැක්ෂිත රැකියාවන්ට
හා රැකියා පුහුකවට ශයොමු කරනවා.
මීට අමතරව යුගශආ අව යතාවක් වන ශතොරතුරු
සන්නිශ නන තාක්ෂණ කුසලතාව පාසල් ිධෂය නිර්ශද් යට
ඇතුළත්ව කරන අතර අනාළ ිධෂය ක්ශෂේත්රශයන් ිධ ව
ථ ිධනයාලයට
බඳවා ගන්නා පිරිසථ වැින කරනවා. එය ිනජිටල් ්ර්ථිකයක් සිධබල
ගැන්වීශ) රජාශආ පුළුල් අරමුක හා උත්වසාහයට සමගාමීව සිදු
වන්නක්. ශ) ්රශ ය තාරුණයශආ කුසලතා සසවර්ානය ඇති
කරවමින් ඔවුන්ට වඩාත්ව ශහොඳ රැකියාවල නිරත වීශ) අවසථථාව
සපයනවා.
රජාය හැකියා වර්ානය සඳහා ්ශයෝජාන කරමින් රාජාය ශප ද්ගලික ්රයත්වනයට එක්ශවමින් ශ්රම ශවශළඳශපොළ
කුසලතාවන් වර්ානය කරන්නට ශප ද්ගලික අස ය උනන්දු
කරවනවා. නවතම ගණනය කිීම) අනුව වර්ෂ 0140 වන ිධට
ජානගහනශයන් සියයට 03ක් වශයෝවිද්ා පුද්ගලයන් වනවා.
වැිනහිටි ජානගහනය ශ ගශයන් වර්ානය වන ශහයින් කුසලතා
සසවර්ාන වැඩ සටහන්වලදී වශයෝවිද්ා පුද්ගලයන්න ඉලක්ක කර
ගන්නවා. ඒ වාශේම යල් පැනගිය හැකියාවන් නිසා නිෂථපානන
ලනලායිතාව පහත වැටීම ගැනත්ව පියවර ගන්නවා.
ිධශද් රැකියා හා ශද්ය ය ශ්රම ශවශළඳ ශපොළ අව යතා අතර
සමබරතාවක් ඇති කිීමම සඳහා ්රතිපත්වතීන් සකසථ කිීමමට රජාය
සැලසු) කරනවා. පළමු පියවර ව ශයන් ශවශළඳ ශපොශළේ ශ්රම
හිඟය පියවනවා. ිධශනසථ රැකියා ්රවර්ානය කරන්ශන් ඉහළ
්නාය) සඳහා අවසථථාවන් ඇති ිධට පමණයි; එශසේම පුහුක
ශ්රමිකයන් මඟින් වැින ්නාය) ලබා ගත හැකි අවසථථාවල පමණයි.

ශපොදු ්රවාහන පහසුක) වැින දියුක වීම, නමයය ලි ශසේවා මුර
වැනි යහපත්ව ශසේවා පරිසරයක් නිර්මාණය කිීමශමන් ිධශද් ගත ශ්රී
ලාසකිකයන් රශට් වර්ාන ක්රියාවලියට ක්රියාකාීමව නායක කර
ගැනීශ) හැකියාව ඇති ශවනවා. එමඟින් ඒ හැකියාවන් ශමරට
සසවර්ානයට එක් කර ගැනීමට ශමන්ම, සමසථත ශසේවා
තත්වත්වවයන්හි වැින දියුකවක් න බලාශපොශරොත්වතු ිධය හැකියි.
නැනට සමසථත ශසේවා නියුක්තිශයන් සියයට ෙ1.0ක් නිරත
වන්ශන් අිධධිමත්ව හා නීති ිධශරෝධී ්ර්ථික ක්රියාකාරක)වලයි.
සියයට 41ක් අවනාන) ගණශආ රැකියා කරන අයයි. ජාාතයන්තරව
පිළිගත්ව සහතිකයක් ශහෝ බලපත්රයක් ලබා දීම මඟින් සමාජා
පිළිගැනීම හා ශසේවා සුරක්ෂාව තහවුරු කර, සියලු රැකියාවන්හි
්රමිතිය නසවාලීමට කටයුතු කරනවා. එය රැකියාවන්හි
අිධධිමත්වභාවය අවම කිීමමට ශහේතු ශ ිධ. අිධධිමත්ව රැකියාවන්වල
නියුතු පුද්ගලයන් සඳහා ිධශ්රාම ්රතිලාභ රමශ නයක් හඳුන්වාදීමට
කටයුතු කරනවා. ශමමඟින් ිධශ්රාම යාශමන් පසු ඇතිිධය හැකි
නැතිබැරික) අක් කිීමමට හැකි ශවනවා.
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අපනයන ඉලක්ක වර්ධානයක් සඳහා තවතළඳ සහ තීුබල්
ප්රතිසංසනකරණය
ඓතිහාසික රජාවරුන්ශේ සමශආ සිට අප ශවශළඳාම සිදු කළ
ජාාතියක්. නැශඟනහිර සිට බටහිරටත්ව, බටහිර සිට නැශඟනහිරටත්ව
භාණ්ඩ සහ නැනුම ්රවාහනය කිීමශ) ශක්න්ද්රසථථානය වුශණ්
ලසකාවයි. ඉහළ මායම පාන්තික ්ර්ථිකයක් ශවත ගමන් කිීමශ)
කාර්යශආ ්රාාන සාාක වන අපනයනය සහ ශප ද්ගලික අස ශආ
වර්ානය ස)බන්ාශයන් අප ශ) ඉතිහාසශයන් පාඩ) ඉශගන ගත
යුතුයි.
චීනය හා තායිලන්තය වැනි දියුක වූ හා දියුක ශවමින් පවතින
නැශඟනහිර ්සියාතික හා අේනිදිග ්සියානු රටවල ජානතාවට
ශ්රී ලාසකිකයන්ට වඩා ඉහළ රැකියා සහ ජීවන තත්වත්වවයන්
තිශයනවා. ශ) රටවලට අයත්ව ග)මානවල 7 9 දී සසචාරය කළ
හැටි මට මතක් ශවනවා. ඒ කාලශආ ශ්රී ලසකාවාසීන් ක්ක්ති ිධඳපු
සැප ස)පත්ව හා බටහිර ්හාරපාන ඒ රටවල වැසියන්ට තිබුශණ්
නැහැ.
නමුත්ව අන තත්වත්වවය ශවනසථ. ශ) රටවල් දියුක ශවද්දී ශ්රී
ලසකාව ශකොන් වුශණ් ශකොශහොමන? එය අපි, අශපන්ම ඇසිය යුතු
්ර න
ථ යක්. ඔවුන් අපනයනය ඉලක්ක කර ගත්ව ිධවිත ්ර්ථික
්රතිපත්වති වැළඳ ගත්වතා. අපි සසවිත පිළිශවතකට ගිහින් රට
ඇතුළටම හිර වුණා. ඒ නිසා අවුරුදු 31ක් පුරා වටිනා අවසථථා
සියල්ල අශපන් ගිලිහී ගියා.
මා කලින් කී පරිදි ශ්රී ලසකාශ අපනයන තවමත්ව රඳා
පවතින්ශන් ස)්රනායික වැිධලි ශභෝග, ඇඟලු) සහ සසචාරක
කර්මාන්තය මතයි. අපි තවමත්ව ඇඟලු) ක්ශෂේත්රශයන් අක්
්නාය)ලාභී රටවල් සමඟ තරග කරන නිසා අශතැ වැටුතැ පහත
මට්ටමක තබා ගැනීශ) අභිශයෝගයට මුහුණ ශනන්න සිදු වී
තිශබනවා. තවමත්ව අශතැ ිධ ාලම ිධශනසථ ිධනිමය උත්වපානනය
කරන්ශන් ිධශද්ය ය රැකියා අස යයි. ඒ වුණත්ව ශ) සියලු ිධශද්
ිධනිමය ඉපැයී)වල එකතුව අශතැ ්නයන ිධයනම පියවන්නට
්රමාණවත්ව නැහැ. ශ) ්කාරශයන් අපනයන වර්ානය අක් වීම
නිසා ශගවු) ශ ෂ
ේ යට නැින පීඩනයක් එල්ල ශවනවා. එමඟින්
රුපියල අව්රමාණය වීමත්ව, භාණ්ඩ මිල ශවත බලප.) ඇති වීමත්ව
සිදු ශවනවා.
අශනක් අතට තායිලන්තය සහ ිධයට්නාමය වැනි අශනකුත්ව
මායම ්නාය)ලාභී රටවල් අපනයනය කරන්ශන් වාහන
ශකොටසථ, යන්ත්ර උපකරණ, ඉශලක්ශට්රොනික් භාණ්ඩ වැනි ඉහළ
අගයන් හා ිධිධාත්වවශයන් යුතු භාණ්ඩ. ඔවුන් අප පසු කර
ඉදිරියට යනවා. අපට ඔවුන් ලුහුබැඳ යන්නට සිදු වී තිශබනවා.
අපිට අශතැ ්ර්ථිකය ක්තිමත්ව කර ගැනීමටත්ව, රැකියා අවසථථා
වැින කර ගැනීමටත්ව අව ය න) ශ) සියල්ල ශවනසථ කර ගත
යුතුයි.
්ර්ථිකය සථථාවර කිීමම සඳහා අප ිධසින් ගන්නා ලන
ක්රියාමාර්ගවලින් ්රතිලල ලැබී තිශබනවා. ඒ නිසා නැන් අපි
අවාානය ශයොමු කළ යුත්වශත්ව වැින අගයකින් හා ිධිධාත්වවශයන්
යුතු භාණ්ඩ හා ශසේවාවන් සැපයීම ඔසථශසේ අපනයන ඉලක්ක,
්ර්ථික වර්ාන උපාය මාර්ගයන් හා ්රතිපත්වති පිළිබඳවයි. ශ)
්රතිපත්වතිශආ ්රාාන අසගයක් වන්ශන් ශලොව පුරා හවුල්කාර
රටවල් සමඟ නිනහසථ ශවශළඳ ගිිධසු) ඇති කර ගැනීමයි.
සිසගතැපූරුව, චීනය හා ඉන්දියාව සමඟ අශනයොනය ව ශයන්
වාසිනායක වූ නිනහසථ ශවශළඳ ගිිධසු) ඇති කර ගැනීශ)
ක්රියාවලිශයහි සැලකිය යුතු ්රගතියක් තිශබනවා. ශමම ගිිධසු)
නිසා අශතැ ්ර්ථිකයට ශයෝා තල්ලුවක් ලැශබන අතර, ශද්ය ය
වයවසායකයන්ට ිධ ාල ශවශළඳ ශපොළක් ිධවර ශවනවා.
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අපනයන ඉලක්ක උපාය මාර්ගය මඟින්, අපනයන
නිෂථපානකයන් සහ ශද්ය ය ශවශළඳ ශපොළ නිෂථපානකයන් යන
ශනපාර් ව
ථ යම අතර තරගකාරිත්වවයක් ඇති කළ යුතුයි. වඩාත්ව
තරගකාීම අස ශකශරහි අවාානය ශයොමු කරමින් වයාපාර
්රතිවුහගත කළ යුතු ශවනවා. ඉහළ තරගකාීම ්ර්ථිකයක් කරා
ශ්රී ලසකාව ඔසවා තබන්නට හැකි වන්ශන් එිධටයි.
සමාග) ්රතිවුහගත කිීමශ) පරිවර්තනය සුමට ශලස සිදු
කිීමම සඳහා රජාය ිධසින් ශවශළඳ ගැළපී) පැශක්ජායක් හඳුන්වා
ශනනවා. නැනටමත්ව ශද්ය ය ්නාය) පනත හා ිධශද් ිධනිමය පනත
ස)මත කිීමම මඟින් අපි ශ) සඳහා පියවර ශගන තිශබනවා. ඒ
වාශේම, නික්ශෂේප ිධශරෝධී පනත ශගන ඒමට කටයුතු කරමින්
සිටිනවා. ඒ වාශේම, අපි නව ජාාතික අපනයන රශමෝපායන් හා
නව ජාාතික ශවශළඳ ්රතිපත්වතියක් සකසථ කරමින් සිටිනවා.
ශවශළඳ පහසුක) සැපයීම සඳහා ජාාතික ශකන්ද්රසථථානයක්
පිහිටුවීමටත්ව, සසවර්ාන මූලයකරණය සඳහා ්නයන අපනයන
පහසුක) සහිත නව සසවර්ාන බැසකුවක් නිර්මාණය කිීමමට න
පියවර ගන්නවා.
ඒ ගැන මුනල් ඇමතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත්ව කරන ිධට සඳහන්
කරයි.
අතේ වර්ධාන හැිරයාව ශ්ක්තිමත් ිරීමම

අපනයනයට ශයොමු වූ අශතැ ්ර්ථික රශමෝපාය සාර්ථක
වන්නට න), ඉහළ අගයන් සහිත නිපැයු) සඳහා ඍජු ිධශද්
්ශයෝජාන හා ඍජු ශප ද්ගලික ්ශයෝජාන වැින ව ශයන් අද්නවා
ගත යුතුයි. නැශඟනහිර ්සියාශ සහ අේනිදිග ්සියාශ
වර්ානයට
ශහේතු
වුශණ්
ඍජු
ිධශද්
්ශයෝජානයි.
ඇත්වතව ශයන්ම ශ්රී ලසකාවටත්ව ඒ සමානව ශහෝ ඊටත්ව වඩා ඍජු
ිධශද් ්ශයෝජාන අද්නවා ගන්නට පුළුවන්. ශ) සඳහා ්ශයෝජාන
වටපිටාව වැිනදියුක කළ යුතුයි. අනාළ ශගෝලීය නර් කවලින් ඉහළ
තැනකට ශ්රී ලසකාව රැශගන යා යුතුයි.
රජාශආ ්යතන ශබොශහෝ ගණනක් සමඟ කටයුතු කිීමශ)දී
්ශයෝජාකයන්ට ඇති වන බාාා, අවහිරතා මඟහරවන්නට අප
පියවර ගන්නවා. මීට අනාළ ්රතිසසසථකරණ නයාය පත්රයක් ශමන්ම
ක්රියාත්වමක කිීමශ) ්රගතිය අණ්ඩව නිීමක්ෂණය කිීමම හා
්යතන සැකැසථමක් නැනටමත්ව පිහිටුවා අවසන්.
2017 ජූලි මාසශආදී ්ශයෝජාන පරිසරය ්රතිසසසථකරණය
කිීමශ) අටවැන.රු) වැඩ පිළිශවළ අප ක්රියාත්වමක කළා. එය සකසථ
කශළේ වයාපාර හිමිකරුවන් හා ්ශයෝජාකයන් මුහුණ ශනන ගැටලු
පිළිබඳ ්රාාන පාර් ථවකරුවන් සමඟ ගැඹුරු මත ිධමසීමකින්
පසුවයි. ශ) ිධනිිධනභාවශයන් යුතු සාමූහික ්රශ ය
්රතිසසසථකරණවල සාර්ථකත්වවයට ශහේතුවයි. ශ) නිසා නැනට
වයාපාර කිීමශ) පහසුව අනුව 771වැනි සථථානශආ සිටින ශ්රී ලසකාව
වර්ෂ 0101 වන ිධට 91 මට්ටමට නසවන්නට හැකි ශ ිධ.
මීට අමතරව නව වයාපාර ලියා පදිසචියට රාජාය ්යතන
01කටත්ව වඩා එක්තැන් කරමින් තනි ශක්න්ද්රසථ
ථ ානයක්, නැත්වන)
තනි කවුළුවක් පිහිටුවීම ශකශරහි රජාය අවාානය ශයොමු කර
තිශබනවා.
පරිපූර්ණ කාර්යක උපාය මාර්ග

සියලු අස සමඟ නිෂථපානන කර්මාන්ත ස)බන්ා කළ හැකි
පරිද්ශනන් අප පරිපූර්ණ කාර්මීකරණ උපාය මාර්ගයක් සකසථ
කරනවා. 7 98 ්ර්ථිකය නිනහසථ කිීමශමන් පසු මානව සසවර්ාන

1416

අස ශයන් අප දියුක ්ර්ථිකයන් සහිත රටවල් සමඟ එක
මට්ටමක සිටිනවා. නමුත්ව අශතැ කර්මාන්ත පසුබ.මකට ලක්ව
තිශබනවා. ්ර්ථික වර්ානය සඳහා කර්මාන්ත ක්රියාකාරක) සහ
නිෂථපානන අස යන්හි නායකත්වවය පසුගිය න ක ශනක පුරාම එක
මට්ටමකයි පවතින්ශන්. 0111 වසශර් කර්මාන්ත ක්රියාකාරක)
මඟින් නළ ශද්ය ය නිෂථපාදිතයට ලැබුක නායකත්වවය සියයට
09.ෙක්. 017ෙ වසශර් සියයට 0 .9ක්. තරගකාීම තලයකට පිිධසීම
අශපොශහොසත්ව වීම අගය එකතු කිීම) පහළ මට්ටමක පැවතීම හා
නව තාක්ෂණය උකහා ගැනීමට අසමත්ව වීම මීට ශහේතු වී
තිශබනවා. පැහැදිලි ශලස නිර්වචනය කළ කාර්මීකරණ උපාය
මාර්ගයක් ශහේතුශවන් නිෂථපානන අස යළි පණ ගැන්වීමට අප ක්රියා
කරනවා.
සංචාරක කර්මාන් ප්රවර්ධානය

2016 වසශර් මිලියන 0කට වඩා වැින සසචාරකයන් ්රමාණයක්
ශගන්වා ගැනීශමන් ඇශමරිකානු ශඩොලර් ් ලියන 3. ක ්නායමක්
ලබන්නට අපට පුළුවන් වුණා. 017 සසචාරක කර්මාන්තශයන්
සැපයුක ශද්ය ය රැකියා ්රමාණය 301 111ක්. සසචාරක ක්ශෂේත්රය
ක්තිමත්ව කරලීශමන් හැම වසරකම සසචාරකයන් මිලියන ක්
්කර්ෂණය කර ගැනීම අශතැ ඉලක්කයයි.
අතීතශආ සසචාරක ක්ශෂේත්රයට බලප.) කශළේ ිධ ාල
්රමාණශආ ශහෝටල්. නමුත්ව ම.තකදී කළ සමීක්ෂණයකදී ශහළි
වුශණ් ලසකාශ සසචාරක ශහෝටල්වලින් සියයට 1ක කාමර
්රමාණය 71කට වඩා අක් බවයි. ශමය "Airbnb" ්ර්ථිකයක්.
අමතර තනි කාමරයක් සසචාරක වයාපාරයට ශයොනවා මුනල් ශසිධය
හැකි ්ර්ථිකයක්. අප ශ) අිධධිමත්ව ක්ශෂේත්රය හැඩ ගසථවා ්රමිතිය
සහ වනණාත්වමකභාවය සහතික කරනවා.
නැන් සසචාරකයන් පැමිශණන්ශන් ශහෝටල්වල ිධශ ක
ගැනීමට පමණක්ම ශනශවයි. ඒ නිසා සසචාරක ්කර්ෂණීය
සථථාන සසවර්ානය කිීමමට රජාය පියවර ගන්නවා. අසමසම අත්ව
නැකීමක් ිධඳින්නට සසචාරකයින් පැමිණිය යුතු ගමනාන්තයක්
ශලස ශ්රී ලසකාව පත්ව කරනවා. අශතැ සසසථකිතිය අශතැ ්හාර
පාන අශතැ ස)්රනායයන් වනජීවී අත්ව නැකී) ්යුර්ශ න සහ
භාවනා වැනි අස ගණනාවක් ගැන සසචාරක අවාානය ශයොමු වී
තිශබනවා.
ශමශතක් අත ශනොතැබුක සසචාරක ්කර්ෂණයන් මතු කර
ගැනීමට ිධශ ේෂශයන්ම රජාය සහ පුද්ගලික අස ශආ සියලු
පාර් ථවකරුවන්ශේ
නායකත්වවය
අව ය
ශවනවා.
ශ)
සියල්ලන්ශේම අනහසථ ිධමසා සකසථ කළ සි අවුරුදු සසචාරක
උපාය සැලැසථම මඟින් 010 සසචාරක නැක්ම කරා පියනගන්නට
පනනම සැකශසනවා.
ශ ගශයන්ම ්රසාරණය වන අශතැ සසචාරක ශවළඳ ශපොළ
චීනය සහ ඉන්දියාවයි. ඒ අනුව අශතැ සසචාරක උපාය මාර්ග
ශවනසථ කළ යුතුව තිශබනවා. වැින වැිනශයන් ිධයන) කරන
සසචාරකයින් ශමරටට පැමිශණන රටවල් හා ගමන් ස)බන්ාතා
වැිනදියුක කළ යුතුව තිශබනවා. මුහුදු සහ වනවන් ස)බන්ාතා
වඩාත්ව නිනහසථ කළ යුතුව තිශබනවා. ඒ නිසා ශද්ය ය හා
ජාාතයන්තර වනවන් සබඳතා පුළුල් කිීමමටත්ව සසචාරක නැ සහ
ශයොච් ශබෝට්ටු සඳහා පහසුක) සැපයීමටත්ව රජාය ක්රියා කරනවා.
නිවාස සඳහා අවසනථා වැඩි ිරීමම
්ර්ථික වර්ානය පිළිබඳව අවාානය ශයොමු කරන අතරම
ජානතාවශේ මූලික අව යතාවන් ස)බන්ාව අප අමතක
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කරන්ශන් නැහැ. "වසර 010 දී සැමට ශසවණ" ලබා දීමට අප
ක්රියා කරනවා.
රජාය නව ජාාතික නිවාස ්රතිපත්වතියක් ශකටු)පත්ව කරන්ශන්
මූලික කරුක 3ක් පනන) කරශගනයි. පළමුවැන්න ශ)
්රතිපත්වතිය ජානතාව මූලික කර ගත්ව එකක් වීම. තීරණ ගැනීම
ක්රියාත්වමක කිීමම සහ වගකී) නැීමම ජානතාවට භාර ශවනවා.
ශනවැන්න නාගරික නිවාස සසවර්ානය සඳහා ඒකාබද්ා හා
පරිපූර්ණ සැලැසථමක් ක්රියාත්වමක කිීමම. තුන්වැන්න අපි නිවාස
සසවර්ානශආ තිරසරභාවය සහතික කිීමම.
සහන ශපොලී යටශත්ව නිවාස ණය ලබා දීමට අප ජාාතික
ඉතිරිකිීමශ) බැසකුවට රුපියල් ් ලියන 9 ක් ශවන් කර දී
තිශබනවා. එශසේම නාගරික පුනර්වර්ාන වැඩසටහන සහ
අශනකුත්ව නිවාස වැඩසටහන් සඳහා තවත්ව රුපියල් ් ලියන 9 ක්
ශවන් කර තිශබනවා. ශමතැනදී රජාය ක්රියා කරන්ශන් පරම
හිමිකරුවා ශලස ශනොශවයි බලය පැවරුක අධිකාරියක් ශලසයි.
නිවාස සසවර්ානශආ වැඩ සැලැසථම සකසථ කිීමශ) ශක්න්ද්රීය
භූමිකාව රජාය ඉටු කරනවා. නමුත්ව ්ශයෝජානශආදී රජාශආ කාර්ය
භාරය අල්පයි. ජානතාවට සහ ශප ද්ගලික අස යට නිවාස
සසවර්ාන ්ශයෝජානශආ මූලික සථථානය අප ලබා ශනනවා.

තවතළඳ තපොළ ඉලක්ක කරගත් රාජය - තපෞද්ගලික
සහතයෝගී ාව
අායාපනය ශස ය ිධදුලිය මාර්ග සහ අධිශ ගී මාර්ග ්දී
සමාජා ්ර්ථික යටිතල පහසුක) සඳහා තිරසර ්ශයෝජානයන්
අව ය බව අප පිළි ගන්නවා. ශ්රී ලසකාව මැදි ්නාය) සහිත රටක්
බවට පත්ව කරන්නට ශමය ශහේතු ශවනවා. ශ) ්ශයෝජාන
අවසථථාවන් සපුරා ගැනීමට රාජාය ශප ද්ගලික සහශයෝගීතාව
භාිධත කිීමම අශතැ අරමුණයි. ඒ නිසා ශප ද්ගලික අස ය
්කර්ෂණය කර ගැනීමට අව ය කයතාවන් ඇති වන පරිදි
පැහැදිලි නීතිමය පනනමකින් හා නියාමන හා සසසථථාපිත
රාමුවකින් යුතු පැහැදිලි රාජාය - ශප ද්ගලික සහශයෝගීතා
්රතිපත්වතියක් අප සකසථ කරනවා. එය නැනට මුනල් අමාතයාස යට
භාර දීලා තිශබනවා. රාජාය - ශප ද්ගලික සහශයෝගීතාව ශස ය
ශසේවා ිධශනෝන සසචාරක අායාපන වරාය හා නාිධක ්රවාහන
මහාමාර්ග ශතොරතුරු සහ සන්නිශ නන තාක්ෂණ බල ක්ති ්දී
ක්ශෂේත්රයන් කරා ිධහිදුවනවා. රාජාය - ශප ද්ගලික සහශයෝගීතාව
සඳහා ිධකල්ප මූලය පහසුක) ලබා දීශ) රමශ නයන්ට අප
්රමුත්වවය ලබා ශනනවා.
කිෂිකර්ම ක්තෂේත්රත
ශ්ක්තිමත් ිරීමම

1418

පාර්ලිශ)න්තුව
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කිෂිකර්ම ක්ශෂේත්රශආ කාර්යක්ෂමතාව හා ලලනායීතාව ඉහළ
නැසවීම සඳහාත්ව රාජාය - ශප ද්ගලික සහශයෝගීත්වවශආ බලය
ක්තිමත්ව කිීමමට අප බලාශපොශරොත්වතු වනවා. අක් ලලනායිතාව
ශභෝග ිධිධාත්වවයක් ශනොමැති වීම ජාල කළමනාකරණශආ
අකාර්යක්ෂමතාව සහ කාලවනණ ිධපර්යාසයන්ට ඔශරොත්වතු දීශ)
ශනොහැකියාව නිසා කිෂිකර්ම ක්ශෂේත්රය අඩපණ ශවලා.
ශ) තත්වත්වවය ්හාර
දිළිඳුකමටත්ව බලපානවා.

සුරක්ෂිතතාවටත්ව,

කලාපශආ

ඒ නිසා අක් අගයකින් යුතු සා)්රනායික කිෂිකර්මශ නයක සිට
ශභෝග ිධිධාාසගකරණය ලලනායීතාව සහ තරගකාරිත්වවය යා

කරගත්ව ඉහළ අගයකින් යුත්ව නවීන කිෂිකර්මශ නයක් නක්වා
පරිවර්තනය කිීමමට අප ක්රියා කරනවා. ශගොිධ සසිධාාන සහ
ශප ද්ගලික අස ය ස)බන්ා කර ගැනීශමන් ිධනයාත්වමක ශභෝග
වගාව, කිෂි පනන) කර්මාන්ත හා වාණිජා කිෂිකර්මය දිරිමත්ව
කරනවා. කිෂිකර්ම ක්ශෂේත්රය නවීකරණය කරලීශ) වයාපිතිය
ඔසථශසේ වාණිජා කිෂි කර්මාන්ත හා අගයනාමයන් ශවනුශවන්
්ශයෝජානය කිීමමට කුඩා හා මායම පරිමාණශආ කිෂි
වයාපාරයන් දිරිමත්ව කිීමමට අප ක්රියා කරනවා. එශසේම වැිධලි
ක්ශෂේත්රශආ
නවීකරණයක්
සිදුවනු
නැක්මත්ව
අශතැ
බලාශපොශරොත්වතුවක්.
ශතොරතුරු හා සන්නිශ නන තාක්ෂණය හරහා කිෂි ක්ශෂේත්ර හා
ස)බන්ා ශසේවාවන් ශගොවීන් ශවත ලබා දීම සඳහා ජාසගම
දුරකථන පනන) කර ගත්ව ශසේවාවන් ්ර)භ කිීමම ිධධිමත්ව කිීමමට
රජාය ූනාන). ශ) මඟින් සහනාාාර මත යැශපන ශගොිධයා, කිෂි
වයාපාරිකශයක් නක්වා ඉහළට නසවා ක්තිමත්ව කරලීම අශතැ
අරමුණයි.
සනවශ්ක්තිය මඟින් කුඩා
වයවසායකයන් සහාය ීමම.

හා

මධායම

පරිමාණත

කුඩා පරිමාණශආ වයාපාරිකයන්ට අපි සහය ලබා ශනන තවත්ව
්රාාන මාර්ගයක් වන්ශන් "සථව ක්ති" ණය වයාපිතියයි. රජාය ශ)
ණය වයාපිතිය ්ර)භ කශළේ සථවයස රැකියා සහ කර්මාන්ත
්ර)භ කිීමම ඔසථශසේ ග්රාමීය ්ර්ථිකය නසවාලීම සඳහායි. ශ)
ණය ගැනීම සඳහා නැින උනන්දුවක් තිබුණා. ඉන් පැහැදිලි වන්ශන්
කයතාවන් ඇති තරුණ-තරුණියන් නන. තර) සිටින බවයි.
ඔවුන් ශවනුශවන් "සථව ක්ති" ණය වයාපිතිය තවතවත්ව වයාතැත
කිීමමට අපි බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා.
තාක්ෂණය පනන) කර ගත්ව කුඩා හා මාය පරිමාණ
වයාපිතින් සඳහා සහාය නැක්වීමට තවත්ව වයාපිති කිහිපයක්ම
්ර)භ කරන්නට අපි බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා. රජාශආ ණය හා
්රති්ශයෝජාන සැලසු) වඩාත්ව කාර්යක්ෂම කිීමමටත්ව හැකිවන
පරිද්ශනන් එවැනි ණය ශයෝජානා රම ්රවර්ානය කිීමමට අපි
බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා. ණය සඳහා සාාාරණ ශපොලී
අනුපාතයකින් පවත්වවාශගන යාමට හැකිවන පරිදි අතරමැදි
ිධයන) අවම කරශගන මුළු රටටම වාසියක් ලබා ශනන ශලස අපි
මූලය ්යතනයන්ශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
කාන් ාවන් බලසුර ිරීමම.
අශතැ අරමුණ සියලු පුරවැසියන්ට වැින ්නාය) හා උසසථ ජීවන
තත්වත්වවයක් ලබා ගත හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කිීමමයි. ඒ නිසා
අශතැ ්රාාන ්රමුතාවක් වන්ශන්, කාන්තාවන්ට ්රක්ෂිත ශසේවා
ශකොන්ශද්සි සැලසීමයි. අශතැ කලාපශආ රටවල් පමණක් ශනොව
ඉහළ ශවශළඳ ්ර්ථිකයන් පවතින රටවල් හා සසසන්නනය
කිීමශ)දී අශතැ රශට් කාන්තා ශ්රම ශවශළඳ ශපොළ පහළ මට්ටමක
පවතිනවා. වර්තමානශආ කාන්තා ශසේවා බලකා සහභාගිත්වවය
පිරිමි සහභාගිත්වවයට වඩා සියයට 1කින් පමණ අක්යි. 7 1
ගණන්වල සිටම සියයට 31ක, 35ක ්රති තයකුයි පවතින්ශන්.
ඉහළ ්ර්ථික වර්ාන ශ ගයක් ලබා ගැනීම සඳහා ශ)
සහභාගිත්වවය ්රමාණවත්ව නැහැ. කාන්තාවන්ට සුව පහසුශවන්
රැකියා සඳහා යන්නට එන්නට හැකි අයුරින් ශපොදු ්රවාහන ශසේවා
වැිනදියුක කළ යුතුයි. අප සැහැල්ලු දු)රිය පද්ාතියක් හඳුන්වා
ශනන්ශන් ශ) අරමුණ ඇතුවයි. එිධට තනබනයකින් ශතොරව
්රක්ෂිතව ගමනාගමනශආ ශයශනන්නට ඉඩකඩ සැලශසනවා.
ජාාතික දිවා සුරැකු) මායසථථාන මාර්ශගෝපශද් න නැන්
කැ් නට් මණ්ඩලය ිධසින් අනුමත කර ඇති නිසා, දිවයින පුරා
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ඉහළ ්රමිතියකින් යුතු දිවා සුරැකු) මායසථථාන ් හිවීමට පනනම
සැකශසනවා. එම නිසා ඒ මායසථථානවල ශසේවය සාාාරණ
මිලකට ලබා ගැනීශ) අවසථථාවත්ව උනාවනවා. කාන්තාවන් ලලනායී
ශලස ශසේවා බලකායට එක් වීම සීමා කරන යල්පැන ගිය නීති-ීමති
නිසා සහභාගිත්වවය හා නිෂථපානන මට්ට) පහත වැටී තිශබනවා. එම
නිසා ශ) සඳහා නව නීති-ීමති ශගන ඒමට රජාය කැපවනවා.
ශප ද්ගලික අස ශආ ්රූත නිවාක් පහසුක) ශමන්ම, තිතීය හා
විත්වතීය අායයන පහසුක) ලබා ගැනීම ස)බන්ාශයන් න වත්වමන්
තත්වත්වවය වැිනදියුක කරනවා.
කුඩා සහ මායම පරිමාණශආ වයවසාය දිරිමත්ව කිීමමටත්ව,
ක්තිමත්ව කිීමමටත්ව අප ක්රියා කරනවා. ශ) වයවසායන් තුළ
කාන්තාවන්ට වැින කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ හැකියි.
ශ්ක්තිමත් ආර්ථික ඉලක්කය.
ක්තිමත්ව ්ර්ථිකයක් කරා අප යන ගමන ශ ගවත්ව කරන
වයාපිති ගණනාවක් නැන් ක්රියාත්වමකයි. මහනුවර සිට
හ)බන්ශතොට නක්වා දිශවන රමවත්ව හා ිධධිමත්ව අධිශ ගී මාර්ග
පද්ාතියක් ඉදි කිීමම ශ) වන ිධට කර ශගන යනවා. ඒ සඳහා
අව ය මුනල් ලබා ශගන තිශබනවා. හ)බන්ශතොට වරාශආ හවුල්
වයාපාරය ශ) වසශර් ්ර)භ කළා. මත්වතල වනවන් ශතොටුශපොළ
හවුල් වයාපාරය ස)බන්ාව න සාකච්ඡා පැවැත්වශවමින් තිශබනවා.
හ)බන්ශතොට ්ර්ථික කලාපශආ වැඩ කටයුතු ්ර)භ කර
තිශබනවා. අප මිල්ලනිය ශවශළඳ කලාපයත්ව සැලසු) කර
හමාරයි. වයඹ කර්මාන්ත කලාපය න සැලසු) කර තිශබනවා.
ඒවාශආ ඉදිකිීම) කටයුතු ලබන වසශර් ්ර)භ වනවා. මූලය
මායසථථානයක් ශලස සසවර්ානය ශකශරන වරාය නගරශආ පළමු
අදියශර් ඉදිකිීම) කටයුතු නිමශවමින් පවතිනවා. ජාපන් රජාය සමඟ
එක්වී මහනුවර නගර සසවර්ාන කටයුතු අප ක්රියාත්වමක කරනවා.
එල්එන්ජී බලාගාර තැනීමට ඉන්දියාව සහ ජාපානය අපට
සහශයෝගය ලබා ශනනවා. නකුශණ් සසචාරක කලාප සැලසු) කර
හමාරයි. පළමුව අපි ශනද්දූව සසචාරක කලාපය ගැන ිධසථතර ලබා
ශනනවා. නැනට ඉඩ) අත්වපත්ව කර ගැනීශ) කටයුතු සිදුශවමින්
පවතිනවා. නැශඟනහිර හා ඉරණිධල සසචාරක කලාපයන්හි වැඩ
කටයුතු කිනනමින්ම ්ර)භ වනවා.
ශ) ගමන ශ ගවත්ව කරන 0178 අය වැය ශල්නය ලබන
මාසශආ පාර්ලිශ)න්තුවට ඉදිරිපත්ව කරනවා. බසථනාහිරට සීමා වී
තිබුක සසවර්ානය නකුණ, වයඹ හා මායම ඇතුළු මුළු රටටම ශබදී
යන රමශ නයක් අය වැය මඟින් සැකශසනවා.
හැකියාශවන්, නක්ෂතාශවන් හා ක්තිශයන් ඉදිරියට යා හැකි
අය ශමවර අයවැය මඟින් දිරිමත්ව කරනවා. එශසේ ශනොහැකි දුර්වල
අයට අය වැය මඟින් අත ශනනවා.
ශමය මුළුමහත්ව සමාජායම ඉහළ තලයකට ඔසවා තබන
අභිශයෝගාත්වමක ගමනක්.
ශමය, 2025 වන ිධට මුළු රටම ශපොශහොසත්ව කරවන
සැලසුමක්; ශ්රී ලසකාව යළිත්ව ඉන්දියන් සාගරශආ ්ර්ථික හා
ශවශළඳ ශක්න්ද්රසථථානය ශලසට පත්ව කරවීශ) ව.යමක්. අපශේ
මාති භූමිය ඉහළට ඔසවා තබන ශ) අභිශයෝගාත්වමක ගමනට
එක්වන ශලස මම ඔබ සැමශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. සථතුතියි.

ගු බන්ල්ල ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு பந்துல குைெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

Sir, I rise to a point of Order.
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(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු බන්දුල වනණවර්ාන මන්ත්රීතුමා, ශමොකක්න ඔබතුමා නඟන
point of Order එක?

ගු බන්ල්ල ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு பந்துல குைெர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අග්රාමාතයතුමාශේ ිධශ ේෂ
අවාානයට එක් කරුණක් ශයොමු කරන්න මා බලාශපොශරොත්වතු
වනවා. එතුමා ඉතා පැහැදිලි ිධග්රහයක් කළා, රාජාය ණය පිළිබඳව.
මුනල් අමාතයාස ය ිධසින් ශ) ගරු සභාවට ඉදිරිපත්ව කර තිශබන
017ෙ වාර්ෂික වාර්තාශ 38 වන පිටුශ -මූලය ්රකා න පිළිබඳව
ිධගණකාධිපති වාර්තාශ - සඳහන් කර තිශබනවා, මූලය
කළමනාකරණ (වගකී) පනත අනුව රටට නැරිය හැකි ශද්ය ය
ණය ්රමාණය නළ ශද්ය ය නිෂථපානනශආ ්රති තයක් ශලස සියයට
81යි කියා. එය සියයට 83.3 නක්වා වැින වී තිශබන බවක්
ිධගණකාධිපතිතුමාට නිීමක්ෂණය වූ බව එම පිටුශවහි නක්වා
තිශබනවා. ගරු අග්රාමාතයතුමනි, ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාශේ ිධශ ේෂ
අවාානය ශයොමු කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු අග්රාමාතයතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරක් ශනනවාන?

ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)
ගරු කථානායකතුමනි, අය වැය ඉදිරිපත්ව කළාට පසුව අපට
පුළුවන් ශ) සියල්ල ගැන සාකච්ඡා කරන්න.

පනත් තකටුම්පත් ිළිතගැන්ීමම

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள்
BILLS PRESENTED

පළාත් පාලන ආය න (විතශ්ේෂ විධිවිධාාන)
පනත් තකටුම්ප

உள்ளூர் அதிகொ சமபகள் (ெிரசட ஏற்பொடுகள்)
சட்டமூலம்
LOCAL AUTHORITIES (SPECIAL PROVISIONS)
BILL
"අනශතැක්ෂිත සහ හදිසි අවසථථාගත කරුක ශහේතුශකොට ශගන ඡන්න
ිධමසී) පැවැත්වවීම කල් තබනු ලැබූ උතුරු පළාශත්ව ්රාශද්ය ය සභා ශනකක්
ස)බන්ාශයන් අලුතින් නාමශයෝජානා කැඳවීම සඳහා සහ ඡන්න ිධමසී)
පැවැත්වවීම සඳහා ිධධිිධාාන සැලැසථවීම සහ ඒ හා ස)බන්ා ශහෝ ඊට
්නුෂසගික කාරණා සඳහා ිධධිිධාාන සැලැසථවීම සඳහා වූ පනත්ව
ශකටු)පතකි.
(අමාතය මණ්ඩලශආ අනුමතිය නන්වා තිශබ්. "

ිළිතගන්වන ලද්තද් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමා යුරමා
තවනුව ගු ගයන් කුණාතිලක මහ ා විසිනි.
2017 තනොවැම්බර් 07 වන අඟහුවාදා තදවන වර ිරයවිය
යුුරයයි ද එය මුද්රණය කළ යුුරයයි ද අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව තයොමු කළ යුුරයයි ද නිතයෝග කරන ලදී.
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පාර්ලිශ)න්තුව

ைொகொை சமபகள் ைற்றும் உள்ளூ ொட்சி அமைச்சர் சொர்பொக
ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க அெர்களொல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது.
2017 நெம்பர் 07, தசவ்ெொய்க்கிழமை இ ண்டொம் முமற
ைதிப்பிடப்பட ரெண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட ரெண்டுதைனவும் உொிய
துமறசொர்
ரைற்பொர்மெக்
குழுவுக்கு
ஆற்றுப்படுத்தப்பட
ரெண்டுதைனவும் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Presented by the Hon.Gayantha Karunatileka on behalf of the
Minister of Provincial Councils and Local Government; to be read a
Second time upon Tuesday, 07th November, 2017 and to be printed; and
to be referred to the relevant Sectoral Oversight Committee.

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු දිශන්ෂථ වනණවර්ාන මන්ත්රීතුමනි ශමොකක්න ඔබතුමා
නඟන point of Order එක?

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කථානායකතුමනි අග්රාමාතයතුමාත්ව ශ) ගරු සභාශ
සිටින නිසා මා ශ) කරුණ සඳහන් කරන්න කැමැතියි.

පළාත්ව පාලන මැතිවරණ පැවැත්වවීම ස)බන්ාශයන්
එකඟතාවකට පැමිණ රජාය කලින් ්රකා යක් කළා. නමුත්ව පළාත්ව
පාලන අමාතයතුමා අනාළ ගැසට් නිශ නනය පිට කරලා නැහැ.
අග්රාමාතයතුමනි එශසේ ශනොකිීමම නිසා ජානවාරි මාසශආ ඡන්නය
පවත්වවන්න හැකි වන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා අග්රාමාතයතුමා අන ශ)
ගරු සභාවට ්රකා කරනවාන කලින් ගත්ව තීරණය පරිදි ජානවාරි
මාසශආ ඡන්නය පවත්වවනවාන නැද්න කියලා.

ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)
ඡන්නය පවත්වවන එක මැතිවරණ ශකොමිසශ) වගකීමක්. [බාාා
කිීමමක්] නැහැ මම ඒ සභාපතිතුමා එක්කත්ව කථා කළා.
ඇමතිතුමා තමයි ගැසට් නිශ නනය නිකුත්ව කරන්ශන්. පක්ෂ
නායකයන් කථා කරාිධ ශකටු)පශතහි සිසහල සහ ඉසග්රීසි
පරිවර්තනවල තිශබන ශවනස ගැන.

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

That, we have agreed with the Hon. Speaker, to
correct it by way of a Resolution to avoid any delay.
ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

There is no problem with that. That is all.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, there is a change in that agreement.
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ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

How can you change that, Hon. Speaker? We all
agreed with you, Sir, that the Resolution can be moved in
a day and that is settled. Now, the Hon. Prime Minister
says that he has been informed by the Ministry of
Provincial Councils and Local Government that they
have to move an Amendment.
ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

But, Hon. Member, the Ministry of Provincial
Councils and Local Government has consulted the
Attorney-General and he has advised that the
Amendment must necessarily come.
ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Which means, Hon. Prime Minister, that the Local
Government Elections will not be held in January.
ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

It need not be postponed and it depends on the
Amendment. In fact, I spoke to the Election Commission
on this, whether we can get the Amendment passed and
how long it will take. I think the Hon. Minister of
Provincial Councils and Local Government is presenting
the Amendment to the Cabinet next week.
ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Which means, that the Hon. Minister has to present it
to the Cabinet, get the approval and then come to
Parliament. So, when it comes to Parliament, there would
be a minimum of one month’s delay. That means,
nominations cannot be gazetted for an election in
January. So, the election will beගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

One of the issues that are being discussed is, whether
we can gazette it and then, get the Amendment to catch
up on it. That is something that we have to discuss.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

The Hon. Minister can present the Amendment to
Parliament on a day out of the 30th or the 31st of October
or the 01st of November, when the Constitutional
Assembly meets. We can meet half-an-hour earlier before
the Constitutional Assembly starts.
ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

No, you cannot. The Constitutional Assembly is
different to Parliament.
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ගු කථානායකුරමා

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

Before the Constitutional Assembly starts, Parliament
can meet for half-an-hour.

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Then, you have to summon -

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

Hon. Prime Minister, if the House agrees, if you are
agreeable and we also had agreed, how can the Hon.
Minster say, “I am not agreeable”? Why did he move the
Amendment in English when he should have moved that
in Sinhala? He moved that in English and he is only
trying to delay the election unnecessarily. Hon. Prime
Minister, by Resolution, we can correct it.

ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

Sir, we need not meet in this Chamber. We can have a
Party Leaders' Meeting and discuss it. That would be
much better.

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

Shall we get the Attorney-General’s opinion also, if
that is not a problem?

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

I agree with what you are saying.

We can come to an agreement. The issue is, it takes
time, Hon Prime Minister, and that period delays the
election by another two months.

ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

Shall we - I will get the Hon. Minister also to join hold a discussion on that?
ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

But, if we agree to do it by a Resolution, that
correction can be made by Parliament.

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

Actually, I was not here when you all discussed this
matter and what to do with Ambagamuwa and Kalmunai.
I was told only yesterday. Even the Hon. Members of the
JVP took this matter up with me. I spoke to the Hon.
Minister. Then, I spoke to the Commissioner of Elections
on the issue of the Amendment. I think the best is for us
to hold a Party Leaders' Meeting next week. But, the
Amendment will come to the Cabinet on Tuesday. So, we
can meet next week.
ගු කථානායකුරමා

ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

So, after Tuesday, we can meet, Hon. Prime Minister.

Yes.

ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

So, if that is done, if that correction is made by
Parliament, there would not be any delay.
ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

But, the Hon. Minister is not agreeable to that, Hon.
Prime Minister.
ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

The Hon. Prime Minister is agreeable. So, what is
there for the Hon. Minister to not to agree?
ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

The Hon. Minister is not agreeable as he has advice
from the Attorney-General.
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all.

Yes, after Tuesday, we can meet. We have no issue at

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

We can meet, but what I am saying is-

ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

We will try to expedite it. That is the best thing. You
also want it.
ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

How can we expedite it, Hon. Prime Minister, when
any citizen can, constitutionally, challenge it? We can
agree, but a citizen can challenge it. But, if we go by a
resolution -
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පාර්ලිශ)න්තුව

"That November 10th Friday, 11th Saturday, 13th Monday, 14th
Tuesday, 15th Wednesday and 16th Thursday 2017 be allotted days
for consideration of the 'Appropriation Bill (2018)'."

ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

If it can be done by Resolution, I have no problem
with that. But, since the Hon. Minister says that he has
been advised by the Attorney-General, we have to consult
the Attorney-General. The Attorney-General has gone to
the Bahamas. He is returning on Sunday. I also want to
speak to him.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිතම්න්ුරතේ රැසනීමම්

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා

பொ ொளுைன்ற அைர்வு

(ைொண்புைிகு திரனஷ் குைெர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

I hope he would not end up in Cuba.

I

ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇේල මහ ා

He would not end up in Cuba.

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගු කථානායකුරමා

Sir, I move,

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)

So, if the House agrees, I can agree to a Resolution.
There is no problem with it.
ගු රනිේ වික්රමසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு ைில் ெிக்கி ைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2)
of the Parliament, the hours of sittings of Parliament on allotted
days for consideration of the 'Appropriation Bill (2018)' on 10th
Friday, 11th Saturday and from 13th Monday to 15th Wednesday,
November, 2017 shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to
7.30 p.m.:
Provided that at 7.00 p.m. paragraphs (5) and (6) of the Standing
Order No. 7 of the Parliament shall operate."

Yes.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

පාර්ලිතම්න්ුරතේ ක යුුර

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

பொ ொளுைன்ற அலுெல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
I
ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇේල මහ ා (උසසන අධායාපන හා
මහාමාර්ග
අමා යුරමා
සහ
පාර්ලිතම්න්ුරතේ
සභානායකුරමා)
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்சொமலகள்
அமைச்சரும்
முதல்ெரும்)

- உயர்கல்ெி
பொ ொளுைன்றச்

ைற்றும்
சமப

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

Mr. Speaker, I move,

"That for the purpose of the proceedings of the Appropriation Bill
(2018), Standing Order No. 70 (1) of the Parliament shall operate
with the substitution of the words 'Twenty-four' for the words
'Twenty-six'."

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

II

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇේල මහ ා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

II

ගු ලක්ෂනමන් ිරරිඇේල මහ ා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2)
of the Parliament, the hours of sittings of Parliament on Thursday,
16th November, 2017 for consideration of the ‘Appropriation Bill
(2018)’ shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 5.00 p.m..
At 5.00 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without
question put."

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මීළඟට ශප ද්ගලික මන්ත්රීන්ශේ පනත්ව ශකටු)පත්ව ඉදිරිපත්ව
කිීමම. ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිශගොඩ මැතිතුමා.
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තපෞද්ගලික මන්ත්රීන්තප පනත් තකටුම්පත්

තමෝ ර් වාහන පන : නිතයෝග

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள்

ரைொட்டொர் ெொகனச் சட்டம்: ஒழுங்குெிதிகள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

MOTOR TRAFFIC ACT: REGULATIONS

තහේෂා යත්රත්ව පදනම (සංසනථාග ිරීමතම්)
පනත් තකටුම්ප
ரஹஷொ சிரநகபூர்ெ ைன்றம்
(கூட்டிமைத்தல்) சட்டமூலம்
HESHA FRIENDSHIP FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL

ගු බන්ල්ල ලාේ බණ්ඩාරිතගොඩ මහ ා

(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)
ගරු කථානායකතුමනි පහත සඳහන් ශයෝජානාව මා ඉදිරිපත්ව
කරනවා:
"ශහේෂා මිත්රත්වව පනනම සසසථථාගත කිීමම සඳහා වූ පනත්ව ශකටු)පත
ඉදිරිපත්ව කිීමමට අවසර දිය යුතු ය."

ගු ඉම්රාන් මහරූෆන මහ ා

(ைொண்புைிகு இம் ொன் ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Imran Maharoof)

විසින් සනථිර කරන ලදී.
ஆரைொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.
පනත් තකටුම්ප ඊ අනුකූලව පළමුවන වර ිරයවන ලදින් එය
මුද්රණය ිරීමම නිතයෝග කරන ලදී.
වාර් ා ිරීමම සඳහා 47(5) වන සනථාවර නිතයෝගය ය තත් පනත්
තකටුම්ප සමාජ සවිබල ගැන්ීමම් හා සුබසාධාන හා කන්ද උඩර
උුමය ිළිතබඳ අමා යුරමා තව පවරන ලදී.
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 47(5) இன்படி சமூக
ெலுவூட்டல், நலன்புொி ைற்றும் கண்டி ை புொிமைகள் அமைச்சருக்கு
அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது.

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage
for report.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මීළඟට දිනට නියමිත කටයුතු.

ශයෝජානා අසක 7 ගරු නිමල් සිරිපාල න සිල්වා අමාතයතුමා.

[පූ.භා. 77.44]

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා (ප්රවාහන හා සිවිේ
ගුවන් තසේවා අමා යුරමා)
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ - ரபொக்குெ த்து ைற்றும்
சிெில் ெிைொனச் ரசமெகள் அமைச்சர்)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport
and Civil Aviation)
ගරු කථානායකතුමනි මම පහත සඳහන් ශයෝජානාව ඉදිරිපත්ව
කරනවා:
"(013 අධිකාරය වූ ශමෝටර් වාහන පනශත්ව
වගන්තිශආ (0
උපවගන්තිය සහ 7 වගන්තිය සමඟ කියිධය යුතු එකී පනශත්ව 039
වගන්තිය යටශත්ව ්රවාහන හා සිිධල් වනවන් ශසේවා අමාතයවරයා ිධසින්
සානන ලදුව 0179 සැතැතැ)බර් 00 දිනැති අසක 0139/03 නරන අති ිධශ ේෂ
ගැසට් පත්රය මඟින් සසශ ෝධිත 0179 සැතැතැ)බර් 18 දිනැති අසක
013 / 7 නරන අති ිධශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පළ කරනු ලැබ 0179.71.1 දින
ඉදිරිපත්ව කරන ලන නිශයෝග අනුමත කළ යුතු ය."

ගරු කථානායකතුමනි ශ) පිළිබඳව සසක්ෂිතැත වූ සටහනක්
තිශබනවා. ශමයට එක්තරා ඉතිහාසයකුත්ව තිශබනවා. 0173
වසශර්දී ්රිශරෝන රථ නියාමනය සඳහා වූ නිශයෝග අසක 7807/37
සහ 0173 ජූලි 37 වැනි දින ගැසට් පත්රය මඟින් හිටපු ්රවාහන
අමාතයවරයා ්රකා යට පත්ව කළා. එමඟින් ගාසථතු නියාමනයට හා
මගීන්ශේ ්රක්ෂාවට අව ය නිශයෝග පැනවුණා. එම නිශයෝග
0173.71.79 වැනි දින පාර්ලිශ)න්තුශ අනුමතියට ඉදිරිපත්ව කළා.
එශහත්ව එම නිශයෝග ඇතුළත්ව ගැසට් පත්රය පාර්ලිශ)න්තුශ
සභාගත ශනොවුක අතර දීර්ඝ කාලයක් තිසථශසේ නයාය පුසථතකශආ
ශයෝජානාවක් ශලස පමණක් අන්තර්ගත වුණා. එම ගැසට්
නිශ නනය ස)බන්ාශයන් ්රිශරෝන රථ සසග)වලින් නැින ිධශ චන
එල්ල කළ අතර ිධශ ේෂශයන් මිල නියාමනයට ඇතුළත්ව ශකොට
තිබුක නිශයෝග ස)බන්ාශයන්න ිධශරෝාතා පළ කළා. ඊට පසුව
පත්ව වූ ගරු ්රවාහන අමාතයවරයා එම නිශයෝග සසශ ෝානය කිීමම
සඳහා 017 .1 .13 වැනි දින ලිපිශයන් ්රිශරෝන රථ නියාමනය
සඳහා වූ නිශයෝග ස)මත කිීමම සඳහා වූ ශයෝජානාව
පාර්ලිශ)න්තුශ නයාය පුසථතකශයන් ඉවත්ව කළා.
එවකට ්රවාහන ශල්ක)වරයා ලබා දුන් උපශනසථ මත
මගීන්ශේ ්රක්ෂාව ස)බන්ාශයන් පමණක් නිශයෝග ඇතුළත්ව
කර ්යතන සමඟ සාකච්ඡා කර නව ශකටු)පතක් සකසථ කළා. ඒ
අනුව 0117/10 නරන 0179.17.1 දිනැති ගැසට් නිශ නනය මඟින්
ඒවා ්රකා යට පත්ව කළා. එශහත්ව ශ) ගැසට් නිශ නනශආ ය) ය)
කරුක ස)බන්ාශයන් ත්රීශරෝන රථ සසග) ිධසින් ඉදිරිපත්ව කරන
ලන ඉල්ලී) සලකා බලා නැවත ත්රීශරෝන රථ ස)බන්ාශයන් ගැසට්
නිශ නනය සසශ ෝානය කිීමමට පියවර ගත්වතා. ගරු
කථානායකතුමනි ත්රීශරෝන රථ සසග) සමඟ වට ගණනාවක්ම දීර්ඝ
සාකච්ඡා කිීම)වලින් පසථශසේ තමයි 013 / 7 නරන 017 .1 .18
දිනැති ගැසට් පත්රය ්රකා යට පත්ව කශළේ.

ගු කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Speaker)
Order, please! ශ) අවසථථාශ දී ගරු
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිශණනවා ඇති.

නිශයෝජාය
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පාර්ලිශ)න්තුව

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලාසනතයන් ඉවත් වුතයන්
නිතයෝජය කථානායකුරමා [ගු තිලංග සුමතිපාල මහ ා]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
சபொநொயகர்
அெர்கள்
அக்கி ொசனத்தினின்று அகலரெ, பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்
[ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல] தமலமை ெகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair.

ගු නිතයෝජය කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)
ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි එම ගැසට් පත්රය අනුව ශ)
නිශයෝග ක්රියාත්වමක කළ යුතු දිනය 0179 ඔක්ශතෝබර් මාසයටයි
තිබුශණ්. නමුත්ව ත්රීශරෝන රථ සසග) නැවතත්ව කරුක ඉදිරිපත්ව කළා
ශ) සඳහා තවත්ව ය) කාල පරාසයක් ලබා ශනන්න කියලා. ඒ අනුව
නිශයෝග ක්රියාත්වමක කළ යුතු දිනය 0178.17.17 දිනය බවට පත්ව
කිීමමටත්ව සිසහල භාෂා පිටපශත්ව මුද්රණ ශනෝෂ නිවැරැදි කිීමම
සඳහාත්ව 0139/03 නරන 0179.1 .00 දිනැති ගැසට් පත්රශයන් මම
්රකා යට පත්ව කළා. ඒ අනුව ශ) ගැසට් නිශ නනශයන් ත්රීශරෝන
රථ නියාමනය පිළිබඳව පහත සඳහන් කරුක ඇතුළත්ව කර
තිශබනවා.

ශමෝටර් රථශආ මගී මැදිරිශආ නකුක පස ශනොරටුව අර්ා
ව ශයන් ශහෝ පූර්ණ ව ශයන් වසා තැබීමට නිශයෝග කර
තිශබනවා. වැිනහිටිශයකු හා ළමශයකු සඳහා ශවන් කළ යුතු අවම
ඉඩ ්රමාණය සඳහන් ශකොට තිශබනවා. ත්රීශරෝන රථ සඳහා නියමිත
ශ ග සීමාවන්ට අනුගත ිධය යුතු බව නක්වා තිශබනවා. මාර්ගශආ
ගමන් කරන අවසථථාශ දී අත්ව ප්රිකා නැන්වී) ශබනා හැීමම
ශනොකළ යුතු බව හා වාහනශයන් පිටතට ශනරා යන පරිදි භාණ්ඩ
රැශගන ශනොයා යුතු බව සඳහන් කර තිශබනවා. ශ ග මානය වා
මුවා පිසථන වායු ටයර් අමතර ශරෝනය වැනි අව ය උපකරණ
අනිවාර්යශයන්ම සිධ කළ යුතු බව සහ මාර්ගය භාිධත කරන අන්
පුද්ගලයන්ට බාාා වන ශහෝ පීඩා වන ්කාරශආ බ්නයක් ඇති
කරවන උපකරණ ත්රීශරෝන රථශආ සිධ කළ යුතු නැති බවට
නිශයෝග කර තිශබනවා. මගී ජානතාවශේ නැනගැනීම සඳහා
රියැදුරාශේ හා වාහනශආ ශතොරතුරු රියැදුරු අසුන පිටුපස
්රනර් නය කිීමමට නිශයෝග ශකොට තිශබනවා. ගරු නිශයෝජාය
කථානායකතුමනි ඔබතුමා නන්නවා ශබොශහෝ රටවල taxiවල ශහෝ
කුලී රථවල එම රියැදුරාශේ photo එක number එක telephone
number එක අයිතිකරුශේ ිධසථතර ්දී සියල්ලම නන්වා තිශබන
බව. ය) අතවරයක් කරනරයක් වුශණොත්ව ඒ පිළිබඳව අව ය
ශතොරතුරු දීමට පුළුවන් වන පරිදි තමයි එම රථවල එශසේ ිධසථතර
නන්වා තිශබන්ශන්.
අනික් කාරණය ශ)කයි. ්රිශරෝන රථ ිධසින් අය කළ යුතු මුනල
පිළිබඳ නැනට නියාමනයක් නැහැ. ශ) පිළිබඳව ය)කිසි
නියාමනයක් -කිශලෝමීටරයකට අය කරන්ශන් රුපියල් 0 න 31න
41න කියා- නමනවාට ්රිශරෝන රථ හිමියන් කැමතිත්ව නැහැ. එම නිසා
ශ) අය සමඟ සාකච්ඡා කරලා අප කල්පනා කළා
අනිවාර්යශයන්ම taxi meter එකක් හයි කරන්න. ඒ ිධධියට meter
එකක් හයි කළාම ශකශනක් කිශලෝමීටරයකට රුපියල් 0 ක් අය
කරන්න පුළුවන් තව ශකශනක් රුපියල් 31ක් අය කරන්න
පුළුවන්. එතශකොට ශකොයි මීටරය තිශබන ්රිශරෝන රථශආන
යන්ශන් කියන එක ශතෝරාගන්න මගියාට අවසථථාවක් තිශබනවා
choice එකක් තිශබනවා. ඒ නිසා අප කල්පනා කළා ්රිශරෝන
රථවල එවැනි මීටරයක් හයි කිීමම අනිවාර්ය කරන්න. ඒකට
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්රිශරෝන රථ සසග) සියල්ල කැමැති වුණා. එම නිසා අප
්ර)භයක් ව ශයන් three-wheelersවල අනිවාර්යශයන්ම
මීටරයක් සිධ කළ යුතුයි ඒ වාශේම ය) ශකශනක් ගිය ගමනට
receipt එකක් ඉල්ලුශවොත්ව එයත්ව ලබාදිය යුතුයි කියා තීරණය
කළා. එතශකොට සථවයස ්කාරශයන්ම ශ) ගාසථතුව පාලනය
කිීමමක් අනිවාර්යශයන්ම සිදු ශවනවා. අපි ශමශහම හිතමු.
ශකශනක් ය) three-wheeler එකක ගිහින් කියනවා "ශ)
රියැදුරා යන three-wheeler එශකන් මට නුශේශගොඩ සිට ශකොළඹ
ශකොටුවට යන්න ගිශආ රුපියල් 11යි" කියලා. තව ශකශනකුශේ
three-wheeler එශක් ගියාම ඒ ගණන රුපියල් 4 1යි න) ඊළඟ
නවශසේ එයා රුපියල් 4 1ක් අය කරන රථශආ යයි. ශමවැනි සථවයස
වාරණයක් ඇති කරලා ශ) මිල පාලනය කිීමම සඳහා
රමශ නයක් අප ිධසින් සකසථ කර තිශබනවා.
ඊළඟ කාරණය ශමෝටර් ට්රයිසිකලයක නිෂථපානන ලකුක ඇති
ිධසථතරාත්වමක ශතොරතුරු හැර ශවනත්ව අනව ය ශතොරතුරු
්රනර් නය ශනොකළ යුතු බව. එයින් අනහසථ කරන්ශන් ශ)කයි.
Three-wheelersවල පිටත ශබොශහෝ ිධට ිධිධා ඡායාරූප චිත්ර සහ
ිධිධා ශද්වල් ඇඳ තිශබනවා. එතශකොට පාශර් යන අයශේ
අවාානය ඒ සඳහා ශයොමු ශවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අප කියා
තිශබනවා ිධශ ේෂශයන්ම නිෂථපානක ිධසින් ලකුක කර ඇති
ිධසථතරාත්වමක ශතොරතුරු හැර ශවනත්ව අනව ය ශතොරතුරු
්රනර් නය කළ යුතු නැහැ කියා. ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි
ශ) කරුක රශට් ගමනාගමන ක්ශෂේත්රය වඩාත්ව ක්තිමත්ව කිීමම
සඳහා අතයව ය ශතොරතුරු සහ නීති - ීමති පද්ාතියක්.
ිධශ ේෂශයන්ම කියන්න නන. ්රිශරෝන රථවලින් ිධ ාල
අනතුරු ්රමාණයක් සිදු ශවන බව. 0174 වර්ෂශආ සිදු වූ මාර්ග
අනතුරු සසයාව 094යි. එයින් ්රිශරෝන රථවලින් සිදුවූ අනතුරු
්රමාණය සියයට 79යි. 017 වර්ෂශආ සිදු වූ මාර්ග අනතුරු
සසයාව 308යි. එයින් ්රිශරෝන රථවලින් සිදුවූ අනතුරු ්රමාණය
සියයට 78යි. 017ෙ වර්ෂශආදීත්ව ්රිශරෝන රථවලින් සිදුවූ අනතුරු
්රමාණය සියයට 78යි. ඒ අනුව බලන ිධට ්රිශරෝන රථවලින්
සියයට 79ක සියයට 78ක පමණ මාර්ග අනතුරු ඇතිවීශ)
්රවණතාවක් තිශබනවා. එම නිසා ්රිශරෝන රථ පිළිබඳව ශමවැනි
්කාරයක නියාමනය කිීමමක් ඉතාම අව යයි.
අශතැ රශට් 0119 සිට 017ෙ නක්වා කාලය තුළ සිදු වූ රිය
අනතුරු සසයාව ගත්වශතොත්ව 0119 වර්ෂශආදී සිදු වූ ස)පූර්ණ රිය
අනතුරු ්රමාණය 37 81යි. එයින් 0 411 ශනශනක් මිය ගිහිල්ලා
තිශබනවා. 0118 වර්ෂශආදී සිදු වූ ස)පූර්ණ රිය අනතුරු ්රමාණය
0 8ෙ4යි. එයින් 0 308 ශනශනක් මිය ගිහිල්ලා තිශබනවා. 011
වර්ෂශආදී සිදු වූ ස)පූර්ණ රිය අනතුරු ්රමාණය 33 1 4යි. එයින්
0 473ක් මිය ගිහිල්ලා තිශබනවා. 0171 වර්ෂශආදී සිදු වූ ස)පූර්ණ
රිය අනතුරු ්රමාණය 39 ෙ 3යි. එයින් මියගිය සසයාව 0 907යි.
0177 වර්ෂශආදී සිදු වූ ස)පූර්ණ රිය අනතුරු ්රමාණය 41 0 1යි.
එයින් මිය ගිය සසයාව 0 ෙ99යි. 0170 වර්ෂශආදී සිදු වූ ස)පූර්ණ
රිය අනතුරු ්රමාණය 40 74 යි. එයින් මිය ගිය සසයාව 0 444යි.
0173 වර්ෂශආදී සිදු වූ ස)පූර්ණ රිය අනතුරු ්රමාණය 39 899යි.
එයින් මිය ගිය සසයාව 0 3ෙ0යි. 0174 වර්ෂශආදී සිදු වූ ස)පූර්ණ
රිය අනතුරු ්රමාණය 3 ෙ යි. එයින් මිය ගිය සසයාව 0 441යි.
017 වර්ෂශආදී සිදු වූ ස)පූර්ණ රිය අනතුරු ්රමාණය 38 71 යි.
එයින් මිය ගිය සසයාව 0 879යි. 017ෙ වර්ෂශආදී සිදු වූ ස)පූර්ණ
රිය අනතුරු ්රමාණය 3 011යි. එයින් මිය ගිය සසයාව 3 101යි.
ඒ ිධධියට බලනශකොට 0119 සිට 017ෙ නක්වා ස)පූර්ණ රිය
අනතුරු සසයාව 3ෙෙ 7ෙ9යි. ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි
එයින් 0 ෙ04ක් මියගිහිල්ලා තිශබනවා. මම හිතන හැටියට
උතුරු-නැශඟනහිර යුද්ාශආදී මිය ගිය අශතැ ශසොල්නාදුවන්ශේ
සසයාවට වඩා වැින ්රමාණයක් රිය අනතුරුවලින් ශ) අවුරුදු 71දී
මිය ගිහිල්ලා තිශබනවා. එම නිසා රිය අනතුරු පිළිබඳව අපි වඩාත්ව
සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන්න නන.. ඔබතුමා නන්නවා දු)රිය
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හරසථ මාර්ගය වහලා තිශබද්දිත්ව සමහර අය ඒ අසථශසන් බයිසිකල්
නාන බව අනවාානශයන් වාහන පනවන බව.
ඒ නිසා දු)රිය හරසථ මාර්ගවලදී ශනොසැලකිල්ශලන් රිය
පනවන අයට පනවන නඩය රුපියල් 0 111 නක්වා වැින කිීමමට මම
ශයෝජානා කරලා තිශබනවා. ිධශ ෂ
ේ ශයන් ඒ ශයෝජානාවත්ව ඉදිරිශආදී
එයි. ශ) අවුරුද්ශද් දු)රිය හරසථ මාර්ගවලදී වාහන දු)රිශආ ගැටී)
84ක් සිද්ා ශවලා තිශබනවා. දු)රිය හරසථ මඟ ශේට්ටුවල වාහන
ගැටීම නිසා සිදු වූ හානි 1ෙක් වාර්තා ශවලා තිශබනවා. දු)රිශයන්
මගීන් ඇනවැටීම නිසා අනතුරු 9ෙක් සිදුශවලා තිශබනවා. දු)රිය
මාර්ගය හරහා ගමන් කිීමම නිසා සිදු වූ අනතුරු සසයාව 43ෙක්
ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා මහාමාර්ගශආ පමණක් ශනොශවයි දු)රිය
මාර්ග ්ශ්රිතව සිදුශවන අනතුරු පිළිබඳවත්ව වඩා අවාානයක්
ශයොමු කළ යුතුයි.

ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි ඒ වාශේම three-wheeler
පනවන රියදුරන්ශේ සසයමය පිළිබඳ ගැටලු තිශබනවා. නැන්
කරන්ශන් අවුරුදු 78 ඉවර වුක හැටිශආම ශකශනකු threewheeler පනවන්න බලපත්රයක් අරශගන three-wheeler එකක්
පනවන එක. අපට ශපනී ගිහින් තිශබනවා අක් වයසින් ඒ
කියන්ශන් ජීිධතශආ අත්වනැකී) අක් හුඟක් තරුණයන් ශ) ිධධියට
three-wheeler පැනවීම නිසා එක්තරා ්කාරයකින්
threewheeler අනතුරු වැිනවීමක් සිදුශවලා තිශබන බව. නමුත්ව නැනට
අශතැ තිශබන නීති පද්ාතිය අනුව ිධශ ෂ
ේ වයසථ සිමාවක්
ශනොමැතිව three-wheeler රථ ාාවනය කිීමම සඳහා බලපත්ර
නිකුත්ව කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිශආදී එයට සසශ ෝානයක්
ශගන ඒමට මම බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා. ඒ අනුව වයස අවු 3 ට
අක් අයට කුලියට දුවන three-wheeler පැනවීමට අපි අවසර
ශනන්ශන් නැහැ. නමුත්ව නැන් අවසර අරශගන තිශබන අයට
කරන්න ශනයක් නැහැ. අවසර අරශගන තිශබන අයට පනවන්න
පුළුවන්. ඒ අයට හානියක් ශනොවන ්කාරයට ඉදිරිශආදී ඒ නීතිය
ක්රියාත්වමක කිීමමට අපි බලාශපොශරොත්වතු වනවා.
ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි නැන් තිශබන threewheeler ්රමාණය මිලියනයකට වැිනයි. ඒ three-wheeler
්රමාණය අශතැ පාරවල්වලට නරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා
three-wheeler රථ තව තවත්ව ශ) ශවළඳ ශපොළට - market එකට එන එක ය) ්කාරයකින් පාලනය කිීමශ) ්රතිපත්වතියක්
අශතැ මුනල් ඇමතිතුමාවත්ව ශගන එන්න නන.. අපට යමක්
ස)පූර්ණශයන් තහන) කරන්න බැහැ. නමුත්ව නැන් ශ) රශට්
තිශබන three-wheeler ්රමාණය ඇති. නැන් three-wheeler
hireවලට ගහ ගන්නවා three-wheeler parkවලට ගහ ගන්නවා.
ඒකට ශහේතුව අව ය ්රමාණයට වඩා අතිරික්තයක් තිබීමයි. බසථ
රථත්ව එශහමයි. ශබොශහෝ අය ගිහින් බසථ රථයක් ගන්නවා. නමුත්ව ඒ
බසථරථවලට route permits ශනන්න අපට පුළුවන් කමක් නැහැ.
අනික් එක බසථ රථ ශගන්වීශ)දී පුළුවන් තර) දුරට අපි electric
buses ශගන්වන්න බලාශපොශරොත්වතු වනවා.
ශ) ගැන අශතැ මුනල් ඇමැතිතුමා එක්කත්ව කථා කළා. පරිසර
දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා අපි ශකශමන් ශකශමන් ිධදුලිබලශයන්
ාාවනය වන ්රිශරෝන රථ බසථ රථ කාර් රථ යනාදිය අශතැ
ශවශළඳ ශපොළට වැින වැිනශයන් ඉදිරිපත්ව කළ යුතුයි. ඉදිරි
කාලශආදී ඒ සඳහා අව ය වැඩ කටයුතු කරන බව ්රකා කරන්න
කැමැතියි.

ගු නිතයෝජය කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ඇමැතිතුමා බජාාේ ත්රීවීල් හනන්ශන් ඉන්දියාශ . නමුත්ව
ශබො)ශබ නගරශආ ත්රීවීල් ාාවනය කිීමම තහන).
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ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)
නමුත්ව අපට එශහම තහන) කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ
ශන්.

ගු නිතයෝජය කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
නගරශආ සමහර මාර්ගවල තහන) කරන්න සිද්ා ශවනවා.

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)
රම රමශයන් ඒවා discourage කිීමශ) වැඩ පිළිශවළක් සකසථ
කරන්න නන.. ඒ වාශේම අන අශතැ පාර්ලිශ)න්තු මන්ත්රීතුමන්ලා
ශබොශහෝ ිධට අහන්න පුළුවන් ්ර ථනයකට මම නැන්ම උත්වතර
ශනන්න කැමැතියි. ඒ තමයි අන රෑ සිට දු)රිය වැඩ වර්ජානයක් සිදු
ශවන බව නන්වලා තිබීම. ශ) පිළිබඳ පසු් ම මම කියලා ශනන්න
නන.. ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි දු)රිය ශමශහයු)
අධීක්ෂණ කළමනාකාර ශසේවාවට අයත්ව තනතුරු සඳහා
ිධශ ේෂශයන් දු)රිය ශමශහයු) අධීක්ෂණ නිලාාරින්ශේ විත්වතීය
සමිති සසාානය -ශමය Engine Driversලා Guardsලා Station
Mastersලා සහ අශනක් පාලකවරු යන සියලුශනනාශගන්
සමන්ිධත සසගමයක්- ශ) සියලුශනනාම ඔවුන්ශේ වැටුතැ තලය
වන එ) පී 7 එන් පී 0 ශලස සසශ ෝානය කරන ශලස ඉල්ලා
සිටියා. ඔවුන් ශ) පිළිබඳව අශතැ අමාතයාස ය සමඟත්ව සාකච්ඡා
කළා. ඉන් පසුව ඔවුන් අග්රාමාතය ශල්ක)තුමා එක්ක සාකච්ඡා
කළා. අග්රාමාතය ශල්ක)තුමා ඒ කරපු සාකච්ඡාව පනන)
කරශගන ඔවුන් ඉල්ලන ්කාරයට වැටුතැ වුහය සකසථ කර ශනන
ශලස ජාාතික වැටුතැ හා ශසේවක සසයා ශකොමිෂන් සභාවට නැනු)
දුන්නා. නමුත්ව ජාාතික වැටුතැ හා ශසේවක සසයා ශකොමිෂන් සභාව
ඒ ඉල්ලීමට එකඟ වුශණ් නැහැ. ජාාතික වැටුතැ හා ශසේවක සසයා
ශකොමිෂන් සභාව ිධසින් එවන ලන ලිපිය මා ළඟ තිශබනවා. ඒ
ලිපිශආ ශමශහමයි සඳහන් ශවන්ශන්.

"ශ) අනුව ඉහත වැටුතැ රම ශනක ලබා දුනශහොත්ව රාජාය
ශසේවශආ ශබොශහෝ තනතුරුාාරින්න
ඒ හා සමගාමිව වැටුතැ
සසශ ෝානය කරන ශලස ඉල්ලී) ඉදිරිපත්ව කිීමම ශනොවැළැක්ිධය
හැකි වනු ඇත. එබැිධන් ජාාතික වැටුතැ හා ශසේවක සසයා
ශකොමිෂන් සභාවට එම වැටුතැ රම ශනක ලබා දීම නිර්ශද් කළ
ශනොහැකි බව තීරණය කරනු ලැබ ඇත."

ඉතින් ඒ අයශේ ඉල්ලීම ඉටු කරන්න බැහැ කියලා ජාාතික
වැටුතැ හා ශසේවක සසයා ශකොමිෂන් සභාව කියනවා. ඒ ිධතරක්
ශනොශවයි. MP 2 වැටුතැ ශක්තයක් ලබා දීම ස)බන්ාශයන්
ශස ය විත්වතීයශ දීන්ශේ ඒකාබද්ා බල මණ්ඩලය ජාාතික වැටුතැ
හා ශසේවක සසයා ශකොමිෂන් සභාවට ඔවුන්ශේ නැින ිධශරෝාය
නන්වා තිශබනවා. ඉතින් දු)රිය ශනපාර්තශ)න්තුශ අයට ඒ
ඉල්ලීම ඉටු කර දුන්ශනොත්ව එශහම ඊළඟට ශස ය ක්ශෂේත්රශආ
අණ්ඩ වර්ජානයක් ඇති ශවයි. අශතැ විත්වතීය සමිති ශ) කාරණය
ශත්වරු) ගන්න නන.. ශමශහම ඉල්ලී) නිසා ගමනාගමන ශසේවාව
අඩාළ කරන්න කටයුතු කරන එක ඉතාම වැරදියි. අපි පුළුවන්
තර) උත්වසාහ ගත්වතා අව ය ශද්වල් ඉෂථට කරලා ශනන්න. නමුත්ව
ශමවැනි ්රාශයෝගික ගැටලු තිශබනවා. මශේ නිශයෝජාය
අමාතයතුමා ඒ සසග) සමඟ තවදුරටත්ව සාකච්ඡා කරනවා.
ශස ය විත්වතීයශ දීන්ශේ ඒකාබද්ා බල මණ්ඩලය මට
කියා තිශබනවා රාජාය පරිපාලන චරශල් 3/017ෙ මඟින් ශස ය
ශසේවශආ විත්වතීන් සඳහා ලබා දී ඇති වැටුතැ ශක්ත හා වැටුතැ

1433

පාර්ලිශ)න්තුව

[ගරු නිමල් සිරිපාල න සිල්වා මහතා]

පරිමාණ දු)රිය ශනපාර්තශ)න්තුශ ශසේවා කාණ්ඩවලට ්ශද්
කිීමමට ිධශරෝාය පළ කරනවා කියලා. ඉතින් ශ)වා විත්වතීය
සමිති අතර තිශබන ්ර ථන ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි.
ශකොශහොමන ශ)වා ිධසඳන්ශන්? විත්වතීය සමිති එකිශනකාට අිධ
අශමෝරාශගන ''අරයාට ශනනවාට අපි ිධරුද්ායි'' කියනශකොට අපි
ශකොච්චර උත්වසාහ ගත්වතත්ව අපට ඒ ්ර න
ථ ිධස ශ) හැකියාවක්
නැහැ. ඒ නිසා මම ශ) අවසථථාශ දීත්ව අශතැ දු)රිය විත්වතීය
සමිතිවලින් ඉතාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා දු)රිය ශසේවාව
අඩාළ කරන්න එපා කියලා. ගියවර එක් දින වැඩ වර්ජානශයන්
දු)රිය ශනපාර්තශ)න්තුවට රුපියල් මිලියන 79ක පාක්වක් සිදු
වුණා. දු)රිය ශනපාර්තශ)න්තුව අවුරුද්නකට රුපියල් මිලියන
ෙ 111ක් ිධතර පාක්වටයි පවත්වවාශගන යන්ශන්. ඒ නිසා ශ)
ිධධියට රජායට පාක් කරලා මගී ශසේවා අඩාළ කරන්ශන් නැතුව ශ)
වැඩ වර්ජානය අත්වහැර නමන්න කියලා මා ඉතාම කාරුණිකව
ඉල්ලීමක් කරනවා. එශහම කශළේ නැත්වන) ඒ ස)බන්ාශයන්
අපටත්ව නැින පියවර ගන්න සිදු ශවනවා මගී ්රවාහන ශසේවය
යථාවත්ව කිීමම සඳහා.
ගියවර දු)රිය වර්ජානය අවසථථාශ දී ජානතාව කුපිත වුණා.
කුපිත ශවලා පහර ශනන්න තැත්ව කළා. ශමවැනි වැඩ වර්ජාන නිසා
ජානතාවට සසශ දී ශසේවා ශ) ිධධියට කඩාකතැපල් කිීමම නිසා
ජානතාව නීතිය අතට ගන්නත්ව පුළුවන්. ඒක ශහොඳ ශනයක්
ශනොශවයි. එශහම ශවන්න කියලා මම ්රාර්ථනා කරන්ශන් නැහැ.
නමුත්ව එශහම ශවන්න ඉඩ තිශබනවා. ඒ නිසා අපි ඒ විත්වතීය
සමිතිවලින් ඉතා කරුණාශවන් ඉල්ලා සිටිනවා ශසේවයට වාර්තා
කරන්න කියලා. වැටුතැ හා ශසේවක සසයා ශකොමිෂන් සභාව
කියන්ශන් විත්වතීය ශකොමිෂන් සභාවක්. ඒ ශකොමිෂන් සභාව සමඟ
සාකච්ඡා කරලා ශමම ්ර ථනය ිධසඳාගන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්
මශේ කථාව අවසන් කරනවා.
ශමම නිශයෝග සඳහා පාර්ලිශ)න්තුශ
ශමන් ඉල්ලා සිටිනවා. ශබොශහොම සථතුතියි.

අනුමැතිය ලබාශනන

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

[பி.ப. 12.04]

ගු ඉ. චාේසන නිර්මලනාදන් මහ ා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தக ெ பி திச் சபொநொயகர் அெர்கரள, ரபொக்குெ த்து
அமைச்சொினொல் தகொண்டுெ ப்பட்ட ரைொட்டொர் ெொகனச்
சட்டத்தின் கீழொன ஒழுங்குெிதிகள் ததொடர்பொன ெிெொதத்தில்
என்மனப் ரபச அனுைதித்தமைக்கு முதலில் உங்களுக்கு
நன்றிமயத் ததொிெித்துக்தகொள்கின்ரறன். தற்தபொழுது எைது
நொட்டில் வீதி ெிபத்துக்கள் அதிகம் ஏற்பட்டுக்தகொண்டிருக்
கின்றன. அந்த ெமகயில், ெிபத்துக்கமளத் தெிர்ப்பதற்கொகவும்
முச்சக்க ெண்டிகளில்
பயைிக்கின்ற
பயைிகளின்
பொதுகொப்மப
உறுதிப்படுத்துெதற்கொகவுரை
தக ெ
அமைச்சர் அெர்கள் இந்த ஒழுங்குெிதிகளில் திருத்தங்கமள
முன்தைொழிந்திருக்கிறொர். உண்மையில் அெர் குறிப்பிட்ட
ெிடயங்கள் ெ ரெற்கத்தக்கன. ஒரு ைனிதனின் இறப்பு வீதி
ெிபத்தினொல் நிகழ்கின்றது என்றொல், அதன் கொ ைம், அந்த
நொட்டு அ சொங்கத்தின் திட்டைிடல்களில் இருக்கின்ற பிமழ
என்றுதொன்
கூறமுடியும்.
அந்த
ெமகயில்,
நொட்டில்
ெிபத்துக்கள்மூலம் ஏற்படுகின்ற இழப்புக்கள் ததொடர்பில்
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ரபொக்குெ த்து அமைச்சு கூடிய கெனம் தசலுத்தரெண்டும்.
இதற்கொகரெ இங்கு பல முன்தைொழிவுகள் த ப்பட்டிருக்
கின்றன.
தக ெ அமைச்சர் அெர்களொல் முன்தைொழியப்பட்டிருக்
கின்ற திருத்தங்கமள நொன் ெ ரெற்கின்ரறன். ஏதனன்றொல்,
எங்களுமடய நொட்டில் நொளொந்தம் ெிபத்துகள் அதிகொித்த
ெண்ைரை
இருக்கின்றன.
அெற்மறக்
குமறப்பதற்கு
நடெடிக்மக எடுக்கரெண்டும். நொட்டில் நல்ல சட்டங்கள்
இருக்கின்றன. அெற்மற நமடமுமறப்படுத்துகின்ற தபொறுப்பு
ரபொக்குெ த்துப்
தபொலிசொருக்குொியது.
ஆனொல்,
இதில்
கெனிக்க ரெண்டிய ஒரு ெிடயம் இருக்கின்றது. அதொெது,
கொலத்துக்கு ஏற்பச் சட்டங்கள் திருத்தப்பட்டொலும் அமெ
நொடளொெிய ொீதியில் சொியொக அமுல்படுத்தப்படொமையொகும்.
ரபொக்குெ த்துப்
பிொிவுப்
தபொலிஸொர்
ரபொக்குெ த்துச்
சட்டங்கமளச் சொியொக அமுல்படுத்துெதில்மல என்பதுதொன்
என்னுமடய தனிப்பட்ட கருத்து. அந்தச் சட்டங்கமளச்
சொியொன முமறயில் நமடமுமறப்படுத்துெது என்பது ைிகப்
தபொிய செொலொக இருக்கின்றது. பொ ொளுைன்ற உறுப்பின
த ொருெ ொல்கூடச் தசய்ய முடியொத கொொியத்மத முச்சக்க
ெண்டிச் சொ திகள் தசய்யக்கூடிய ெமகயில் ரபொக்குெ த்து
கண்கொைிப்பு தபொலிஸொருக்கும் 'ஆட்ரடொ' சொ திகளுக்கு
ைிமடயில்
தநருங்கிய
உறவுகள்
இருப்பதொக
நொன்
நிமனக்கின்ரறன். எனரெ, ரபொக்குெ த்துச் சட்டத்மதச்
சொியொக நமடமுமறப்படுத்துெதற்கு தக ெ அமைச்சர்
அெர்கள் ரபொக்குெ த்துத் துமறக்குக் கட்டமளயிட தசய்ய
ரெண்டும்.
இந்தச்
சட்டங்கள்
சொியொக
நமடமுமறப்
படுத்தப்பட்டொல்
எங்களுமடய
நொட்டில்
ெிபத்துக்கள்
குமறயும்.
பல
உயிர்கள்
இழக்கப்படுகின்ற
பொொிய
ெிபத்துக்கள் முச்சக்க ெண்டிகளொலும் 'ொிப்பர்'களொலும்தொன்
ஏற்படுகின்றன. அந்த ெமகயில், இந்த ஒழுங்குெிதிகமள நொன்
ெ ரெற்கின்ரறன்.
தக ெ அமைச்சர் அெர்கரள, இன்னுதைொரு ெிடயத்மத
நொன் இங்கு குறிப்பிட ரெண்டும். ஏற்தகனரெ இதுபற்றி நொன்
தங்களிடம் குறிப்பிட்டிருக்கிரறன். அதொெது, பல ைில்லியன்
ரூபொய் தசலெில் கட்டப்பட்ட ெவுனியொ பஸ் தொிப்பு நிமலயம்
இன்றும் ைக்கள் பொெமனக்கு ெிடப்படொத ஒரு சூழ்நிமல
இருக்கின்றது. இதில் தங்களுமடய கெனம் குமறெொக
இருக்கின்றதொ, அல்லது தங்களுக்கு இலங்மக ரபொக்குெ த்துச்
சமப கட்டுப்படெில்மலயொ என்பது எனது சந்ரதகைொக
இருக்கிறது. நீங்கள் அந்த பஸ் தொிப்பு நிமலயத்மதத் திறந்து
மெத்தரபொது,
"ரபொச்சியில்
பொல்
ஊற்றிக்
குடிக்கக்
தகொடுத்தொலும் ெட ைொகொை சமப உறுப்பினொௌ்கள் அமதக்
குடிக்கைொட்டொர்கள்" என்ற கருத்மதச் தசொல்லியிருந்தீர்கள்.
உண்மையில்,
அதன்
திட்டைிடலில்
பொொிய
பிமழ
இருப்பதொகரெ நொன் நிமனக்கின்ரறன். அந்த பஸ் தொிப்பு
நிமலயம் -

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

Hon. Member, this bus-stand was built during the
previous regime. They have selected the venue. Both
CTB as well as the private buses do not want to go there.
The CTB says that if private buses go there, they will also
go there. The other issue is, your trading community in
Vavuniya do not allow all these people to leave that busstand and go there. This is the problem. So, this is an
internal problem in the North. Therefore, we do not want
to interfere with that. Otherwise, we can deploy police
and do various things. But, I am looking at a bigger
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picture. I have asked all the CTB buses to go there. But,
they are picking passengers from the other places and
then come to this place. So, it is a struggle between the
CTB and the private sector supported by your business
community in Vavuniya. Therefore, you should speak to
them and settle this issue.
ගු ඉ. චාේසන නිර්මලනාදන් මහ ා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
ගරු ඇමතිතුමා ශහට වවුනියාවට එනවාන? ජානාධිපතිතුමා
ශහට වවුනියාවට එනවා. ගරු ඇමතිතුමා ්ශවොත්ව කථා කරලා
තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මා අහන්ශන්.

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)
එශහම කථා කළාට ශ) ශනශගොල්ලන්ශගන් කවුරුත්ව ඒ ගැන
ක්රියා කරන්ශන් නැහැ. ශමොකන වවුනියාව bus stand එක වශට්
තිශබන කඩවල්වලින් ඔක්ශකොටම ක.ම බීම වැනි වාසි
ලැශබනවා. ඒ නිසා bus stand එක වශට් ඉන්න කඩකාරයන්
කවුරුත්ව කැමැති නැහැ ශ) bus stand එක අතැනට යනවාට.
ශමවැනි ්ර න
ථ යක් තමයි ශමතැන තිශබන්ශන්.

ගු ඉ. චාේසන නිර්මලනාදන් මහ ා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
ඇමතිතුමා තමයි තීරණයක් ගන්න නන. හනපු bus stand
එශක් නැනට ශමොකක්න කරන්න පුළුවන් කියලා.

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)
ඒ ගැන තීරණයක් ගන්න ශවනවා. ශහේතුව bus stand එක
හනන අවසථථාශ දී ශ) ගැන කල්පනා ශනොකිීමමයි.

ගු ඉ. චාේසන නිර්මලනාදන් මහ ා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
Police station එක තිශබන පැත්වශත්ව bus stand එක හනලා
bus stand එක තිශබන පැත්වශත්ව police station එක හනලා දුන්නා
න) ඒක town එක මැන තිශබනවා.

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)
එක වරක් ශමපමණ ිධයන) කරලා හනලා නැන් නැවතත්ව
හනන්න බැහැ ශන්. කාලයක් යනශකොට ඒක ටිශකන් ටික හරි යයි.

ගු ඉ. චාේසන නිර්මලනාදන් මහ ා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

நன்றி, தக ெ அமைச்சர் அெர்கரள! ெவுனியொ பஸ்
தொிப்பு நிமலயத்மத இடம் ைொற்றும் ெிடயைொனது நீண்ட
கொலைொகரெ ரகள்ெிக்குறியொக இருந்துெருகின்றது. அதனொல்
தொன், நொன் இந்த ெிடயத்மதத் தங்களுமடய கெனத்திற்குக்
தகொண்டுெந்ரதன்.
தக ெ அமைச்சர் அெர்கரள, ெடக்கில் இலங்மகப்
ரபொக்குெ த்துச் சமபயின் ரசமெமயக் குமற தசொல்ெதற்
கில்மல. ஏமனய ைொகொைங்களுடன் ஒப்பிடும்ரபொது ஓ ளவு
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ெருைொனத்ரதொடுதொன் ெட பி ொந்திய ரபொக்குெ த்துச் சமப
இயங்கிக்தகொண்டிக்கின்றது. அரதரந ம், ெட பி ொந்திய
ரபொக்குெ த்துச் சமபயில் பல தெற்றிடங்கள் இருக்கின்றன.
தக ெ
அமைச்சர்
அெர்களுடன்
நொன்
இதுபற்றி
ரந டியொகவும் கமதத்திருந்ரதன். அந்த தெற்றிடங்கமள
நி ப்புெதற்கு அமைச்சர் அெர்கள் முன்ெ ரெண்டும். ஏமனய
ைொகொைங்களில்
அந்த தெற்றிடங்கள் நி ப்பப்பட்டுக்
தகொண்டிருக்கின்றன. ெட ைொகொைத்தில் இன்னமும் அந்த
தெற்றிடங்கள் நி ப்பப்படெில்மல. கடந்த ஆட்சிக் கொலத்தில்
அ சியல்
ொீதியொகப்
பல
சொ திகள்,
நடத்துநர்கள்
ரபொக்குெ த்துச் ரசமெயில் உள்ெொங்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள்.
அதன் நிைித்தம் தக ெ அமைச்சர் அெர்கள் தற்ரபொது அமத
ரைற்தகொள்ெதில்மல என்ற முடிதெடுத்திருப்பதொக இலங்மகப்
ரபொக்குெ த்துச் சமபயின் தெிசொளர் குறிப்பிட்டிருந்தொர்.
எனினும், அந்த தெற்றிடங்கமள நி ப்ப ரெண்டுதைன்று நொன்
தக ெ அமைச்சர் அெர்கமள
ெிநயைொகக் ரகட்டுக்
தகொள்கின்ரறன்.
அந்த
தெற்றிடங்கமள
நி ப்பும்ரபொது
அந்தந்த
ைொெட்டத்தில் இருக்கின்றெர்கமள, குறிப்பொக ெவுனியொ,
ைன்னொர், கிளிதநொச்சி, முல்மலத்தீவு, யொழ்ப்பொைம் ஆகிய
ைொெட்டங்களில்
இருக்கின்றெர்கமள
நடத்துநர்களொக,
சொ திகளொக ரெமலக்கு அைர்த்த ரெண்டும். புனர்ெொழ்வு
தபற்ற
இமளஞர்கமளயும்
தயவுதசய்து
உள்ெொங்க
ரெண்டுதைன ெிநயைொக ரெண்டிக்தகொள்கிரறன். ஏதனனில்,
புனர்ெொழ்வு தபற்றொலும் ைக்கரளொடு ஜனநொயக ொீதியில்
பயைிப்பதற்குொிய ெொய்ப்மப அெர்களுக்குக் தகொடுக்க
ரெண்டிய தபொறுப்பு அ சொங்கத்திற்குொியது. சில ரெமளகளில்
தங்களுமடய G.C.E. (O/L) பொீட்மசக்குத் ரதொற்றரெண்டிய
கொலத்தில் அெர்கள் ரபொ ொட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தொல் அந்தப்
பொீட்மசப்
தபறுரபறுகள்
அெர்களிடம்
இருக்கொது.
இருந்தொலும் தகள ெ அமைச்சர் அெர்கரள! நீங்கள் அந்தப்
பதெிகளுக்கு
ஆட்கமளத்
ததொிவு
தசய்கின்றரபொது
தயவுதசய்து அவ்ெொறொன ஒரு பொிந்தும மயத் தெிசொளருக்கு
ெழங்கினொல், அெர்களுக்கு அது ைிகவும் பயனுள்ளதொக
இருக்கும்.
அப்தபொழுதுதொன்
அெர்கள்
புனர்ெொழ்வு
அளிக்கப்பட்டதற்கொன உண்மையொன அர்த்தம் புொியும்.
தெறுைரன புனர்ெொழ்வு அளிக்கப்பட்டுெிட்டொர்கள் என்று
கூறி, அெர்கமள நொங்கள் வீதியில் ெிட்டொல், அெர்கள் என்ன
தசய்ெது என்று ததொியொைல் இருப்பொர்கள். அப்படிச் தசய்தொல்,
அெர்கமள ஒரு ஜனநொயக ெழிக்குள் தகொண்டுதசல்ெது ைிகப்
தபொிய கடினைொக இருக்கும். ஆகரெ, அெர்கள் ஜனநொயக
ெழியில்
ெொழ்ெதற்குொிய
ெொழ்ெொதொ
உதெிகமள,
அெர்களுமடய திறமைக்ரகற்றெொறு ெழங்க ரெண்டும்.
அெர்கள் நல்ல திறமையொனெர்கள்; பல துமறகளிலும்
சொதமன பமடத்தெர்கள். ஆகரெ, அெர்களுக்கு முன்னுொிமை
அளிக்கப்பட ரெண்டும் என்று இந்த ரந த்தில் தகள ெ
அமைச்சர் அெர்கமளக் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.
தகள ெ அமைச்சர் அெர்கரள! நொன் இன்னுதைொரு
ெிடயத்மதக் குறிப்பிட ரெண்டும். அதமன நொன் உங்களிடம்
ரந டியொகக்
குறிப்பிட்டொல்
நன்றொக
இருக்குதைன்று
கருதிரனன். ஆனொல், உங்கமளச் சந்திப்பதற்கு எனக்கு ரந ம்
கிமடக்கெில்மல,
ெொய்ப்புக்
கிமடக்கெில்மல.
அந்த
ெமகயில் இந்த
ெிடயத்மத இந்தச் சமபயில் கூற
ெிரும்புகின்ரறன். அதொெது, ெட பி ொந்திய ரபொக்குெ த்துச்
சமபயின் முகொமையொள ொக இருப்பெர் அனு ொதபு த்மதச்
சொர்ந்த ஒருெர். ெட பி ொந்தியப் ரபொக்குெ த்துச் சமபக்குப்
பி ொந்திய
முகொமையொள ொக
இருக்கின்ற
தகுதி
ெட
ைொகொைத்தில்
உள்ள
பலருக்கு
இருந்தும்,
அது
அனு ொதபு த்தில் இருக்கின்ற
ஒரு நபருக்கு
ெழங்கப்
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පාර්ලිශ)න්තුව

[ගරු ඉ. චාල්සථ නිර්මලනානන් මහතා]

பட்டிருக்கின்றது. அரதரந ம், ெட பி ொந்திய முகொமையொளர்
பைிைமன யொழ்ப்பொைத்தில்தொன் இருக்கின்றது. ஆனொல்,
அெர் தற்தபொழுது ெவுனியொெில் கொொியொலயம் அமைத்து,
அங்கு தங்கியிருக்கின்றொர். அத்துடன், அண்மையில் நடந்த
ைிகவும் நியொயைற்ற ஒரு ெிடயம் என்னதென்றொல், அந்தப்
பி ொந்திய முகொமையொளருக்கு ஸ்ரீ லங்கொ சுதந்தி க் கட்சியின்
ெவுனியொ
ைொெட்ட
அமைப்பொளர்
பதெி
தகொடுக்கப்
பட்டமையொகும். அந்த நியைனப் பத்தி ம் பத்து நொட்களுக்கு
முன்பு
ெழங்கப்பட்டிருக்கின்றது.
ெட
பி ொந்திய
ரபொக்குெ த்துச் சமப முகொமையொளர் ஒரு கட்சியினுமடய
அமைப்பொள ொக இருக்க முடியுைொ? என்பமதயும் ெட
ைொகொைத்தில் ைக்கள் ரசமெக்குப் தபொறுப்பொக இருக்கின்ற
ஓர் அதிகொொி, ரதர்தல்கள் அண்ைிக்கின்ற ரந த்தில் ஒரு
ைொெட்டத்தினுமடய கட்சி அமைப்பொள ொக இருந்தொல், எப்படி
அெர் பொ பட்சைற்ற முமறயில் ைக்களுக்குச் ரசமெ தசய்ய
முடியும்? என்பமதயும் தகள ெ அமைச்சர் அெர்களிடம் ரகட்க
ெிரும்புகின்ரறன்.
அெர்
ெவுனியொ
ைொெட்டத்திற்கு
எந்தெிதைொனததொரு
சம்பந்தமுைில்லொதெர்
என்று
நொன்
நிமனக்கின்ரறன். ஆனொல், CTB பி ொந்திய முகொமையொள ொக
இருக்கின்ற கொ ைத்தினொல் அெருக்கு அந்த அமைப்பொளர்
பதெி
தகொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இதமன
அமைச்ச
ெர்களின் கெனத்திற்குக் தகொண்டுெ ெிரும்புெதுடன், இது
ஜனநொயக ொீதியொனதொ? என்பமதயும் தகள ெ அமைச்சர்
அெர்களிடம் ரகட்க ெிரும்புகின்ரறன்.
2013ஆம் ஆண்டு ைொகொை சமபத் ரதர்தல் ெடக்கில்
நமடதபற்றரபொது ைஹிந்த
ொஜபக்ஷெினுமடய அ சொங்
கத்மதச் ரசர்ந்தெர்கள், குறிப்பொக தபஸில்
ொஜபக்ஷ
அெொௌ்கள், ெட ைொகொைத்தில் தங்களுமடய கட்சி தெல்ல
ரெண்டும் என்பதற்கொகப் பல முயற்சிகமளச் தசய்தொர்.
அதொெது, தங்களுமடய கட்சிமய தெற்றி தபறச் தசய்ய
எமததயமததயல்லொம் தசய்ய முடியுரைொ, அெற்மறதயல்லொம்
அ சியல் ொீதியொக அதிகொொிகமளப் பயன்படுத்திச் தசய்தொர்.
ஆனொல், ைக்கள் ததளிெொக இருந்து தைிழ்த் ரதசியக்
கூட்டமைப்புக்கு ஆத ெொக ெொக்களித்தொர்கள். தங்களுமடய
இன அமடயொளம் கொப்பொற்றப்பட ரெண்டும்; தைிழ் ைக்கள்
தகள ெைொக ெொழக்கூடிய ெமகயில் ஓர் அ சியல் தீர்வு இந்த
நொட்டில் ெ ரெண்டும் என்பது எைது ைக்களுமடய ைன
ெிருப்பம். இன்று இ ண்டு தபொிய கட்சிகளும் இமைந்து ஒரு
ரதசிய
அ சொங்கைொகச்
தசயற்பட்டு
இந்த
நொட்மட
ெழிநடத்துகின்றரபொது, ஒரு கட்சியின் அமைப்பொள ொக ஓர்
அதிகொொி ஏப்படி இருக்க முடியும்? ஆகரெ, இவ்ெிடயத்மதக்
தகள ெ அமைச்சர் கெனத்திற்
தகொள்ள ரெண்டுதைன்று
ரகட்டுக்தகொள்ளுகின்ரறன்.
ஏதனன்றொல்,
இனிெரும்
கொலங்களில் இது ைிகப் பொ தூ ைொன ெிமளமெ ஏற்படுத்தும்.
ஒன்றில் அெர் அமைப்பொள ொக இருக்க ரெண்டும், அல்லது
பி ொந்திய முகொமையொள ொக இருக்க ரெண்டும். ஒரு பி ொந்திய
முகொமையொளர்
கட்சியின்
அமைப்பொள ொக
இருப்பமத
ைட்டும்தொன்
நொன்
எதிர்க்கின்ரறன்.
ரெதறொருெம ப்
பி ொந்திய
முகொமையொள ொக
நியைித்துெிட்டு,
அெம
அமைப்பொள ொக மெத்திருப்பதில் எங்களுக்கு எந்தெிதைொன
ஆட்ரசபமனயும் இல்மல. ஆகரெ, தக ெ அமைச்சர்
அெர்கள் இந்த ெிடயத்தில்
சற்றுக் கெனதைடுக்க
ரெண்டுதைன்று ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.
எைது
நொட்டில் ெிபத்துகள் அதிகொித்துச் தசல்கின்ற
இந்நிமலயில் நீங்கள் இன்று தகொண்டுெந்த முன்தைொழிவுகள்
உண்மையில் எங்களுமடய நொட்டுக்கு அெசியைொனமெ.
ஆகரெ நொன் அதமன ெ ரெற்கின்ரறன். அத்துடன் ென்னி
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ைொெட்ட ைக்கள் பி திநிதிதயன்ற ெமகயில் நொன் இங்கு
முதலொெதொகக் குறிப்பிட்ட ெவுனியொ பஸ் தொிப்பு நிமலயம்
சம்பந்தைொன ெிடயம், ைற்றும் எங்களுமடய ெட பி ொந்திய
ரபொக்குெ த்துச் சமபயில் இருக்கின்ற தெற்றிடங்களுக்குப்
புனர்ெொழ்வு தபற்ற இமளஞர் யுெதிகமள நியைித்து,
உண்மையொகரெ
அெர்கள்
புனர்ெொழ்ெளிக்கப்
பட்டிருக்கிறொர்கள் என்பமத அெர்களுக்கு உைர்த்துெது
பற்றிய ெிடயம், அடுத்ததொக, ெட பி ொந்திய முகொமையொள து
கட்சி அமைப்பொளர் நியைனம் ஆகிய மூன்று ெிடயங்கமளயும்
என்னுமடய ரகொொிக்மகயொக முன்மெக்கின்ரறன். இெற்மறத்
தயவுதசய்து கெனத்திதலடுத்து இதற்குொிய நடெடிக்மககமள
இனிெரும்
கொலங்களில்
ரைற்தகொள்வீர்கள்
என்று
நம்புகின்ரறன். ெொய்ப்பளித்தமைக்கு ைீண்டும் நன்றிகூறி
எனது உம மய முடிக்கின்ரறன்.

[අ.භා. 70.01]

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහ ා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொ ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි මට අවසථථාව ලබාදීම
ස)බන්ාශයන් ්රථමශයන්ම සථතුතිවන්ත ශවනවා. ගරු නිමල්
සිරිපාල න සිල්වා ඇමතිතුමා ිධසින් ශමෝටර් වාහන පනත යටශත්ව
ඉදිරිපත්ව කර තිශබන නිශයෝග ස)බන්ාශයන් කථා කිීමමට ලැබීම
ගැන සතුටු ශවනවා. අපි නන්නවා ශකොළඹ නගරශආ නැින රථ
වාහන තනබනය ශහේතුශවන් රශට් ්ර්ථිකයට රැකියා කරන
ජානතාවශේ සහ එදිශනනා ශකොළඹ නගරයට පිිධශසන ජානතාවශේ
කටයුතුවලට නැවැන්ත බාාාවක් ඇති ශවලා තිශබන බව. රශට්
්ර්ථිකයට වැඩ කරන ජානතාවශේ කාලයට ශ) තුළින් නැවැන්ත
පහරක් එල්ල ශවලා තිශබනවා.

ග්රාමීය ්රශද් නිශයෝජානය කරන මන්ත්රීවරුන් ිධධියට ත්රී වීලර්
එකක් ගශ) ්ර්ථිකයට බලපාන්ශන් ශකොශහොමන ශකොළඹ
නගරශආ ්ර්ථිකයට බලපාන්ශන් ශකොශහොමන කියන කාරණය
අපි නන්නවා. ිධශ ේෂශයන්ම ගශ) ්ර්ථිකයට ත්රී වීලර් එශකන්
ශවන ශසේවය අතිමහත්ව. ගශ) ශගොිධයාශේ අව යතාවට ගශ)
සථවයස රැකියාවක් කරන ශකනාශේ අව යතාවට ගැමිශයකුට
ශලඩක් දුකක් හැදුනාම ශරෝහල නක්වා ශගන යාමට ත්රී වීලර්
රියදුරන්ශගන් වන ශසේවය අතිමහත්ව. නමුත්ව අන ශකොළඹ නගරශආ
ශ) තත්වත්වවය අශනක් පැත්වත හැරිලා තිශබනවා. එම නිසා මම
ගරු නිමල් සිරිපාල න සිල්වා මැතිතුමාට කියනවා දිසථ්රික්ක
මට්ටශමන් ශහෝ පළාත්ව මට්ටශමන් ය)කිසි හඳුනා ගැනීමක්
කරලා එක පළාතකට ශකොපමණ ත්රී වීලර් ්රමාණයක් අව යන
ය) පළාතක වැිනපුර තිශබනවා න) ඒ ශකොපමණ ්රමාණයක්න
කියලා හඳුනාශගන ශකෝටා රමයක් අනුව ය) කිසි නියාමනයක්
කරන්න කියලා. ශකොළඹ නගරයට ත්රී ිධලර් වැිනයි කියන එක අපි
නන්නවා. එශහම න) එවැනි ්රශද් වල අලුශතන් ත්රී ිධලර් ලියා
පනසචිය නතර කරන්න කටයුතු කරන්න. අශනකුත්ව දිසථ්රික්කවලත්ව
අව යතාව මත පමණක් ශ) රටට ත්රී ිධලර් ශගන එශ) රමයක්
තුළින් නියාමනයක් ඇති කරලා ය) පාලනයකට යටත්ව කළ
හැකියි.

ඊට අමතරව ශකොළඹ ්රාාන නගරශආ ්ර්ථිකමය කටයුතු
ශමශහයවන ශකොටශසේ - "Business District of Colombo"
කියලා හඳුන්වන ශකොටස - ශකොල්ලුපිටිය සහ ශකොළඹ ශකොටුව
්ශ්රිත ්රශද් වල හඳුනා ගත්ව මාර්ගවල ත්රී වීලර් ාාවනය ය) කිසි
්රමාණයකට නතර කරලා ඒ තුළින් අපට ය)කිසි නියාමනයක්
කරන්නට පුළුවන්. ශ) රමය තුළින් ශකශනකුට අසාාාරණයක්
ශවනවා න) ඒ අයට ශවනත්ව වාහනයකට යන්නට ටැක්සි එකක්
ලබා ගන්නට ය)කිසි බදු සහනයක් ලබා ශනන්නට පුළුවන්.
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නැශනෝ කාර් එකක් ශවන්න පුළුවන් ඇල්ශටො කාර් එකක්
ශවන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි ත්රී වීලර් එක අයින් කරන ිධට
ඒ අයට බදු සහනයක් දීලා ඒ අයට එතැනින් ඉසථසරහට යන්නට
අවසථථාව සලසා ශනන්නට පුළුවන්. සමහර ශවලාවට පාශර් එක
ශතැළියට ත්රී වීලර් පහක් හයක් යනවා. අන අශතැ රට සසචාරක
කලාපයක් ිධධියට ිධ ාල ්කර්ෂණයක් ලබලා තිශබනවා. ශ)
මාර්ග තනබනය සසචාරකයන්ට ිධ ාල අවහිරයක්. වයාපාරිකයන්ට
අවහිරයක් කාලය නාසථතිවීමක්. එම නිසා ය)කිසි නියාමනයක්
තුළින් අශතැ රශට් ්රවාහන පද්ාතියට නැවැන්ත බලප.මක්
කරන්නට පුළුවන් ශවයි කියලා මා හිතනවා. වැඩ කරන
ඇමතිවරශයක් ිධධියට ගරු නිමල් සිරිපාල න සිල්වා ඇමතිතුමාට
ශ) වැශඩ් කරන්නට පුළුවන්.
ගරු ඇමතිතුමා දු)රිය වර්ජාන ගැන කථා කළා. පසුගිය නා
තිබුක දු)රිය වර්ජානය න)
කාශලෝ ශ ොන්ශසේකා
මහාචාර්යතුමාත්ව කියපු ිධධියට අති දුර්ජාන දු)රිය වැඩ වර්ජානයක්.
එදින දු)රියට නැඟලා හිටපු දු)රිය මී න්ට සිදු වුණා බැහැලා
යන්නට. එවැනි අසාාාරණ දු)රිය වර්ජානවලට මුහුණ ශනන්නට
ගරු ඇමතිතුමාට හයිය තිශබනවා ශ) ්ණ්ක්වට හයිය තිශබනවා
කියලා මම හිතනවා. ශමොකන විත්වතීය සමිති වයාපාරවල ශ වා
මානුෂිකත්වවයක් තිශබන්නට නන. සාාාරණත්වවයක් තිශබන්නට
නන.. තමන්ශේ ඉල්ලී) ගැන ජානාධිපතිතුමා සමඟ අගමැතිතුමා
සමඟ එශහම නැත්වන) ශ) ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරන්නට
බාාාවක් නැහැ. බාාා තිබුක කාලයක් තිබුණා. ජානාධිපතිවරු
අගමැතිවරු ඒකාධිපති පාලකශයෝ ිධධියට කටයුතු කළ කාලයක්
තිබුණා. නැන් අන එශහම නැහැ. අපි නැක්කා යාපනශආ
උද්ශඝෝෂණය කළ පළාත්ව සභා මන්ත්රී සිවාජාලිසග) මහත්වමයාට
ජානාධිපතිතුමා එනාම කි වා "ඔබතුමාට සාකච්ඡා කරන්න
අවසථථාව ශනන්න)" කියලා. ඒ අනුව ඇිධල්ලා සාකච්ඡා කළා.
එශහම රටක් අප තමයි හනලා තිශබන්ශන්. ශ) කාරණය පිළිබඳව
ඔබතුමාශේ අවාානය ශයොමු ශවයි කියා මා හිතනවා.
Highway එක ස)බන්ාව ඊශආ ිධවානයක් තිබුණ බව මතක්
කරන්න නන.. සුද්නා අශතැ රටට ඇිධල්ලා වැිධලි ්ර්ථිකය අප
රටට හඳුන්වා දුන්නාට පසථශසේ ඉසථශසල්ලාම අශේපුසථසට දු)රිය
මාර්ගයක් හැදුවා. එම දු)රිය මාර්ගය පසුව අශේපුසථශසේ ඉඳලා
නුවර බදුල්ල නක්වා දිේ කළ බව අප නන්නවා. ශමොකන අපට ඒ
තරමටම අශතැ මායම පළාශත්ව ්ර්ථිකය වැනගත්ව වනවා. හැබැයි
මායම අධිශ ගී මාර්ගය ඉදි කරන එක නතර කරන්න කියලා අන
සමහරු ක. ගහනවා. එනා අශතැ රට පාලනය කරපු ිධශද්ශිකයන්
පවා මායම පළාත රශට් ්ර්ථිකයට ශකොයි තර) බලප.මක්
කරනවාන කියන කාරණය හඳුනා ගත්වතා. ඒ නිසා මායම අධිශ ගී
මාර්ගය ඉදිකිීමමට ිධරුද්ාව ක. ගහන අය ඒ කාරණා ගැනත්ව
හිතලා කටයුතු කශළොත්ව ශහොඳයි කියා මා හිතනවා. මායම
අධිශ ගී මාර්ගය ඉදිකිීමම තුළින් පරිසර හානියක් සිදු වනවා
කියලා නැන් සමහරු කියනවා. ඔය දු)රිය මාර්ගය හනලා ශ)
වනශකොට මා හිතන්ශන් වසර 741ක් 7 1ක් ිධතර වනවා. නමුත්ව
ඒ දු)රිය මාර්ගය හැදීම තුළින් පරිසර හානියක් සිදුශවලා
තිශබනවාන කියා අප අහනවා. ශබොශහොම සුන්නර ඉතාම මනර)
මාර්ගයක් බවට ඒ දු)රිය මාර්ගය පත්වශවලා තිශබනවා. ඒ දු)රිය
මාර්ගය නිසා කිසිදු පරිසර හානියක් සිදු වන්ශන් නැහැ. නිවැරැදි
පරිසර අායයනයක් සමඟ කරන වයාපිතියක් තුළින් රටට
හානියක් සිදු වන්ශන් නැහැ.
රාජාපක්ෂ යුගශආ highway හනපු බව අප නන්නවා. හැබැයි
ඒවාශආ නිවැරැදි පරිසර වාර්තා තිබුශණ් නැහැ. ශකොට්ටාශ ඉඳලා
මාතරට යනතුරු එක viaduct එකක් නැහැ. අශතැ ලක්ෂථමන්
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කියනවා වාශේ dam එකක ්කාරශයන්
එය හනලා තිශබන්ශන්. නමුත්ව කුරුණ.ගල නක්වා වන highway
එශක් කිශලෝමීටර 9ෙක් තිශබනවා. ඒශකන් සියයට 0 ක්ම
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තිශබන්ශන් viaduct. හැබැයි නකුක අධිශ ගී මාර්ගශආ තර)
ගසවතුර අවනානමක් අශතැ ්රශද් වල ශකොශහොමවත්ව නැහැ. මාඔය
අත්වතනගලු ඔය ්රශද් ය කවනාවත්ව ගසවතුර තර්ජානයට ලක්වූ
්රශද් ශනොශවයි. නිවැරැදි පරිසර අායයනයකින් යුතුව කරන
මාර්ග පද්ාතියක් ිධධියට අපට ශ) මාර්ගය හඳුන්වන්න පුළුවන්.

රට ගිනි තියන අය ගැනත්ව මා ශ) අවසථථාශ දී කියන්න නන..
සමහර මාාය සහ ජාඩ ශද් පාලන වයාපාර මහ නායක සථවාමීන්
වහන්ශසේලාවත්ව අවභාිධත කළ ්කාරය අප ඊශආ නැක්කා. මහ
නායක සථවාමීන් වහන්ශසේලා නව වයවසථථාව ස)බන්ාශයන්
අවභාිධත කරනවා. ඒවාට ිධරුද්ාව අප කථා කරනවා. ගරු
අගමැතිතුමා ශබොශහොම පැහැදිලිව ශ) කාරණය ස)බන්ාශයන්
එතුමාශේ සථථාවරය කි වා. තවම අප වයවසථථාවක් හනලා නැහැ.
ශමය ශකටු)පතක් ිධතරයි. ශමය තව සාකච්ඡාවට භාජාන වනවා
ිධවානයට භාජාන කරනවා. ශ) සඳහා පාර්ලිශ)න්තුශ තුශනන්
ශනකක බලයක් ගන්න නන.. රට තුළ ජානමත ිධචාරණයක්
තිශබනවා. තව හත්ව ග වක් තිශබනවා ශ) වයවසථථාව අවසාන
වයවසථථාව ශලස ස)මත ශවලා එළියට එන්න. ඒ වයවසථථාව
එළියට එන්න කලින් වයවසථථාවක් එපා කියලා ක. ගහනවා. ශ)
රට අරාජික කරන්න උත්වසාහ කරන අය තමයි ශමශහම ක.
ගහන්ශන් කියා මා හිතනවා.
මැතිවරණයක් ගැන දිශන්ෂථ වනණවර්ාන මහත්වතයා කි වා.
මැතිවරණය වැිනශයන්ම නන. කාටවත්ව ශනොශවයි ්ණ්ක්
පක්ෂශආ අපටයි. අශතැ ්රාශද්ය ය ශද් පාලනඥයියන්ට අශතැ පහළ
ඉන්න නායකයන්ට ඔටුනු පළන්නන්න තිශබන අවසථථාව තමයි
ශ) ්රාශද්ය ය සභා මැතිවරණය. ්රාශද්ය ය සභා මැතිවරණය
පවත්වවන එකට අප කිසිශසේත්වම බය නැහැ. අන රෑ කියලා ශහට
උශද් මැතිවරණය ්රකා යට පත්ව කරන එක තමයි අපට තිශබන
සතුටුනායකම ්රසචිය වන්ශන්. ශමොකන අශතැ ගශ) ඉන්න
මිනිසුන් මැතිවරණයක් සඳහා ල.සථතිශවලා ඉන්නවා. ඒ
මැතිවරණශයන් දිනන්න පුළුවන් කියලා ගශ) අය නන්නවා.
හැබැයි පු)බාශගන ඉන්න ශ) ශගොල්ලන්ශේ ඔය පි)් ල්ල
මැතිවරණය පවත්වවන නවසට අවසාන වනවා. නමුත්ව අප
මැතිවරණයට බය නැහැ. "අප මැතිවරණයට බයයි. ඒ නිසා
මැතිවරණය පසථසට නානවා." කියලා මතයක් රට තුළ සථථාපිත
කරන්න ශ) ශගොල්ලන් උත්වසාහ කරනවා. ඒක කිසිශසේත්වම
සතයයක් ශනොශවයි ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි. අපට
මැතිවරණය අව යයි. එක්සත්ව ජාාතික පක්ෂය මැතිවරණයට බය
නැහැ. එක්සත්ව ජාාතික පක්ෂය මැතිවරණ බලාශපොශරොත්වතුශවන්
තමයි ඉන්ශන්. එක්සත්ව ජාාතික පක්ෂය නන්නවා ශ)
මැතිවරණවලින් ජායග්රහණය කරන්න පුළුවන් බව. අවුරුදු
ගණනාවක් තිසථශසේ ශහොරක) කරපු ගම කාපු මිනිසුන්ට නැවත
පාලනයක් ලබා ශනන්න නන. නැහැ බලය තිශබන එක්සත්ව ජාාතික
පක්ෂශආ පිරිසිදු කණ්ඩායමක් තමයි ්රාශද්ය ය සභා
මැතිවරණශයන් ජායග්රහණය කරවන්න නන. කියන එක අශතැ
ගශ) මිනිසුන් නන්නවා. ඒ නිසා අප මැතිවරණවලට කිසිශසේත්වම
බය නැහැ. අප පැහැදිලිවම කියනවා මැතිවරණය පවත්වවනවාය
කියා ්රකා යට පත්ව කශළොත්ව අප නන. නවසක පවත්වවන
මැතිවරණයකට ූනාන) බව. නයායාත්වමක ්ර ථන වාශේම
තාක්ෂණික ්ර න
ථ තිශබනවා න) ඒ ්ර න
ථ ඉතාම කිනනමින්
අවසන් කරන්න කියා අප ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම අශතැ පළාත්ව සභා හා
පළාත්ව පාලන ඇමතිතුමාට කියනවා. ශමොකන අපට තවදුරටත්ව
බලාශගන ඉන්න බැහැ. අප මැතිවරණ පවත්වවන තුරු අවුරුදු
ශනකක් බලාශගන හිටියා. අශතැත්ව රතු කට්ට පනිනවා. සාාාරණ
ශහේතුවකින් ශතොරව තවදුරටත්ව මැතිවරණ පරක්කු වනවා න)
අපටත්ව පාරට බහින්න සිදු ශ ිධ අපටත්ව උද්ශඝෝෂණය කරන්න
සිදු ශ ිධ ජානාධිපතිතුමාට බලප.) කරන්න අපටත්ව සිදු ශ ිධ. ඒ
නිසා අනිවාර්යශයන් ජානවාරි මාසශආ මැතිවරණය පවත්වවයි කියා
අප බලාශපොශරොත්වතු වනවා. එශලස අප බලාශපොශරොත්වතු වන්ශන්
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[අ.භා. 7.31]

ශවන මුකුත්ව නිසා ශනොශවයි. ඒ අපට මැතිවරණය ජායග්රහණය
කරන්න අව ය නිසයි.
අප ශමච්චර කාලයක් අශතැ ගම තුළ කරපු වැඩ ශ)
මැතිවරණය තුළින් සහතික කර ගන්න අව යයි. අශතැ
මන්ත්රීවරුන්ට තමන්ශේ ශගෝල බාලයන් ටික ජායග්රහණය
කරවලා ඒ ශගොල්ලන්ට ඔටුනු පළනවන්න අව යයි. අන අපට
තමයි ඔක්ශකොම කටයුතු කරන්න සිදුශවලා තිශබන්ශන්. ලයිට්
ටික නාන්න කියලා ්රාශද්ය ය සභාශවන් අපට තමයි කථා
කරන්ශන් කානුව සුද්න කරන එකටත්ව අපට තමයි කථා
කරන්ශන් ශබෝක්කුව කැිනච්ච එකටත්ව අපට තමයි කථා
කරන්ශන්. හැබැයි අපට පහළින් ඉන්න නායකයන් ටික ්රාශද්ය ය
සභාවලට පත්ව කර ගත්වශතොත්ව අපට පුළුවන් වනවා ජාාතික
ශද් පාලනය තුළ කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික කරලා ගශ)
නායකයන් ටිකට ඒ වැඩ ටික බාර ශනන්න.
ඔය උඩ පනින අයට මැතිවරණශයන් පසථශසේ ්රතිලල ශකරුවාව- බලා ගන්න පුළුවන් ශවයි කියලා පැහැදිලිව අපි
කියනවා. අපි නන්නවා ශ) රශට් ජානතාව ශබොශහොම බුද්ධිමත්ව
ජානතාවක් කියලා. සමහරු හිතා ශගන ඉන්නවා ශමෝඩශයෝ
කියලා සමහරු හිතා ශගන ඉන්නවා අන්නන්න පුළුවන් ශවයි
කියලා. හැබැයි එශහම නැහැ. ශ) අවුරුදු ශනක තුළ ශ) ්ණ්ක්ව
කරපු-කියපු ශද්වල් තරාදියකට නමලා අවුරුදු නහයක් තුළ මහින්න
රාජාපක්ෂ මහත්වමයා කරපු-කියපු ශද්වල් එක්ක බැලුශවොත්ව අහසට
ශපොශළොව වාශේයි. ඒ නිසා පැහැදිලිවම කියනවා රට තුළ අපි
නීතිය හැදුවා සාමය හැදුවා අශතැ රාජාය යාන්ත්රණය ක්තිමත්ව
කළා අප රට සසවර්ානය කරන්න අව ය මාවතට අරශගන ගියා.
දූෂණය ශහොරකම නතර කළා. සථවාධීන ශකොමිෂන් ටික නැ)මා.
අපට මැතිවරණ දිනන්න බැරි න) සථවාධීන ශකොමිෂන් නමන්ශන්
නැහැ. ඒ වාශේම ජානාධිපතිතුමාශේ බලතල අක් කරලා
්රජාාතන්ත්රවානය තහවුරු කළා.
ගරු නිශයෝජාය කථානායකතුමනි ජානතාවශේ සහතිකය
ජානතාවශේ ිධ ථවාසය තහවුරු කර ගන්න තිශබන අවසථථාවක්
තමයි මැතිවරණය. ඒ නිසා මම හිතනවා මැතිවරණය ඉක්මනට
පවත්වවයි කියලා.
ඔබතුමා මට ලබා දුන් කාලයට සථතුතිවන්ත ශවමින් මශේ
කථාව නතර කරනවා. ඔබතුමාට ශබොශහොම සථතුතියි.

ගු නිතයෝජය කථානායකුරමා

(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
දිවා ්හාරය සඳහා සභාශ
තාවකාලිකව අත්ව හිටුවනවා.
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රැසනීමම ඊ
අ. භා. 1.30

අනුකූලව
ාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,
නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා [ගු තසේවම්
අඩඩක්කලනාදන් මහ ා] තප සභාපතිත්වතයන් නැව පවත්වන
ලදී.
அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.30 ைைிெம இமடநிறுத்தப்பட்டு
ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்
[ைொண்புைிகு தசல்ெம் அமடக்கலநொதன்] தமலமை ெகித்தொர்கள்.
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed,
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] in the Chair.

ගු (ඩවදය) රතම්ෂන පතිරණ මහ ා

(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரைஷ் பதி ை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, ශමෝටර් වාහන පනත
යටශත්ව ත්රීශරෝන රථ නියාමනය ස)බන්ාශයන් වගන්ති කිහිපයක්
පාර්ලිශ)න්තුවට ඉදිරිපත්ව කර තිශබන ශ) අවසථථාශ දී ඒ
ස)බන්ාශයන් වාශේම ලසකාශ ්රවාහන ක්ශෂේත්රය පිළිබඳව
වචන කිහිපයක් ්රකා කරන්නට මම අනහසථ කරනවා.

වසර 1කට පමණ ශපර අශතැ කලාපශආ රටවල් අතර
සැලකිය යුතු මට්ටමක දියුක තත්වත්වවශයන් පැවතුක ලසකාශ
්රවාහන ශසේවය අන ිධිධා මාර්ග ඔසථශසේ ්රසාරණය ශවමින් ිධිධා
අස කරා ිධහිදී තිශබනවා. ශමහිදී අපට සිහිපත්ව ශවනවා, ශ) රශට්
්රවාහනශආ මූලික අිනතාලම හැටියට මහාමාර්ග පද්ාතිය වාශේම
දු)රිය මාර්ග පද්ාතියත්ව යටත්ව ිධජිත යුගශආදී ඇති වුක බව. ඊටත්ව
ශපර; ඉසග්රීසින්ශේ පාලනයටත්ව ශපරාතුව ලන්ශද්සීන් ශ) රට
පාලනය කරන සමශආ ජාල මාර්ග හරහා ්රවාහන පද්ාතිය
ක්රියාත්වමක ශවලා තිබුණා. එහි අනටත්ව ක්රියාත්වමක වන හැමිල්ටන්
ඇළ, නලන්න ඇළ වාශේ වයාපිතීන් වාශේම අශතැ ගාල්ල
දිසථ්රික්කශආ ක්රියාත්වමක ශවලා තිබුක ගිස ගඟ හරහා භාණ්ඩ
්රවාහනය කිීමශ) ඉතා යහපත්ව රමශ නයන් අන අශපන් දුරසථශවලා
තිශබනවා. අපට සිහිපත්ව ශවනවා, ගාල්ල ්රශද් ශආ බද්ශද්ගම
ිධන්ටර් ශතොටුශපොළ කියලා ඉතාම ්රකට ශතොටුශපොළක් තිබුණා.
එම ශතොටුශපොශළන් ඒ ්රශද් ශආ වගා කළ උක් සහ ශත්ව ඇතුළු
ද්රවය ගාල්ල වරායට ්රවාහනය කරලා, ඒ ඔසථශසේ ශලෝකශආ ිධිධා
රටවලට ශබනා හැීමම සඳහා ඉතාම රමවත්ව යන්ත්රණයක් ඒ
කාලශආ පැවතුක බව අපි අහලා තිශබනවා. ඒ වාශේම එහි
නෂථටාවශ ෂ
ේ ිධධියට පැරණි ශතොටුශපොළ ඇතුළු සථථාන තවමත්ව
ගාල්ශල්, බද්ශද්ගම ්රශද් ශආ තිශබනවා. කාලයත්ව එක්ක
ඒවාශආ ශවනසථක) රාශියක් ඇතිශවලා පසුකාලීනව ඉසග්රීසින්ශේ
පාලන කාලශආදී දු)රිය ශසේවය ශ) රශට් ඉතාම කාර්යක්ෂම
්රවාහන මාායයක් හැටියට පැවතී තිශබනවා. එක්නහසථ
නවසියහැට ගණන්වල මශේ ඥයිාතිශයක් යාපනය ්රශද් ශආ
ශසේවය සඳහා ගියා. ඔහු ්රකා කළා, දු)රිය පිටත්ව ශවන්න
ිධනාින 71කට කලින් ශකොළඹ දු)රිය සථථානයට ඇිධල්ලා දු)රිශආ
එන්ජිම ශමොකක්න කියලා බලනවා, එන්ජිම කැශන්ිනයන්
එන්ජිමක් න), දු)රිය නියාමකවරයා බර්ගර් ජාාතිකශයක් න)
යාපනය දු)රිය සථථානයට නියමිත ශවලාවට ිධනාින පහකට
අක්ශවන් ශහෝ, ිධනාින පහකට වඩා වැිනශයන් ශහෝ කාලය
ඇතුළත ශකොළඹ සිට යාපනයට යනවා කියලා. ඒ ිධධියට දු)රිය
ාාවනය කිීමශ) ඉතා ශහොඳ කාර්යක්ෂමතාවක් තිබුණාය කියලා
අශතැ ඥයිාතීන් ්රකා
කර තිශබනවා. එවැනි නැවැන්ත
කාර්යක්ෂමතාවක් තිබුක ශ) රශට් දු)රිය ශසේවය වාශේම
ලසකාශ ශපොදු ජානතාවට මාහැඟි ශමශහවරක් ඉටු කළ ලසගමය
වාශේ රාජාය ්යතන 7 99 ශ) රශට් ඇති වුක ිධවිත ්ර්ථික
රමයත්ව එක්ක රමිකව දුර්වල වන තත්වත්වවයක් ඇති වුණා.
ලසකාශ ිධවිත ්ර්ථිකශආ ්රතිලල හැටියට අපි නකින සුබවාදී
පැත්වතකුත්ව තිශබනවා. ්නයන අපනයන ්ර්ථිකය දියුක
ශවනශකොට ශ) රශට් ශකොළඹ වරාය දියුක ශවන්න පටන් ගත්වතා.
ඒ වාශේම ්රවාහන මාාය හැටියට ශප ද්ගලික බසථ රථ ශ) රශට්
ාාවනයට එකතු වුණා. ඒ එක්කම අවාසනාවකට වාශේ රාජාය
යාන්ත්රණය හරහා ක්රියාත්වමක වුක ලසගම වාශේම දු)රිය ශසේවශආ
කාර්යක්ෂමතාව රමානුූලලව ් ඳ වැශටන්න පටන් ගත්වත බව
අපට නකින්නට තිශබනවා. ඒක ඉතාම අවාසනාවන්ත කාරණයක්.
ිධශ ේෂශයන්ම ශ) රශට් උතුර නැශඟනහිර පළාශත්ව කලබල ඇති
ශවන්න කලින් ශ) රශට් ජානතාව අතර ඉතාම දියුක සහ ඉතාම
ජානප්රිය ්රවාහන මාායයක් ශවලා තිබුක යාල්ශද්ිධ වාශේ දු)රිය
මඟින් ශ) රශට් උතුර නකුණ යා කර තිබුණා. ඒ වාශේම ශ) රශට්
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නකුක පළාත ඇතුළු ලසකාශ ිධිධා පළාත්වවල, ගාලු නගරය
ශ වා, මාතර ශ වා අවසන් බසථ රථය යන්ශන් රෑ 71.11ටයි.
ලසකාශ අතිදුෂථකර ග)මානවලටත්ව රෑ .31ට, 10.00ට ලසගමය
මඟින් ාාවනය කරන බසථ රථයක් තිබුණා. අවාසනාවට වාශේ ඒ
සමාජා පද්ාතිය ් ඳ වැටුණා. පසුකාලීනව නකුශණ් ඇති වුක
කලබලකාීම තත්වත්වවයත්ව, උතුශර් ඇති වුක කලබලකාීම
තත්වත්වවයත්ව එක්ක, බසථ රථ ාාවනය ඇතුළු ්රවාහන මාායය සවස
ෙ.11න්, 7.00න් පසථශසේ රශට් ජානතාවශේ ශසේවය ශවනුශවන් කැප
ශනොවන තත්වත්වවයක් ඇති වුණා. ඒ නිසා රශට් ්ර්ථිකමය පැත්වත
ගත්වතත්ව, ්රවාහන පැත්වත ගත්වතත්ව ිධ ාල ශදනවාචකයක් අපි
නකිනවා. අනටත්ව රශට් ්රමු නගරවල සිට, ශකොළඹ හැර අශනකුත්ව
්රාාන නගරවලින් පිටත්ව වන බසථ රථ ලසගම බසථ රථ ශ වා,
ශප ද්ගලික බසථ රථ ශ වා ාාවනය වන කාලසීමාවන් කාල
සටහන් අනුව ක්රියාත්වමක වන්ශන් නැහැ. ඒක අක්වක්. හැබැයි,
වර්තමාන ්රවාහන අමාතය ගරු නිමල් සිරිපාල න සිල්වා
ඇමතිතුමා ශහොඳ පරිචයක් තිශබන නක්ෂ ඇමතිතුශමක්. ශපොදු
්රවාහන ශසේවා ක්තිමත්ව කිීමම අන රශට් කාලීන අව යතාවක්
බවට පත්ව වී තිශබනවා. ඒ නිසා ත්රී වීලර් රථ නියාමනය සඳහා
නිශයෝග කිහිපයක් අන ඉදිරිපත්ව කර තිශබනවා.
ඒක අතයව ය ශවලා තිශබන්ශන් ඇයි? ශ) රශට් මාර්ගවලට
නැරිය ශනොහැකි මට්ටමට ශ) රශට් වාහන සසයාව වැින ශවමින්
පවතිනවා. ශමෝටර් සයිකල් ඇතුළුව රශට් ලියා පදිසචි වාහන
සසයාව ලක්ෂ ෙ1 ඉක්මවනවා. අන ශ) රශට් ලක්ෂ 71කට වඩා ්රි
ශරෝන රථ භාිධත වනවා. ්රි ශරෝන රථ නිසා ඇති වන මාර්ග
තනබනය, මාර්ග අනතුරු වාශේම, ජීිධත හානි ්රමාණය ඉහළ යන
බව අපි ස.ම ශකශනක්ම නන්නවා. ්රාාන ව ශයන්ම ශමෝටර්
සයිකල්, ත්රීවීලර් ඇතුළුව ජානතාව බහුල ශලස භාිධත කරන සහ ඒ
හරහා අනතුරට ලක් වන ජීිධත ිධ ාල සසයාවක් තිශබනවා. ඒ
නිසා ඒවා ්රක්ෂා කරන්නට; නියාමනය කරන්නට රමශ නයක්
අව යයි. ඒ ශවනුශවන් පැනශවන නිශයෝග කාශලෝචිත බවත්ව,
එවැනි නිශයෝග ්රකා කරන්නට අව ය බවත්ව අප ශ)
අවසථථාශ දී සඳහන් කරනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ිධ ව
ථ ාස කරන
ිධධියට, ලසකාශ දියුකව ්රවාහන මාායශආ දියුකවත්ව එක්ක
අතිනත ගන්නා බව ශබොශහොම පැහැදිලිව අප ස.ම ශකශනක්ම
සඳහන් කරන්නට අව යයි. ශ) රශට් අධිශ ගී මාර්ග ඉදිශවන්නට
සැලසු) සකසථ කශළේ අන-ඊශආ ශනොශවයි. 7 ෙ1 න කශආ -මීට
අවුරුදු 1කට, 60කට කලින්- ශ) රශට් අධිශ ගී මාර්ග ඉදිකිීමම
පිළිබඳ සැලැසථමක් තිබුණා. නමුත්ව, අවාසනාවට වාශේ ශ) රට
පාලනය කළ රාජාය නායකයින් ඒ පිළිබඳව ිධ ාල උනන්දුවකින්
කටයුතු කරලා නැහැ. කටුනායක වනවන් ශතොටුශපොළට යන්නට
මාර්ගය සකසථ කරන්න 7 91 න කශආ ඉදි කරන්නට ශයෝජිතව
තිබුක මාර්ග කුලුනු -නෂථටාවශ ේෂ- පසුගිය කාලය වන ශතක්
ශකොළඹ නගරය ්ශ්රිතව ප.ලියශගොඩ ්රශද් ශආ ඉතිරි ශවලා
තිබුණා. ඒ කාලශආ එවැනි සැලසු) තිබුණත්ව, ශ) රශට් මාර්ග
පද්ාතිය පිළිබඳව දියුක නැක්මක් ඇතිව කටයුතු කරන්නට පසුගිය
කාලශආ හැකියාවක් තිබුශණ් නැහැ. අශතැ කාලශආ අප දුටු
අධිශ ගී මාර්ගවලට මුල්ගල් තැබූ අය ඉඳලා තිශබනවා; ඒ
ශවනුශවන් සැලසු) සකසථ කළ ්ණ්ක් ති් ලා තිශබනවා. හැබැයි,
අධිශ ගී මාර්ග භූමිශආ යථාර්ථයක් බවට පත්ව වුශණ් මහින්න
රාජාපක්ෂ හිටපු ජානාධිපතිතුමාශේ කාලශආ කියන එක අපි සඳහන්
කරන්නට අව යයි. ඒ වාශේම, එය කරන්නට තිබුශණ් ඊටත්ව වඩා
අවුරුදු තිහකට, හතළිහකට ශපර කියන කාරණයත්ව අපි ශබොශහොම
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට අව යයි.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, මාර්ග පද්ාතිශආ
දියුකව වාශේම, පසුගිය කාලශආ වාහන පිළිබඳ ඇති වුක ගැටලුව
නිසා රශට් ්රවාහන කළමනාකරණය පිළිබඳව ඉදිරි නැක්මක් ඇති
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කළ යුතුයි. රශට් ්ර්ථික දියුකවට සමගාමීව වරාය දියුක
ශවන්ශන් ශකොශහොමන, මත්වතල වනවන් ශතොටුශපොළ ඇතුළු
අශනකුත්ව වනවන් ශතොටුශපොළවල් සසවර්ානය ශවන්ශන්
ශකොශහොමන, කටුනායක වනවන් ශතොටුශපොළට අලුතින් ාාවන
පථයක් එකතු කරලා එය දියුක කරන්ශන් ශකොශහොමන කියන ශ)
සියල්ලම රශට් අනාගතය ශවනුශවන් කළමනාකරණය ශකශරන
-ස)බන්ධිකරණය කරන- වැඩසටහනක් අව යයි. එශහම
කශළොත්ව රශට් ස.ම පළාතකටම ඒ දියුකව ඇති කරන්න පුළුවන්
වන බව අප ිධ ව
ථ ාස කරනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, 1977න් පසථශසේ එක
පැත්වතකින් ිධවිත ්ර්ථිකයත්ව එක්ක ්ර්ථිකය දියුක
ශවනශකොට, අශනක් පැත්වශතන් ඊට ශපර ඉඳලා පටන් ගත්වත
එසථ.ඩබ්ලි .්ර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමාශේ කාලශආ
ඉඳලා, සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියශේ කාලශආ ඉඳලා,
සමාජා පරිවර්තනයක් එක්ක ඇති වුක ග්රාමීය ්ර්ථිකශආ
දියුකවක් තිබුණා. ග්රාමීය ්ර්ථිකය අනුව ග්රාමීය ්රශද් වල
ජානතාව පදිසචි කිීමම නිසා, ිධශ ේෂශයන්ම ඌව පළාත, උතුරු මැන
පළාත ඇතුළු පළාත්වවල ජානගහනය රමානුූලලව වැින ශවන්න
පටන් ගත්වතා.
ජානගහනය වැින වීමත්ව එක්ක, ග්රාමීය මට්ටශ) සසවර්ානයක්
ඇති වුණා. එයට සාශතැක්ෂව ්රවාහන මාාය දියුක වුණා. ඒ
කාලශආ ලසගමය, ඊට පසු කාලශආ ශප ද්ගලික බසථ රථ, ඊටත්ව පසු
කාලශආදි කුඩා යතුරුපැදිය සහ ්රි ශරෝන රථය කියන ්රවාහන
මාාය ගමට එකතු වුණා. හැබැයි, අලුත්වම තත්වත්වවය ශමොකක්න?
ග්රාමීය ්ර්ථිකශයන් පසථශසේ ම.ත කාලීනව අපි නකින අලුත්වම
තත්වත්වවය තමයි, නාගීමකරණය. ජානතාව ග්රාමීය ්ර්ථිකය අතහැර
නගරයට එන, නාගීමකරණය පිළිබඳ සසකල්පය පුළුල් වන
වකවානුවක තමයි අපි ජීවත්ව ශවන්ශන්. එනා ශත්ව වගා කරපු, කුඹුරු
වගා කරපු, රබර් වගා කරපු ඒ සශ්රීක සමහර ග)් ) අතහැරලා
ජානතාව ශපොදු පහසුක) වැිනපුර තිශබන, ්රවාහන මාාය දියුක
්රාාන නගර ශවත ශසේන්දු වීශ) සසකල්පයක් ඇති ශවලා
තිශබනවා. නාගීමකරණයත්ව එක්ක ඈත ඌව ශවල්ලසථශසේ,
නැත්වන) උතුරු මැන පළාශත්ව, එශහම නැත්වන) වවුනියාශ ,
්රිකුණාමලශආ ග)මානවල අන නැවත වතාවක් ජානාකීර්ණභාවය
අක් ශවලා තිශබනවා. ශ) රශට් අනාගතය රැ පවතින්ශන්
නාගීමකරණයත්ව එක්ක. නැනටමත්ව ලසකාශ ජානගහනශයන්
සියයට 3 කට අධික ්රමාණයක් ජීවත්ව වන්ශන් ්රාාන නගර
්ශ්රීතව. එශහම න), ග්රාමීය ජානතාවට අව ය ්රවාහන මාාය
සකසථ කරනවා වාශේම, නාගීමකරණය හා ස)බන්ා වන ්රවාහන
ගැටලුවලට නි ථචිත ිධසඳු) ශනන්නට අව යයි. ඒ නිසා
අනාගතවාදීව බලනවා න) අශතැ ්රවාහන සැලසු) සකසථ ිධය
යුත්වශත්ව නාගීමකරණය පනන) කරශගනයි.
්රවාහනය පිළිබඳ ගැටලුව අන ශකොළඹ නග රය තුළත්ව අපි
ිධ ාල ශලස නකිනවා. එම ගැටලුවට පසුගිය අශතැ ්ණ්ක්
කාලශආත්ව, ම.ත කාලීනව ශ) ්ණ්ක්ශවනුත්ව ිධිධා සැලසු) සකසථ
කර තිශබනවා. ශකොළඹ නගරයට මනනිකව ඇතුළු වන වාහන
සසයාව ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් වැින ශවලා තිශබනවා. ශකොළඹට
ඇතුළු වන සියලුම මාර්ගවල එන), ශකොට්ටාව පාර ශ වා, High
Level පාර ශ වා, පාර්ලිශ)න්තු පාර ශ වා, ගාලු පාර ශ වා,
නුවර පාර ශ වා ඒ ස.ම මාර්ගයකම අධික වාහන තනබනයක් අන
තිශබනවා. ශ) වාහන තනබනය මූලයමය ව ශයන් ගත්වතත්ව,
ඉන්ාන ව ශයන් ගත්වතත්ව, මිනිසථ පැය ව ශයන් ගත්වතත්ව ඒ ස.ම
අස යකින්ම ශ) රශට් ්ර්ථිකයට ඉතාම හානිකර වන බව හා
රශට් ්ර්ථිකයට ිධ ාල බරක් බව අප ස.ම ශකශනක්ම නන්නවා.
එයට පිළියමක් ව ශයන් පසුගිය කාලශආ ිධිධා සැලසු) සකසථ
කර තිබුක බව අපි නැක්කා. ඒ සැලසු) ශමොනවාන? එක සැලසුමක්
ව ශයන්, ශකොළඹ නගරයට ඇතුළු වන ශප ද්ගලික වාහන
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පාර්ලිශ)න්තුව

[ගරු (මවනය රශ)ෂථ පතිරණ මහතා]

රත්වමලාන, ශකොට්ටාව, එශහම නැත්වන) ප.ලියශගොඩ වාශේ
සථථානවල නතර කරලා, ගාල් කරලා එම සථථානවල ඉඳලා ශපොදු
්රවාහන ශසේවා සපයන්න වැඩසටහනක් ක්රියාත්වමක වුණා. ඇයි,
එම වැඩසටහන සාර්ථක වුශණ් නැත්වශත්ව? ජානතාව තමුන්ශේම
ශප ද්ගලික වාහනවලින් ශකොළඹ නගරය මායයට එන්න අනටත්ව
උනන්දු ශවන්ශන් ඇයි? ඒ ශමොකන, එම වැඩසටහන් සැලසු)
සහගතව ක්රියාත්වමක වුශණ් නැහැ. තමුන්ශේ ශප ද්ගලික වාහනය
්රක්ෂාකාීමව නවත්වවා තබන්න ්රක්ෂිත සථථාන තිබුශණ් නැහැ.
වාහන ගාල් කිීමශ) පහසුක) තිබුශණ් නැහැ. වාහන ගාල් කරන
සථථානවල ඉඳලා සුශෝපශභෝගී වාහනයක ශහෝ දු)රියක ශහෝ
එශහම නැත්වන) බසථ රථයක ශහෝ එන්න ගමන් පහසුක)
සැලශසන නි චි
ථ ත රමශ නයක් සකසථ ශවලා තිබුශණ් නැහැ.
එබැිධන් ඒ සැලසුම අකර්මණය වුණා. එම නිසා, අපට ්පසු හැීම
බලලා ශ) තත්වත්වවය ශහොඳින් අවශබෝා කරශගන අව ය
වැඩසටහන් නැවත වතාවක් අනාගතවාදීව සකසථ කර, ඉදිරිපත්ව
කරන්න සිද්ා වනවා.
ශ) ගැටලුවට පිළියමක් ව ශයන් අශතැ ්ණ්ක් කාලශආ
ශබොශහොම පැහැදිලි සැලැසථමක් ඉදිරිපත්ව වී තිබුණා. ඒ තමයි,
නාගරික සසවර්ාන අධිකාරියට අයත්ව ඉඩමක අව ය පහසුක)
සකසථ කරලා ප.ලියශගොඩ නගරශආ ඉඳලා ශකොළඹ නගරය යා
ශකශරන ඉහළින් දිශවන elevated highway එකක් හැදීම. ඒ
ශයෝජානාව ක්රියාත්වමක වුශණ් නැහැ. ඒ ස)බන්ාශයන් කයතා
අායයනයකුත්ව කර තිබුණා. ඒක ඉතා වැනගත්ව ශයෝජානාවක්.
හැකියාවක් තිශබනවා න), එම ශයෝජානාව ක්රියාත්වමක කරන්න
කියලා මා ශ) අවසථථාශ දී සිහිපත්ව කරනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, අන ශකොට්ටාව ්රශද් ශආ
අධික වාහන තනබනයක් තිශබනවා. නක්ෂිණ අධිශ ගී මාර්ගශයන්
එන වාහන ශකොට්ටාව ්රශද් ශයන් පිටවීමත්ව සමඟ ශකොට්ටාව,
අතුරුගිරිය කියන ්රශද් වල ඉඳලා ශකොළඹට ළඟා ශවන්න නැින
වාහන තනබනයක් තිශබනවා. එයට ිධසඳුමක් හැටියට අශතැ
්ණ්ක්ව කාලශආ ශයෝජානා කර තිබුණා, ශකොට්ටාව හුවමාරුශ
සිට ශකොළඹ නක්වා monorail එකක් -ඉහළින් දිශවන තනි පීල්ශල්
දු)රිය මාර්ගයක්- ඉදි කරන්න. එවැනි ශයෝජානා ක්රියාත්වමක
කරන්න අව යයි. ඒ වාශේම තමයි ගාලු පාශර් වාහන තනබනයට
පිළියමක් ව ශයන් රත්වමලාන ්රශද් ශආ සිට ිධශ ෂ
ේ
වැඩසටහනක් දියත්ව කරන්න ශයෝජානා කර තිබුණා. තනි අතට
දිශවන මස තීරු වාශේම, ිධශ ෂ
ේ ්රවාහන මාාය සකසථ කරලා
ශකොළඹට ඇතුළු වන වාහන ්රමාණය සාශතැක්ෂ ව ශයන් අක්
කිීමශ) කාලීන අව යතාවක් තිශබනවා.
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්සන්න ව ශයන් එක් සථථානයක වාහනයක් ිධනාිනයක්
නතර කරලා තිබුශණොත්ව, ශබ්සථලයින් මාර්ගශආ ස)පූර්ණශයන්
ගමන් කරද්දි, සථථාන 01කදී ිධනාින 01ක් අවම ව ශයන්
වාහනයක් නතර කරශගන ඉන්න සිදුශවලා තිශබනවා. නවසකට
එක් සීමිත කාලයක් තුළ ඒ සථථානශයන් පිට වන වාහන ්රමාණය
හත්වසියයත්ව, අටසියයත්ව අතර ්රමාණයක් කියා ගණනය කර
තිශබනවා. එශහම බැලුශවොත්ව, ඉතාම ිධ ාල වාහන ්රමාණයක්
මනනිකව ඒ ස.ම සථථානයකම නතර කරන්න සිදු වීම තුළ ිධ ාල
ශලස කාලය සහ ඉන්ාන අපශත්ව යාමක් සිදු වනවා. ඒ නිසා
ිධකල්ප මාර්ග හැටියට පදික මස තීරු, උමස මාර්ග ඔසථශසේ යන්නට
සකසථ කිීමමත්ව එශහම නැත්වන) මාර්ගයට ඉහළින් ගමන් කරන
පාල) හැටියට සකසථ කිීමශ) කාලීන අව යතාවක් මතුශවලා
තිශබනවා. එශහම කශළොත්ව ශකොළඹ අවට තිශබන ්රාාන
මාර්ගවල තනබනය ය) පමණකට අක් කර ගන්නට හැකියාව
තිශබනවා කියා අප ිධ ථවාස කරනවා.
අන දින ඉදිරිපත්ව කර තිශබන ශමෝටර් වාහන පනත යටශත්ව
නිශයෝග හරහා ්රිශරෝන රථ නියාමනය සඳහා වූ ිධශ ේෂ නිශයෝග
්රමාණයක් පැනශවනවා. ශ) රශට් ්රවාහන ක්ශෂේත්රයට ශමන්ම
ග්රාමීය ්ර්ථිකයට ශ) ්රිශරෝන රථ - three-wheelers - හරහා
අනුබලය ලැශබන බව සතයයක්. හැබැයි, ශමහි ඉතාම ශදනනීය
පැත්වත තමයි ලසකාශ ්ර්ථිකයට සිජු නායකත්වවය ශනන්න
පුළුවන් ඉතාම ක්තිමත්ව, ජාවස)පන්න, අායාපනශආ ස.ශහන
මට්ටමක් තිශබන තරුණ පරපුර ලක්ෂ හතක, අටක ්රමාණයක්
අන ්රිශරෝන රථ රියැදුරන් බවට පත්වශවලා සිටීම. ශමය ඉතාම
ශදනනීය තත්වත්වවයක්. ම.තකදී අප නැක්කා, ලසකාශ මාය
පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් නක්වා තිශබනවා, ලසකාශ
ශබොශහොම පැහැදිලි හිඟතාවක් තිශබනවායි කියලා-

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගරු මන්ත්රීතුමා, කාලය අවසානයි.

ගු (ඩවදය) රතම්ෂන පතිරණ මහ ා

(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரைஷ் பதி ை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

Sir, I have been given fifteen minutes today. But, I
suppose I got only ten minutes. Is my time over?
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Yes, your time is up.

ගු (ඩවදය) රතම්ෂන පතිරණ මහ ා
අන ශලෝකශආ දියුක ස.ම රටකම, -එන) යුශරෝපශආ ශ වා,
නසථශේලියාශ
ශ වා, ඇශමරිකාශ
ශ වා- ශප ද්ගලික
වාහනවලින් ්රාන නගරයට ඇතුළු වන වාහන ්රමාණය ඉතාම
අල්පයි. තමුන්ශේ ශප ද්ගලික වාහනයකින් ්රාාන නගරයට
එනවා න), අධික නඩ මුනලක් අය කරනවා. ශ) රමශ නය අපි
දියත්ව කශළේ නැත්වන), අපි ිධ ව
ථ ාස කරන ිධධියට ඉදිරි කාලශආදී
ලසකාශ ිධ ාල වාහන තනබනයක් ඇති වනවා. නාගරිකව
ජීවත්වවීමට ශපලශඹන අතිිධ ාල ජානගහනයත්ව එක්ක එය
ලසකාශ ්රාාන ගැටලුවක් බවට පත්වවනවාය කියන කාරණය
සිහිපත්ව කරනවා. එයට උනාහරණයක් කි ශවොත්ව, ශබ්සථලයින්
මාර්ගශආ වාහන තනබනය පිළිබඳව පසුගිය නවසථවල ශපොින
පර්ශආෂණයක් කර තිශබනවා. ශබ්සථලයින් මාර්ගශආ වාහන
තනබනයට බලපාන ්රාාන කරුක හැටියට ඔවුන් නක්වා
තිශබන්ශන්, පදික මස තීරු ්රමාණය අධික වීම. ශබ්සථලයින්
මාර්ගශආ සථථාන 01කම පදික මස තීරු තිශබනවා.

(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரைஷ் பதி ை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

I will take three minutes more from the time allotted
to the Hon. Indika Anuruddha Herath.
ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Okay.

ගු (ඩවදය) රතම්ෂන පතිරණ මහ ා

(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரைஷ் பதி ை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ඒ පිළිබඳව අවාානය ශයොමු කිීමශ)දී විත්වතීය පුහුකව ලබා
ශනන්නට පිරිසක් නැති ශවලා තිශබනවා. ශ) three-wheelers
හරහා එක පැත්වතකින් ජීවනාලිය සැපශයනවා වාශේම දීර්ඝ
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කාලීනව ලසකාශ ්ර්ථිකයට ්රබල ්රහාරයක් එල්ල වනවාය
කියන කාරණයත්ව සඳහන් කරනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊශආ ිධවානශආදී
ලසකාශ අධිශ ගී මාර්ග පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ශ) අධිශ ගී
මාර්ග ඉදි කිීමම තුළ අපට ්රවාහන පහසුව ඇතිශවලා තිශබනවා.
අපට ගාල්ශල් ඉඳලා ශකොළඹට පැශයන් එන්න පුළුවන්. ඒක
ඉතාම ශහොඳයි. හැබැයි, ඒ ්ශයෝජානය කරන්නට නන. රමවත්ව
ිධධියටයි. ඒ කාලශආ අශතැ ්ණ්ක්ව ශ) අධිශ ගී මාර්ග
හනනශකොට ිධපක්ෂශආ සමහර අය ්ර න
ථ කළා, ශචෝනනා කළා,
මහින්න රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමා ශ)වා හනන්ශන් රත්වරන්වලින්න
කියලා. අන කිශලෝමීටරයක් ශවනුශවන්, ඒකකයක් ශවනුශවන් ඊට
වඩා නරන්න වන අතිිධ ාල පිරිවැය හරහා ශ) කරන්ශන් කුමක්න
කියන කාරණය අප ්ර න
ථ කරනවා. අධිශ ගී මාර්ග හනන්න
අව යයි. හැබැයි, ශ) කාරණශආදී එනා අශතැ ්ණ්ක්වට කවුරු ශහෝ
ය)කිසි ශචෝනනාවක් එල්ල කළා න), ඒ ශචෝනනාවට වඩා හතර
වනණයක ්රබල ශචෝනනා ශ) ්ණ්ක්වට එල්ල වනවා ශ) කටයුත්වත
ිධනිිධනභාවශයන් කශළේ නැත්වන).
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, නක්ෂිණ අධිශ ගී
මාර්ගයට අප වැය කශළේ රුපියල් ් ලියන 70ෙයි. හැබැයි, වරායට
රුපියල් ් ලියන 7 3යි. මත්වතල වනවන් ශතොටුශපොළට රුපියල්
් ලියන 0ෙයි. අන මායම අධිශ ගී මාර්ගය ශවනුශවන් ශටන්ඩර්
කැඳවීශ)දී ිධිධා අරමිකතා එක්ක එක ශකොටසකට රුපියල්
් ලියන 73 ක් වැය වන තත්වත්වවයක් ඇතිශවලා තිශබනවා. ඒ
ිධතරක් ශනොශවයි. තවත්ව ඉතාම ශදනනීය කාරණයක් පසු ගිය
දිනක "The Sunday Times" පුවත්ව පත වාර්තා කර තිශබනවා අප
නැක්කා. ලසකාශ නාිධක හමුනාවට රුසියාශවන් රුපියල් ් ලියන
01.ෙක් වැය කරලා නාිධක යාත්රාවක් මිලදී ගන්නට යනවා කියලා
එහි සඳහන් වුණා. ලසකාශ මත්වතල වනවන් ශතොටුශපොශළේ
වටිනාකම රුපියල් ් ලියන 03යි. හැබැයි, ් ලියන 01ක් ිධයන)
කරලා රුසියාශවන් නැවක් මිලදී ගන්නට යනවා. යුද්ාය නැති
කාලයක, අව යතාවක් නැතිව Offshore Patrol Vessel එකක්
මිලදී ගන්න යනවා. "The Sunday Times" පුවත්ව පශත්ව මීට
මාසයකට කලිනුයි ශ) පුවත පළශවලා තිබුශණ්. රුපියල් ් ලියන
01ක් කියන්ශන් නැවැන්ත ජාාතික ානයක්. මත්වතල වනවන්
ශතොටුශපොළ රුපියල් ් ලියන 03යි. හැබැයි, ් ලියන 01ක් ිධයන)
කරලා නැවක් මිලදී ගන්න යනවා රුසියාශවන්. ශ)වා කරන්ශන්
කාශේ අව යතාවට න කියන ්ර න
ථ ය ශ) රශට් ස.ම ශකශනකු
තුළින්ම මතු වනවා. අශතැ ්ණ්ක්ව පරාජායට පත්ව කරලා ශ)
්ණ්ක්ව බලයට පත්ව වුශණ් යහපාලනය කියන සසකල්පය
ක්රියාත්වමක කරන්නයි. යහපාලනය ක්රියාත්වමක කරනවා න)
ජානතාවශේ පිට නැවැන්ත බදු බර පැටශවන, ජානතාවශේ මුනල් ශ)
වාශේ අනව ය ශද්වල් ශවනුශවන් ිධයන) කරන වයාපිති නතර
කරන්නය කියන ඉල්ලීම අප ශබොශහොම ශග රවශයන් කරනවා.
ශමොකන, අශතැ ්ණ්ක්වට ය)කිසි ශචෝනනාවක් එල්ල වුණා න)
ඒවා නැති කරන්න බලයට ්පු ්ණ්ක්ව ඊට වඩා ්රබල ශලස ශ)
වාශේ නැවැන්ත මගිනවලට, අනව ය ිධයන)වලට රට ශයොමු
කරනවා න) එයින් අශතැ රශට් ජීවත්ව වන ස.ම ශකශනකුශේම
මනනික ජීිධතය අපහසුතාවට පත්ව වනවාය කියන කරුණ සිහිපත්ව
කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස.ම ශනනාටම ශබොශහොම සථතුතියි.

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ශබොශහොම සථතුතියි.

මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසේන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
ිධනාින නහයක කාලයක් තිශබනවා.
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ගු ුරෂාර ඉඳුනිේ අමරතසේන මහ ා

(ைொண்புைிகு துஷொ இந்துனில் அை ரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ශබොශහොම සථතුතියි, ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි.

මා මුලින්ම ගරු රශ)ෂථ පතිරණ මන්ත්රීතුමාට කාරණයක්
කියන්න නන.. තමුන්නාන්ශසේලාට නැන් හරි කැක්කුමයි, අපි
අධිශ ගී මාර්ගය හනන ශකොට. තමුන්නාන්ශසේලා හනනශකොට
ශහොඳයි, අපි හනන ශකොට නරකයි. ඒ ිධතරක් ශනොශවයි.
තමුන්නාන්ශසේලා ශටන්ඩර් පටිපාටි ගැන කථා කරනවා.
තමුන්නාන්ශසේලාශේ කාලශආ අධිශ ගී මාර්ගය හනන්න ශටන්ඩර්
එකක් නැ)ශ)ත්ව නැහැ; න) කළා පමණයි.
නමුත්ව නැන් අපි නාන ශටන්ඩර් එශක් අක් පාක් ගැන
තමුන්නාන්ශසේලා කථා කරනවා; නැ ගැන කථා කරනවා.
තමුන්නාන්ශසේලාශේ හිටපු නායකයන්ශේ පුත්වතු චීනයට ගිහිල්ලා
අශතැ රශට් ජාාතික ානය ිධයන) කරලා ශරොකට් යවපු ඒවා ගැන
අපි නැවත කථා කරන්න නන.. ඒ ශගොල්ලන් ශරොකට් යැ ශ . ඒ
නිසා කරුණාකරලා මැරිලා ඉපදිලා වාශේ කථා කරන්න එපා.
තමුන්නාන්ශසේලා මැරිලා ඉපදිලා වාශේ නැන් අශතැ ්ණ්ක්ශවන්
ගන්න නැ ගැන කථා කරනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, ශ) ිධවානයට ස)බන්ා
ශවන්න අවසථථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ශබොශහොම සථතුතියි.
අන සාකච්ඡා ශවන්ශන් ඉතාම උචිත මාතිකාවක්. අ න තිශබන
වාහන තනබනයත්ව එක්ක, ඉන්ාන නාසථතිය කියන කාරණයත්ව
එක්ක, ජානතාශේ කාලය වැයවීම කියන කාරණයත්ව එක්ක, ඇත්වත
ව ශයන්ම මාර්ග පද්ාතිය දියුක ිධය යුතුයි කියන වැනගත්ව
මාතිකාවක් තමයි අන අපි සාකච්ඡාවට භාජාන කරන්ශන්.
ිධශ ේෂශයන්ම අන තිශබන මාර්ග තනබනයත්ව එක්ක අශතැ
ජානතාවශේ එදිශනනා වැඩ කටයුතු කරගන්න තිශබන කාලය,
ඉන්ාන ිධ ාල ව ශයන් නාසථති ශවනවා. අශතැ ජාාතික ානය,
කාලය, ශ්රමය ශ) සියල්ල ිධනා ශවන තත්වත්වවයක් ඇති ශවන
නිසා ඒ මාර්ග තනබනය වැළැක්වීමට නිසි වැඩපිළිශවළක්,
රමශ නයක් අව යයි. ඒ පිළිබඳ ය) ්රතිපත්වතියක් අපට අව යයි.
ිධශ ේෂශයන්ම අන රශට් වාහන වැිනයි. අශතැ රජාය බලයට පත්ව
වුණාට පසථශසේ අපි ස.ම රජාශආ ශසේවකශයකුටම රුපියල් 71,000
ගණශන් පින වැින කළා. ලක්ෂ 74ක් වූ රජාශආ ශසේවකයන්ශගන්
වැින බහුතරයක් අන අලුත්ව ශමෝටර් රථවල හිමිකරුවන් බවට පත්ව
ශවලා තිශබනවා. ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම කුඩා වාහනවල හිමිකරුවන්
බවට පත්ව ශවලා තිශබනවා. අන කුඩා වාහන වැින වැිනශයන් පාරට
ඇිධල්ලා තිශබනවා. ඉතින් ශ) සියල්ලත්ව එක්ක අශතැ පාරවල
ඇතිව තිශබන තනබනය වැළැක්වීමට ිධශ ෂ
ේ ිධධිිධාාන සැලැසථවීම
අව යයි.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි ඒ එක්කම කථා කරන්න
නන., ශමෝටර් රථ ්රවාහන ශනපාර්තශ)න්තුව පිළිබඳවත්ව. සාමානය
සමාජාය තුළ ඒ ශනපාර්තශ)න්තුව පිළිබඳව පවතින චිත්රය ඒ තර)
ශහොඳ චිත්රයක් ශනොශවයි. එළිශආ ඉන්න තැරැ කරුවන්,
ශපරළන්න පුළුවන් ශපොත්ව, ශනොශපරශළන ශපොත්ව යන ශ)
සියල්ල එක්ක යටිමගින වැඩ සහ අරමිකතා රාශියක් සිද්ා
වනවාය කියන එක සාමානයශයන් අශතැ රශට් ්රචලිත ශවලා
තිශබන කාරණයක්. මීට න ක ගණනාවකට එහා හිටපු කාලයට
අපි යා යුතු නැහැ. නමුත්ව ශ) හා ස)බන්ාව තිශබන ය) අක් පාක්,
ය) අරමිකතා නවත්වවන්න නන.. මම ඒ ශනපාර්තශ)න්තුශ
ඉන්න නිලාාරින්ට ශචෝනනා කරනවා ශනොශවයි. ශමෝටර් රථ
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්රවාහන ශනපාර්තශ)න්තුවත්ව එක්ක බැ ඉන්න තැරැ කරුවන්,
ඊට පිටසථතරව ඉන්න බඩශගෝසථතරවාදින් ඒ කටයුතු වයාපාරයක්
බවට පත්ව කරශගන, නීතිය අවනීතිය කරන තත්වත්වවයක්
තිශබනවා. ඒ නිසා ශ) වාශේ වැඩ ශමෝටර් රථ ්රවාහන
ශනපාර්තශ)න්තුශවන් සුද්න වුශණොත්ව ශහොඳයි කියන ශයෝජානාව
මම ශ) අවසථථාශ දී ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම කරන්නට නන..
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම මගීන් හා
භාණ්ඩ ්රවාහනය කියන කාරණා ගැනත්ව ශමහිදී සැලකිලිමත්ව
ශවනවා. ඇත්වතටම, සමහර බසථ රථ න) ශපොල් පටවාශගන යනවා
වාශේ තමයි මගීන් පටවාශගන යන්ශන්. ඒක අශතැ රශට් තිශබන
්රාාන ්ර න
ථ යක්. ශ)වා පිළිබඳව අපි ශබොශහොම මානුෂිකව සහ
්රාශයෝගිකව කල්පනා කරන්න නන..
"බට්ටා" කියන ශලොරි රථවල තට්ටුව පිළිබඳ ්ර න
ථ යක් අශතැ
සමාජාශආ තිශබනවා. ඒ ශලොරි රථයක් ගන්ශන් අයිසථක්රී) ශගන
යන්න ශනොශවයි, ශමොනවා හරි බක් ටිකක් පටවාශගන යන්නයි.
ඒශක් තිශබන තට්ටුව නිසා නිරන්තරශයන් ශපොලීසිශයන් පීඩා
ිධඳිනවා. ශ) පිළිබඳවත්ව අලුත්ව නීති-ීමති ්ශවොත්ව ඉතාම වැනගත්ව.
අපි ශවනත්ව රටවලට යන ශකොට නකිනවා, ඉන්ාන අරපිරිමැසථම
කියන කාරණය. ඒ රටවල, ඒ තිශබන ශලොරි රථයට තවත්ව trailer
එකක් tag කරශගන, තවත්ව ඒ ශලොරි රථය වාශේ එකක් tag
කරශගන යන හැටි අපි අනන්ත-අ්රමාණ නකිනවා. එක
ශලොරියකින්, එක ඉන්ාන ්රමාණයකින් වැිනදුරක් ගමන් කරන්න
පුළුවන් ඒ වාසිනායක අවසථථාව පුළුවන් න) අපිත්ව සලසා ගන්න
නන.. රූලට, මීටරයට වැඩ කරන්ශන් නැතුව, ඒ වාශේ
නිර්මාණය ලි එළැඹු)වලට එනවා න) ඒකත්ව ඉතාම වැනගත්ව
ිධධියට මම ශ) අවසථථාශ දී නකිනවා.
නිමල් සිරිපාල න සිල්වා ඇමතිතුමා ශ) කාරණය කි වා.
යුද්ාශයන් පසථශසේ අන අශතැ රශට් වැිනම ජීිධත හානියක් සිදු
වන්ශන් මාර්ග අනතුරුවලින්. එතුමා පිළිශවළට ඒ කරුක කි වා.
ිධසිනවනහසථ ගණන්වලින්, ිධසිඅටනහසථ ගණන්වලින් ජීිධත නැති
ශවන්ශන්. එතුමා ඒ සසයා ශල්න කියපු නිසා මම ඒවා නැවත
කියන්න යන්ශන් නැහැ. මාර්ග අනතුරුවලින් වැිනම ජීිධත හානි
්රමාණයක් වාර්තා ශවනවා. ිධශ ේෂශයන් ශමෝටර් සයිකල් අනතුරු
වසරකට ෙ,000ක් වාර්තා ශවනවා. අහිසසක ළාබාල
ගැටවරයන්ශේ තිශබන ජානප්රියම වාහනය තමයි ශමෝටර්
බයිසිකලය. ශ) තිශබන මාර්ග පද්ාතිය තුළ අවුරුදු 79, 18
වයශසේ පසුවන ඒ අහිසසක සමනල තරුණ පරපුර -තරුණ ගැටවර
පරපුර- ිධ ාල ව ශයන් මියැශනනවා.
මම නන්නා සිද්ධියක් තිශබනවා. මා ජීවත්ව වන ්රශද් ශආ එක
පවුලක නරුශවකු සාමානය ශපළ ිධභාගය පාසථ වුණා. නරුවාශේ
තාත්වතා සන්ශතෝෂයට ඒ නරුවාට ශමෝටර් සයිකලයක් අරශගන
දුන්නා. මාස ශනකයි ගිශආ, ඒ නරුවා රිය අනතුරකින් මැරුණා. ඒ
හිශත්ව අමාරුවට මාස පහක් හයක් යනශකොට ඒ තාත්වතාට අස
භාගය හැදිලා, ඒශකන් පීඩා ිධඳලා, ඒ තාත්වතාත්ව මැරුණා. ශ)
වාශේ සමාජා වයසන අශතැ රශට් බරපතළ ිධධියට තිශබනවා. අන
අශතැ තරුණ නරුශවකුට ශනම පියන් ිධසින් කරන ශලොකුම
අපරාාය හැටියට මම නකින්ශන් ඒ නරුවාට ඉගිල්ලිලා යන්න
ශමෝටර් සයිකලයක් අරශගන ශනන එකයි. අපි ශමන්න, ශ) වාශේ
කරුකවලින් අශතැ සමාජාය නැනුවත්ව කරනවා න), ශ)
ගැටවරයන්ට -තරුණයන්ට- ශ) වාහන පැදීශ)දී ය) කිසි සීමාවක්
පනවනවා න) ශහොඳයි. එක්ශකෝ ඒ ශගොල්ලන්ට ඒ බලපත්ර ලබා
ශනන එක, එශහම නැත්වන) ශමෝටර් සයිකල් පනවන්න පුළුවන්
වයසථ සීමාව අක්ම තරමින් අවුරුදු 0 ක්වත්ව එහාට නමනවා න)
ශහොඳයි කියලා මා හිතනවා. ශ)කත්ව සමහර ශවලාවට ශ)
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්ණ්ක්ව ිධශ චනය කරන්න කාරණයක් ශවයි. "ඔන්න, අපට
නැන් chat කරන්න තිබුක එකත්ව නැති කරමින් phone bill එක
වැින කළා කියනවා වාශේම, නැන් ශමන්න ශකොල්ලන්ට ශමෝටර්
සයිකල් පදින්න ශනන්නත්ව එපා කියනවා. එක්සත්ව ජාාතික පක්ෂය
්රමු යහ පාලන ්ණ්ක්ව ශමශහමයි" කියලා අපට ශචෝනනාවක්
එයි. නමුත්ව, ඒකත්ව ඉතාම වැනගත්ව කාරණයක් හැටියට මම
නකිනවා. ශමොකන, යුද්ාශයන් පසථශසේ අශතැ තරුණ පරපුර මිය යන
්රාානම කාරණයක් හැටියට තමයි මා රිය අනතුරු නකින්ශන්.
මා ශ) අවසථථාශ දී ිධශ ෂ
ේ ශයන් තවත්ව කරුණක් කියනවා.
නැන් ශපොලිසථ ශනපාර්තශ)න්තුශ වැඩසටහනක් තිශබනවා,
"පරිසථසශමන් ගිහින් එන්න" කියලා. ඒක සසකල්පයක් හැටියට
ඉතාම ශහොඳ ශනයක්. අපි නකිනවා, පාසල් නරු නැරියන් එකතු
කරශගන බැනර් ටිකක් අරශගන නගරවලට යන එන හැටි.
හැබැයි, ශ) කාරණය සමාජාගත වනවා මදි. "පරිසථසශමන් ගිහින්
එන්න" කියන වැඩසටහනට අපි තව වැින වැිනශයන් ස)පත්ව සහ
අවාානය ලබා දීලා ඒ වැඩසටහන දිරිමත්ව කරලා අශතැ රියදුරන්ට
ඒ නැනුම ලබා ශනනවා න), ඒකත්ව ඉතාම ශහොඳයි කියලා මා
හිතනවා.
ඒ එක්කම මා ිධශ ෂ
ේ ශයන් තවත්ව ශනයක් කියනවා. බීමත්ව
රියැදුරන්ට, වාහන පනවන්න licence නැති ගැටවරයන්ට ය)
නඬුවමක් ලබා ශනන්න නන.; ඔවුන්ට නඩයක් ගහන්න නන.. අපි ඒ
වැරදි වළක්වන්න නන.. සමහර ශවලාවට නවශසේ කුලියට ටිපර්
රථ පනවන, බසථ රථ පනවන රියැදුශරකුශේ පිනය සමහර ශවලාවට
රුපියල් 7,000යි, 1,500යි. ඒ ටිපර් රථ සහ බසථ රථ දිහා ශපොලිසථ
ශනපාර්තශ)න්තුව බලන්ශන්ම වැරදිකරුවන් දිහා බලන ිධධියටයි.
වැරැද්නක් කළත්ව, ශනොකළත්ව ශ) අය අපරාාකරුවන් හැටියටමයි
ශපොලීසිය නකින්ශන්. ඒ අය ඉරක් ශපොිනවට කැපුවත්ව සමහර
ශවලාවට ශලොකු නඩයකට යටත්ව කරනවා. සමහර ශවලාවට ඒ
රියැදුශරකු දිවා රෑ මහන්සි ශවලා උපයා ගන්නා මුළු පිනයම ඒ
නඩයකට ශගවන්න සිද්ා වනවා. ශමන්න, ශ) වාශේ ශද්වලුත්ව
සිදුවනවා. ශ) රියැදුරන් කරන්ශන්ත්ව අශතැ ්ර්ථිකශආ ය)
ක්රියාකාරකමක්. ඔවුන් නායක වන්ශන්ත්ව ්ර්ථිකශආ ය)
ක්රියාකාරකමකට. ඒ නිසා ඒ අය ශවනුශවනුත්ව ය) සාාාරණ
එළැඹුමක් අපට ගන්න පුළුවන් න) වඩාත්ව ශහොඳයි කියන එක මා
ිධශ ේෂශයන් කියනවා.

ඒ එක්කම මම කථා කරන්න නන., ත්රීවීල්කරුවන් ගැන.
සාමානයශයන් තරුණයන්ට ගශ) ශගොශඩ් කියන කථාවක්
තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්, තරුණයන්ට රසථතියාදු ගහන්න ශනන
licence එකක් තමයි, ත්රීවීල් එක.

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගු ුරෂාර ඉඳුනිේ අමරතසේන මහ ා

(ைொண்புைிகு துஷொ இந்துனில் அை ரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, අන ්නන්න
අලුත්වගමශේ මන්ත්රීතුමා කථා කරන්ශන් නැහැ. මට එතුමාශේ
කාලශයන් ටිකක් ලබා ශනන්න.

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
හරි.
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ගු ුරෂාර ඉඳුනිේ අමරතසේන මහ ා

(ைொண்புைிகு துஷொ இந்துனில் அை ரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
තරුණයාට රසථතියාදු ගහන්න ලබාශනන බලපත්රයක් තමයි,
ත්රීවීල්කරුශවකු හැටියට සමාජාගත වීම. ඇත්වත ව ශයන්ම ය)
ිධයපත්වභාවයකට පත්ව වුණාට පසථශසේ ඒ තරුණයකුට ඒ වාශේ
අවසථථාවක් ලබා ශනනවා න), ඒක ඉතාම ශහොඳයි කියන එක මා
ශයෝජානා කරනවා.

මම තව ශනයක් කියන්න නන.. අශතැ රථ වාහනවල ශ ගය
පාලනය කිීමම ඉතාම ශහොඳයි. අශතැ ශපොලිසථ ශනපාර්තශ)න්තුශ
සිටින ශපොලිසථ නිලාාරින් කැලය අසථශසේ හැසගිලා ඉඳලා එක
පාරටම තමයි ශ ගමානය නමන්ශන්. කැලය අසථශසේ හැසගිලා
ඉඳලා එක පාරටම ශ) ශපොලිසථ නිලාාරින් පාරට එනශකොට
රියැදුරන් තැති ගන්නවා; භය ශවනවා; කලබලයට පත්වවනවා.
ඒකත්ව ිධ ාල වැරැද්නක් හැටියට මා නකිනවා. ඒ නිසා ඒ නිලාාරින්
මාර්ගය ඉදිරිශආ ශපනී සිටිනවා න), ශපොලිසථ නිලාාරිශයකු
නැකීශමන්ම රියැදුරන්ශේ ශ ගය පලනය වන තත්වත්වවයකුත්ව මා
නකිනවා.

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කතා කරන්න ලැබී
තිශබන කාලය අවසන් ශවමින් තිශබන නිසා මා ිධශ ෂ
ේ ශයන් තව
එක ශනයක් කථා කරන්න නන.. ශ) තිශබන රථ වාහන අර්බුනය
වාශේම අන ශලොකු අර්බුනයක් ඇති කරමින් යනවා, නව වයවසථථාව
පිළිබඳව වන කාරණයත්ව. ශ) වයවසථථාව යශකක් ය, ් ල්ශලක් ය,
ඒක ්ගමට ිධන කටිනවා ය, ජාාතිය පාවා ශනනවා ය, රට කඩනවා
ය කියලා තමයි නැන් ශ) ශගොල්ලන් කියන්ශන්.
හැබැයි, ශ)වා කවුන කියන්ශන්? ඒකාබද්ා ිධපක්ෂය ්රමු
කරගත්ව සසිධාාන තමයි ශ)වා කියන්ශන්; නව වයවසථථාවට
පුළුවන් තර) ගල් මුවනරු එල්ල කරන්ශන්. ඒකාබද්ා ිධපක්ෂශආ
නායකයා -ශපොශහොට්ටුශ නායකයා- වන ජී.එල්. පීරිසථ මහත්වමයා,
ඒ පරශවච්ච මල් කැකුළ ශමොකක්න කශළේ? 1995 වර්ෂශආ දී
ජී.එල්. පීරිසථ මහත්වමයා තමයි එනා ්ණ්ක් බලය පැවැති මුළු කාල
පරිච්ශේනය තුළ නහතුන්වන ්ණ්ක්රම වයවසථථා සසශ ෝානයට
එහා ගිය පැශක්ජායක් කර පින්නාශගන ගිශආ. එනා -7
වර්ෂශආදී- මීටත්ව වඩා රශට් බලය ශබනන පැශක්ජායක් කර
ගහශගන ගිය, ශමනා ශපොශහොට්ටුශ සභාපතිතුමා වන ජී.එල්. පීරිසථ
මහත්වමයා තමයි, ශපොශහොට්ටුශ
අය තමයි අන ශගශනන
වයවසථථාවට කචල් අදින්ශන්.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ිධශ ේෂශයන්ම ශ)
අවසථථාශ දී කියන්න නන. කාරණයක් තිශබනවා. බැසිල්
රාජාපක්ෂ මහත්වමයාශේ දිිධ නැවනම පනතට ිධරුද්ා වුණා කියා
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය නවසථ ශනශකන් ශගනර යැ වා.
ශකොශහොමන එතුමිය ශගනර යැ ශ ? මම හිතන ිධධියට ශ)
පාර්ලිශ)න්තුශ
සිටින ශසේවකයන් ඒ ගැන නන්නවා.
පාර්ලිශ)න්තුව දිවා රා්රි නැතිව රැසථ කරලා, ශ) මුළු සභා ගර්භය
වහන්ශන් නැතිව රා්රිය පුරා එළි වන කල් අව ය සියල්ල
නිර්මාණය කරලා, පසුවනා එය ස)මත කරලා ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ශගනර යැ වා. නමුත්ව අපි එශහම
කරන්ශන් නැහැ. එශහම එක නවසින් හනලා, රෑ එළි වන ශකොට
ඉදිරිපත්ව කරලා පහුවනා හවසථ වන ශකොට ස)මත කරන
වයවසථථාවක් ශනොශවයි අප ශ) ඉදිරිපත්ව කරන්න හනන්ශන්. කවුන,
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ශගනර යවන වැඩසටහන්වලට
තාත්වතලා වුශණ්? ශ) මහා ශලොකුවට සද්නය නමමින් එළිශආත්ව
ගිරිය පුතැපාශගන ක. ගහන ිධමල් වීරවස ලා තමයි ඒ කටයුත්වත
කශළේ. එක රැයක් පාර්ලිශ)න්තුශ නිදි මරලා, ශසේවකයන් ශගනර
යවන්ශන් නැතිව ඉඳලා -අක්ම තරමින් ඇඳුමක් මාරු කර
ගන්නවත්ව ශසේවකයන් ශගනර යවන්ශන් නැතිව ඉඳලා- පහුවනා
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ශිරානි බණ්ඩාරනායක ශගනර යවපු වැඩ කටයුත්වශත්ව නායකයන්
වුශණ්, ශ) තතැපුලන

[මූලාසනත අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கி ொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ිධමල් වීරවස ලායි. නමුත්ව ශ) වයවසථථාව එශහම ශගශනන එකක්
ශනොශවයි.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, අන ශමතුමන්ලා
ශමොකක්න කරන්ශන්? ශමතුමන්ලා අන අශතැ මහා නායක
හිමිවරුන් පවා අවභාිධත කරනවා. රාජාය ශද්පළ සියල්ල අවභාිධත
කරලා, කරලා, කරලා ඉවර ශවලා, "මහා නායක හිමිවරුනුත්ව ශ)
වයවසථථාවට ිධරුද්ායි. උන්වහන්ශසේලාත්ව ඒකට ශනෝෂාශරෝපණය
කරනවා" කියමින් අන මහා නායක හාමුදුරුවන් වහන්ශසේලාත්ව
අවභාිධත කරන තත්වත්වවයක් තමයි තිශබන්ශන්. ඒ අයශගන් මට
අහන්න ්ර න
ථ යක් තිශබනවා. අර මහනුවර කාර් ශර්සථ පැද්ශද්ත්ව
මහා
නායක
හාමුදුරුවන්
වහන්ශසේලාශගන්
අහලාන,
උන්වහන්ශසේලාශේ
අවවාන අනු ාසනා පිට
න, උන්
වහන්ශසේලාශේ ්ය ර්වානය පිට න කියන එකත්ව මා ිධශ ෂ
ේ ශයන්
ඒකාබද්ා ිධපක්ෂශආ මහත්වවරුන්ශගන් ශ) අවසථථාශ දී අහන්න
කැමැතියි. අශතැ රශට්, බුද්ා ාසනශආ මුදුන් මල්කඩ වන අශතැ
මහා නායක හිමිවරුන් කරුණාකර අවභාිධත කරන්න එපා;
කරුණාකර උන්වහන්ශසේලා ශවළඳ භාණ්ඩ බවට පත්ව කරන්න
එපා; උන්වහන්ශසේලා පිළිබඳ වැරැදි ශතොරතුරු ශනන්න එපා,
කියලා මා කියනවා. උන්වහන්ශසේලා බුද්ධිමත්ව; උන්වහන්ශසේලා
නැනුවත්ව. ඔය ඒකාබද්ා ිධපක්ෂයට ශහේතුවක් නැතිවත්ව
නිරන්තරශයන්ම කශඩ් යන අශතැ සථවාමින් වහන්ශසේලා පිරිසක්
ඉන්නවා. මා එම සථවාමින් වහන්ශසේලාට කියනවා, 'අශන් අතැශතැ,
අශතැ හාමුදුරුවශන්! අශන් අවසරයි, අශතැ හාමුදුරුවශන්! ඉවසා
වනාරන්න! වැඳලා කියන්න), අශතැ හාමුදුරුවශන්! අපි තවම
වයවසථථාවක් හනලා නැහැ. අනහසථ මාලාවක් ිධතරයි තිශබන්ශන්.
සියලු බහු පක්ෂ, සියලු කණ්ඩාය), රශට් ජානතාව ඇතුළු සියලු
ශනනාශගන් ගත්ව අනහසථ මාලාවක් ිධතරයි අප හැදුශ . අප එය
හනලා ශකටු)පතක් හැටියට ඉදිරිපත්ව කළාට පසුව ඒ ගැන කතා
කරන්න" කියලා. ශහේතුවක් නැතිව මහින්න රාජාපක්ෂ
මහත්වමයාශේ ඒකාබද්ා නඩයත්ව එක්ක කශඩ් යන සථවාමින්
වහන්ශසේලාටයි මා ශ) කියන්ශන්. අශතැ මහා නායක සථවාමින්
වහන්ශසේලා බුද්ධිමත්ව. උන්වහන්ශසේලා ඒවාට රැවශටන්ශන් නැහැ.
ඒකාබද්ා ිධපක්ෂයට ශහේතු නැතිව කශඩ් යන, ශගෝනි නැතිව
කශර් යන සථවාමින් වහන්ශසේලාට කියන්ශන්, "අශන් වැඳලා
කියන්න) අශතැ හාමුදුරුවශන්! අපි වයවසථථාව හනලා ඉදිරිපත්ව
කරන කල්, එහි ඉන්ශන් යශකක්න, ශපශර්තශයක්න, අවතාරයක්න,
ශනිධ ශද්වතාශවක්න, කවුන කියා හරියට නකින කල්, ඒ නරුවා
හරියට ඉපශනන කල්, කශණක්න, ශකොශරක්න, බීශරක්න කියා
හරියට නකින කල් අශන්! අශතැ රට කුලතැපු කරන්න එපා; රට ගිනි
තබන්න එපා. රශට් මිනිසුන්ශේ මනස කුරුවල් කරන්න එපා. මහා
නායක සථවාමින් වහන්ශසේලා ඇතුළු මහා සසඝ රත්වනශආ ඔළු අවුල්
කරන්න එපා, ශ) රට ගිනි තබන්න එපා" කියලා ඒකාබද්ා
ිධපක්ෂයට ශහේතු නැතිව කශඩ් යන අයශගන් මම වැඳලා
ඉල්ලනවා.

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ එක්කම ශ) කාරණය
ගැනත්ව මම කියන්න නන.. ඊශආ ගරු ලක්ෂථමන් කිරිඇල්ල
අමාතයතුමාට සමහර අය බැඳශගන ගහන්න ල.සථති වුණා.
ශමොකක්න, ශමතැන තිශබන්ශන්? මහාමාර්ග අමාතයාස යට
ශ) අය හරි ්සයි. පසුගිය රජාශආ හිටපු ජානාධිපතිතුමාත්ව ශමම
අමාතයාස ය ශවන ඇමතිවරු කාටවත්ව දුන්ශන් නැහැ. ඒක එතුමා
යටශත්වමයි තබා ගත්වශත්ව.
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[ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසේන මහතා]

ඊශආ ශමතැනදී ඇමතිතුමාට බැඳ ශගන ගැහුවා. අනුර
දිසානායක මහත්වමයා තමයි ඒක පටන් ගත්වශත්ව. හවස හතර
ශවනශකොට ශමොකක්න වුශණ්? මහ ශලොකුවට කට්ටියම එක්කාසු
ශවලා ජානමාායශ දීන් ඉන්නා ශ ලාශ ගල් ගැහුවා. ඒ වුණාට
හවස හතර ශවනශකොට, කල්තැබීශ) ශයෝජානාව ඉදිරිපත්ව කරපු
මන්ත්රීවරයා සිටිශආත්ව නැහැ; එය සථථිර කළ මන්ත්රීවරයා සිටිශආත්ව
නැහැ; අක්ම තරශ) එම ශයෝජානාවට අනාළව ගල් ගහපු ඒකාබද්ා
කණ්ඩායම සිටිශආත්ව නැහැ. හවස හතශරන් පසුව කිසිම ශකශනක්
සිටිශආ නැහැ. හැබැයි, රාත්රී 9.31ට අවසන් ශවන්නට තිබුක
ිධවානය රාත්රී 8.11 ශවනක) දීර්ඝ කරලා, ගරු ලක්ෂථමන් කිරිඇල්ල
ඇමතිතුමා ශවනුශවන් කථා කරන්න ගරු මන්ත්රීවරුන් ශමතැන
සිටියා. මම අහන්ශන් ශමොන තර) ිධයනමක්න? ශකශනකුට මඩ
ගහන්න නන.කමට පාර්ලිශ)න්තුශ මුළු නවසක් ශ) වාශේ
නාසථති කරන්න පුළුවන්න?
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම
ඔබතුමාශේ අවාානය ශ) සඳහා ශයොමු කරනවා. පාර්ලිශ)න්තුව
නවසකට රැසථශවන්න යන ිධයනම ශකොපමණක්න? ශ) ශගොල්ලන්
ජානමාායශ දීන් ඉන්නා ශ ලාශ ගල් ටික ගහලා, හවස තුනහතර ශවනශකොට යන්න යනවා. රෑ හත-අට ශවනක) අශනක් අය
පාළු ශගවල්වල වළන් ් ඳිනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ශ)
පාර්ලිශ)න්තුව රැසථශවන්න යන ිධයනම, ශමහි ශසේවකයන්ශේ සහ
සියලුශනනාශේ කාලය ශ) ගල්කාරයන්ශේ ශසල්ල)වලට යටත්ව
කරන්න එපා කියන එකත්ව මම ිධශ ෂ
ේ ශයන් සඳහන් කරමින් මශේ
වචන සථවල්පය අවසන් කරනවා. ශබොශහොම සථතුතියි.

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ශබොශහොම සථතුතියි.

මීළඟට, ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලි . ිධමලවීර දිසානායක මහතා.
[අ.භා. 0.14]

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විමලීමර දිසානායක මහ ා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிைலவீ திசொநொயக்க)

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි වාහන සැපතක්ය කියලා
එය ශප ද්ගලිකව අත්ව-පත්ව කර ගන්න සිහින මවන සමාජායක
ශප ද්ගලිකව අත්ව-පත්ව කර ගන්නා වාහනය අන ිධපතක් ශවලා
තිශබන ශමොශහොතක එය මරණය හා ්බාධිත තත්වත්වවය කැඳවන
වසථතුවක් වුක අවසථථාවක ශ) රශට් 7 77 80ක් පමණ තිශබන
්රි ශරෝන රථ සඳහා නියාමනයක් ඇති කිීමමට ගරු ්රවාහන හා
සිිධල් වනවන් ශසේවා අමාතයතුමා ඉදිරිපත්ව කළ ශමම ශයෝජානාව අපි
අගය කරනවා. මම ශමශහම කියන්ශන් එතුමා අශතැ පක්ෂශආ
නිසා ශනොශවයි. එතුමා පසුගිය කාල සීමාව තුළ අ)පාශර් වැව
හනන්න අශතැ ශරෝහල හනන්න අමුක හනන්න වාරිමාර්ග වයාපිති
හනන්න හුඟාක් උන කරපු වැඩ කරපු ඇමතිතුශමක්. මම ඒ ගැන
නන්නවා. හැබැයි එතුමාශේ අමාතයාස ය යටතට එන වනවන්
ශතොටුශපොශළේ වී ශගොඩ ගහන තැනට ශ) ්ණ්ක්ව යටශත්ව එතුමා
පත්ව වුණා. එතුමා ඉතාම නක්ෂ ඇමතිවරශයක්. නමුත්ව අක්ම තරමින්
එතුමාට වනවන් ශතොටුශපොළවත්ව ්ණ්ක්ශවන් ශබ්රා ගන්න බැරි
වුණා. ශබොශහොම අමාරුශවන් තමයි එය වී ගබඩාවක් ශවන එක
වළක්වා ගත්වශත්ව. ගරු එසථ.බී. දිසානායක මැතිතුමාත්ව එශහමයි.
සමිද්ධිය ශනන්න මුල් වුශණ් එතුමායි. නමුත්ව අශතැ ්ණ්ක්වක්
නැති වුණාම සමිද්ධිය කපන්න තමයි එතුමාට හැම නාම මුල්
ශවන්න ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ වාශේ අශතැ නක්ෂතම
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ඇමතිවරශයක් වුක ගරු නිමල් සිරිපාල න සිල්වා ඇමතිතුමාට ශ)
්ණ්ක්ව යටශත්ව වැඩ කරන්න ටිකක් අමාරු ශවන්න පුළුවන්.
ශකොශහොම ශවතත්ව ශ) රශට් ත්රී ිධලර් වයාපාරය ගත්වතාම එය
එක පැත්වතකින් මගී ්රවාහන මාායයක් ශවනවා. තව පැත්වතකින්
ජීවශනෝපායක් ශවනවා. ශ) ්ර්ථිකය අක්ම ව ශයන්
නසලක්ෂයක් පමණ ශනනා ්රි ශරෝන රථ රියැදුරන් බවට පත්ව කරලා
තිශබනවා. ශමහි පළමුවැනි ිධත්වතිකරුවා ශවන්ශන් ශ) රශට්
අායාපනය. නිර්මාණය ලී හිනය සසශ දී ගැඹුරු අලුත්ව
නිර්මාණයක් කරන්න අසමත්ව වන පරපුරක් තමයි ඉතා පහසුශවන්
ජීවශනෝපායක් ිධධියට ශ) ්රිශරෝන රථ කර්මාන්තයට ඇතුළු
ශවන්ශන්. නරුවන්ශේ නිර්මාණය ලිත්වවය ශමොට කරන සිතීශ)
ක්තිය දුර්වල කරන ිධභාග ශක්න්ද්රීය අායාපනයක් ිධසින් ශ)
රශට් තරුණ පර)පරාව ත්රී ිධලර් එකකට ශකොටු කරන
චින්තනයකට අරශගන ගිහිල්ලා තිශබනවා. ඒ නිසා
කරුණාකරලා අපි අලුතින් හිතන්න නන.ය කියන එක ශ)
උත්වතීමතර සභාශ සිටිමින් මම කියන්න කැමැතියි. ශ) රශට්
අායාපනය ශවනසථ කරන්න එය නිර්මාණය ලීව ශගොඩනඟන්න
කටයුතු කශළේ නැත්වන) ශ) රට ්රි ශරෝන රථ රියැදුරන්ශගන්
පිශර්ිධ.
ඒ නිසා පහ වසර ශිෂයත්වව ිධභාගශයන් පටන් ගන්නා අලුතින්
යමක් නිර්මාණය කිීමමට ශනොහැකි නිර්මාණය ලීත්වවය ශමොට
කරන අලුත්ව කල්පනාවන් යට කරන ිධභාග ශක්න්ද්රීය
අායාපනශයන් ් හි කරන්නා වූ නව තරුණ පරපුර ිධසින් ඔවුන්ට
ඉතා පහසු රැකියාවක් ිධධියට තමයි ත්රීිධල් රථ රැකියාව
ශතෝරාශගන තිශබන්ශන්. අශතැ රශට් නැනට තිශබන 7 711 111ක්
පමණ වූ ත්රීිධල් රථ නියාමනය කළ යුතුමයි. නැන් අශතැ ඇමතිතුමා
ශ) ස)බන්ාශයන් ිධිධා ශකොන්ශද්සි ටිකක් ශයෝජානා කර
තිශබනවා. කාටවත්ව බැහැ ඒවාට ිධරුද්ා ශවන්න. ත්රීිධල් රථයක
නකුක පස ශනොරටුවක් තිශබන එක නැත්වන) ඒ ශනොරටුව වසා
නමන එක මීටර් එකක් සිධ කරන එක ඒ කිසිවකට ිධරුද්ා
ශවන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ශමොකන 017 අවුරුද්ශද්දී ශ)
රශට් ත්රීිධල් රථ අනතුරු පමණක් ෙ 98 ක් සිද්ා ශවලා තිශබනවා.
පාරවල් වැිනශයන් හැදිච්ච නිසා අධිශ ගී මාර්ග හැදිච්ච නිසා
අනතුරු ්රමාණය වැින ශවලා තිශබනවා. ඇමතිතුමා කි වා වාශේ
යුද්ාශයන් මිය ගිය සසයාවට වඩා වැින සසයාවක් මහ මඟ රිය
අනතුරුවලින් මිය යනවා. අපි කියනවා රියැදුරන්ට ිධනයක් නැහැ
කියලා.
ඇත්වතටම බැලුශවොත්ව ඒ ිධනය නැති කශළේත්ව ශ) අායාපන
රමයයි. අපි හැශමෝම ශ) ්ර ථනවල මුල ශසොයාශගන ගිශයොත්ව ශ)
වාර්ගික අර්බුනය මරාශගන මැශරන යුද්ා ජාාතිවානය අන්තවානය
- සමහරු ත්රීිධල් එශක් නැඟලා ගිහිල්ලා ්ණ්ක්රම වයවසථථාශවන්
බැසථස ්කාරය මම නැක්කා. එවැනි එකක් ශනොශවයි මම ශ)
කියන්ශන්-ශ) සියල්ලටම මුල් ශවච්ච ශද් තමයි අායාපනය.
අායාපන රමය අපට නිවැරැදි කරන්න බැරි න) අපි ශමොනවා
කළත්ව වැඩක් නැහැ. අගමැතිතුමා හැම මාසයකටම සැරයක්
ශමතැනට ඇිධල්ලා ්රතිපත්වති ්රකා නයක් කියවනවා අය වැයට
ශපරත්ව කියවනවා අය වැයට පසුවත්ව කියවනවා. හැබැයි ශ) රට
යන්ශන් ඉසථසරහට ශනොශවයි පිටු පසථසටයි. ශ) වන ිධට අශතැ
රශට් ජාාතික ්නායම අක් ශවලා තිශබනවා රබර් නිෂථපානනය අක්
ශවලා තිශබනවා වී නිෂථපානනය අක් ශවලා තිශබනවා ශත්ව
නිෂථපානනය අක් ශවලා තිශබනවා එළවලු නිෂථපානනය අක් ශවලා
තිශබනවා. සියලු නිෂථපානන කඩා වැටිච්ච ්ර්ථිකයක් තමයි ශ)
නඩත්වතු කරමින් ඉන්ශන්. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමාශේ ශයෝජානා
එකකටවත්ව අපි ිධරුද්ා ශවන්ශන් නැහැ. හැබැයි ත්රීිධල් රථ
රියැදුරන්ශේ වයසථ සීමාව අවුරුදු 3 නක්වා වැින කරපු එක ගැන
මට ශපොින කථාවක් කියන්න තිශබනවා ගරු ඇමතිතුමනි.
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ශ) රශට් පුරවැසිශයකුට අවුරුදු 3 ස)පූර්ණ වුණාට පසථශසේ
ජානාධිපති ශවන්නත්ව පුළුවන්. ශ) මුළු රශට්ම වගකීම නරන්නත්ව
අවුරුදු 3 යි ස)පූර්ණ ශවන්න නන.. ත්රීිධල් රථ රියැදුශරක්
ශවන්නත්ව අවුරුදු 3 ක් ස)පූර්ණ ශවන්න නන. න ගරු
ඇමතිතුමනි? හැබැයි ඔබතුමා හිතනවා න) අවුරුදු 3 ට වැින අය
අතින් රිය අනතුරු ශවන්ශන් නැහැ කියලා ශහේතුලලවාදී ිධධියට
ඒක ිධ ථවාස කරන්න අමාරුයි ගරු ඇමතිතුමනි. ශ)ශක් ඇත්වත
නැත්වත හරි වැරැද්න කුමක් වුවත්ව කිසිය) තරුණ පිරිසක් ජීවත්ව
ශවන්න රමයක් නැතිව ත්රීිධල් රථ රැකියාව ශතෝරා ගත්වතත්ව ඔහුට
ඒ අවසථථාවත්ව ශ)ශකන් සීමා ශවනවා.

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)
නැනට රියැදුරු බලපත්ර ලබා ඉන්න අයට ඒක බලපාන්ශන්
නැහැ. ඉදිරියටයි ඒක බලපාන්ශන්.

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විමලීමර දිසානායක මහ ා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிைலவீ திசொநொயக்க)

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)
ඔ . අලුතින් එන කට්ටියට සීමා ශවනවා. ඒක හරි. මම
කියන්ශන් ශ)කට අවුරුදු 78 අයට ඉඩ ශනන්න එපා අවුරුරුදු 01
අයට ඉඩ ශනන්න එපා. හැබැයි අවුරුදු 3 ක් නක්වා තිශබන වයසථ
සීමාව තවත්ව ශපොින ්රමාණයකින් අක් කරන්න. රශට්
ජානාධිපතිවරශයක් ශවන්නත්ව ස)පූර්ණ කරන්න නන. වයසථ සීමාව
අවුරුදු 3 යි. ත්රීිධල් රථ රියැදුශරක් ශවන්නත්ව අවුරුදු 3 ක්
ස)පූර්ණ ශවන්න නන. කියලා ශකොන්ශද්සියක් නමනවා න) ඒක
තරුණ පරපුරට එතර)ම ගැළශපන්ශන් නැහැ. ශමොකන ශ)
්ණ්ක්ව තරුණයන්ට ඡන්නය ඉල්ලන්න තිබුක අවසථථාව නැති
කළා කියලා කියනවා ශන්. ඒ අවසථථාවත්ව නැති කරලා ශ)
අවසථථාවත්ව එක පාරටම නැති කරන්න ශහොඳ නැහැ කියලායි මම
ඔබතුමාට කියන්ශන්. ඒ නිසා අවුරුදු 3 ක් නක්වා තිශබන කාල
සීමාව ටිකක් ශවනසථ කරන්න කියලා මම තමුන්නාන්ශසේට
ශයෝජානා කරනවා. මම දිගින් දිගටම ඒ ගැන ශලොකු ශනයක්
කියන්න යන්ශන් නැහැ.

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි ්ණ්ක් පක්ෂශආ
මන්ත්රීවරු කියනවා මට ඇහුණා හාමුදුරුශවෝ අවභාිධතා කරනවා
කියලා. ශ) රශට් සසඝ පර)පරාව ිධිධා කාලවලදී මතු ශවච්ච
්ර න
ථ වලට ිධිධා අර්ථකථන දීලා තිශබනවා. හැබැයි ඒශකන්
කියැශවන්ශන් නැහැ හාමුදුරුවරුන්ට මුකුත්ව ශත්වශරන්ශන් නැහැ
ශද් පාලනය ශත්වශරන්ශන් නැහැ සමාජාය ගැන ශත්වශරන්ශන්
නැහැ කියලා. ශ) අය තව ටික නවසක් යන ශකොට හාමුදුරුවන්ට
බණ නහ) කියලා ශනන්නත්ව පටන් ගනීිධ.
එම නිසා කරුණාකරලා ඔබතුමා සරත්ව ශ ොන්ශසේකා
මැතිතුමාශේ ගණයට වැශටන්න එපා. අශතැ ගරු තුෂාර ඉඳුනිල්
අමරශසේන තරුණ මන්ත්රීතුමාට මම ශ) කියන්ශන්. එතුමා
උපාධිාාරිශයක්. ඔබතුමා හාමුදුරුවන්ට කරන ඔය අපහාසය නතර
කරන්න. අශතැ ්ණ්ක්ව තිශබන ශකොටත්ව හාමුදුරුවරු එශහම
ිධශ චන කළා උද්ශඝෝෂණ කළා ශපළපාළි ගියා. හැබැයි අපි
එශහම අපහාස කරන්න ගිශආ නැහැ අවමන් කරන්න ගිශආ
නැහැ. සථවාමීන් වහන්ශසේලාම ශ) රශට් ශද් පාලනය තීන්දු
කරන්ශන් නැහැ. හැබැයි ශ) රශට් ජානතාව ශවනුශවන්
උන්වහන්ශසේලා නිශයෝජානය කරන නහම ශවනුශවන්
උන්වහන්ශසේලාට ය) මතයක් ්රකා කරන්න තිශබන අයිතියට
ශ) සභාව භාිධත කරලා අභිශයෝග කරන්න එපා. කාදිනල්තුමාට
හින්දු ්ගමික පූජාකතුශමකුට ක්රිසථතියානි ්ගමික පූජාකතුශමකුට
එශහම නැත්වන) ඉසථලා) ්ගමික පූජාකතුශමකුට ශ)වා ගැන
කියන්න තිශබන අයිතියට අප බාාා කරන්න අභිශයෝග කරන්න
යන්න අව ය නැහැ. ශ) ගරු සභාව එවැනි ශද්වල්වලට පාිධච්චි
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කරන්න එපා. අගමැතිතුමා ඊශආ කි වා ශන් "හාමුදුරුවන්ශේ
photos නමලා රට ශනොමඟ යවනවා" කියා. හැබැයි මතක
තියාගන්න ඊශආ මල්වතු-අසථගිරි පාර් ව
ථ ශආ අනුනායක
ා)මානන්න හාමුදුරුශවෝ කි වා "නායක හාමුදුරුවන් වහන්ශසේලා
ශනනමශේම ්ශිර්වානය සහ අනුමැතිය ඇතිව තමයි ඒ ්රකා න
නිකුත්ව කශළේ" කියලා. එම නිසා ඒ ිධධියට මාාය භාිධත කරලා
ශ) උත්වතීමතර සභාව භාිධත කරලා ශ) රශට් භික්ෂූන්
වහන්ශසේලාට අපහාස කරන්න එපා කියලා මම කියන්න
කැමැතියි. ශමොකන three wheeler
එශක් නැඟලා ගිහින්
හාමුදුරුවන්ටත්ව අපහාස කරලා ්ණ්ක්රම වයවසථථාශවන් තමයි
එතුමා ් මට බැසථශසේ.
මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාශපොශරොත්වතු වන්ශන් නැහැ
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි. ශ) රශට් යහපත්ව සමාජායක්
ඇති කරන්න නන. න) තමුන්නාන්ශසේලාශේ ්ණ්ක්ව
කරුණාකරලා සියල්ල පශසක ලා අායාපන ක්ශෂේත්රශආ
්රතිසසසථකරණයක් ඇති කරගන්න අායාපනශයන් නිවැරදි
්රතිපත්වතියක් ඇති කරගන්න කටයුතු කරන්න කියා ඉල්ලා
සිටිමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. ශබොශහොම සථතුතියි.
[අ.භා. 0.7 ]

ගු සන්දිත් සමරසිංහ මහ ා
(ைொண்புைிகு சந்தித் சை சிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි මට කථා කරන්න
අවසථථාව ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම ඔබතුමාට සථතුතිවන්ත
ශවනවා.

අශතැ ්රවාහන හා සිිධල් වනවන් ශසේවා අමාතයතුමා ශමෝටර්
වාහන පනත යටශත්ව අන ඉතා වැනගත්ව වූ නිශයෝග කීපයක් ශ) ගරු
සභාවට ඉදිරිපත්ව කර තිශබනවා. ිධශ ේෂශයන්ම ්රි ශරෝන රථ
ශමෝටර් සයිකල් සහ අනිකුත්ව රථ ාාවනය කිීමශ)දී මාර්ග නීති
උල්ලසඝනය කිීමශමන් සහ සමහර ශවලාවට මත්වපැන් පානය
කරලා රථ වාහන ාාවනය කිීමශමනුත්ව අන අනතුරු ිධ ාල
්රමාණයක් සිදු ශවනවා. එම අනතුරු නිසා දිනකට ජීිධත ිධ ාල
්රමාණයකට හානි සිදු ශවනවා.
අන ශ) ශබොශහෝ ්රි ශරෝන රථ පාිධච්චි කරන්ශන් අයිතිකාරයාට
වඩා කුලියට වැඩ කරන අයයි. ශ) සමහර ්රි ශරෝන රථවලට
බලපත්ර නැහැ රක්ෂණයක් නැහැ. එතශකොට අනතුරකට ලක්
වුණාම රියැදුරාටත්ව රක්ෂණයක් නැති ශවනවා. එම වාහන ඇතුශළේ
කුලියට ගමන් ගන්නා ජානතාවටත්ව රක්ෂණයක් නැති ශවනවා. ඒ
සමහර අයට ශරෝහල්ගත ශවන්න වුණාම අතක් පයක් කැක්ණාම
ඒ අයට ්ර්ථිකමය ව ශයනුත්ව ිධ ාල හානියක් සිද්ා ශවනවා.
්රිශරෝන රථයකින් ගිහින් නැත්වන) ශමෝටර් සයිකලයක් පැනලා
පවුලක සැමියාට හානියක් සිද්ා වුශණොත්ව හරි රක්ෂණයක් නැති
වුණාම ශමොකන ශවන්ශන්? අනතුරට ලක් වුණාම ඔහුට වැඩ
කරන්න බැරි ශවනවා මාස ගණනක් ශගනර ශහෝ ඉසථපිරිතාලශආ
ඉන්න ශවනවා. ඒ තුළිනුන් පවුලකට වන හානිය ගැන අප බැලිය
යුතුයි.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි එක්සත්ව ජාාතීන්ශේ
සසිධාානය ිධසින් 0177-0101 වකවානුව "මාර්ග අනතුරු
වැළැක්වීම සඳහා වූ ක්රියාකාීම න කය" ශලස න) කර තිශබනවා.
ශලෝකශආ ස.ම තැනකම ශ) රිය අනතුරු ිධ ාල ව ශයන් සිදු
ශවනවා.
රිය අනතුරු නිසා ිධ ාල ්රමාණයක් ජීිධතක්ෂයට පත්ව ශවනවා
වාශේම වැඩක් කර ගන්න බැරිව ඇිධනගන්න බැරිව එශහමත්ව

1457

පාර්ලිශ)න්තුව

[ගරු සන්දිත්ව සමරසිසහ මහතා]

නැත්වන) නරුශවක්ට පාසලට ගිහිල්ලා ඉශගන ගන්න බැරි
අන්නමට ශරෝගීන් බවට පත්ව ශවනවා. එවැනි ශද්වල් නැති
කරන්න අක් කරන්න තමයි අශතැ ගරු ඇමතිතුමා ශ) අණපනත්ව
ශගනැල්ලා තිශබන්ශන්.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි ග්රාමීය මාර්ගවල ශ ග
සීමාවක් ලකුක කරලා නැහැ කියලා අපි නන්නවා. ත්රී ිධලර් රථ
ග්රාමීය මාර්ගවල ගමන් කරනශකොට අපි නකින ශනයක් තමයි
තමුන්ට කැමැති ිධධියට ශ ගශයන් පැනශගන යනවා. කිසිම
අනතුරක් ගැන හිතන්ශන් නැහැ. ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම තරුණ ශකොටසථ.
ශ) තරුණ ශකොටසථවල අනාගතය අායාපනය ගැන අශතැ
මන්ත්රීවරශයක් කථා කළා. ඒ වාශේම කාලයක් තිබුණා උසසථ
ශපළ කරලා අයින් ශවච්ච ගමන්ම ත්රී ිධලර් රථයක් ගන්නවා.
7 1 ගණන්වල ඒක අලුත්ව ශනයක්. එශහම නැත්වන) ශනම පිශයෝ
අරශගන ශනනවා. එශහම නැත්වන) කාශගන් ශහෝ කුලියට
අරශගන ඒ තුළින් ය) කිසි මුනලක් ශහොයන්න කටයුතු කරනවා.
කුලිය ශගවලා ඉවර වුණාට පසුවත්ව ශ) තරුණයාශේ අශත්ව ඉතිරි
ශවන්ශන් ශපොින මුනලක්. ඒශකන් ශමොකන කරන්ශන්? ඒ මුනල්
ටිකත්ව එකතු කරශගන අශනක් ත්රීශරෝන රථ පදින තරුණ අයත්ව
එකතු කරශගන මත්වපැන් පානය කරනවා ගමන් ් මන් යනවා. ඒ
වාශේ කණ්ඩායමක් හැදිලා ඒ වාශේ සමාජායකුත්ව නැන්
ශවනශකොට ශගොඩනැඟිලා තිශබනවා. අන ත්රී ිධලර් රථ දිහා
බලනශකොට ඒ තුළින් සමාජායට ශවන අලාභය පමණක් ශනොශවයි
අන නීතිමය ව ශයන් ශවන ක්රියානාමයන් ශ) ත්රී ිධලර් රථ හරහාත්ව
සිදු ශවනවා. අපි කියන්ශන් නැහැ ස.ම ශනනාම ඒ ශද් කරනවා
කියලා. හැබැයි ඒ තුළින් අරමිකතා සිදු කරන්න කණ්ඩාය)
සිටිනවා.
අපි නන්නවා මත්ව ද්රවය ජාාවාරමට මත්වපැන් ජාාවාරමට -කසිතැපු
ජාාවාරමට- එක එක ්රශද් වල ත්රී ිධලර් රථ පාිධච්චි කරන බව. අපි
ඒවාට නීති ස)පානනය කරලා තිශබනවා. ිධශ ේෂශයන්ම ඒ
ස)බන්ාව කටයුතු කරන්න නන. කියන එක ගරු නිශයෝජාය
කාරක සභාපතිතුමනි ශ) ශවලාශ මතක් කරනවා. සමහර
්රශද් වල ශපොලීසිය ඒ ස)බන්ාව නීතිය ක්රියාත්වමක කරනවා.
කාලයක් තිබුණා ශද් පාලනඥයියන්ශේ හයිය අරශගන ශමොන
අරමිකතාව කළත්ව නීති උල්ලසඝනය කළත්ව ශකළින්ම යැ වා
නැවැත්වතුශ නැහැ. අපි පසුගිය සමශආ -ජානවාරි අටට ශපර- අශතැ
්රශද් වල ශමෝටර් බයිසිකල් පදින අය ශහල්මට් නැතිව ඔශහේ
ාාවනය කරනවා නැක්කා. නීතියක් තිබුශණ් නැහැ. මත්වපැන්
පානය කරලා පාශර් යනවා. නීතියක් තිබුශණ් නැහැ. හැබැයි ඒවා
නවත්වවනශකොට ඒ සමාජායට ඒ රියදුරන්ට ඒක ශලොකු ්ර ථනයක්
වුණා. ශමොකන ඒ අයට අව ය ශවලා තිබුශණ් නීතියට උිනන්
ගිහිල්ලා නන. ශනයක් කරන්න. හැබැයි ශ) නීති ස)පානනය ඉතා
වැනගත්ව කියන එක අපි ශ) අවසථථාශ දී ්රකා කරන්න නන..

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි රජාශආ ලසගම
තිශබනවා මාර්ගසථථ මගී ්රවාහන අධිකාරිශආ බසථ රථ තිශබනවා.
ඒ කියන්ශන් ශප ද්ගලික බසථ රථ. ගරු නිශයෝජාය කාරක
සභාපතිතුමනි ශ) බසථ රථ රියදුරන්ශේ ිධිධා ගැටු) තිශබනවා. අන
ිධශ ේෂශයන්ම මරණයට පත්ව ශවන ්බාායට පත්ව ශවන ිධ ාල
ජාන ශකොටසක් ශනස බැලුවාම සිදු ශවලා තිශබන්ශන් ශප ද්ගලික
බසථ රථ සහ ලසගම බසථ රථවල තිශබන ගැටීමයි. සමහර ශවලාවට
රියදුරන් ගහ ගන්නවා ඇන ගන්නවා මරාගන්නවා. ශමොකන ශ)?
Turn එක නැති ශවයි කියලා. එපමණක් ශනොශවයි අපි නකින තවත්ව
ශනයක් තමයි පාශර් ඉන්න මගීන් එශහම නැත්වන) පාශර් ඉන්න
ජානතාව යටකරශගන බසථ රථ ාාවනය කරනවා. ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම
ඈත ්රශද් වලට ාාවනය වන ශප ද්ගලික බසථ රථ -ශකොළඹ සිට
අනුරාාපුරයට ශපොශළොන්නරුවට යාපනයට යන බසථ රථ-
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රියදුරු කවනාවත්ව හරි මාර්ගශආ යන්න නන. කියා සිතා ශ ග
සීමාව අනුව ාාවනය කරන්ශන් නැහැ. ශ ග සීමාවට වඩා
අධිශ ගශයන් ාාවනය කරනවා. සමහර බසථ රථ ඩීසල් ගහන්න
ශපර ශපට්රල් ලීටර් ශනකක් නමනවා. එතශකොට සාමානය ශ ගයට
වඩා බසථ රථ ාාවනය ශවනවා. ශ) තුළින් සමාජායට ිධ ාල
හානියක් ශවනවා ිධ ාල ්රමාණයක් මරණයට පත්ව ශවනවා. ඒ
ගැනත්ව අපි සිතා බලන්න නන.. අපි ගරු ඇමතිතුමාට කියනවා
ඒවාට ්රමිතීන් හනලා මාර්ගසථථ මගී ්රවාහන අධිකාරින්වලට ය)
කිසි නියාමනයන් හනන්න නන. කියලා. ශ)වා ස)බන්ාශයන්
පළාත්ව සභාවලටයි බලය තිබුශණ්.
අපි නන්නවා මාර්ගසථථ මගී ්රවාහන අධිකාරිය හරහා සමහර
බසථ රථ ාාවනය කරන බව.
ිධශ ේෂශයන්ම සබරගමුව පළාත තුළ ාාවනය කරපු බසථ රථ
ගත්වතාම සමහර බසථ රථවලට බලපත්ර නැහැ. එයට ශහොඳම
උනාහරණය පළාත්ව මාර්ගසථථ මගී ්රවාහන අධිකාරිශආ
සභාපතිවරයා ක.ගල්ශල් හිටියා. ඔහුට බසථ තිබුණා. එම බසථ රථ
බලපත්ර බලපත්ර නැතිව පාිධච්චි කළා. බලපත්ර නැතිව බසථ රථ
ාාවනය කිීමශමන් අවුරුද්නකට රුපියල් මිලියන ශනකක් ිධතර
පාක් වුණා. එශහම පාිධච්චි කරනවා. එනා හිටපු
ශද් පාලනඥයියන්ශේ බලය අරශගන තමන්ට නන. ිධධියට නීති
කඩ කරනවා. ඒ වාශේම ගරු ඇමතිතුමාශගනුත්ව ්ර න
ථ යක්
අහන්න තිශබනවා. අශතැ දිසථ්රික්කශආ එක එක ශ ලාවට අලුතින්
ිනශපෝ ඇති කරන බව අපි නකිනවා. එක එක ිනශපෝ ඇති කරනවා.
ිනශපෝවක් අලුශතන් හනලා අවුරුදු ශනකක්වත්ව ගත ශවලා නැහැ ඒ
ිනශපෝව ගලවලා තව ිනශපෝවක් සිධ කරනවා. අර ිනශපෝව හනන්න
රුපියල් මිලියන ගණනක් ිධයන) කරනවා. ඉන් පසුව ඒක ඉවත්ව
කරලා තව එකක් සිධ කරනවා. ශ)වා ගැන අපි අහනශකොට
කියන්ශන් මාර්ගසථථ මගී ්රවාහන අධිකාරිශයන් සිදු ශවනවා
කියලායි.

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)
ඔබතුමා ිනශපෝ කියලා අනහසථ කරන්ශන් ශමොන ිනශපෝන?

ගු සන්දිත් සමරසිංහ මහ ා
(ைொண்புைிகு சந்தித் சை சிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)
සමාශවන්න. ිනශපෝ ශනොශවයි. බසථ නැවතු) ශපොළ.

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)
ඒවා අශතැ අමාතයාස යට අයිති නැහැ. ඒවා මාර්ගසථථ මගී
්රවාහන අධිකාරියටයි අයිති.

ගු සන්දිත් සමරසිංහ මහ ා
(ைொண்புைிகு சந்தித் சை சிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)
සමාශවන්න.

ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි ඒ හරහා ිධ ාල
ානසථකන්ායක් ිධ ාල මුනලක් ශ) ්ණ්ක්වටත්ව ශ) සමාජායටත්ව
නැති ශවනවා. ඒ වාශේම අන අපි නකින ශනයක් අශතැ
ඇමැතිතුමාටත්ව මතක් කරන්න නන.. [බාාා කිීමමක්] මම
නන්නවා මට ශපොින කාලයක් තිශබන බව. ලසගම බසථ රථ සහ
ශප ද්ගලික බසථ රථ ඒකාබද්ා time table එකකට එශහම
නැත්වන) කාල සටහනකට ාාවනය කළා න) අන තිශබන
ශබොශහෝ ගැටලු අවම කර ගන්නත්ව පුළුවන්. ඒ වාශේම බසථ රථ
රියදුරන්ට ිධනය කියන එක-
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ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, your time is over.

ගු සන්දිත් සමරසිංහ මහ ා
(ைொண்புைிகு சந்தித் சை சிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි මට ිධනාිනයක් ශනන්න.

බසථ රථ රියදුරන්ට ිධනයක් ඇති කරන නීතිමය වැඩ
පිළිශවළක් ශගශනන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් අන දින ඇමැතිතුමා
ඉදිරිපත්ව කරන ලන නිශයෝගවලට අශතැ සහශයෝගය ලබා ශනන බව
්රකා කරමින් මශේ වචන සථවල්පය අවසන් කරනවා. සථතුතියි.

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ශබොශහොම සථතුතියි.

මීළඟට ගරු ඉන්දික අනුරුද්ා මහතා.
[අ.භා. 0.0 ]

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා තහේරත් මහ ා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த ரஹ த்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
මට අනහසථ නක්වන්නට අවසථථාව ලබා දීම පිළිබඳව ශබොශහොම
සථතුතියි ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි.

ශමෝටර් රථ වාහන පනතට නිශයෝග එකතු කරන ශ)
ශමොශහොශත්ව අශතැ ගරු අමාතයතුමා ්රි ශරෝන රථ ස)බන්ාශයන්
කාශලෝචිත නියාමනයක් එකතු කිීමම ස)බන්ාශයන් කථා කළා.
අන අපි මාර්ග තුළ ඇති ශවලා තිශබන අතිිධ ාල වාහන තනබනය
නකිනවා. පසු ගිය රජාය ිධසින් මාර්ග පද්ාතිය හරියාකාරව
නඩත්වතු කරලා හරියාකාරව සසවර්ානය කරලා ශනොතිබුණා න)
වාහන තනබනය මීට වඩා තුන් හතර වනණයකින් වැින ශවනවා.
උනාහරණයකට අපි ඊශආ අධිශ ගී මාර්ග ගැන කථා කළා. ශ)
වකවානුව ශවද්දී අපට මාතරට යන්න තිබුශණ් පරණ ගාලු පාර
න)
ශ) රශට් සසවර්ානයත්ව එක්ක ශමොන තර) වාහන
තනබනයක් ඇති ශවයින කියලා අපි නන්නවා. ශමතුමන්ලා කි වා
"රුපියල් 71 111කින් වැටුතැ වැින ශකරුවා. එම නිසා මහජානතාව
කාර් ශගොඩක් ගත්වතා." කියලා. ඔය කාර් ටිකත්ව පාරට නැ)මාට
පසුව ිධ ාල වාහන තනබනයක් ඇති ශවනවා. හැබැයි අධිශ ගී
මාර්ගයක් නිර්මාණය ශවලා තිබුශණ් නැහැ. ඒ වකවානුශ දී අපි ඒ
කාශලෝචිත අව යතා ඉෂථට සිද්ා කරලා දුන්නා. ඒවා ඉෂථට සිද්ා
කරලා දුන් නිසා තමයි අන ශවද්දී වාහන තනබනය තරමක් දුරට අක්
ශවලා තිශබන්ශන්. ශකොළඹ-කටුනායක අධිශ ගී මාර්ගශආ
ඇිධල්ලා ප.ලියශගොිනන් පිට වුණාට පසථශසේ ශකොළඹට ශසේන්දු
ශවන්න පැයක්-එකහමාරක් ගත ශවනවා. සමහර ශවලාවට ඊටත්ව
වඩා වැින ශවලාවක් ගත ශවනවා. වසර ශනකහමාරක් ගත වුණත්ව
පිටත වටරවුම අධිශ ගී මාර්ගය ඉදිකර ගන්න ශ) රජායට බැරි
ශවලා තිශබනවා. එවැනි අක්පාක් නිසා තමයි ශ) වාශේ ්ර න
ථ වලට
අන අපි මුහුණ දීලා තිශබන්ශන්.
ත්රී වීලර් රථ නියාමනය කිීමම සඳහා ගරු ඇමතිතුමා කටයුතු
කරනවා. අපි නන්නවා 7 98-7 9 වකවානුශ දී තමයි අශතැ රටට
්රි ශරෝන රථය හඳුන්වා දුන්ශන්. අන ශවද්දී ලක්ෂ 71කට වැින
පිරිසක් ්රි ශරෝන රථ පාිධච්චි කරනවා. ග)බන ්රශද් වල ජානතාව
තමන්ශේ ාානය ටික ශගන යන්න ශපොශහොර ටික ශගන එන්න
නරුවාශේ පාසල් ගමනට තමන්ශේ ශගනර අව යතාවලට
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කඩමණ්ිනයට යන්න ඒ වාශේම නගරයට යන්න පාිධච්චි
කරන්ශන් ්රි ශරෝන රථය. කුරුණ.ගල දිසථ්රික්කය නිශයෝජානය
කරන අශතැ එක්තරා මන්ත්රීවරශයක් කි වා ශකොළඹට නැන්
ත්රීවීලර්
වායක් ශවලා කියලා. ශකොළඹ දිසථ්රික්කයට ශකොල්ලුපිටියට බ)බලපිටියට- ත්රීවීලර් රථ හරිම වායක් ශවලා
කියලා කි වා. ඒකට නියාමනයක් අව යයි. රජායක් තිශබන්ශන්
්රතිපත්වති හනන්න. අන ඇමතිතුමා ඒ ්රතිපත්වති ශගනැල්ලා
තිශබනවා. ඒ ්රතිපත්වති ක්රියාත්වමක කරන්න. 0173 වසශර්දීත්ව ශ)
නිශයෝග පාර්ලිශ)න්තුවට ඉදිරිපත්ව කළා. 0173 වසශර්දී ශ)
නිශයෝග ඉදිරිපත්ව කරලා කි වා නකුශණන් ත්රී වීලර් රථශයන්
බහින පුද්ගලයාට අනතුරු සිදු ශවනවා වැිනයි ඒ නිසා ඒකට
අව ය කරන නිර්මාණයක් කරන්න කියලා. අන ශවද්දී ඒ ්යතන
ශබොශහෝ ිධට ත්රීවීලර් රථය එවන්ශන් නකුක පැත්වත වහලා. මම
හිතන ිධධියට මම නිවැරදියි ගරු ඇමතිතුමනි. එශහම වැඩ
පිළිශවළක් ්ර)භ කරලා තිශබනවා. අන ඒක නියමාකාර
තැනකට ශගනැල්ලා තිශබනවා.
අශතැ ගරු ිධමලවීර දිසානායක මන්ත්රීතුමා අවුරුදු 3 සීමාව
ගැන ්රකා කළා. නැනට ඉන්න අයට නැති වුණත්ව ගරු
ඇමතිතුමනි තරුණයින් ශවනුශවන් යහපාලන ්ණ්ක්ශ අලුත්ව
වැඩ පිළිශවළක් තරුණයින් ශවනුශවන් අලුත්ව රැකියා ් හි වීමක්
තරුණයින් ශවනුශවන් අලුත්ව කර්මාන්ත ඇති වීමක් අපට
ශපශනන්න නැහැ. එනා 7 81-7 1 ගණන්වල යුද්ාය තිබුණා.
තරුණශයෝ වැින සසයාවක් යුන හමුනාවට ගියා ්රිිධා හමුනාවට
ගියා. ඊට පසථශසේ පාසල් ජීිධතය අවසන් කරන තරුණයින්ට තිබුක
එකම රැකියාව තමයි ත්රීශරෝන රථයක් අරශගන කුලී ගමන් යාම.
ඒක අනටත්ව එශහමයි නැනටත්ව එශහමයි. ශ) ්ණ්ක්ව න) ඒක
නවත්වවලා තිශබනවා. ඒක අක් කරලා තිශබනවා. අපි නැක්කා
ත්රීශරෝන රථයක් මිලදී ගන්නා පුද්ගලශයක් මුළු වටිනාකශමන්
සියයට 1ක් ශගවන්න නන. සියයට 71ක්-7 ක් තමයි ලීසිස -ණය
- පහසුක) ගන්න පුළුවන් කියලා අය වැය ශයෝජානාවක් ඉදිරිපත්ව
කළා. බලාශපොශරොත්වතු ශගොඩක් තියාශගන තමයි තරුණශයෝ
යහපාලන ්ණ්ක්වට ඡන්නය දුන්ශන්.
2015 ජානවාරි 18 වනනා ශ) ශවනස ඇති කශළේ ශලොකු
බලාශපොශරොත්වතුවක් තියාශගන. ්සියාශ ශහොඳම ශමොළ ශගිනය
තමයි අගමැති ිධධියට පත්ව ශවන්ශන් කියලා ජානතාවට ශලොකු
ිධ ව
ථ ාසයක් තිබුණා. හැබැයි ශ) ශවද්දී ඒ ශමොශළන් වැඩ
අරශගන තිශබන්ශන් බැසකුවලින් ශනයක් ශහොරාට අරගන්නයි.
රශට් තිශබන ්රාාන බැසකුව තමයි මහ බැසකුව. ඊශආ එක
මන්ත්රීවරශයක් කි වා "පසුගිය ්ණ්ක්ව ශපොල් ශගිනයටශනකටත්ව එශහම නැත්වන) ශනල් ශගිනයට-ශනකටත්ව උසාිධ ගියා."
කියලා. නැන් අඹ ශගින ශනකටත්ව උසාිධයට ශගන යනවා. අඹ
ශගිනය කඩපු මිනිහාට නක් බැසකුව කඩපු මිනිහාට තවම නක්
නැහැ. අඹ ශගිනය කඩපු මනුසථසයාට නක් නමලා තිශබනවා මහ
නවල් මහ බැසකුව කඩපු මනුසථසයාට තවම නක් නමලා නැහැ.
ඒකයි කනගාටුව. අන ශමොකක්න කියන්ශන්? අපි ජානාධිපති
ශකොමිසම පත්ව කළා ලු. ජානාධිපති ශකොමිසම පත්ව කශළේ ඒ
ශගොල්ලන්න කවුන කියන එක නන්නවා. ඒ ශගොල්ලන්ශේ පසු
ශපළ මන්ත්රීවරු හැමනාම කථා කශළේ අගමැතිවරයා ්රක්ෂා
කරන්න. ජානාධිපතිවරයා තමයි ජානාධිපති ශකොමිසම පත්ව කරන්න
නන. අගමැතිවරයා ශනොශවයි.
ශහොඳ ශනයක් රටට ශගශනනවා න) ශහොඳ ශනයක් ඉදිරිපත්ව
කරනවා න) අපි ඒක අගය කරනවා. ඒ නිසා තමයි කියන්ශන් ්රි
ශරෝන රථ පනවන්නන්ශේ වයස අවුරුදු 3 ට සීමා කරන්න කලින්
පුළුවන් න) රශට් තරුණ පරපුරට රැකියා ශනන්න කියලා. රශට්
තරුණ පරපුරට අව ය කරන රැකියා උත්වපානනය වන වැඩ
පිළිශවළක් හනලා ශනන්න. ඒ වකවානුශ -011 -011ෙ කාලශආදීඅපි රුපියල් 311ක ඉන්ාන දීමනාවක් දුන්නා.
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ගු ඉන්දික අනුුද්ධා තහේරත් මහ ා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த ரஹ த்)

ඊට පසථශසේ මහින්න රාජාපක්ෂ මැතිතුමා 0118දී ්රි ශරෝන රථ
සඳහා වන ඉන්ාන දීමනාව රුපියල් 7 11 නක්වා වැිනකළා. ඡන්න
ලබාගැනීම සඳහා ජානතාවට ලබාදුන් අශනක් ඡන්න වනණ්ක්
වාශේම ඒ ජානතාවශේ ඡන්නය ශහොරාක.වා වාශේම ශ) ්ණ්ක්ව
තවත්ව ඡන්න වනණ්ක්වක් දුන්නා. ඒ ශමොකක්න? ්රි ශරෝන රථ
අනතුරකට පත්වවීශ)දී රියැදුරා මියගිශයොත්ව රුපියල් ලක්ෂයක් ශහෝ
රුපියල් ලක්ෂ ශනකක් වන්දි ශනනවා කි වා. ඔවුන් රක්ෂණය
කරනවා කි වා. ්රිශරෝන රථ රියැදුන්ට වන්දි ලබාදීශ) එම
රක්ෂණය සඳහා අය වැශයන් රජාශආ මුනල් ශයොනවනවා කි වා.
හැබැයි කිසිම ්රි ශරෝන රථ රියැදුශරකුට ශ) ශවනකල් වන්දි
ලබාශනනවා අපි නැක්ශක් නැහැ. ශ) ශයෝජානාව 017ෙ අය වැයට
ඇතුළු කළා 0179 අය වැයටත්ව ඇතුළු කළා. තමුන්නාන්ශසේලා
නැන් අවුරුදු ශනකක් ිධතර අය වැය කිශය වා. අගමැතිතුමා අන
උශද් කිශය වා වාශේ මාශසන් මාශසටත්ව ජාාතික ්රතිපත්වති
ඉදිරිපත්ව කළා. නමුත්ව ඒ කිසිම ශනයක් ක්රියාත්වමක වුශණ් නැහැ.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි ්රි ශරෝන රථ
නියාමනශආදී එයට මීටරයක් තිබීම අව යයි සහ ් ල්පතක් නිකුත්ව
කිීමම අව යයි කියලා අපි කියනවා. ඒක ශහොඳ ශයෝජානාවක්. ්රි
ශරෝන රථවලට මීටර සිධකළාම අය කරන ගාසථතුශවහි
ිධනිිධනභාවයක් තිශබනවා. එතශකොට රුපියල් 711 රුපියල් 1
රුපියල් 011 හැටියට ශනොශවයි දුවන කිශලෝමීටර් ගණනට
පමණක් ගාසථතු අයකරන්න පුළුවන්. හැබැයි රජායක් ිධධියට ්රි
ශරෝන රථ සඳහා සහනානායී වැඩ පිළිශවළක් හරහා ශ) මීටර්
ලබාශනන්නට නන.. ගරු ඇමතිතුමනි එශහම නැතුව ශ) ්රි ශරෝන
රථවල මීටර් නැහැ කියලා ජානවාරි 7වැනි නා ඉඳලා ශපොලීසිශයන්
ඒවා අල්ලන්න ගත්වශතොත්ව ඒක ශලොකු අභාගයයක්. එශහම
වුශණොත්ව full- face helmet නමාශගන බයිසිකල් පදින්න බැහැයි
කියපු අවසථථාශ කැරැල්ලක් ඇතිවුණා වාශේ ්රි ශරෝන රථ
රියැදුරන්ශේන කැරැල්ලක් ඇතිශවයි. අන ඉඳලා දු)රිය වැඩ
වර්ජානයක් ්ර)භ කරනවා කියලා තිශබනවා. ශ) වර්ජාන
්ණ්ක්ව ිධසින්ම ඇති කරගන්න ඒවායි. එශහම නැත්වන) ශ)වා
්ණ්ක්ශ නියමු වයාපිතියක් නියමු වැඩ පිළිශවළක් නැති නිසා
ඇති වුක වර්ජාන. රශට් තිශබන සියලු ්රි ශරෝන රථවලට අව ය
කරන මීටරය ගන්න අක්ම තරමින් ඒවා හිමිකරුවන්ට ණය
පහසුකමක් එශහම නැත්වන) දීමනාවක් එශහමත්ව නැත්වන)
පළාත්ව සභාව මඟින් මුනල් ශවන්කිීමමක් කශළොත්ව න) ජානවාරි
7වැනි නා ශවනශකොට ශ) මීටරට සිධකර ගනීිධ. එම නිසා ලියා
පදිසචි ්රිශරෝන රථ ශවනුශවන් එවැනි වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්වමක
කරන්න කියලා ශයෝජානා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි ශ)
්ණ්ක්ව පත්වශවද්දී කි ශ -

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
එතුමාශේ නම නැද්න? ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි
එශහම න) මම තව ිධනාිනයකින් කථාව අවසන් කරන්න).

මට ිධනාින 7 ක් ශවන් කර තිබුණා.

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

No, you have got only 16 minutes and you have
already taken that time.

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා තහේරත් මහ ා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த ரஹ த்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
Okay. ශබොශහොම සථතුතියි.

ශ) රජාය ජාාතයන්තරය දිනාගත්ව රජායක් කියලා කියනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි ශපොඩ්ඩක් ශ) ගැන ශසොයා බලන්න. මීට මාස ශනක
තුනකට උඩදී ඇශමරිකානු තානාපති කාර්යාලශයන් කි වා
ඇශමරිකානු ජාාතිකයන්ට ්රි ශරෝන රථවල යන්න එපා කියලා.
අශතැ රජාශයන් ඒකට කිසිම උත්වතරයක් දුන්ශන් නැහැ. අන
සසචාරක කර්මාන්තය දියුක ශවලා සසචාරකයන්ශේ පැමිණිම
වසරකට ලක්ෂ 01 නක්වා වැිනශවලා තිශබනවා. අන සසචාරකයන්
වැිනශයන් රටට එන නිසා සසචාරක කර්මාන්තශයන් උපයන මුනල
ිධ ාල ව ශයන් වැිනශවලා තිශබනවා. සසචාරක කර්මාන්තය
හරහා ්රි ශරෝන රථයට ශලොකු ශසේවයක් සිදුවන බව ඔබතුමන්ලා
පැහැදිලිවම නන්නවා. PickMe, ඒ වාශේම Uber වාශේ ්යතන
අන ශ) ශසේවය පටන් අරශගන තිශබනවා. එම ්යතන බටහිර
රටවල් සමඟ ස)බන්ායි ඇශමරිකාව සමඟ ස)බන්ායි. හැබැයි
තමුන්නාන්ශසේලා වට කරලා කරකවලා ශ) ගහන්ශන්ත්ව ඒ ්රි
ශරෝන රථයටයි.
්රි ශරෝන රථය ශයොනාශගන ශ) ිධධියට
ශද් පාලන වාසි ගන්න ශ) ්ණ්ක්වට හැකියාවක් නැහැ. ගරු
ඇමතිතුමනි එම නිසා සියලු ්රි ශරෝන රථවලට මීටරය සිධකිීමම
සඳහා අව ය කරන ණය පහසුකම ශහෝ අව ය කාල සීමාව
ලබාශනන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එශහම නැත්වන) ්රි ශරෝන
රථවලින් භාගයක්ම ශගවල්වල තියාගන්න සිද්ාශවයි. එශහම
නැත්වන) ශපොලීසිවල තියන්න සිද්ාශවයි. එශහමත්ව නැත්වන)
උසාිධවල තියන්න සිද්ාශවයි. එම නිසා ්රි ශරෝන රථවලට මීටර්
ලබා දීමට සුදුසු වැඩ පිළිශවළන් ක්රියාත්වමක කරන්නය කියන
ඉල්ලීම කරමින් මට කථා කරන්න කාලය ලබාදීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට සථතුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා.

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය අවසන්.

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විමලීමර දිසානායක මහ ා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிைலவீ திசொநொயக்க)

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා තහේරත් මහ ා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த ரஹ த்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ගරු ්රසන්න රණවීර මන්ත්රීතුමා ශවනුශවනුත්ව කාලය
ශවන්කර තිශබනවා. ඒ ශවලාශවන් ිධනාින ක් මට ලබා ශනනවා
න) ශහොඳයි.

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
නැහැ නැහැ. ගරු ්රසන්න රණවීර මන්ත්රීතුමාශේ නම කථික
ලැයිසථශ නැහැ.

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි මට ගරු ඇමතිතුමාට
නැනු) ශනන්න කාරණයක් තිශබනවා.

අ)පාර ටයර් ක)හශල් සථථාන භාර නිලාාරි පියල් මහත්වමයා
හදිසිශආම ශකොළඹ ්රාාන කාර්යාලයට සථථාන මාරු කරලා
තිශබනවා. අපි නන්නා තරමින් ඔහු තමයි එම ටයර් ක)හල
සසවර්ානය කරලා ශගොඩනඟන්න මූලික වුක පුද්ගලයා. කිසිම
ශහේතුවක් ශනොනන්වා හදිසිශආම ඔහු ශකොළඹට සථථාන මාරුකර
තිශබනවා. කරුණාකර ඔබතුමා මැදිහත්ව ශවලා එම අසාාාරණ
සථථාන මාරුව අත්ව හිටුවන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.

1463

2017 ඔක්ශතෝබර් 01

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)
ිධනය ශහේතුවක් නැත්වන) සාාාරණය ඉෂථට කරන්න).

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිේ. විමලීමර දිසානායක මහ ා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. ெிைலவீ திசொநொயக்க)

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)
ඔහු ිධනය ිධශරෝධී ශලස කටයුතු කර නැහැ.

ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
මීළඟට ගරු ලකී ජායවර්ාන මන්ත්රීතුමා.

Order, please! Before that, will an Hon. Member
propose the Hon. Edward Gunasekara to the Chair?
ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

I propose that the Hon. Edward Gunasekara do now
take the Chair.
ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු නිතයෝජය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනතයන්
ඉවත් වුතයන් ගු එඩ්වඩ් ගුණතසේකර මහ ා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பி தித் தெிசொளர் அெர்கள்
அக்கி ொசனத்தினின்று அகலரெ, ைொண்புைிகு எட்ெட் குைரசக
அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the
Chair.

[අ.භා. 0.39]

ගු ලකී ජයවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயெர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ ස)බන්ාව මට කථා
කරන්නට අවසථථාව ලබාදීම පිළිබඳව පළමුශවන්ම ඔබතුමාට
සථතුතිවන්ත ශවනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශමෝටර් වාහන පනත මඟින්
ශමෝටර් රථ ්රවාහන ශනපාර්තශ)න්තුවට පැවීම ඇති ්රාාන
කාර්යයක් වන්ශන් ශමෝටර් රථ පිළිබඳ පාලනයයි. ගරු අමාතය
නිමල් සිරිපාල න සිල්වා මැතිතුමාත්ව ගරු නිශයෝජාය අමාතය
අශ ෝක් අශබ්සිසහ මැතිතුමාත්ව එක්ව අන නවශසේ ශ) රශට් ්රිශරෝන
රථ නියාමනය කිීමම සඳහා නිශයෝග නිකුත්ව කරන්නට කටයුතු
කිීමම පිළිබඳව අපි සතුටු ශවනවා. ශ) ්රි ශරෝන රථ පිළිබඳව කථා
කරද්දී 017ෙ ශවනශකොට අශතැ රශට් ්රිශරෝන රථ 77 7 89ක්
ඇති බවට ගණනය කර තිශබනවා. 0179 වසශර් ශ) කාලය
ශවනශකොට ්රි ශරෝන රථ සසයාව ශනොශළොසථ ලක්ෂය ඉක්මවා
ඇතැයි කියලා අපි ිධ ව
ථ ාස කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශ) රටට ්රි ශරෝන රථ හඳුන්වා
දුන්ශන් ශේ.්ර්. ජායවර්ාන මැතිතුමාශේ කාලශආ කර්මාන්ත
අමාතයවරයා ිධධියට කටයුතු කළ සිරිල් මැති මහතා බව අපි
කවුරුත්ව නන්නවා. එනා ශ) රටට three-wheelers එනශකොට
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ශබොශහොම අගය කරපු භාණ්ඩයක්. ඒ භාණ්ඩය අන ්රචලිත ශවලා
තිශබනවා.
ිධශ ේෂශයන්ම ශ) වයාපාරය තුළින් ිධරැකියාවට ිධසඳු)
සකසා තිශබනවා. 70 11 111ක් පමණ වන three-wheelersවලින්
71 11 111ක පමණ ජානතාවක් තමන්ශේ ජීවශනෝපාය සලසා
ශගන තිශබනවා. එම නිසා three-wheelers රැක ශගන -්රක්ෂා
කර ශගන- ඒවා නියාමනය කිීමම රජායක වග කීමක්ය කියන එක
අපි කවුරුත්ව කල්පනා කරන්න නන.. එම නිසා රජාය මඟින් ඒ
සඳහා අණ පනත්ව ඇති කරලා ඒවා නියමානුූලල කිීමශ) වගකීම
්රවාහන අමාතයාස යට පැවරුක ිධශ ෂ
ේ කාර්යයක්ය කියන
එකත්ව සඳහන් කරන්න නන..
2014 017 017ෙ වර්ෂවල සිදු වූ හදිසි අනතුරු ගැන කථා
කශළොත්ව ගරු ඇමතිතුමා අපට ලබා දුන් පසු් ) වාර්තාව තුළින්
ශපශනනවා 0174දී 3 ෙෙශනනකු මිය ගිහින් තිශබන බව. ඒ
වාශේම ශරෝගී වුක සසයාව ශකොපමණන කියලා ගණනය කර
නැති වුණත්ව මා හිතන හැටියට 1 111ක් ෙ1 111ක් වැනි
සසයාවක් එම නිසා පීඩාවට පත්ව වුණාය කියලා අපි නකිනවා.
017
වර්ෂශආ එම සසයාව ඊට වඩා වැින ශවලා
38 11 719ශනනකු මිය ගිහින් තිශබනවා. නමුත්ව ශරෝහල්ගත වූ
්රමාණය ශසොයා ගන්නට බැරි ශවලා තිශබනවා. ඒ අය අතර අසග
ිධකල වූ ිධ ාල පිරිසක් ඇති කියලා අපට හිතන්න පුළුවන්. 017ෙ
වර්ෂශආ මිය ගිය සසයාව ඊට වැින ශවලා තිශබනවා. ඒ ිධධියට
ශ) සසයාව එන්න-එන්නම වැින වනවාය කියන එක අපි පිළිගත
යුතුයි. එම නිසා අප ශ)වාට ිධසඳු) ශනන්න නන.ය ශ)වාට වග
කියන්න නන.ය කියන එක කල්පනා කරලා ඒ සඳහා කටයුතු
සැලසීමට නිශයෝග නිකුත්ව කිීමම වැනගත්ව වනවා. අශතැ රශට්
තිශබන three-wheelers සසයාව 70 11 111ක් පමණ වනවා.
ශ)වා නියාමනය කිීමමට නිශයෝග නිකුත්ව කළත්ව ශ)වා
නියාමනය වන ්කාරය නිීමක්ෂණය කරන්න ශකොමිෂන් සභාවක්
ශහෝ පිහිටුවා කටයුතු කිීමම වැනගත්වය කියන එකත්ව මා මතක්
කරන්න නන.. ඒ නිසා ශ) සඳහා ශකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවා
70 11 111ක් පමණ වන three-wheelers සසයාව පාලනය
කරන්න අව ය කටයුතු සැකසීම වැනගත්වය කියන එකත්ව මතක්
කරන්න නන..
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි three-wheelersවලින් සිදුවන
අනතුරු සසයාව බහුලයි කියන එක අපි නන්නවා. ඒ වාශේම
එදිශනනා කටයුතු ගැන කථා කශළොත්ව කිසිම ිධනයක් නැති
්කාරයට three-wheelersවල කටයුතු සිදුවනවාය කියන එකත්ව
අපි නකිනවා. එම නිසා ශමහිදී ිධනය ්රක්ෂා කිීමම වැනගත්ව
වනවා. Three-wheelersවල අයිතිකරුවන් ඒ වාශේම අන ඒවා
පනවන අය නීතිය ගැන සැලකිල්ලක් ශනොනක්වා කටයුතු කරනවා.
Three-wheeler එකක් ඉසථසරහින් ගිශයොත්ව පසථශසන් යන
වාහනය ශබොශහොම ්රශ ශමන් යන්න නන.. Three-wheeler
එක ශකොයි ශවලාශ හරවයින නන්ශන් නැහැ. ඒ ිධධියට ඉතා
හදිසිශආ හරවමින් මාර්ගය අවහිර වන ශසේ හසුරුවනවාය කියන
එකත්ව අපි නකිනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අව ය නිශයෝග නියමානුූලල
කරන්න නන..
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශ) නිශයෝග පනවන්න
ූනාන) වුශණ් 0179 මුල් කාලශආදීයි. නමුත්ව 0179 ජානවාරි
මාසශආ වන නා 0117/0 නරන අතිිධශ ේෂ ගැසට් පත්රය මඟින්
ශමෝටර් ට්රයිසිකල් ස)බන්ාව නිශයෝග ්රකා යට පත්ව කළත්ව ඒවා
පාර්ලිශ)න්තුශ සභාගත කිීමමට ශනොහැකි වීම නිසා ඒවා කල්
ගියා. ශකශසේ ශහෝ අන ශ) නිශයෝග ඉදිරිපත්ව කරලා ස)මත
කරලා ඒ නිශයෝග ක්රියාත්වමක කරන්න කිනන) වැඩ පිළිශවළක්
ඇති කරන්න නන.. ශ) පනවන නිශයෝග නියමානුූලලව
ක්රියාත්වමක කිීමශ) වගකීම ශපොලීසියට පමණක් පැවීමම
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පාර්ලිශ)න්තුව

[ගරු ලකී ජායවර්ාන මහතා]

්රමාණවත්ව වන්ශන් නැහැ. ශ) පිළිබඳව නියාමනය කිීමමට ශවනම
කණ්ඩායමක් ඇති කිීමම වැනගත්වය කියන එකත්ව මා මතක් කරන්න
නන.. ඒ සඳහා අව ය රමශ න සකසථ කිීමශ) වගකීම ගරු
ඇමතිතුමාටත්ව ඒ අමාතයාස යටත්ව පැවශරනවාය කියන එකත්ව අපි
කල්පනා කරන්න නන.. ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම ්රිශරෝන රථ නියමානුූලල
කිීමම තුළින් අශතැ රශට් තිශබන රථවාහන තනබනයත්ව ඒ වාශේම
රථවාහන අවහිරතාවනුත්ව ශබොශහෝ දුරට මඟ හරවා ගන්නත්ව
පුළුවන්ය කියන එකයි අශතැ ිධ ථවාසය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම ශ) රශට්
්රවාහන ශසේවාව රමවත්වව පවත්වවාශගන යන්න නන.. ්රවාහන
ශසේවාව එදිශනනා ජීිධතයට ඉතාම වැනගත්ව වනවාය කියන එකත්ව
අපි කල්පනා කරන්න නන.. අන three-wheeler එශකන් ්රවාහන
ශසේවාව ය) මට්ටමකට කර ශගන යනශකොට ශපොදු ්රවාහන
ශසේවාව පිළිබඳව අප කනගාටු වනවා. අන ශපොදු මගී ්රවාහන
ශසේවාව රමවත්වව සිදුවන්ශන් නැහැයි කියන එක කනගාටුශවන්
වුවත්ව මතක් කරන්න නන.. ගරු ඇමතිතුමා ශ) ස)බන්ාශයන්
නැින උත්වසාහයක් නැරුවා. ග) මට්ටමට යනශකොට ඒවා
නිසියාකාරව ක්රියාත්වමක වන්ශන් නැහැයි කියන එක සඳහන්
කරන්න නන..
නැනට ිනශපෝ මඟින් බසථ රථ ාාවනය කරනවා. යටිනුවර ිනශපෝ
එශක් බසථ රථ වැින ්රමාණයක් ාාවනය වන්ශන් ශකොළඹටයි.
ග)බන ්රශද් වලට ඒ බසථ රථ ාාවනය වන්ශන් නැහැ. ගම
ඇතුළට බසථ යන්ශන් නැහැ. ඒ අයශේ ගමනාන්තය ශවලා
තිශබන්ශන් ශකොළඹයි. ඒ තුළින් ගශ) මිනිසුන්ට ඒ ශසේවාව ඉටු
වන්ශන් නැහැ. ඉසථසර න) SLTB එශකන් ශකරුශණ් ගමට බසථ
ාාවනය වන එකයි. නැන් එශහම සිදු වන්ශන් නැහැ. මහනුවර
ිනශපෝවල තිශබන බසථ ්රමාණය බලනශකොට ඒ බසථ ්රමාණශයන්
සියයට 81ක් පමණ ාාවනය වන්ශන් ශකොළඹට පමණයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
පළාත්ව සභාශවන් ශන්න ඒවා ශවන්ශන්?

ගු ලකී ජයවර්ධාන මහ ා

(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயெர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)
නැහැ. SLTB එක අයිති වන්ශන් අශතැ ගරු ඇමතිතුමාටයි.
ගරු ඇමතිතුමා SLTB බසථ ග)බන ්රශද් වලට ාාවනය කරන්න
කටයුතු කිීමම වැනගත්වය කියන එක මා මතක් කරන්න නන..
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තිශබනවාය කියනවා. පසුගිය නවසථ කිහිපශආත්ව වර්ජානයක්
තිබුණා. මගීන්ට කරනර වන ්කාරශයන් ඒ කටයුතු කරන ඒ
කඩාකතැපල්කාීමන්ට නියමානුූලලව කටයුතු කිීමශ) වගකීමත්ව
ශමම අමාතයාස යට පැවශරනවාය කියන එක මතක් කරන්නට
නන.. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත්ව ගරු ඇමතිතුමා පියවර ගනීිධ කියා
අප බලාශපොශරොත්වතු වනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි මහනුවර - ශකොළඹ intercity දු)රියක්
දුවනවා. නමුත්ව ඒ දු)රිය ්රමාණවත්ව නැහැ. Intercity දු)රියට
ticket එකක් ගන්න මාසයකට කලින් book කරන්න නන.. ඒ
තුළ ිධ ාල දූෂණයන් සිද්ා ශවනවා. පසුගිය කාලශආ මාාය තුළින්
අපට නැකගන්නට පුළුවන් වුණා tickets අරශගන ඒවා අශළිධ
කරන ්කාරය. රුපියල් තුන්සියශආ ticket එක රුපියල් හාර
නාහට පන්නාහට ිධකුණන තත්වත්වවයක් ඇති ශවලා තිශබනවා.
ඒකට එකම ශහේතුව තමයි අව ය ්රමාණයට දු)රිය නැතිකම. එම
නිසා ශකොළඹ සිට මහනුවරට ාාවනය කරන්න අතිශර්ක
intercity දු)රියක් ශයශන ශවොත්ව ්රශයෝජානයි කියන එක මතක්
කරන්නට නන.. ඒ වාශේම දු)රිය අසගන ගැන කථා කරනිධට
ඒවාශආ පිරිසිදුකම ගැන කථා කරනිධට අපි කනගාටු ශවන්නට
නන.. ඒවා පිළිබඳවත්ව ශසොයා බලන්න නන..
ිධශ ේෂශයන්ම දු)රිය නැවතු)ශපොළවල දු)රිය අසගනශආ
රථගාල් ඇති කශළොත්ව ශකොළඹට එන කාර් ්රමාණය අක් කර
ගන්නට පුළුවන්. ිධශ ෂ
ේ ශයන් නුවර සිට ශකොළඹට එන කාර්
්රමාණය අක් කර ගත්වශතොත්ව ශ) රථවාහන තනබනය අක්වක්
ශවනවාය කියන එක මතක් කරන්නට නන.. ඒ සඳහා රථගාල්
ඇති කශළොත්ව තමන්ශේ කාර් එක සථශට්ෂන් එශක් නවත්වවා
ශකෝච්චිශආ නැඟලා ශකොළඹට එන්නට පුළුවන්ය කියන
කාරණයත්ව අපි මතක් කරන්නට නන..
ගරු ඇමතිතුමනි සැහැල්ලු වාහන රියැදුරු බලපත්ර ගැන අපි
කථා කරන්නට නන.. සැහැල්ලු වාහන රියැදුරු බලපත්රයක්
අරශගන අවුරුදු තුනක් ඉන්න නන. බර වාහන licence එක
ගන්න. එය ශමරට තරුණයන්ට කරන ඉතා අසාාාරණයක්.
සැහැල්ලු වාහන රියැදුරු බලපත්රය අරශගන අවුරුදු තුනක් ඉ ම
තුළ ඒ අයශේ ්ර න
ථ වැින ශවලා තිශබනවා. එම නිසා බර වාහන
රියැදුරු බලපත්රය ශකටි කාලයක් තුළ ලබා ශනන්න කටයුතු
කශළොත්ව එය වැනගත්ව වනවා. අවුරුද්නක වාශේ පරිවාස කාලයක්
ඒ අයට ලබා දී අවුරුද්නක් වාශේ කාලයකින් බරවාහන බලපත්රය
ගන්න අවසථථාව ඇති කශළොත්ව වැනගත්වය කියන එක මතක්
කරන්නට නන..

එම නිසා ඒ ස)බන්ාශයන් ගරු ඇමතිතුමාශේ අවාානය
ශයොමු කරවනවා. ිධශ ේෂශයන් ඩ්රයිවර්ලා ශකොන්ශනොසථතරලා
හිඟකම තුළ ිනශපෝ එශක් බසථ ගාල් කර තිශබනවා. දුවන්ශන්
නැහැ. යටිනුවර ිනශපෝශ පමණක් දිනකට බසථරථ නහඅටක්
ිධසථසක් ාාවනය වන්ශන් නැහැ. ඒකට ශහේතුව ශමොකන කියා
ඇහුවාම කියන්ශන් "ශකොන්ශනොසථතරලා නැහැ ඩ්රයිවර්ලා නැහැ"
කියලායි. එම නිසා ගරු ඇමතිතුමාශේ අවාානය ශයොමු කර ශ)
අය කිනනමින් බඳවා ශගන වැිනපුර බසථ ටිකක් ාාවනය කශළොත්ව
ගමට බසථ යයි කියන එක මතක් කරන්නට නන.. එම නිසා ඒ
පිළිබඳව වැඩ පිළිශවළක් සකසථ කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු ඇමතිතුමනි ශමෝටර් රථ අනතුරු ස)බන්ාව නක්
රාශියක් අන වන ිධට උසාිධය ඉදිරිශආ තිශබනවා. ශ)වා කිනනමින්
ිධසඳන්න ්රාාන නගරවල traffic උසාිධ -ශමෝටර්රථ නක්
ස)බන්ාව ශවනම උසාිධ- ඇති කිීමම වැනගත්ව බව කියන්නට
නන.. ඒ වාශේම රක්ෂණ රමය තුළ වන්දි ලබා ගැනීශ)දී
පදිකයන්ට ඒ අවසථථාව අහිමිශවලා තිශබනවා. Insurance එක
ශගවන්ශන් වාහනයට. නමුත්ව ශකශනක් අනතුරට පත්ව වුශණොත්ව
අබ්බගාතශයක් වුශණොත්ව ඒ සඳහා වන්දි ලබා ගැනීම ඉතාම දුෂථකර
ශවලා තිශබනවා. ඒ සඳහාත්ව වැඩ පිළිශවළක් ඇති කර ඒ
පහසුක) ශ) රශට් ජානතාවට ලබා ශනන්නටය කියා ඉල්ලීමක්
කරනවා. එවන් ්කාරශආ කටයුතු ශමම අමාතයාස ය තුළින් සිදු
වුශණොත්ව ජානතාවට වඩා ශහොඳ ශසේවාවක් ලබා ගන්නට පුළුවන්ය
කියන නැින ිධ ව
ථ ාසය අපට තිශබනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ගරු ඇමතිතුමාටත්ව නිශයෝජාය
ඇමතිතුමාටත්ව දු)රිය ශසේවාව පැවීම තිශබනවා. දු)රිය ගැන කථා
කරනිධට ශකොයි ශවශල් දු)රිය නවතීන කියා නන්ශන් නැති
තත්වත්වවයක් තිශබන්ශන්. අන රෑටත්ව සථට්රයික් එකක් -වර්ජානයක්-

ගරු අමාතයතුමාත්ව නිශයෝජාය අමාතයතුමාත්ව ශබොශහොම
කැපවීමකින් ශ) ශසේවාවන් නසවාලීම සඳහා කටයුතු කිීමම
පිළිබඳව අපි සතුටු ශවනවා. එතුමන්ලාට අපි සුබ පතනවා. ශමම
අමාතයාස ශආ ශ) කටයුතු සාර්ථක කර ගන්නට ගරු
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ඇමතිතුමාටත්ව නිශයෝජාය ඇමතිතුමාටත්ව ශල්ක)තුමා ඇතුළු
සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයටත්ව
ක්තිය මාර්ය වාසනාව
ලැශබ්වායි කියමින් මම නවතිනවා. සථතුතියි.
[பி.ப. 2.48]

ගු ඉම්රාන් මහරූෆන මහ ා

(ைொண்புைிகு இம் ொன் ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Imran Maharoof)
பிஸ்ைில்லொஹிர் ஹ்ைொனிர் ஹீம் .
தகள ெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கரள, இன்று
இந்தப் பொ ொளுைன்றத்திரல, ரபொக்குெ த்து ைற்றும் சிெில்
ெிைொன ரசமெகள் அமைச்சொினொல் தகொண்டுெ ப்பட்டிருக்
கின்ற, ைிக அெசியைொன ஒரு ெிடயைொன ரைொட்டொர் ெொகனச்
சட்டத்தின்கீழொன
ஒழுங்குெிதிகள்
பற்றிய
ெிெொதம்
நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றது.
முச்சக்க ெண்டியினொல்
ஏற்படுகின்ற ெிபத்துக்கள் அல்லது முச்சக்க ெண்டியினுமடய
பொெமன
முமறகளினொல்
ஏற்படுகின்ற
பி ச்சிமனகள்
சம்பந்தைொக
அல்லது
ெிபத்துக்கமளக்
குமறக்கின்ற
ெிடயங்களில் கெனம் தசலுத்தப்பட ரெண்டும் என்பது பற்றிய
ததொனிப்தபொருளின்கீழ் இந்த ஒழுங்குெிதிகள் தகொண்டுெ ப்
பட்டிருக்கின்றன. இது உண்மையிரல பொ ொட்டக்கூடிய ஒரு
ெிடயைொக இருக்கின்றது. உண்மையிரல இவ்ெொறொன நல்ல
ெிடயங்கமளக் தகொண்டுெந்தமதயிட்டு முதலில் அமைச்சர்
அெர்களுக்கும்
பி தியமைச்சர்
அெர்களுக்கும்
இந்த
இடத்திரல நன்றிமயக் கூறிக்தகொள்கின்ரறன்.
இன்று இந்த நொட்டில் ைிகவும் அெசியைொன துமறயொகப்
ரபொக்குெ த்துத்துமற ெிளங்குகின்றது. ைக்களின் நொளொந்த
ெொழ்ெிரல இ ண்டறக் கலந்துெிட்ட இந்தத் துமறயொனது,
சகல தசயற்பொடுகளுக்கும் ரதமெப்படுகின்ற ஒரு ெிடய
ைொகவும் கொைப்படுகின்றது. இச்சந்தர்ப்பத்தில் ரபொக்குெ த்து
ைற்றும் சிெில் ெிைொன ரசமெகள் அமைச்சுடன் ததொடர்
புமடய, திருரகொைைமல ைொெட்டம் சம்பந்தப்பட்ட சில
ெிடங்கமள இந்த ரந த்திரல அமைச்சர் அெர்களுக்கு
ஞொபகமூட்ட ெிரும்புகின்ரறன்.
திருரகொைைமல
ைொெட்டத்மதப்
தபொறுத்தெம யில்,
அங்கு திருரகொைைமல, கிண்ைியொ, கந்தளொய், மூதூர் என்ற
நொன்கு பஸ் 'டிப்ரபொ'க்கள் இருக்கின்றன. இந்த 'டிப்ரபொ'க்
களிரல பல்ரெறு குமறபொடுகள் இருக்கின்றன. எனரெ,
தகள ெ அமைச்சர் அெர்கள் இம்ைொெட்டதில் இருக்கின்ற
ைக்களுமடய
ரபொக்குெ த்துச்
தசயற்பொடுகமள
ைிக
இலகுெொக்குகின்ற முமறயில் நடெடிக்மக எடுத்து அெற்மற
நிெர்த்திதசய்து த ரெண்டும் என்று இந்த இடத்திரல
ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.

புல்ரைொட்மட, திருரகொைைமல நகொிலிருந்து சுைொர் 55 - 60
கிரலொைீற்றர் தூ த்திரல இருக்கின்ற ஒரு பி ரதசைொகும்.
இந்தப் பி ரதசத்தில்தொன் அ சுக்கு ெருைொனத்மதப் தபற்றுத்
தருகின்ற கனிய ைைல் கூட்டுத்தொபனம் இருக்கின்றது.
எனினும், புல்ரைொட்மடயில் இதுெம கொலமும் ஒரு பஸ்
'டிப்ரபொ'
இல்லொததன்
கொ ைைொக
அங்கிருக்கின்ற
தபொதுைக்கள், கனிய ைைல் கூட்டுத்தொபனத்திரல ரெமல
புொிகின்ற ஊழியர்கள் ைற்றும் அங்கு ெருகின்ற சுற்றுலொப்
பயைிகள் ரபொன்ரறொர் பலத்த கஷ்டத்தின் ைத்தியில் தைது
ரபொக்குெ த்மத ரைற்தகொண்டு ெருகின்றொர்கள். ஆமகயொல்,
இதமனக் கெனத்திற்தகொண்டு எதிர்கொலத்தில் புல்ரைொட்மடப்
பி ரதசத்திற்கும் ஒரு பஸ் 'டிப்ரபொ'மெத் த ரெண்டும் என்று
இந்த இடத்திரல தகள ெ அமைச்சர் அெர்களிடம் ரெண்டிக்
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தகொள்கின்ரறன்.
இந்தக்
குமறபொட்மட
நிெர்த்திக்கும்
தபொருட்டு
அந்தப்
பி ரதசத்திரல
'டிப்ரபொ'
ஒன்மற
அமைப்பதன்மூலம், அங்கிருக்கின்ற ைக்கள் ைட்டுைல்லொைல்,
இன்று சுற்றுலொத்துமறயிரல தமலதூக்கியுள்ள அப்பி ரதசத்
துக்கு ெருகின்ற அரநகைொன சுற்றுலொப் பயைிகளும் பயன்
தபறுெொர்கள். அதொெது, அெர்களுமடய ரபொக்குெ த்துச்
சி ைங்கமளக்
குமறத்துக்தகொள்ெதற்கொன
ெொய்ப்புகள்
இருக்கின்றன. ஆகரெ, தக ெ அமைச்சர் அெர்கள் இந்த
ெிடயத்திரல
கெனம்
தசலுத்த
ரெண்டு
தைன்று
ரகட்டுக்தகொள்ள ெிரும்புகின்ரறன்.

தக ெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கரள,
கிண்ைியொெில் சுைொர் 3 ெருடங்களுக்கு முன் ஆ ம்பிக்கப்
பட்ட பஸ் நிமலய நிர்ைொைப் பைிகள் இன்னமும்
முடிவுதபறொத நிமலயில் இருக்கின்றன. அந்தச் தசயற்பொடுகள்
ைிகவும் ைந்த கதியிரல நமடதபறுெதனொல் அங்கிருக்கின்ற
தபொதுைக்கள்
ரபொக்குெ த்து
ெிடயத்தில்
ைிகவும்
சி ைப்படுகின்ற
ஒரு
நிமலப்பொடு
கொைப்படுகின்றது.
இதனொல் அெர்கள் பல அதச கொியங்கமள எதிர்ரநொக்கி
ெருகின்றனர். எனரெ, இந்தத் தொைதத்திற்கொன கொ ைங்
கமளக் கண்டறிந்து அெற்மற நிெர்த்தி தசய்து, அந்த பஸ்
நிமலயத்மத ைிக ெிம ெில் திறந்துமெக்க ரெண்டுதைன்று
தக ெ அமைச்சர் ைற்றும் பி தி அமைச்சர் ஆகிரயொொிடம்
ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.
தபரும்பொலொன
அ ச
உத்திரயொகத்தர்களும்
தபொது
ைக்களும் இன்று புமகயி தப் ரபொக்குெ த்துச் ரசமெமயப்
பயன்படுத்தி ெருகின்றொர்கள். இன்று திருரகொைைமல
ைொெட்டத்திரல அச்ரசமெ ைிகவும் ரைொசைொன நிமலயில்
கொைப்படுகின்றது. உதொ ைைொக,
முதலொம் ெகுப்பு
புமகயி த ஆமைச்சீட்மடப் தபறும் அ ச உத்திரயொகத்தர்கள்
பலர் இ ண்டொம் அல்லது மூன்றொம் ெகுப்பில் பயைம் தசய்ய
ரெண்டிய ஒரு துர்ப்பொக்கிய நிமலயில் இருந்துதகொண்டிருக்
கிறொர்கள். குறிப்பொக, திருரகொைைமலயில் ெிைொனப்பமடத்
தளம், கடற்பமடத்தளம் ைற்றும் இ ொணுெத் தளங்கள் இருப்
பதனொல் அங்கு பைிபுொிகின்ற அதிகொொிகள்தொன் கூடுதலொக
இதன் பயன்கமளப் தபறமுடியொைல் அெதிப்படுகின்ற ஒரு
நிமல கொைப்படுகின்றது. ஆமகயொல், தக ெ அமைச்சர்
அெர்கள் இந்த ெிடயத்திரல கெனம் தசலுத்தி, அெர்கள்
இலகுெொன முமறயில் பயைத்மத ரைற்தகொள்ளக்கூடிய
ெமகயில் அங்கு புமகயி தச் ரசமெயிமன அதிகொிப்பதற்கு
நடெடிக்மகதயடுக்க
ரெண்டுதைன்று
ரகட்டுக்
தகொள்கின்ரறன். அது ைட்டுைல்லொைல், பகல் ரந ங்களில்
இந்தப்
புமகயி த
ெண்டியொனது
பல
ைைிரந ம்
பயைிப்பதனொல் ஏற்படும் ரந ெி யம் கொ ைைொக, அதில்
பி யொைம் தசய்யும் பயைிகளின் எண்ைிக்மக குமறெொகக்
கொைப்படுகின்றது. ஆகரெ, இச்ரசமெயிமனத் துொிதப்படுத்தி
ஒரு நல்ல நிமலப்பொட்டுக்குக் தகொண்டுெருெதன்மூலம் ைிகக்
கூடுதலொன பயைிகள் அதில் பயைிப்பதற்கு ெொய்ப்பு
ஏற்படும். இதன்மூலம் எங்களுமடய வீதிகளில் ஏற்படுகின்ற
ெொகன தநருக்கடிமயயும் குமறக்க முடியும். இதற்கொன ஒரு
படியொக இப்புமகயி த ரசமெமயத் துொிதப்படுத்துகின்ற
தசயற்பொடு
இருக்கரெண்டும்
என்பமத
ஞொபகமூட்ட
ெிரும்புகின்ரறன்.
அதுைட்டுைல்ல,
தக ெ
அமைச்சர்
அெர்கரள!
திருரகொைைமல ைொெட்டத்தில் இன்று பல பஸ்கள் எந்தரெொர்
அனுைதிப்பத்தி மும்
இல்லொைல்
அல்லது
எந்ததெொரு
routeஉம்
இல்லொைல்
பயைிக்கின்ற
நிமலப்பொடு
கொைப்படுகின்றது. கடந்த அ சொங்கக் கொலத்தில் இவ்ெொறொன
பஸ் ெண்டிகள் முன்னொள் ஜனொதிபதி ைஹிந்த ொஜபக்ஷ
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அெர்களுமடய புமகப்படத்மதக் கொட்சிப்படுத்திக்தகொண்டு
எப்படிப் பயைித்தனரெொ, அரதரபொன்ற தசயற்பொடுகள்
இன்றும் எங்களுமடய பி ரதசத்தில் கொைப்படுகின்றன. ஒரு
ைொதத்துக்கு முன்னர் எங்களுமடய பி ரதசத்தில் எந்ததெொரு
routeஉம் இல்லொைல், எந்தரெொர் அனுைதிப் பத்தி மும்
இல்லொைல் பயைித்த பஸ் ெண்டிதயொன்று ெிபத்துக்குள்ளொகி,
பலர் பொதிக்கப்பட்டொர்கள். இவ்ெொறொன நிமலப்பொடுதொன்
இன்று
திருரகொைைமல
ைொெட்டத்திரல
இருந்து
தகொண்டிருக்கிறது.
இெர்கள்
எவ்ெொறு
route
permit
இல்லொைல், எந்தரெொர் அனுைதியும் இல்லொைல், இவ்ெொறொன
ரசமெகமளச்
தசய்கின்றொர்கள்
என்பமத
முதலில்
கண்டறியரெண்டும். இவ்ெிடயம் ததொடர்பில் எங்களுமடய
ைொெட்ட ஒருங்கிமைப்புக் குழுக் கூட்டத்தில் ததொடர்ச்சியொகப்
ரபசி, ஒரு தீர்மெக் கொணுெதற்கு நொங்கள் முயற்சிக்கின்ற
ரபொது, ஏரதொ ஒருெிதத்தில் தமட ஏற்படுகின்றது. இன்றும்கூட
இவ்ெொறொன பல பஸ் ெண்டிகள் திருரகொைைமல பஸ்
நிமலயத்திலிருந்து ரசமெகமள நடத்திக்தகொண்டிருக்கின்றன.
ஆமகயொல், இவ்ெிடயம் ததொடர்பிலும் தக ெ அமைச்சர்
அெர்கள் கூடுதலொன கெனத்மதச் தசலுத்தரெண்டும் என்று
ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன். ஏதனனில், முன்மனய ஆட்சிக்
கொலத்தில் இடம்தபற்றுெந்த தசயற்பொடுகள்
இன்மறய
அ சொங்கத்தின் இந்த நல்ல ஆட்சிக் கொலத்திலும் ததொடர்ந்து
தகொண்டு இருக்கின்றன என்ற கருத்து எைது ைக்களுமடய
உள்ளங்களில் இருந்துதகொண்டிருக்கின்றது. ஆகரெ, இதமன
முக்கிய பி ச்சிமனயொகக் கருதி, நிெர்த்தி தசய்ய ரெண்டு
தைனக் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.
எங்களுமடய
பி ரதசத்தில்
அமைந்துள்ள
மூதூர் ,
கிண்ைியொ, திருரகொைைமல, கந்தளொய்
ஆகிய
பஸ்
'டிப்ரபொ'க்களிரல பல குமறபொடுகள் கொைப்படுகின்றன.
இன்று அந்த 'டிப்ரபொ'க்களில் பல பஸ்கள் இருக்கின்ற
தபொழுதிலும் அெற்றில் எத்தமன பஸ்கள் நல்ல நிமலயில்
தசயற்படுகின்றன? என்பது ஒரு ரகள்ெியொக இருக்கின்றது.
அந்த பஸ் ெண்டிகளுக்குொிய சொ தி அல்லது நடத்துனர்
இருக்கின்றன ொ? என்ற ரகள்ெியும் எழுகின்றது. ஆமகயொல்,
இவ்ெொறொன ெிடயங்களில் கெனம் தசலுத்தப்பட ரெண்டு
தைனக்
ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.
அதுைட்டுைன்றி,
அண்மைக்கொலங்களில் ரபொக்குெ த்து அமைச்சினொல் சொ தி
ைற்றும் நடத்துனர்களுக்கொன புதிய நியைனங்கமள ெழங்கும்
நடெடிக்மகயில் திருரகொைைமல ைொெட்டம் புறக்கைிக்கப்
பட்டிருக்கின்றது. இன்று அங்குள்ள பல
'டிப்ரபொ'க்கள்
ரபொதியளெொன சொ திகள், நடத்துனர்கள் ைட்டுைல்லொது
'த க்னீஷியன்'களும்
இல்லொத
நிமலயில்
இயங்கிக்
தகொண்டிருக்கின்றன. ஆகரெ, இவ்ெிடயத்திலும் தகள ெ
அமைச்சர் அெர்களும், தகள ெ பி தி அமைச்சர் அெர்களும்
கெனம் தசலுத்தரெண்டுதைன இச்சந்தர்ப்பத்தில் ரகட்டுக்
தகொள்கின்ரறன்.
இன்று ததொழில்ெொய்ப்பின்றி ெொழ்கின்ற பல இமளஞர்கள்
முச்சக்க ெண்டி ஓட்டித் தைது ெொழ்க்மகமய ைிகவும் கஷ்டப்
பட்டு நடத்திெருகிறொர்கள். அத்தமகய இமளஞர் களுக்குத்
ததொழில்ெொய்ப்பிமன
ெழங்கும்ெமகயில்
ரபொக்குெ த்து
அமைச்சின் கீழுள்ள சொ தி தெற்றிடங்கமள அெர்கமள
க்தகொண்டு நி ப்ப முடியும். அதன்மூலம் அெர்கள் தைக்தகன
ஒரு
ரெமலெொய்ப்பிமனப்
தபற்று
நல்ல
முமறயில்
ெொழமுடியும்
என்பமதத்
ததொிெித்துக்தகொண்டு,
இங்கு
உம யொற்றுெதற்கு
ெொய்ப்பு
ெழங்கியமைக்கு
நன்றி
ததொிெித்து,
எனது
உம மய
நிமறவுதசய்கின்ரறன்.
ெைக்கம்.
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ගු තේ. සී. අලවුරවල මහ ා

(ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. அலெத்துெல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමෝටර් වාහන පනත යටශත්ව
ශමෝටර් රථ ලියා පදිසචි කිීමම, පාලනය කිීමම, සසිධාානය කිීමම,
ඒ වාශේම භාණ්ඩ ්රවාහනය නියාමනය කිීමම ශමෝටර් රථ
්රවාහන ශනපාර්තශ)න්තුවට පැවීම තිශබනවා. ිධශ ේෂශයන්ම
ශමෝටර් රථ ්රවාහන ශනපාර්තශ)න්තුවට පැවැීම ඇති ශමම
කාර්යයන් නියාමනය කිීමම ඉතාම වැනගත්ව. අන ඉදිරිපත්ව කර
තිශබන ශමම නිශයෝග යටශත්ව ත්රීිධලර් සඳහා ය) නියාමන වැඩ
පිළිශවළක් ශගන ඒම සමාජාශආ දිගින් දිගටම තිබුක
අව යතාවක්. අශතැ ඉතිහාසශආ ඉඳන් බැලුවාම ශතැනවා, අන වන
ිධට ජානතාවශේ ගමනා ගමන අව යතා සසකීර්ණ ශවලා, ඒ
වාශේම ශනොශයකුත්ව රම මඟින් අන වනිධට ගමනා ගමනය
දියුක තත්වත්වවයට ඇිධල්ලා තිශබන බව. මහජානතාවට ඉතාමත්ව
කාර්ය බහුල තත්වත්වවයක් උනා ශවලා තිශබන අවසථථාවක්. ශකොළඹ
ිධතරක් ශනොශවයි, කුරුණ.ගල, මහනුවර ඇතුළු තනාසන්න
නගරවලත්ව වාහන තනබනය නිසා ශමෝටර් රථවලින් ගමන්
කරන්නන් ඉතාමත්ව අපහසුතාවට පත්ව ශවන අවසථථා තිශබනවා.
ශමවැනි නගරයක් හරහා හදිසි ශරෝගියකු අරශගන යන
අවසථථාවලදී පවා ශ) පවතින තනබනය -traffic- නිසා අපහසුතාවට
පත්ව ශවනවා. ඒ වාශේම ශ) වාහන තනබනය නිසා රශට්
ජානතාවශේ කාලශයන් ිධ ාල ්රමාණයක් පාරට ගත ශවනවා. ශ)
ශවනුශවන් පිළියමක් ශයදීම සඳහා අපි ශනොශයකුත්ව රමශ නයන්
අනුගමනය කරනවා. වාහන ස)බන්ා නියාමනයන් සිදු කිීමම
වාශේම, ශපොදු ්රවාහනය ස)බන්ාශයන් අලුත්ව වැඩ පිළිශවළක්
ක්රියාත්වමක කළ යුතු බවත්ව ශ) අවසථථාශ දී ඉතාමත්ව අවාාරණය
කරනවා.

ිධශ ේෂශයන්ම ශපොදු ්රවාහනය ස)බන්ාශයන් මීට වඩා
සැලකිලිමත්ව වුශණොත්ව අපට ජානතාවශේ කාලය ඉතිරි කර ගැනීම
වාශේම රශට් කාර්යක්ෂමතාව වැින කර ගැනීමටත්ව හැකි ශවනවා.
අශතැ ගරු නිමල් සිරිපාල න සිල්වා අමාතයතුමාශේත්ව, රාජාය
අමාතය ගරු අශ ෝක් අශබ්සිසහ මැතිතුමාශේත්ව අවාානයට මම
ශ) කාරණය ශයොමු කරවනවා. සුශෝපශභෝගී බසථ රථ වාශේම,
semi-luxury බසථ රථ නගරය තුළ ාාවනය සඳහා ශයොනවනවා
න) නැනට තිශබන තත්වත්වවය තුළ අපට ය) ්රමාණයකින් ශ)
මාර්ග තනබනය අක් කර ගැනීමට අවසථථාවක් තිශබනවා.
ත්රී ිධලර් නියාමනය කිීමශ)දී ්රක්ෂාව සඳහා ය) ය)
කාරණා ශ) නිශයෝගවලට ඇතුළත්ව කරලා තිශබනවා. අපි ඊශආ
පැවති ්සශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශ දීත්ව ඒ ස)බන්ාව ය) ය)
කාරණා කථා කළා. එවැනි කාරණා ස)බන්ාව නීතිමය
තත්වත්වවයක් ඇති කරනවා වාශේම, නීතිය ක්රියාත්වමක කරන
ශපොලීසිය සමඟ සාකච්ඡා කරලා ශ)වා නියමාකාරශයන්
ක්රියාත්වමක කරවීමත්ව ඉතාමත්ව වැනගත්ව ශවනවා කියලා මම
හිතනවා.
මම නකින ිධධියට අශනක් වාහන සමඟ ගත්වතාම ්රමාණය
හැටියට ගත්වතත්ව, ඝණත්වවය හැටියට ගත්වතත්ව අන ත්රී ිධලර් සසයාව
ිධ ාල ව ශයන් වැින ශවලා තිශබනවා. ශ) වන ිධට ත්රී ිධලර්
එකශළොසථ ලක්ෂයක් පමණ ලියා පදිසචි කරලා තිශබනවා. අපි
නිලාාරින්ශගන් ලබා ගත්ව ශතොරතුරු අනුව සාමානයශයන්
මාසයකට 0,000ක් පමණ ත්රී ිධලර් නැනට ලියා පනසචි ශවනවා.
නමුත්ව පසුගිය වසශර් ය) ය) නීතිමය තත්වත්වවයන් නිසා ශපර
වසරවලට වඩා අක්ශවන් ලියා පදිසචි ශවලා තිශබනවා. වසරකට
12,000ක් පමණ තමයි ත්රී ිධලර් ලියා පනසචි ශවලා තිශබන්ශන්.
ශබොශහෝ ශවලාවට ගශ) ්ර්ථිකශආදී ත්රී ිධලර් රථය ඉතාමත්ව
්රශයෝජානවත්ව ශවනවා.
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ඒ වාශේම ත්රී වීලර් ්රමාණය වැින වීම නිසා නගරය තුළ ය)
ය) බාාාකාරි තත්වත්වවයන් ඇතිශවලා තිශබනවා. ඒ කාරණය අප
ගරු ඇමතිතුමාශේ අවාානයට ශයොමු කරනවා. නීතිය පැත්වශතන්
බැලුශවොත්ව ත්රී වීලර් රථයක යන්න පුළුවන් වන්ශන් තුන් ශනනාටයි.
ත්රී වීලර් රථ ්රමාණය වැින කරනවාන, නැත්වන) ශපොදු ජානතාවට
ගමන් කිීමම සඳහා නගරය තුළ ිධශ ේෂ බසථ රථ ශසේවාවක් ඇති
කරලා, ඒ තුළින් තනබනය අක් කරන ිධධිශආ වැඩ පිළිශවළක්
ක්රියාත්වමක කරනවාන කියන කාරණය පිළිබඳව සිතා බලන්නට
සිදු වනවා. ඇමතිතුමා ඒ සඳහා ය) වැඩ පිළිශවළක් ශයෝජානා
කරලා තිශබනවා. නගරාසන්න ්රශද් වල තිශබන ය) ය)
මාර්ගවල ශහෝ ශපොදු බසථ රථ ාාවනය කිීමශ) - shuttle service
එකක් වාශේ- වැඩ පිළිශවළක් පහසුක) සහිතව ඉතාම ඉක්මනින්
ක්රියාත්වමක කරන්න එතුමන්ලා ශනපළටම හැකි ශ වා! කියා මා
්රාර්ථනා කරනවා. ඒ වාශේම තනබනය තිශබන මාර්ගවල ාාවනය
වන ත්රී ිධලර් රථ ්රමාණය අක් කර මාර්ග තනබනය අක් කර ගන්න
පුළුවන් වන ිධධිශආ වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්වමක කරන්න අව යයි
කියන එකත්ව අප ශයෝජානා කරනවා.
රථ වාහන ස)බන්ාශයන් කථා කරන ශ) අවසථථාශ දී
ිධශ ේෂශයන්ම මතක් කළ යුතු කාරණයත්ව තිශබනවා. අශතැ රශට්
රථ වාහන අනතුරු ිධ ාල ්රමාණයක් සිදු වනවා. අන මාර්ග
පද්ාතිය උසසථ මට්ටමින් සකසථ කරශගන ගියත්ව, රථ වාහන
්රමාණය වැින වීම නිසා ඇති වන තනබනය හා ශනොසැලකිලිමත්වකම
නිසා වසරින් වසර සිදු වන මාර්ග අනතුරු ්රමාණය වැිනශවලා
තිශබන බව අපි නකිනවා. 0174 අවුරුද්ශද් මාර්ග අනතුරු
35,000ක් සිදුශවලා තිශබනවා. එම අනතුරු ්රමාණය 017
අවුරුද්න වනශකොට තවත්ව 3,000කින් වැින ශවලා 38,000ක් ශවලා
තිශබනවා. වසරින් වසර රථ වාහන ්රමාණය වැින වනවා; එමඟින්
සිදු වන අනතුරු ්රමාණයත්ව වැිනශවලා තිශබනවා.
අනතුරු වැිනවීමට ්රාානම ශහේතුව තමයි, රියදුරන්ශේ
ශනොසැලකිලිමත්වභාවය. ිධශ ෂ
ේ ශයන් ශපොදු ්රවාහනය ගත්වශතොත්ව,
එම වාහනශආ රියදුරා ිධතරක් ශනොශවයි සිටින්ශන්. බසථ රථයක්
ගත්වශතොත්ව, එහි මී න් ිධ ාල ්රමාණයක් සිටිනවා. ඒ සියලුශනනාම
්රක්ෂා වන පරිදි තමයි රියදුරන් රිය පනවන්නට නන.. නමුත්ව ඒ
අයශේ තිශබන ශනොසැලකිලිමත්වභාවය නිසා රිය අනතුරු ිධ ාල
්රමාණයක් සිදු වී තිශබන බව ශපොලිසථ වාර්තා දිහා බැලුවාම අපට
ශපශනනවා. සමහර උනිධය බීමත්වව රිය පනවනවා. ශපොදු ්රවාහන
ශසේවය තුළත්ව අන එවැනි තත්වත්වවයක් උනාශවලා තිශබනවා. එම
කාරණය පිළිබඳවත්ව අප මීට වඩා අවාානය ශයොමු කළ යුතු
ශවනවා. ශපොලීසියත්ව එක්ක එකතුශවලා ඒ සඳහා වැඩ පිළිශවළක්
ක්රියාත්වමක කරන්න අව යයි. මා කලිනුත්ව කියපු ්කාරයට
ශමශලස වැරැදි කරන රියදුරන්ට ලැශබන ලකුක ්රමාණය අක්
කරන වැඩසටහනක් ක්රියාත්වමක කරලා, ඒ අයට අනාගතශආ දීත්ව
නැශනන ිධධිශආ නඬුවමක් ලබා දුන්ශනොත්ව අපට ශ) සිදු වන
අනතුරු පාලනය කර ගන්න පුළුවන් වනවා. ශමවැනි නීතිමය
ක්රියාමාර්ග නියමාකාරශයන් ක්රියාත්වමක කිීමම තුළින් ශලෝකශආ
රටවල් ිධ ාල ්රමාණයක් අනතුරු අවම කරශගන තිශබන බවට
උනාහරණ නන. තර) තිශබනවා. එවැනි තත්වත්වවයක් අශතැ රශටත්ව
ඇති කළ යුතුයි කියන කාරණය ශ) අවසථථාශ දී මා අවාාරණය
කරනවා.
සමසථත අනතුරුවලින් සියයට 01කට ්සන්න ්රමාණයක් සිදු
වන්ශන් ත්රී වීලර් රථ නිසයි. එශහම බැලුවාම ත්රී වීලර් රථ නිසා
අනතුරු ිධ ාල ්රමාණයක් සිදු වනවා. ත්රී වීලර් රථයක තිශබන
්රක්ෂිත තත්වත්වවය වැින කර ගැනීම සඳහා තමයි ශබොශහොමයක්
කටයුතු ක්රියාත්වමක කර තිශබන්ශන්. ත්රී වීලර් එක කුලී රථයක් taxi එකක් - හැටියට තමයි වැිනපුර පාිධච්චි කරන්ශන්. ඒවාශආ
ගමන් කරන අයශේ ්රක්ෂාව සහතික කරන වැඩ පිළිශවළක් අප
ක්රියාත්වමක කළ යුතුයි. ශ) නියාමනය තුළිනුත්ව එම ්රක්ෂාව වැින
කරන්න ය) ය) ්රතිපානන එකතු කරලා තිශබනවා. ශ) කරුක
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පිළිබඳව නියාමාකාරශයන් ශපොලීසියත්ව සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ඒ
සඳහා වැඩ පිළිශවළක් හනලා, ක්රියාත්වමක කිීමම තමයි ඉතාම
වැනගත්ව වන්ශන්.
නිමල් සිරිපාල න සිල්වා ඇමතිතුමාටත්ව, අශතැ කුරුණ.ගල
්රශද් ය නිශයෝජානය කරන අශ ෝක් අශබ්සිසහ නිශයෝජාය
ඇමතිතුමාටත්ව ශ) අවසථථාශ දී මා ිධශ ෂ
ේ ශයන් මතක් කරන්න
කැමැතියි, ඉදිරි කාලය තුළ දී අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා ය)
කිසි නියාමනයක් ඇති කර ගැනීමට නීති සකසථ කළා වාශේම,
ශපොලීසිය සමඟත්ව සාකච්ඡා කරලා ශ) වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්වමක
වැඩ පිළිශවළක් බවට පත්ව කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව. ඒ
සඳහා එතුමන්ලාට ක්තිය තිශබනවා. එම කටයුතු කරන්නට
එතුමන්ලාට හැකි ශ වා!යි කියා ්රාර්ථනා කරනවා මට අවසථථාව
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට සථතුතිවන්ත ශවමින් මශේ වචන
සථවල්පය අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
[අ.භා. 3.18]
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(ைொண்புைிகு ரக.ரக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ්රි ශරෝන රථ නියාමනය
ස)බන්ාශයන් ශමෝටර් වාහන පනත යටශත්ව නිශයෝග පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරන ශ) අවසථථාශ ඒ ස)බන්ාශයන් කථා කරන්නට
අවසථථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට සථතුතිවන්ත ශවනවා.
ිධශ ේෂශයන්ම ්රවාහන අමාතය ගරු නිමල් සිරිපාල න සිල්වා
මැතිතුමා ිධසින් ඉදිරිපත්ව කර තිශබන ශ) නිශයෝග ඉතාම වැනගත්ව
ඒවා හැටියට මා සලකනවා. පසුගිය කාලය තුළ ඒ ගැන අපි නිතර
නිතර කථා කළා; ශයෝජානා ඉදිරිපත්ව කළා. ඒවා ගැන සලකා බලා
්රි ශරෝන රථවලින් ඇති වන්නා වූ ්ර න
ථ ස)බන්ාව අන ශ) ගරු
සභාවට ඉදිරිපත්ව කර තිශබන නිශයෝග ඉතාම වැනගත්ව හැටියට මා
සලකනවා. ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම අශතැ තරුණ පිරිස ශ) රථ වාහන
අනතුරුවලට ලක්ශවනවා. ඒ වාශේම ිධ ාල අනතුරුවලට
ලක්වීම නිසා අත්ව කකුල් කඩා ශගන ශරෝහල් ගත ශවලා,
ශනොශයකුත්ව ්ර න
ථ වලට මැදිශවලා ඉන්නවාය කියන එකත්ව
ිධශ ේෂශයන් මතක් කරන්නට නන..

ශමම නිශයෝග යටශත්ව ්රිශරෝන රථ පැනවීම සඳහා බලපත්ර ලබා
දීශ) වයසථ සීමාව අවුරුදු 3 නක්වා වැින කර තිශබන බව නැන
ගන්නට ලැබුණා. ඒක ඉතාම ශහොඳ ශනයක්. අවුරුදු 78 සිට 3
නක්වා බලපත්ර ශනන්න එපා කියන එක මා කලිනුත්ව මතක් කළා.
ිධපක්ෂශයන් ශයෝජානාවක් ්වා, එතශකොට තරුණයන් ශමොනවාන
කරන්ශන් කියලා. ිධපක්ෂශආ ගරු මන්ත්රීතුශමක් ඒ ගැන කථා
කළා. 0117 පැවැති අශතැ රජාය තුළින් අපි ශයොවුන් ශසේනාසක ඇති
කළා. නැන් මුළු රශට්ම ශයොවුන් ශසේනාසක මායසථථාන ඇති කරලා
තිශබනවා. අායාපනය හනාරා අවසන් වුක තරුණ තරුණියන්
ශයොවුන් ශසේනාසකවලට ශයොමු කරලා ය)කිසි පුහුකවක් ලබා
ශනනවා. තමන් කැමැති ිධෂය ශතෝරා ශගන පුහුකව ලබා ශගන
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් තත්වත්වවයක් ඇති කර තිශබනවා.
ිධශ ේෂශයන්ම වයස අවුරුදු 78-3 ත්ව අතර රැකියා පුහුක තරුණ
පිරිස නැතිවීම නිසා අන ිධිධා ක්ශෂේත්රවලට ශ්රමිකයන් ශසොයා
ගන්න බැරි තත්වත්වවයකට පත්වශවලා තිශබනවා. සාමානයශයන්
නූගත්ව අය වක් වැඩ වැනි රැකියාවලට ශයොමු ශවනවා. නමුත්ව අන
වක් වැඩ කරන අය, ශ)සන් වැඩ කරන අය නැහැ. ිධ ාල මුනලක්
ශගවලාත්ව ්රමිතියට වැඩක් කර ගන්න පුළුවන් ශකශනක් ශසොයා
ගන්න බැරිශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා ගත්ව ශ)
තීරණය ශ) අවසථථාශ අගය ශකොට සලකනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම සමහර
රියදුරන් ජාසගම දුරකථනය කශන් ගහශගන වාහන පනවන අවසථථා
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තිශබනවා. දුරකථනය භාිධත කරමින් රිය පැනවීම නිසා තමයි
වැිනපුර අනතුරු සිදුශවලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ඒ ගැනත්ව ිධශ ෂ
ේ
අවාානය ශයොමු කරලා, එවැනි වැරැදිවලට නඩ පමුකවීම වාශේම
ය)කිසි නීතියක් යටශත්ව එවැනි වැරැදි සිදු කිීමම වැළැක්වීශ) වැඩ
පිළිශවළක් ක්රියාත්වමක කිීමමත්ව සිදු කරන්න නන.. දුරකථනය
කශන් ගහශගන රිය පනවනවා, පිටුපසින් එන වාහනයකට
ඉසථසරශවලා යන්න මාර්ගශආ ඉඩ ලබා ශනන්ශන්ත්ව නැහැ. එවැනි
්ර න
ථ වලට මැදිශවලා අනතුරුවලට ලක්වන අවසථථා එමට
තිශබනවා. මම මාසයකට වරක් ශනකක් හැටන් සිට ශකොළඹ නක්වා
එන ශකොට නකිනවා, අක්ම ගණශන් ත්රී වීලර් එකක් ශහෝ ශනකක්
අනතුරුවලට ලක්ශවලා තිශබන බව. ඒ වාශේ නවසකට අනතුරු
ශනකක්, තුනක් ශහෝ හතරක් එම මාර්ගශආ සිදුශවලා තිශබන බව
ිධශ ේෂශයන් සඳහන් කරන්න නන.. අශනකුත්ව මාර්ගවලත්ව ඒ
ිධධියට අනතුරු සිදු ශවනවා. එම නිසා ශ) ගැන ිධශ ේෂ අවාානය
ශයොමු කරන්න නන..
අශනක් කාරණය, ශ) අය ිධිධා සමිති, සසිධාාන ඇති
කරශගන තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ශ) අනතුරු වළක්වා ගැනීම
ස)බන්ාශයන් ඒ අය සමඟත්ව සාකච්ඡා කරලා, ඒ අයශේත්ව
උපශනසථ අරශගන තමයි ශ) නිශයෝග සකසථ කර තිශබන්ශන්. ශ)
එක එක සමිති, සසිධාානවල ිධිධා ශයෝජානා, අහසථ තිශබනවා.
නමුත්ව ශ) රිය අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා ශයෝජානාවක් ශ)
අය ශගශනන්ශන් නැහැ. ඒවා ගැන කථා කරන්ශන් නැහැ. ශ)
විත්වතිය; වයාපාරය කර ශගන තමන් ඉසථසරහට යනවා හැර, ශ)
සිදු වන කරනර, ්ර න
ථ ස)බන්ාව ඒ තිශබන සමිති, සසිධාාන ගරු
ඇමතිතුමා එක්ක ශහෝ ඇමතිතුමාශේ ය) කිසි සසිධාානයක් එක්ක
සාකච්ඡා කරලා ශමන්න ශ) ිධධියට අපි ශ) බල ්රශද් ශආ ශ)වා
අවම කර ගැනීශ) වැඩ පිළිශවළකට යනවාය කියලා කිසිම
ශයෝජානාවක් ඉදිරිපත්ව කරන්ශන් නැහැ.
දු)රිය ශනපාර්තශ)න්තුව ගත්වශතොත්ව ශසේවකශයෝ 79,000ක්,
20,000ක් ිධතර ඉන්නවා. විත්වතීය සමිති පමණක් 779ක්
තිශබනවා. එශහම ශන්න, ගරු ඇමතිතුමනි?

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)
ඔ ,ඔ .
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நொன் தைிழிலும் தகொஞ்சம் ரபசரெணும். ரதொட்டத்திரல
சின்னச்சின்ன ரறொட் ெிட்டிருக்கு. அந்த ரறொட் 8அடி
அகலம்தொன் இருக்கும். அந்த ரறொட்டிரல ரபொரகக்மக ஒரு
பக்கத்தில ஒரு ெொகனம் ெந்தொல் அதொெது, ஒரு side இல்
ெரும் ெொகனத்துக்கு ைற்ற side இல் ரபொகின்ற ெொகனம்
இடம்தகொடுப்பதற்கு
இடம் ரபொதொது. அந்தைொதிொியொன
இடத்தில தபொிய கஷ்டம். 1 கிரலொைீற்றர் ½ கிரலொைீற்றருக்கு
reverse பண்ைரெணும். இப்படியொன ரந த்திலதொன் 150 200 அடி பள்ளத்தில ெொகனம் ெிழுந்து பி ண்டுரபொறது.
அதனொமல, அந்த ரறொட்மடச் சொிக்கட்டிற ஆக்கள் தகொஞ்சம்
தபொிசொ அகலைொ தெட்ட ரெணும். அப்பிடிச் தசய்தொல் நூறு இருநூறு ரதயிமல ை ங்களும் தெட்டப்படலொம். அமதயும்
தகொஞ்சம் பொக்க ரெணும். இமதச் தசொல்லொட்டி தைிழ் ைக்கள்
நைக்குச் தசொல்லுெொங்க, என்னப்பொ நம்ை vote எல்லொம்
ெொங்கிட்டுப் ரபொய் நம்ை area மெப் பற்றி ஒரு ெொர்த்மத சொி
தசொல்லெில்மலதயன்று.
அதனொலதொன்
நொன்
தைிழில
ரபசினது.

ිධශ ේෂශයන්ම ද්රිධඩ ජානතාවශේ ඡන්නය අරශගන
පාර්ලිශ)න්තුවට ඇිධල්ලා ඒ අය ශවනුශවන් ශ) සභාශ
වචනයක් ශහෝ කථා කළ යුතු නිසායි මම ඒ ගැන කථා කශළේ.
ගරු ඇමතිතුමනි දු)රිය ශනපාර්තශ)න්තුශ
කටයුතු
ශකීමශගන යන අතර ඒකාබද්ා දු)රිය ශසේවාවක් ලබා ශනන
ශලසත්ව මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ලබන මාසය අවසාන
වන ිධට ශ්රී පාන සමය පටන් ගන්නවා. දු)රිය සහ ලසගම ඒකාබද්ා
කරලා එම ශසේවාව මීට ශපරත්ව ලබා දුන්නා. එයින් ඒ බැතිමතුන්ට
ිධ ාල සහනයක් ඇති ශවනවා. එම ශසේවාව ඇති කරලා ශනන්න
ය) වැඩ පිළිශවළක් ූනාන) කර ශනන්න කියා මම ිධශ ෂ
ේ ශයන්
ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
මහනුවර නගරයත්ව හැමනාම ිධ ාල වාහන තනබනයක් ඇතිවන
නගරයක්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
Order, please! ශ) අවසථථාශ දී කවුරු ශහෝ ගරු
මන්ත්රීවරයකු ගරු ලකී ජායවර්ාන මන්ත්රීතුමාශේ නම මූලාසනය
සඳහා ශයෝජානා කරන්න.

ගු නිමේ සිරිපාල ද සිේවා මහ ා

(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்ெொ)

ගු තක්.තක්. ිළයදාස මහ ා

(ைொண்புைிகு ரக.ரக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa
ශ) විත්වතීය සමිති 779 එකතු කරලා, ඒ අයශේ ශයෝජානා
අරශගන සාකච්ඡා කරලා ඉදිරියට ක්රියාත්වමක කරන වැඩ
පිළිශවළක් සකසථ කරන්න නන.. ඒ අය තමන්ශේ අයිතිවාසික)
ගැන පමණයි කථා කරන්ශන් කියන එක මම ිධශ ෂ
ේ ශයන් ශ)
අවසථථාශ මතක් කරන්න නන.. අයිතිවාසික) ගැන කථා කරලා
ඒ අයිතිවාසික) දිනා ගන්න නන.. අක් පාක්වක් තිශබනවා න)
ඒවා ලබා ගන්න නන.. ඒ සඳහා රමශ නයක් ඇති කර ගන්න
නන.. නමුත්ව රශට් ජානතාවට යහපතක් ශවන ිධධිශආ වැඩ
පිළිශවළක් ගැන සාකච්ඡා කරලා, ඒ තිශබන අක් පාක්ක) හනා
ශගන ඉදිරියට යන වැඩ පිළිශවළකට ඒ අය ඉදිරිපත්ව ශවන්ශන්
නැහැයි කියන එක මම ිධශ ෂ
ේ ශයන් ශ) අවසථථාශ දී මතක්
කරන්න නන..

ිධශ ේෂශයන් වතුකරශආ පාරවල් ගැන කථා කරන්නට නන..
වතුකරශආ පාරවල් තිශබනවා, -

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)
''ගරු ලකී ජායවර්ාන මහතා නැන් මූලාසනය ගත යුතුය''යි මා
ශයෝජානා කරනවා.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු එඩ්වඩ් ගුණතසේකර මහ ා මූලාසනතයන් ඉවත්
වුතයන් ගු ලකී ජයවර්ධාන මහ ා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு எட்ெட்
குைரசக
அெர்கள்
அக்கி ொசனத்தினின்று அகலரெ, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயெர்தன
அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair,
and THE HON. LUCKYJ AYAWARDANA took the Chair.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.
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ගු තක්.තක්. ිළයදාස මහ ා

(ைொண்புைிகு ரக.ரக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මහනුවර නගරයත්ව ිධ ාල රථ
වාහන තනබනයක් ඇති ශවන නගරයක්. කටුගසථශතොට ්රශද් ශයන්
්වත්ව ශතැරාශනණිය නගරයට ඇතුළු වන්න බැහැ ඒ වාශේම
මහියසගනය ්රශද් ශආ ඉඳලා ්වත්ව හුරරන්ශකත ්රශද් ශආ
ඉඳලා ්වත්ව නගරයට ඇතුළු ශවන්න පැය භාගයකට ිධනාින
හතළිසථපහකට වැින කාලයක් ගත ශවනවා. ශ) ්ර න
ථ ය ිධස ම
සඳහාත්ව ය) කිසි රමශ නයක් ඇති කරලා ශනන්න කියා ඉල්ලා
සිටිනවා. හුරරන්ශකත ්රශද් ශයන් එන වාහන නතර කිීමශ)
සථථානයක් ඒ වාශේම කටුගසථශතොට ්රශද් ශයන් එන වාහන
නතර කිීමශ) සථථානයක් ශතැරාශනණිය ්රශද් ශයන් එන වාහන
නතර කිීමශ) සථථානයක් ්දී ව ශයන් සථථාන තුන හතරක් ිධතර
ඇති කරලා සුශෝපශභෝගී බසථ ශසේවාවක් ්ර)භ කරලා
දුන්ශනොත්ව නගරශආ තිශබන තනබනය අක් කර ගන්න පුළුවන්.
ශසනසුරානා නවශසේ නගරයට කිට්ටු ශවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
ඒ තත්වත්වවයට පත්ව ශවලා තිශබනවා. එම නිසා ඉදිරි කාලශආ දී ඒ
ගැනත්ව අවාානය ශයොමු කරලා ය) වැඩ පිළිශවළක් ශයොනන්න
කියලා ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි.

පසුගිය කාලශආ හැටන් ිනශපෝව ලසකාශ ්රථම සථථානයට
ශතෝරා ගත්වතා. ඒ ශවනුශවන් ගරු ඇමතිතුමාට සහ අශතැ
නිශයෝජාය ඇමති අශ ෝක් අශබ්සිසහ මැතිතුමාට සථතුතිවන්ත
ශවන්න නන.. ශහොඳ ිනශපෝවක් හැටියට වැඩ කටයුතු කරලා වැින
්නායමක් උපනවාශගන තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ශමම
අමාතයාස යට පත්ව වුණාට පසථශසේ එශතක් ශගවන්න තිබුක
සියලු වැටුතැ ශගවලා අවසන් කර තිශබනවා. ශගිධය යුතුව තිබුක
EPF, ETF සියල්ලම ස)පූර්ණ කරලා තිශබනවා. ඒ පැත්වශතන්
ශහොඳ තත්වත්වවයට ශ) අමාතයාස ය ඉදිරියට ශගන ගිහිල්ලා
තිශබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි වතුකරශආ තිශබන ග)මාන ිධ ාල කඳු
පල්ල) සහිත ්රශද් වලයි පිහිටා තිශබන්ශන්. එම ්රශද් වල
ශනොරටු ශනශක් බසථ රථ ාාවනය අපහසුයි. නමුත්ව ශනොරටු ශනශක්
බසථ රථ තමයි වැින ව ශයන් තිශබන්ශන්. එම නිසා අක්ම ගණශන්
කුඩා බසථ රථ71ක්වත්ව හැටන් ිනශපෝවට ලබා ශනන්න. මායම
පළාශත්වත්ව දුෂථකර ග)මානවලට කුඩා බසථ රථ කිහිපයක් ඉදිරි
කාලය තුළ ලබා ශනන්න කියලා ශ) අවසථථාශ ඉල්ලීමක්
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශකොළඹ නගරයට දිනපතා
ඇදී එන ලක්ෂ ගණනක ජානතාවශගන් සියයට 81කට වැින
්රමාණයක් භාිධත කරන්ශන් ශපොදු ්රවාහන ශසේවය. ඔවුන්ශේ
ිධනාිනයක කාලයකටත්ව ිධ ාල ්ර්ථික වටිනාකමක් තිශබනවා.
ඒක අපි ශත්වරු) ගන්න නන.. අශතැ රශට් ්ර්ථිකයට ිධ ාල
නායකත්වවයක් සපයන වසරකට රුපියල් ට්රිලියන ගණනක මිනිසථ
ශ්රමය මාර්ග තනබනය නිසා අහිමි ශවනවා. එම නිසා ශ) ශ්රමය ඒ
වාශේම වාහනවල ශතල්වලට වැය කරන මුනල් අපි ඉතිරි කර
ගත්වශතොත්ව ඒ මුනලින් ග්රාමීය ශරෝහල් ටික හනන්න අපට පුළුවන්
ශවනවා. එවැනි තත්වත්වවයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්. මහනුවර
නගරශආත්ව එශහමයි අශනක් නගරවලත්ව එශහමයි. එම ශයෝජානාව
ඉදිරිශආදී ක්රියාත්වමක කරන වැඩ පිළිශවළක් ඇති කර ගත යුතුයි.
අපට ශ) ස.ම ශනයක්ම කරන්න සිදු ශවලා තිශබන්ශන් ිධ ාල
ණය කන්නරාවකට හිර ශවලා සිටින අවසථථාවකයි. ඉදිරිශආ දී ශ)
ගැනත්ව කල්පනා කරලා ඒවාට ිධසඳු) ලබා ශනන්න හැම
ශනනාශේම සහශයෝගය ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා
මතක් කරනවා. ඒ වාශේම හැම ශනනාශේම ්ය ර්වානය ලබා
ශගන රශට් ජානතාවට ශපොදු පහසුක) ලබා දීම සඳහා ශ)
අමාතයාස ශආ කටයුතු ඉදිරියට ශගන යන්න ඔබතුමන්ලා
ශනශපොළට ක්තිය ලැශබ්වා කියා ්රාර්ථනා කරනවා.
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්රි ශරෝන රථ ශසේවාව ය) කිසි තත්වත්වවයකට ශගන එන
ගමන්ම පාසශලන් එළියට එන තරුණ පිරිසශේ අනාගතය ්රි
ශරෝන රථයට සීමා ශනොකර තරුණ පිරිසශේ අනාගතය ශවනුශවන්
වයස අවුරුදු තිසථපශහේ සීමාශවන් ඔබ්බට licences ලබා ශනන වැඩ
පිළිශවළත්ව ක්රියාත්වමක කරන්න නන..

පාසල් අායාපනය නිම කළ ගමන්ම ශනමවුපියන්ට කරනර
කරනවා ශකශසේ ශහෝ ්රිශරෝන රථයක් ලබා ශනන්න කියලා.
ඇතැ) ිධට ශගවල් උකසථ තබා ්රි ශරෝන රථ අරශගන ශනනවා
කන කර උකසථ තබා අරශගන ශනනවා වත්වශත්ව තිශබන ගහ
ශකොළ කපා ඒවා ිධකුණා අරශගන ශනනවා. ශනමවුපියන් ශ)
ිධධිශආ ශනොශයකුත්ව ්ර න
ථ වලට මැදි ශවලා ත්රීශරෝන රථ අරශගන
ශනනවා. ණය වාරික මුනල ශගවා ගන්න බැරි වුශණොත්ව ්රිශරෝන
රථය උසථසාශගන යනවා. සමහර අය ඇිධත්ව අපට කියනවා
්රිශරෝන රථය ශපරළුණා අත කැපුණා කකුල කැක්ණා ්දී
ව ශයන්. එවැනි ශනොශයකුත්ව කතන්නර කියලා ණය වාරිකය
ශගවන්න මුනල් ඉල්ලනවා. එවැනි තත්වත්වවයක් අන ඇති ශවලා
තිශබනවා. ශ) ගැන කල්පනා කර බලා ූලලි රථ පැනවීම සඳහා
අවුරුදු 3 සීමාව පැනවීමට ක්රියා කිීමම ස)බන්ාව ගරු
ඇමතිතුමනි ිධශ ේෂශයන්ම ඔබතුමාට සථතුති කරමින් මට ශ)
අවසථථාව ලබා දීම ස)බන්ාව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
ඔබතුමාටත්ව සථතුති කරමින් මශේ වචන සථවල්පය අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 3.01]

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) ஆசு ைொ சிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ්රවාහන හා සිිධල් වනවන්
ශසේවා අමාතයාස ය මඟින් ඉතා වැනගත්ව නිශයෝග කීපයක් ඉදිරිපත්ව
කර ඒවා ගැන සාකච්ඡාවට භාජානය වන අන දිනශආ එම
ිධවානශආදී කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ශතෝෂයට පත්ව
වනවා. අන ඉදිරිපත්ව කරන නිශයෝගත්ව එක්ක රශට් නීති පද්ාතියට
වැනගත්ව නිශයෝග එක් කරන්න අපට අවසථථාව ලැබී තිශබනවා. ශ)
ස)බන්ාශයන් ගරු ඇමතිතුමාටත්ව ගරු නිශයෝජාය ඇමතිතුමාටත්ව
අශතැ සථතුතිය ්රකා කරනවා.

මූලික ව ශයන් රශට් සිදු වන අනතුරු ගැන මා කථා කරන්න
කැමැතියි. රශට් සිදු වන රිය අනතුරු ්රමාණය ගත්වතාම 0174දී
3 111ක් වූ අනතුරු ්රමාණය 017 වනශකොට 38 111ක් ශවලා
තිශබනවා. 017ෙ වනශකොට 3 111 නක්වා වැින ශවලා තිශබනවා.
ඒ කියන්ශන් රශට් සිදු වන අනතුරු ්රමාණය දිශනන් දින වැින
ශවලා තිශබනවා. Motorbikes සහ motor tricycleවලින් සිදු වන
අනතුරු ්රමාණය ගත්වතාමත්ව හැම අවුරුද්නකම වැින වීමකුයි
තිශබන්ශන්. ශ) අනුව බැලුවාම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
ශ) රශට් ්රවාහන ක්ශෂේත්රයට නීති පද්ාතියක් අව ය වනවා.
ිධශ ේෂශයන්ම රශට් පවතින මාර්ග තනබනයත්ව එක්ක නීති පද්ාතිය
කඩාශගන තමයි ශගොඩක් අය ගමන් කරන්ශන්. එම නිසා ශ)
ක්රියාත්වමක කිීමමට බලාශපොශරොත්වතු වන රමශ න හරහා ිධනය
ගරුක රියැදුරුන් පිරිසක් ් හි කර ගන්න අපට හැකියාවක්
ලැශබනවා.

අන ඉදිරිපත්ව වී ඇති නිශයෝගවල ිධශ ෂ
ේ ශයන් ්රි ශරෝන රථ
ගැන සඳහන් කරනවා. රශට් තිශබන ්රි ශරෝන රථ ්රමාණය
ගත්වශතොත්ව ලියා පදිසචි නත්වත අනුව ලක්ෂ 77ක් ිධතර තිශබනවා.
නමුත්ව අපි නන්නවා ඊට වඩා තිශබන බව. ශවනත්ව සසගණනවලින්
කියනවා නැනට ්රි ශරෝන රථ ලක්ෂ 73ක් ිධතර ්රමාණයක් තිශබන
බව. ්රි ශරෝන රථ කර්මාන්තය නිසා අන මගී ජානයාට ිධ ාල
ශසේවයක් ලැබී තිශබනවා. ඒ ගැන ිධවානයක් නැහැ. නමුත්ව ්ර න
ථ ය
තමයි ශමම කර්මාන්තශආ ශදනවාචක කීපයක් තිශබනවා. එකක්
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[ගරු (මහාචාර්ය ්ශු මාරසිසහ මහතා]

තමයි මාර්ග අනතුරු. අශනක් එක තමයි ිධනය. අපි ිධිධා වීිනශයෝ
පටවලින් නැක්කා social mediaවල වීිනශයෝ පටවලින් නැක්කා
ශබොශහෝ ිධට ත්රීශරෝන රථ තමයි වශමන් ඉසථසර කිීමම නිසා සහ සුදු
ඉරි ශනක කපලා accident ශවලා තිශබන්ශන්. එම නිසා ශ)
ස)බන්ාශයන් අශතැ අවාානය ශයොමු කළ යුතු වනවා. අපට ්රි
ශරෝන රථ ස)බන්ාශයන් නියාමනයක් අව යයි කියලා අපි
ිධ ව
ථ ාස කරනවා. ්රි ශරෝන රථ කර්මාන්තයට අයත්ව ිධිධා වයාපාර
සමාග) ඒ වාශේම විත්වතීය සමිති ්දිය තිශබනවා. ඒ සියල්ල
එක්කම කථා කරලා ශ) පනවන නීති ීමතිත්ව එක්ක ්රි ශරෝන රථ
කර්මාන්තශආ නියාමනයක් ඇති කළ යුතුයි. ඇතැ) ්රිශරෝන රථ
ශකොළඹ ්රශද් ශආ ාාවනය වන ්රි ශරෝන රථන නැත්වන) ශවනත්ව
්රශද් යකින් ්පු එකක් කියලා අපි නන්ශන් නැහැ හඳුනා ගැනීමට
පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා රජාය හැටියට අපි හිතලා තිශබනවා
ඒ ගැනත්ව පර්ශආෂණ කරලා ශවනම සසශක්ත රමයක් ශහෝ
ශවනම වර්ණ රමයක් හඳුන්වා ශනන්න. ත්රීශරෝන රථ තුළට මගීන්
නකුක පැත්වශතන් -ඒ කියන්ශන් මාර්ගය පැත්වශතන්- ඇතුළු වීම
සහ පිට වීම වැළැක්වීමට ගරු ඇමතිතුමා නවීන තාක්ෂණශයන්
යුත්ව ත්රීශරෝන රථ හඳුන්වා දීලා මගීන්ශේ ්රක්ෂාව සහතික කර දී
තිශබනවා. ්රි ශරෝන රථවල ගමන් කරන මගීන්ට තමන් ගමන්
කරන රථය පිළිබඳ ඒ ්රක්ෂාව ලබා දීලා තිශබනවා. ඒකත්ව රටක
නීති පද්ාතියට ඉතාමත්ව අව යයි.
ඊළඟට ්රි ශරෝන රථවල භාිධත වන taxi meter ගැන මා කථා
කරන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි සමහර ්රිශරෝන රථවල සිධ
කර තිශබන taxi meter හරියාකාරශයන් ක්රියාත්වමක ශවන්ශන්
නැහැ. තවමත්ව ්රමිතිශයන් අක් taxi meter භාිධත වන බව අපි නැක
තිශබනවා. ශබොශහෝ ්රි ශරෝන රථවල නියමිත ්රමිතිශයන් යුතු taxi
meter තිශබනවා. නමුත්ව ්රිශරෝන රථ රියැදුරන්ට අව ය ්රමාණයට
මීටරය ශවනසථ කරගත හැකි රමශ න භාිධත වන බවත්ව අපට නැන
ගන්නට ලැබී තිශබනවා. ශ) ගැන ඔබතුමාශේ අවාානය අපි
ශයොමු කරවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි එවැනි ්රි ශරෝන රථ
ස)බන්ාශයන් පැමිණිලිත්ව ලැබී තිශබනවා.
ඒත්ව එක්කම තවත්ව කාරණයක් ශකශරහි ගරු ඇමතිතුමාශේ
අවාානය ශයොමු කරන්න කැමැතියි. එන) ශ) ිධනය නීති
පැනවීමත්ව එක්ක නවීන තාක්ෂණය භාිධත කිීමමත්ව වැනගත්ව
කාරණයක් ශවනවා.
නැනට සියලුම ිධනය නීති අධීක්ෂණය
කරන්ශන් ශපොලිසථ නිලාාරින් ිධසිනුයි. සමහර ශවලාවට ශ)
ස)බන්ා කාරණාවලදී අපට ශපොලිසථ නිලාාරින් ිධ ාල පිරිසක්
ශයොනවන්න ශවනවා. ඒ නිසා නවීන තාක්ෂණය භාිධත කිීමම
වැනගත්වම කාර්යයක්. ශ) ස)බන්ාශයන් අපි නිතර සාකච්ඡා
කළා. ගරු ඇමතිතුමාත්ව එක්කත්ව සාකච්ඡා කළා. අනාගතශආදී
RFID වාශේ ශද්වල් ඇතුළත්ව කරන්න එකඟතාවකට ්වා. ඒ
තුළ ලැශබන වාසි අපට අනාගතශආ නැක බලා ගන්න පුළුවන්.
ශමොකන අපි යන්ශන් smart ශලෝකයකටයි. එිධට ිනජිටල්
තාක්ෂණයත්ව එක්ක අව ය උපරම අප භාිධත කළ යුතු ශවනවා.
අපි ්සශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව Traffic Management
Subcommittee එක හරහා ශ) ගැන study එකක් කළා. ශබොශහෝ
දුරට සියයට 1ක් ිධතර ශ) කටයුත්වත අවසන් ශවලා තිශබනවා.
ඔබතුමාශේ අමාතයාස ශආ සියලුම ්යතන ටික අපත්ව එක්ක
ස)බන්ා වුණා. ඊට අමතරව ශ) කාරණශආදී අමාතයාස 1ෙක්
ිධතර ස)බන්ා වුණා.
ශ) රශට් අව යතාවක් ිධධියට නවීන තාක්ෂණය භාිධත
කරලා CCTV කැමරා පද්ාතියක් හරහා වැරදි කරන අය හඳුනා
ගන්න system එකක් ගැන ශ) සියලුම ශනනා එකතු ශවලා කථා
කරලා තිශබනවා. ශමහිදී ්රාාන ව ශයන්ම ශකොළඹ නගරය
මූලික කරශගන අපි ශමශහයු) වයාපිතිය -pilot project එක-
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සැලසු) කරශගන තිශබනවා. ශ) project එශක් components
ගැන කථා කශළොත්ව Monitoring and Controlling Platform,
Live Monitoring Platform, Artificial Intelligent Based
Operations Platform, Charging Platform, Capturing Devices,
Communication Network and Data Storage. So, these kinds
of components can help increase the quality of the rules and
regulations of traffic management. ශමවැනි පද්ාතියක් හරහා
අපට ශකොයි වාශේ ්රශයෝජානන ලැශබන්ශන් කියන එක ගැන
එශහම නැත්වන) සමාජායට ලැශබන benefits ගැනත්ව අපි කථා
කළ යුතු ශවනවා ගරු ඇමතිතුමනි. ශමවැනි කැමරා පද්ාතියක්
සිධ කිීමම තුළින් සමාජායටත්ව හැී මක් එනවා "අපි ිධනයගරුක
ිධය යුතුයි." කියලා. ශමොකන ිධශද්ය ය රටවලට ගියාම අපි
නකිනවා කැමරා තිශබනශකොට ඉශබ්ම වාහන slow ශවනවා. ඒ
slow වීම තුළ පාශර් වාහන තනබනය ස)බන්ා ්ර ථන ටිකත්ව
ිධසශඳනවා.

When we consider benefits for citizens, there are
direct and indirect benefits of traffic management and
enforcement. We can have new travel options and
services. We can allow new policy ideas to be introduced
for improving traffic conditions to reduce localized
pollution and emission. We can reduce traffic congestion
and give priority to public transportation. It will enable a
much more effective response to traffic congestion. We
can have smooth traffic flows by prioritizing traffic in
response to the demand at the real time. If we can control
the inbound flow, more than 50 per cent of traffic police
personnel can be reduced and thereby we can increase the
income of the Government. Economic development in
the Western Province can be increased by reducing traffic
delays.
Indirect benefits of traffic management and
enforcement includes meeting pollution and emission
targets throughout the city, improvement in driver
discipline on a daily basis, reduction of violation of
traffic laws, improvement of road safety and saving of
expenditure on importation of petroleum. Also, we can
have a technological platform on which additional
services can be developed by private partners.
ශ) වාශේ platform එකක් හනලා ිනජිටල්කරණය කළාට
පසථශසේ අපට social media හරහා ශ) පාශර් ්රවාහන තනබනය
ගැන කථා කරන්න හැකියාවක් ලැශබනවා. උනාහරණයක් ිධධියට
ශමතැන සිට ශකොල්ලුපිටියට යනවා න) අශතැ App එශකන් බලා
ගන්න පුළුවන් පාශර් වර්තමාන තත්වත්වවය ශමොකක්න කියලා. ඒ
අනුව අපට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඒ අවසථථාශ ඒ පාශර්
ශනොශගොසථ ශවනත්ව පාරකින් යන්න. නැන් බලන්න අන ශගොඩක්
අය three-wheelersවල යන්ශන් App එකක් මඟින්. අපි taxi
එකක් ශගන්වා ගන්නවා න) mobile phone එක හරහා App
එකකින් තමයි ශගන්වා ගන්ශන්. එවැනි තත්වත්වවයකට අන
ශලෝකය ශවනසථ ශවලා තිශබනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි කාලය අවසානයි.

ගු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) ஆசு ைொ சிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
ශහොඳයි.

1479

2017 ඔක්ශතෝබර් 01

ගරු ඇමතිතුමනි ශ) කරශගන වැඩ පිළිශවළ ස)බන්ාශයන්
මා ඔබතුමාට ිධශ ෂ
ේ ශයන් සථතුතිවන්ත ශවනවා. අමාතයාස ය
හැටියට ශ) ස)බන්ාශයන් කරන පීමක්ෂණත්ව එක්ක ශමය
improve
කරන්න. ඒ වාශේම අමාතයාස ශආ නිලාාරි
මහත්වවරුන්ටත්ව ිධශ ෂ
ේ ශයන් සථතුතිවන්ත ශවනවා. අපි
Subcommittee එශක්දී නිතර හමු ශවනවා. එතුමන්ලා ිධශ ෂ
ේ
උනන්දුවකින් කටයුතු කරනවා. මා නැවතත්ව ඔබතුමාට මතක්
කරන්ශන් ශ) RFID කියන එක අනිවාර්යශයන් අනාගතශආදී
අපට අව ය වනවා කියන එකයි. එශහම වුශණොත්ව ිධතරයි
අලුතින් systems ්වාට පසථශසේ ඒවාත්ව එක්ක capture කර ගන්න
පුළුවන් ශවන්ශන්.

Thank you very much.
[අ.භා. 3.37]

ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහ ා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ්රවාහන හා සිිධල් වනවන් ශසේවා
අමාතයතුමා ිධසින් ශමෝටර් වාහන පනත යටශත්ව ශගශනන ලන
නිශයෝග පිළිබඳව මට කථා කරන්න අවසථථාවක් ලැබීම ගැන මා
සතුටු ශවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශලෝකය දිහා
බලනශකොට අශනකුත්ව රටවල් නිනහසථ ශවලා තිශබන
සමකාලයකම තමයි අශතැ රටත්ව නිනහසථ ශවලා තිශබන්ශන්. නමුත්ව
ඒ රටවල් එක්ක බලනශකොට අශතැ රට ගැන මහා ිධ ාල දුකක්
අපට නැශනනවා. අශතැ රශට් රියදුරන්ශේ දුර්වලකම නිසා අශතැ
රශට් වාහන තනබනය නිසා මහා ිධ ාල ජීිධත සසයාවක් නැති
ශවච්ච යුගයක් අපට නකින්න තිශබනවා.

උනාහරණයක් ිධධියට කථා කරශගන ගිශයොත්ව රිය අනතුරු
නිසා 0174 වර්ෂශආදී 3 ෙෙශනශනක් මැරිලා තිශබනවා. ඒ
වාශේම 017 වර්ෂශආදී 38 719ක් මැරිලා තිශබනවා. 017ෙ
වර්ෂශආදී 3 18ෙක් මැරිලා තිශබනවා. 0174 ඉඳලා 017ෙ වර්ෂය
නක්වා බලනශකොට රිය අනතුරු නිසා මැරුක ්රමාණය
රමරමශයන් වැින ශවලා තිශබන ිධධිය අපට නකින්න තිශබනවා.
ඒ අතර ත්රී වීලර් රථවලින් මැරිච්ච ්රමාණය 0174 වර්ෂශආදී
ෙ 1 7යි 017 වර්ෂශආදී ෙ 89 යි 017ෙ වර්ෂශආදී 91ෙ7යි. ශ)වා
නකිනශකොට අපට හිතන්න පුළුවන් අශතැම රශට් ශකොච්චර දුර්වල
ිධධියට රථ ගමන් කරනවාන කියලා. ඒක නිසා තමයි අශතැ
යහපාලන රජාය ඒ අමාතයාස යට ිධශ ෂ
ේ ඇමති ශකශනකුත්ව පත්ව
කරලා නිශයෝජාය ඇමතිවරශයකුත්ව පත්ව කරලා ඒ ශනපළට මහා
ිධ ාල කර්තවයයක් භාර දීලා තිශබන්ශන්.
2014 වර්ෂශආදී අශතැ රශට්ම ජානතාව රිය අනතුරුවලින් නැති
ශවන එක 017 017ෙ වර්ෂවලදී අක් කරන්න නන.ය කියලා
ශලොකු බලාශපොශරොත්වතුශවන් තමයි ගරු ජානාධිපතිතුමාත්ව ගරු
අගමැතිතුමාත්ව ඒ අමාතයාස ය ඒ ශනපළට භාර දීලා තිශබන්ශන්. ඒ
අනුව තමයි ඒ ශනපළම කටයුතු කරන්ශන්. ශ) රශට් රිය
අනතුරුවලින් මැශරන සසයාව අක් කරලා ශ) රටට සුන්නර
්රවාහන ශසේවයක් ලබා දීමට අව ය වැඩ පිළිශවළක් කරන්න
නන.ය කියලා තමයි ගරු ඇමතිතුමායි නිශයෝජාය ඇමතිතුමායි
එතුමන්ලාශේ අමාතයාස ය සමඟ එකතු ශවලා වැඩසටහන් හනලා
තිශබන්ශන්.
අපි ශලෝකශආ රටවලට යනශකොට නකින ශනයක් තමයි ඒ
රටවල රියදුරු මහත්වවරුන්ශේ ිධනය. හැබැයි අශතැ රශට් ඉන්න
රියදුරු මහත්වවරුන් කිසිම ිධනයක් නැතුව ගමන් කරන හැටි
නකිනශකොට අපට ිධ ාල දුකක් ඇති ශවනවා. අශතැ රටට වඩා වැින
වාහන තනබනයක් තිශබන රටක් තමයි ඉන්දියාව. ඒ වාශේම තමයි

1480

චීනය. ඒ වාශේ රටවලට අපි ගියා. ඒ රටවල් බැලුවා. බසථවලට
යන්න එක route එකක්. ඒ වාශේම බර වාහනවලට යන්න
ශවනත්ව ශවලාවක්. ශමශහේ එශහම නැහැ. හරක් පාරට අත්ව
ඇරියාම ශකොශහොමන? නකුණටත්ව යනවා. වමටත්ව යනවා. ඒ ිධධියට
තමයි අශතැම රියදුරු මහත්වවරු වාහනය පනවන්ශන්.

ගරු ඇමතිතුමනි ශ) වැඩ පිළිශවළ ඔබතුමන්ලාට ිධතරක්
තනිශයන් කරන්න බැහැ. ශපොලීසිය භාර ඇමතිතුමා සමඟ
සාකච්ඡා කරලා ශපොලීසියට නැින ශලස මාර්ග ිධනය ්රක්ෂා
කරන්න පුළුවන් ිධධියට නීති පනවන්න. එශහම නැති වුශණොත්ව
අපි ශ) පාර්ලිශ)න්තුශවන් ශකොච්චර නීති ස)මත ශකරුවත්ව රිය
අනතුරුවලින් මැශරන ්රමාණය අපට අක් කර ගන්න බැරි
ශවනවා. ඒ නිසා නවසින් නවස මැශරන ්රමාණශආ වැින වීමක් අපට
නකින්න පුළුවන්. හැම අවුරුද්නකම ඊට කලින් අවුරුද්නට වඩා
මිනිසුන් මැශරන ්රමාණශආ වැින වීමක් ශවලා තිශබනවා.
එනා යුද්ාවලින් තමයි මශේ ්නරණීය ජානතාව මැරුශණ්. ශ)
අහිසසක ජානතාව අන වාහන රියදුරන් නිසා මැශරන එක අපට
දුකට කාරණයක්. ශමශලස නැතිවන්ශන් කාශේ ජීිධතන? පිට රට
ජානතාවශේ ජීිධතන? ලසකාශ ජීවත්ව වන අශතැම ්නරණීය
සශහෝනරයින් තමයි ශමශලස නවසින් නවස තමන්ශේ ජීිධතය පූජාා
කරන්ශන්. ශ) නිසා ශකොපමණ ්ර ථන ඇති වනවාන? දුවට
තමන්ශේ තාත්වතා නැතිවනවා. තාත්වතාට දුව නැතිවනවා. ් රිඳට
තම සථවාමිපුරුෂයා නැතිවනවා. ඒ වාශේ ිධ ාල ්ර න
ථ ගණනාවක්
ශ) තුළින් ඇති වනවා. ඒ වාශේම සමහරුන්ට තමන්ශේ කකුල
නැතිවනවා අත නැතිවනවා. අනතුරු නිසා ශ) ිධධියට මිනිසුන්ට
ශකොපමණ ්ර න
ථ ඇති වනවාන? එම නිසා ශ) ස)බන්ාශයන්
ශපොලීසියට බලය දීලා ශපොලීසිශයන් උසාිධයට ශයොමු කරලා
උසාිධශයන් ශසොච්ච) මුනලක නඩයක් පවරන රමයක් නැතිව පිට
රටවල අනුගමනය කරන නීතිය වාශේ රියදුරු licence එකට
ලකුක ලබාශනන රමයක් සකසථ කරලා ඒ තුළින් අසග ස)පූර්ණ
රියදුරු බලපත්රයක් ලබා දුන්ශනොත්ව ශහොඳයි කියලා මා හිතනවා.
ගරු නිශයෝජාය ඇමතිතුමනි SLTB කියන්ශන් ග)වල ජීවත්ව
වන ජානතාවට උන කරන ්රවාහන ශසේවයක්. අශතැ රටට නිනහස
ලැබුක කාලශආ සිට දුගී ජානතාව ්රවාහන කටයුතුවලදී ශයොනා
ගත්වශත්ව SLTB බව අප සියලු ශනනාම නන්නවා. ගරු නිශයෝජාය
ඇමතිතුමනි නමුත්ව මා නිශයෝජානය කරන අනුරාාපුරය
දිසථ්රික්කය ස)බන්ාශයන් එනාත්ව මම කි වා ඒක අනත්ව මම
කියනවා. අනුරාාපුරය දිසථ්රික්කශආ ජීවත්ව වන දුගී දුතැපත්ව
ජානතාවට ගමන් කරන්න ශපොදු ්රවාහන ශසේවයක් නැතිව පයින්
ගමන් කරන එක අනටත්ව අපට නකින්න ලැශබනවා. ඒ සඳහා
උනාහරණයක් මම කියන්න).
අනුරාාපුරය දිසථ්රික්කශආ ශහොශරො පතාන ්සනශආ
තිඹිරියත්වතාවල මාවතවැව අලිකිඹුලාගල කියන ග)මානශආ
කිශලෝමීටර 73ක් තිශබනවා. ඒ ග)මානශආ මැන තමයි පාසල්
තිශබන්ශන්. එතැන සිට ළමයි ශහොශරො පතානට එන්න නන.. ඒ
ළමයි පයින් තමයි එන්ශන්. සාමානයශයන් ඉසථශකෝල ්ර)භ වන
ශ ලාව උශද් 9.31. නමුත්ව ශ) ළමයි ඉසථශකෝලයට එනශකොට
8.11 ශහෝ .11 ශවනවා. ඒකට ශහේතුව ශමොකක්න? ඔබතුමන්ලා
ශ) ස)බන්ාශයන් තවම කිය කියා ඉන්නවා. ගරු නිශයෝජාය
ඇමතිතුමනි ඔබතුමන්ලාට අන වන ශතක් ඒ ්රශද් වලට කිසිම
්රවාහන පහසුකමක් ලබා ශනන්න බැරි වුණා. ශ) ස)බන්ාශයන්
මමත්ව නිතරම කථා කරනවා. නමුත්ව තවම ඒ ශද් කරන්න බැරි
ශවලා තිශබනවා. එම නිසා ශ) කරුණ ස)බන්ාශයන් ිධශ ේෂ
අවාානයක් ශයොමු කරන්න කියලා ඔබතුමන්ලාශගන් මා
නැවතත්ව ඉල්ලා සිටිනවා. අනුරාාපුරශආ ශහොශරො පතානට
පමණක් ශනොශවයි ඒ වාශේම මැනවච්චිය කැ් තිශගොල්ල.ව
ශනොච්චියාගම ිධලච්චිය පනිධය තන්තිරිමශල් වාශේ බල
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්රශද් වල තත්වත්වවයත්ව එශහමයි. අශතැ රශට් ජානතාව නිනහස
ලබන්න කලින් ගමන් කළ සාමානය ිධධියටම අනත්ව SLTB නැතිව
ජානතාව පයින් ගමන් කරන ්කාරය නකින්න පුළුවන්.

අන බලන්න නගර අතර ගමන් කරන බසථ දිහා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි කැකිරාව සිට ශහෝ අනුරාාපුරය සිට ශහෝ
යාපනය සිට ශහෝ ශකොළඹ නක්වා ගමන් කරන බසථ රථවල රියදුරු
මහත්වවරු අන තරගයට ගමන් කරනවා. ශර්සථ පදිනවා න) එශහේ
යන්න නන. නැහැ ශන්? එක්ශකෝ මාළිගාව වටරවුශ) ශර්සථ
පදින්න. එශහම නැත්වන) ශගෝල්ශ ේසථ වටරවුශ) ශර්සථ පදින්න.
මහාමාර්ගවල ශර්සථ පදින්ශන් ඇයි? මහාමාර්ගවල ගමන් කරන
බසථවල යන මගී ජානතාව ්රක්ෂිතව ශකොළඹ සිට මාතරට ශහෝ
මාතර සිට ශකොළඹට ශහෝ යාපනය නක්වා ශහෝ ගමන් කරන්න
නන.. [බාාා කිීමමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට
ිධනාිනයක් ශනන්න.
තමන්ශේ ගමන ්රක්ෂිතව යන්න නන.ය කියා සිතාශගන
තමයි ජානතාව බසථරථවල යන්ශන්. ගරු නිශයෝජාය ඇමතිතුමනි
නමුත්ව අන නකින්න ලැශබන්ශන් ශමොනවාන? SLTB ශවන්න
පුළුවන් private buses ශවන්න පුළුවන් three-wheelers ශවන්න
පුළුවන් ඔබතුමන්ලා ලසකාශ සිටින ඒ සියලුම රියදුරු මහත්වවරු
කැඳවා ිධනය කියන්ශන් ශමොකක්න මහාමාර්ගවල ගමන්
කරන්ශන් ශකොශහොමන යනාදී ශද්වල් ස)බන්ාශයන් ඒ අය
ිධශ ේෂශයන් නැනුවත්ව කරන්න. එශහම නැතිව ශකොපමණ නීති
නැ)මත්ව රිය අනතුරුවලින් මැශරන ්රමාණය ඔබතුමන්ලාට
කවනාවත්ව නැති කරන්න බැහැ.

මම ළඟදි ඉන්දියාශ ිධ ාලම නගරයකට ගිහිල්ලා තමයි
්ශ . එශහේදී මම හදිසථසියකට three-wheeler එකක ගියා. ඒ
three-wheelers එක ගිශආ ශකොශහොමන? ඉසථසරහා යන ශකනාශේ
පසථශසන් පිළිශවළට තමයි ඒවා ගිශආ. අශතැ three-wheeler
driversලා එශහම යයින? ඉන්දියාශ රුපියල් 71ට 01ට එශහම
ිධනයගරුකව ගමන් කරන ්කාරය අපට නකින්න පුළුවන්. ශ)
ස)බන්ාශයන් අපි ශකොපමණ නීති හැදුවත්ව වැඩක් නැහැ. 'ිධනය'
කියන එක හඳුන්වා දුන්ශනොත්ව පමණයි රිය අනතුරුවලින් මැශරන
සසයාව අක් කරන්න පුළුවන් වන්ශන් කියමින් මට ශවලාව ලබා
දීපු මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට සථතුතියි කියමින් මා
සමුගන්නවා.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
සථතුතියි.

මීළඟට ගරු ශමොශහොමඩ් නවිධ මහතා.

[3.41p.m.]
ගු තමොතහොමඩ් නවවි මහ ා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)

Thank you, Hon. Presiding Member, for giving me
this opportunity.
As far as our country is concerned, millions of people
are always on the road, driving and riding. When people
go out daily, almost 50 per cent of them feel that they
would not be able to come back peacefully because of the
conditions of the vehicles plying on the roads. I think the
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Hon. Minister and the Hon. Deputy Minister have
brought in very good Regulations under the Motor Traffic
Act, which will enable us to control the usage of roads by
vehicles.
As you know, Hon. Member, day by day, the number
of vehicles are on the increase. If you go right around
Colombo, you will see the number of vehicles in car
sales. If all those vehicles come out on to the road
tomorrow, I do not think we will be able to get out of
Colombo even for five hours. Now, this is the position.
The modes of transport of the ordinary people, as you
know, are trains, buses and of course, three-wheelers.
When I was the Minister of Transport of Wayamba, I
came across a case of a family; a couple who did not have
a child for ten years. They made a vow at one of the
Buddhist temples. After some time, they were blessed
with a son. Annually, they were going to that temple to
fulfill the vow. This is a true story that I am saying. After
completing the prayers and the vow, the family came out
of the temple with the child and there came a CTB bus
driven fast, knocking down the mother and the father.
They escaped, but that poor child died. I am sure the Hon.
Deputy Minister knows about this case, which happened
in Kurunegala some time back. After the police inquiry,
they found that the bus had been driven by the conductor,
who had no licence. So, this has been the pathetic
situation. But now, little by little, the Hon. Minister and
the Hon. Deputy Minister have taken steps to make rules
and regulations to guide the drivers so that there can be a
control on this situation.
Then, we must speak about three-wheelers. You
know, most of the young people go abroad to make
money. Once they come back with a little bit of money,
the easiest thing for them is to buy a three-wheeler and be
on the road. But, what is the training that they get? They
do not get any training. For instance, take the SLTB. If a
driver is recruited to the SLTB, he will have to undergo a
training for six months to two years. After the training,
they are given small buses so that they could run in
limited areas. Only after that, they are allowed to drive
massive buses on the main road.

But, if you take the case of a private bus owner, there
is nothing of that sort. He applies for a licence and the
moment he gets the licence, he starts driving the bus on
the main road. This is the main reason why all these
accidents occur today.
If you just go through all the accidents caused by
buses, I am sure you will find that 80 to 90 per cent of the
accidents were caused by private buses. Recently, in my
area, a conductor met with an accident and he was in
pieces. Why I say this is because when the Hon. Minister
and the Hon. Deputy Minister make whatever rules and
regulations on driving and riding, they must make it a
point that all the drivers undergo a proper training. If they
do not do that, this reckless driving will keep on killing
people and be never-ending.
Especially when you talk about three-wheelers, as I
said before, the moment those youth come back from
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abroad, they buy a trishaw or a three-wheeler and get on
to the road and they have no proper education, discipline
or courtesy. If a vehicle moves on the road, they just cut
across and if you look at them angrily for doing that, they
will just stare back at you. So, I think the Hon. Minister
and the Hon. Deputy Minister should, hereafter, issue
licences only to those who have at least qualified in O/L.
That is a must. They should have a basic education so
that, at least, there will be some courtesy. And also, you
must have a three-month course just to educate them on
how to behave and how to speak to people who are
travelling on the road. These are the problems that the
ordinary persons are facing today. Today, I faced that
problem. When my vehicle was moving, one threewheeler driver cut across the road and my driver stared
angrilly at him. Then, the three-wheeler driver asked,
“ශමොනවන බලන්ශන්? උඹ එනවන ගහගන්න?” So, this is what we
are facing today. Some of those vehicles are worth
millions and because of the conduct of those rotten
drivers, we face problems.

So, I think, it is better, when you issue licences to bus
drivers, to make it a point that they have at least a basic
education. I think our country has enough three-wheelers,
I do not think we need any more in the future. So, to
curtail this situation, Hon. Minister and Hon. Deputy
Minister, please see that they have a minimum education
and that they undergo a course for three months or six
months so that there will, at least, be some courtesy
because most of the crimes, rapes, transport of heroin, all
these things happen in three-wheelers. It is actually a
menace and at the same time, 90 per cent of the accidents
occur because of three-wheelers. Therefore, my
suggestion is, get them to have a proper education and a
proper training so that they will learn how to drive safely
on the road.
At the same time, Hon. Minister, I want to have a
discussion with you on another matter. In Puttalam, we
have a big cement plant which supplies for 45 per cent of
the demand of cement in our country and daily, over 100
to150 lorries from all over the country come to Puttalam
to transport cement. So, our roads are overcrowded.
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up.

ගු තමොතහොමඩ් නවවි මහ ා
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give those warehouses on lease. If you do that, less
vehicles will be coming there and cement will be
available in places like Kandy, Colombo and even
Badulla.
ගු අතශ්ෝක් අතබ්සිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

Hon. Member, we have already discussed that matter.

ගු තමොතහොමඩ් නවවි මහ ා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)

Thank you very much.

I do not know whether you have discussed with Prima
Group and Cement Corporation in Trincomalee.
ගු අතශ්ෝක් අතබ්සිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

Yes. We have discussed with them.

ගු තමොතහොමඩ් නවවි මහ ා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)

Thank you very much. If you do that, I think, less
vehicles will be coming.
ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.

ගු තමොතහොමඩ් නවවි මහ ා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)

Sir, please give me two more minutes.

There is a big problem in Colombo-Puttalam-Jaffna
Road. It is impossible to go at night. So many speedy
buses go to Jaffna along this road. After we opened the
Jaffna railway line, it has come down. Over 200 buses are
going to Jaffna in our road. If you can arrange another
express train to Jaffna, I am sure this congestion will
come down because people love to travel by train to
Jaffna. Therefore, please consider that also.
Thank you very much.

(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)

Sir, please give me two more minutes.

Why I want to mention this is because we have a
railroad by which they supply limestone to the cement
plant and that railroad is free from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.
and no trains use that during that time. And also, there are
a plenty of warehouses in places like Colombo, Kandy,
Badulla and Anuradhapura.
So, to safeguard the roads and reduce the fleet of
vehicles, I tried to make an arrangement with the Cement
Corporation to transport cement by train. I request you to

[අ.භා. 3. 0]

ගු අතශ්ෝක් අතබ්සිංහ මහ ා (ප්රවාහන හා සිවිේ ගුවන්
තසේවා නිතයෝජය අමා යුරමා)

(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க - ரபொக்குெ த்து ைற்றும்
சிெில் ெிைொனச் ரசமெகள் பி தி அமைச்சர்)

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of
Transport and Civil Aviation)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අප අමාතයාස ය ිධසින්
ඉදිරිපත්ව කරන ලන ශමෝටර් වාහන පිළිබඳ නිශයෝග ගැන සාකච්ඡා
කරන අන දින ශමම ගරු සභාශ දී මන්ත්රීවරු ශබොශහෝ ශනශනක් ඒ
පිළිබඳ අනහසථ නැක්වූවා. 0179 වර්ෂශආ සැතැතැ)බර් මස 18වන
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පාර්ලිශ)න්තුව

[ගරු අශ ෝක් අශබ්සිසහ මහතා]

දින 013 / 7 නරන අතිිධශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පළ කරනු ලැබූ ඒ
නිශයෝග ක්රියාත්වමක කිීමම සඳහා පාර්ලිශ)න්තුශ අනුමැතිය ලබා
ගැනීම පිණිස අන ඉදිරිපත්ව කර තිශබනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශ) පිළිබඳව අනහසථ නැක්වූ
සියලු ගරු මන්ත්රීවරු ්රකා කළා ශ) රශට් සිදු වන අනතුරු
පිළිබඳව ඒ වාශේම ්රි ශරෝන රථවලින් සිදු වන අනතුරු සහ
දුරාචාර පිළිබඳව සහ අශතැ ගමනාගමන මණ්ඩලය සහ දු)රිය
ශනපාර්තශ)න්තුව පිළිබඳව. ඒ අනහසථ නැක්වී) ස)බන්ාශයන්
මශේ ශ) පිළිතුරු කතාශ දී
ඔබතුමන්ලා සියලුශනනාට
සථතුතිවන්ත ශවනවා.
ිධශ ේෂශයන්ම අප ශමම නිශයෝග මඟින් ඉදිරිපත්ව කර
තිශබන්ශන් ්රි ශරෝන රථ පිළිබඳ නියාමන කීපයක්. අශතැ රශට්
ශනශකෝටි ශනොශළොසථලක්ෂයක් වන ජානතාව පවුල් 0 11 111ක්
තුළ ජීවත්ව වුණත්ව අන වන ිධට ශ) රශට් ලියා පදිසචි සියලු ශමෝටර්
වාහන ්රමාණය ෙ9 11 111ක් වනවා. අශතැ රශට් පවුල්
0 11 111යි සිටින්ශන් වාහන ෙ9 11 111ක් ලියා පදිසචි ශවලා
තිශබනවා. ශමයින් 39 11 111ක් ශමෝටර් බයිසිකල් 9 1 111ක්
ශමෝටර් රථ 3 1 111ක් ද්ිධත්වව කාර්ය වාහන 3 9 111ක් ශලොරි
රථ 7 11 111ක් බසථ රථ සහ අන අප කතා කරන ්රි ශරෝන රථ
77 ෙ 111ක්. ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම ්රි ශරෝන රථවලින් සිදු වන අනතුරු
සහ දුරාචාර පිළිබඳ කල්පනා කරලා මාර්ග ්රක්ෂාව පිළිබඳ
ජාාතික සභාව අප අමාතයාස යට නන්වා තිබුණා ශ) පිළිබඳ
නියාමන සකසථ කරන්න කියලා. එහි ය) සන්ධිසථථානයකට තමයි
අප ශ) පැමිණ තිශබන්ශන්. ඒ අනුව 0178 ජානවාරි 17වන නා සිට
ක්රියාත්වමක වන පරිදි ශමම නිශයෝග ක්රියාත්වමක කරන්න අපි
බලාශපොශරොත්වතු වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අන වන ිධට ශ) රශට් තිශබන
77 ෙ 111ක් වන ලියා පදිසචි ්රි ශරෝන රථවලින් සාමානයශයන්
8 11 111ට ්සන්න ්රමාණයක් දිනකට මාර්ගවල ගමන් කරනවා.
ඒ 8 11 111න් 3 1 111ක් පමණ ්රි ශරෝන රථ ශකොළඹ
දිසථ්රික්කශආ පමණක් තිශබනවා. ඒ ්රි ශරෝන රථවලින් මී න්
ශබොශහෝ ශනශනක් තම ගමනාගමන පහසුක) සලසා ගන්නවා. අපි
මීට ්රථම ්රි ශරෝන රථ සඳහා මීටර් අනිවාර්යය කළත්ව නැනට
ලසකාශ දිනපතා ාාවනය වන 8 11 111ක් පමණ වන ්රි ශරෝන
රථවලින් 41 111ක් පමණ තමයි ඒ මීටර් සිධ කරශගන
තිශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි ශමම නිශයෝග තුළින් බලාශපොශරොත්වතු
වනවා ්රි ශරෝන රථවලට මීටර් සිධ කිීමම ඉදිරි මාස කීපය තුළ
්ර)භ කරන්න. ඒ සඳහා අපි නැනටමත්ව ්රමිතිශයන් යුත්ව මීටර්
වර්ග ක් පමණ හඳුනාශගන තිශබනවා. අපි ඒ පිළිබඳව ්රි ශරෝන
රථ සසග) නැනුවත්ව කර තිශබනවා. ලසකාශ ්රි ශරෝන රථ සසග)
41ක් පමණ අපට ශ) පිළිබඳව සහශයෝගය නක්වා තිශබනවා. අපි
ඒ ්රි ශරෝන රථ සසග) සමඟ සාකච්ඡා කරලා ්රමිතිශයන් යුත්ව මීටර්
්රි ශරෝන රථවලට සිධ කිීමම සඳහා වන වැඩ පිළිශවළ සකසථ කර
තිශබනවා. අපි ්රි ශරෝන රථ ිධකුණන සමාග)වලින් ඉල්ලා
තිශබනවා නව ්රි ශරෝන රථයක් ිධකුණද්දී එම මීටරය සිධ කරලා
්රි ශරෝන රථය ිධකුණන්න කියලා.
එය නැන් ක්රියාත්වමක කරශගන යනවා. අපි ශමම මීටරය
රුපියල් 71 111ට වඩා අක් මුනලකට ලබා ශනන්න බලාශපොශරොත්වතු
ශවනවා. ඒ වාශේම අපි එම මීටර් ලබා ශනන අයශගන් ඉල්ලීමක්
කරලා තිශබනවා ශගවීශ) රමයකට ඒවා ලබා ශනන්න කියලා.
හැකින) රුපියල් 911ත්ව-9 1ත්ව අතර මාසික වාරිකයකට ්රිශරෝන
රථ සඳහා ශමම මීටර් ලබා ශනන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරලා
තිශබනවා. ඒ ඉල්ලීමට ඔවුන් ඇහු) කන් දීලා රුපියල් 71 111ට
වඩා අක් මුනලකට ්රිශරෝන රථවලට මීටර් සිධ කිීමම සඳහා ්රි ශරෝන
රථ හිමියන් උනන්දු කරවයි කියලා මම හිතනවා.
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්රි ශරෝන රථවලට මීටර් සිධ කිීමශමන් පසු මගියාශගන් අය
කරන ගාසථතුව නියාමනය කිීමමට රජාය කිසි ශසේත්වම
බලාශපොශරොත්වතු ශවන්ශන් නැහැ. ඒ ගාසථතුව තීන්දු කිීමශ)
අවසථථාව ්රි ශරෝන රථ හිමියාට ලබා දීලා තිශබනවා. මුල්
කිශලෝමීටරය රුපියල් 1න් ්ර)භ ශවලා එතැනින් පසුව යන
ස.ම කිශලෝමීටරයකටම අය කරන ගාසථතුව එම මීටරශයන්
එළියට එන රිසිට් පශත්ව සඳහන් කළ යුතුයි. ්රි ශරෝන රථශආ
අසකය දිනය මගියා රථයට නඟින ශ ලාව සහ රථශයන් බහින
ශ ලාව දුර ්රමාණය සහ ගාසථතු මුනල කියන සියල්ලම එම රිසිට්
පශතහි සඳහන් ිධය යුතුයි. ඊට අමතරව අපි තවත්ව නිශයෝග
කිහිපයක් සඳහන් කරලා තිශබනවා. ඒ අනුව ්රි ශරෝන රථශආ
ගමන් කළ යුතු මගීන් ්රමාණය හතරශනශනකුට සීමා කරලා
තිශබනවා. ඒ වාශේම ්රි ශරෝන රථශආ නකුක පැත්වශතන් මගීන්ට
ඇතුළුවීම සඳහා අවසරයක් ලබා ශනන්ශන් නැහැ. ්රි ශරෝන රථය
පනවන රියැදුරාශේ සහ එම ්රි ශරෝන රථශආ අනනයතාව මගියාට
පහසුශවන් ශපශනන ිධධියට සකසථ කරන්න කියලා අපි නිශයෝග
දීලා තිශබනවා.
ඊළඟට ්රි ශරෝන රථශආ වහලය උඩ light එකක් සිධ
කරන්නත්ව අපි බලාශරොත්වතු ශවනවා. ්රි ශරෝන රථශආ මගිශයක්
ගමන් කරනවා න) එය රතු පැහැශයනුත්ව මගිශයක් ගමන්
කරන්ශන් නැත්වන) එය ශකොළ පැහැශයනුත්ව නැල්ිධය යුතුයි.
එතශකොට මගීන්ට ශසොයා ගන්න පුළුවන් එම ්රි ශරෝන රථය
මගිශයක් ගමන් කරන එකක්න නැත්වන) මගීන් ගමන් කරන්ශන්
නැති ්රි ශරෝන රථයක්න කියලා. එශසේ ශසොයා ගන්න පුළුවන් ශවන
ිධධියට ්රි ශරෝන රථවල වහලශආ රතු සහ ශකොළ එළිය ිධහිශනන
බල්බයක් සිධ කිීමමට ඉදිරිශආදී අපි බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා. ශ)
සියල්ලම අපි කරන්න බලාශපොශරොත්වතු ශවන්ශන් ිධශ ේෂශයන්ම
්රි ශරෝන රථවලින් සිදුවන අනතුරු වළක්වා මගීන් ්රක්ෂා
කරන්නයි ඒ වාශේම රියැදුරන් ්රක්ෂා කරන්නයි. අන වනිධට
වසරකට ිධ ාල මරණ සසයාවක් සිද්ා ශවන්ශන් වැිනශයන්ම
ශමෝටර් සයිකල්වලින්. ශනවනුවට ්රි ශරෝන රථවලින්.

අන දිනශආ ශමම මාතිකාවට අනාළව කථා කළ හුඟක්
මන්ත්රීවරුන් ඉල්ලා සිටියා ්රි ශරෝන රථ රියැදුරන් නැනුවත්ව කිීමශ)
ය) කිසි වැඩසටහනක් දියත්ව කරන්නය කියලා. ගරු ශමොශහොමඩ්
නවිධ මන්ත්රීතුමාත්ව ඒ ගැන කි වා. ්රි ශරෝන රථ රියැදුරන්ට
රියැදුරු බලපත්ර ලබා දීශ)දී අපි නැනටමත්ව ශ රහැරදී දිනක
වැඩසටහනක් ක්රියාත්වමක කරනවා. එම වැඩසටහනට සහභාගි
ශවලා සහතිකයක් ලබා ගත්වතාට පසුව තමයි අපි රියැදුරු බලපත්රය
නිකුත්ව කරන්න තීන්දු කරලා තිශබන්ශන්. ඒක නැනටමත්ව
ක්රියාත්වමක ශවනවා. අපි ්රි ශරෝන රථ සඳහා සාමානයශයන්
නවසකට රියැදුරු බලපත්ර 711ත්ව-7 1ත්ව අතර ්රමාණයක්-

ගු තමොතහොමඩ් නවවි මහ ා
(ைொண்புைிகு முஹைட் நெெி)

(The Hon. Mohamed Navavi)
ගරු නිශයෝජාය ඇමතිතුමනි ඒක නවසක් ්රමාණවත්ව නැහැ. එම
නවසථ ගණන තව ටිකක් වැින කරලා අක් ගණශන් සුමානයක
training එකක්වත්ව ඒ ශගොල්ලන්ට ශනන්න නන. for them to be
courteous. That is the most important thing.

ගු අතශ්ෝක් අතබ්සිංහ මහ ා

(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)
ගරු මන්ත්රීතුමනි ශමය ්ර)භයක් පමණයි. ්ර)භශආදී අපි
නවසක නැනුවත්ව කිීමශ) වැඩසටහනක් පවත්වවා ඔවුන්ට
සහතිකයක් ලබා දුන්නාට පසුව තමයි රියැදුරු බලපත්ර ලබා
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ශනන්ශන්. නැනට එම වැඩසටහන ශකොළඹ ක්රියාත්වමක ශවනවා. අපි
ඒ වැඩ පිළිශවළ දිවයින පුරා ක්රියාත්වමක කරන්න බලාශපොශරොත්වතු
ශවනවා.

ශහොල්සි) කර්මාන්තායතනය ්රිකුණාමලශආ සිට නැනට සිශමන්ති
්රවාහනය ්ර)භ කර තිශබනවා. ිධශ ේෂශයන්ම ගල් අුරරු
්රවාහනයත්ව අපි ්ර)භ කරනවා.

ගරු ඇමතිතුමා ්රකා කළා රියැදුරු බලපත්රය ලබා ශනන
වයසථ සීමාව දීර්ඝ කරන්න බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා කියලා. අපි
ශ) සියල්ලම කරන්ශන් ශ) රශට් ජානතාවශේ ්රක්ෂාව
ශවනුශවන්. එශහම කශළේ නැත්වන) අනාගතශආදී ිධ ාල ්ර ථනයක්
ඇති ශවනවා ශ) ්රිශරෝන රථවලින් සිදුවන අනතුරු නිසා.
ිධශ ේෂශයන්ම අපි ්රිශරෝන රථ සඳහා ශමම නියාමනය කරන්න
බලාශපොශරොත්වතු වුශණ් ශ) රශට් ජානතාවශේ ්රක්ෂාව පිළිබඳ
ිධශ ේෂ සැලකිල්ල ශයොමු කරලායි.

අශතැ නිශරෝෂන් ශපශර්රා රාජාය අමාතයතුමා ්රවාහන
ඇමතිවරයාශගන් ිධශ ෂ
ේ ඉල්ලීමක් කළා. ඒ තමයි වරාශආ සිට
කන්ශට්නර් අසගන ශවත කන්ශට්නර් ශගන යාම සඳහා දු)රිය
ශයනවීම පිළිබඳව නැනුවත්ව කිීමම. ඒ සඳහා එතුමා රමශ නයක්
අපට ශයෝජානා කරනවා කියලා කි වා. ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම මාර්ග
තනබනය අක් කිීමම සඳහා වරාශආ සිට එම කන්ශට්නර් රථ
කන්ශට්නර් අසගන ශවත ශගන යාම සඳහා දු)රිය භාිධත කිීමම
පිළිබඳව අපි ඉදිරිශආදී සාකච්ඡා කරනවා. අපි ්රවාහන
අමාතයාස ය තුළින් ශ) සියල්ලම කරන්ශන් රශට් ජානතාවශේ
්රක්ෂාව ශවනුශවන් සහ ශහොඳ ්රවාහන ශසේවයක් ජානතාවට
ලබාදීම සඳහායි. අන ශමෝටර් වාහන පනත යටශත්ව නිශයෝග
පිළිබඳව කථා කළත්ව ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම අපි ගමනාගමනය පිළිබඳවත්ව
පැහැදිලි කිීමමක් කරන්න ශවනවා. ඉදිරිශආදී ශ) රටට ිධදුලි
දු)රිය හඳුන්වාදීමට අපි බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා. නැනට ඒ ගැන
සාකච්ඡා කරශගන යනවා. පානදුර සිට ශ යන්ශගොඩ නක්වා ිධදුලි
දු)රිය ්ර)භ කිීමශ) මූලික වැඩ කටයුතු අපි ්ර)භ කර
තිශබනවා. ශඩොලර් මිලියන ෙ11ක ිධයනමින් එම ිධදුලි දු)රිය
්ර)භ කරන්න අපි බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා. ඒ වාශේම
කක්ශවල සිට ශකොල්ලුපිටිය නක්වා LRT - Light Rail Transit service එකක් ්ර)භ කරන්න මූලික සාකච්ඡා මහානගර හා
බසථනාහිර සසවර්ාන අමාතයාස යත්ව සමඟ සාකච්ඡා කරමින්
යනවා. ශ) සඳහා මූලික සාකච්ඡා නැන් සිදු කරමින් යනවා.

අන ශමෝටර් වාහන පනත යටශත්ව අනුමතියට ඉදිරිපත්ව කර
තිශබන ශමම නිශයෝග තුළින් ශහෝ ඉදිරිශආදී සිදුවන එවැනි
අනතුරු වළක්වා ගන්න අපට පුළුවන් ශවයි කියලා අපි හිතනවා.
අපි ශමම නියාමනය ක්රියාත්වමක කරන්න බලාශපොශරොත්වතු
ශවන්ශන් 0178 වර්ෂශආ ජානවාරි මාසශආ සිට.
ඉදිරිශආදී ශමෝටර් සයිකල් පිළිබඳවත්ව ශමවැනි නියාමනයක්
කරන්න අපි බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා. ශ) සාකච්ඡාශ දී හුඟාක්
මන්ත්රීවරු ගමනාගමනය පිළිබඳව කථා කළා. අශතැ සමහර
මන්ත්රීවරු ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම ලසකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පිළිබඳව
කථා කළා. ලසකා ගමනාගමන මණ්ඩලශආ ිනශපෝ සසයාව වැින
කිීමම කළ යුතුයි කියලා එතුමන්ලා කි වා. ශ) වන ිධට අශතැ රශට්
ිනශපෝ 71ෙක් තිශබනවා. එම ්රමාණය වැින කරන්න කිසිශසේත්වම
අපි බලාශපොශරොත්වතු වන්ශන් නැහැ. නමුත්ව ශහොඳ වනණාත්වමක
ශසේවයක් ලබාදීම සඳහා කළ හැකි ස.ම ශනයක්ම කරන්න අපි
බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා. ඒ වාශේම ගරු අමාතයතුමා අමාතය
ධූරයට පත්ව වුණාට පසථශසේ ලසකා ගමනාගමන මණ්ඩලශආ තිබුක
සියයට 81ක් පමණ ්ර න
ථ ිධසඳා අවසන් කරන්න පුළුවන් ශවලා
තිශබනවා. අපට වසරකට රුපියල් ් ලියන 7ෙ.0ක් අව ය ශවනවා
ලසකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට පින ශගවන්න. ස.ම වසරකම එම
මුනල අපට රජාශයන් ලබා ශනනවා. ඒ පිළිබඳව අපි රජායට
සථතුතිවන්ත ශවනවා. ස.ම වසරකම ශකෝටි 7 ෙ01ක් අපට
රජාශයන් ලබා ශනනවා. අපි බලය ගනිද්දී ලසකා ගමනාගමන
මණ්ඩලශආ EPF, ETF, gratuity ශ) සියල්ලම ශකෝටි 7 4 1ක්
පමණ තිබුණා. එයින් අපි සියයට 81ක් පමණ නැන් ශගවා අවසන්
කර තිශබනවා. මාසථපතා පිනය ලැශබන තත්වත්වවයට අපි ලසකා
ගමනාගමන මණ්ඩලය පත්ව කරලා තිශබනවා.

අන දු)රිය වර්ජානයක් ගැනත්ව කතා කළා. එම දු)රිය වර්ජානය
සාකච්ඡා මාර්ගශයන් අපට අවසන් කරන්න හැකි ශවලා
තිශබනවා. අන එම දු)රිය වර්ජානය ක්රියාත්වමක වන්ශන් නැහැ.
වසරකට රුපියල් ශකෝටි 991ක් පමණ පාක් ලබන දු)රිය
ශනපාර්ශ)න්තුව කාර්යක්ෂම කිීමම සඳහා ිධශ ෂ
ේ වැඩසටහන් අපි
්ර)භ කර තිශබනවා. ශ) වසර කිහිපය තුළදී දු)රිය මැදිරි
දු)රිය එන්ජින් බලශ ග කට්ට්ල ශ) රටට ශගනැල්ලා දු)රිය
මාර්ග සහ ිධදුලි සසඥයිා නවීකරණය කරලා දු)රිය ්රවාහනය
නවීකරණය කරන්න අපි බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා. ඒ වාශේම
අශතැ ශමොශහොමඩ් නවිධ මන්ත්රීතුමා කි වා වාශේ දු)රිශයන්
නැනටමත්ව ්රිකුණාමලශආ සිට සිශමන්ති ්රවාහනය කිීමම අපි
්ර)භ කර තිශබනවා. ඉදිරිශආදී පුත්වතලශ) සිට ගල් අුරරු
්රවාහනය කරන වැඩ පිළිශවළක් ්ර)භ කරන්නත්ව අපි
ඇමතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා.
දු)රිය ශනපාර්ශ)න්තුව සමඟ සාකච්ඡා කරලා එම සිශමන්ති
්රවාහනය සඳහා අපට අවසථථාව සලසා ශනන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා
ඉල්ලී) කරන්න. අපට සහශයෝගය ලබා ශනන්න පුළුවන්.

අශතැ මන්ත්රීවරු කි වා සුශෝපශභෝගී බසථ රථ ශසේවා ්ර)භ
කරන්න කියලා. මහානගර හා බසථනාහිර සසවර්ාන අමාතයාස ය
ඒ පිළිබඳවත්ව අශතැ අමාතයාස ය සමඟ සාකච්ඡා කර තිශබනවා.
017ෙ අය වැය ශයෝජානාවලින් තීන්දු කළ park and ride
රමශ නය අනුව ය) ය) සථථාන හඳුනා ශගන ඒ සථථානශආ සිට
ශකොළඹ නගරයට එන රථ වාහන ්රමාණය අක් කිීමම සඳහා වැඩ
පිළිශවළක් අපි නැන් ක්රියාත්වමක කරන්න මූලික සාකච්ඡා කරමින්
යනවා. ඒ අනුව ්රවාහන අමාතයාස ශආ කාර්යක්ෂමතාව වැින
කිීමම ස)බන්ාශයන් ්රවාහන ඇමතිවරයා ගන්නා ක්රියා මාර්ග
අපි ිධශ ෂ
ේ ශයන්ම අගය කරනවා. ත්රීශරෝන රථ නියාමනය සඳහා
අන ඉදිරිපත්ව කර තිශබන ශමෝටර් වාහන පනත යටශත්ව නිශයෝග
0178 ජානවාරි මාසශආ සිට ක්රියාත්වමක කිීමමට අව ය ස.ම
පියවරක්ම අපි ගන්නවා. ශ) නියාමනයට සහශයෝගය ලබා
ශනන්න ්රි ශරෝන රථවල මීටර් සිධ කිීමම සඳහා උනන්දු වන්න
කියලා අපි ිධශ ේෂශයන්ම ්රි ශරෝන රථ හිමියන්ශගන් ඉල්ලා
සිටිනවා. ්රි ශරෝන රථවල මීටර් සිධ ශනොකර තිබුශණොත්ව එශහමත්ව
නැත්වන) අශතැ නිශයෝග ක්රියාත්වමක ශනොකර තිබුශණොත්ව ගන්නා
ක්රියා මාර්ග පිළිබඳව අය කරන නඩය පිළිබඳ අපි ඉදිරිශආදී ගැසට්
පත්ර මඟින් නැනුවත්ව කරන්න බලාශපොශරොත්වතු ශවනවා.
ිධශ ේෂශයන්ම ්රි ශරෝන රථවල මීටරය සිධ කිීමම සඳහා
ශගශනන නියාමනයන් තුළින් ශ) රශට් ්රි ශරෝන රථවලින් සිදු වන
ිධෂමාචාර ඒ වාශේම අනතුරු වළක්වා ගැනීමට අපට හැකිශවයි
කියන බලාශපොශරොත්වතුව ඇතිව අන ශමම ිධවානයට සහභාගි වූ
සියලුම මන්ත්රීවරුන්ට අශතැ අමාතයාස ය ශවනුශවන් සථතුතිවන්ත
ශවනවා. ඒ වාශේම මාර්ග අනතුරු පිළිබඳ ජාාතික සභාශ
සභාපති මවනය ශකෝනාශගොඩ මැතිතුමා අශතැ අමාතයාස ශආ
ශල්ක)වරයා ඇතුළු සියලු ශනනාටත්ව ශමොටර් රථ ්රවාහන
ශකොමසාරිසථ ජානරාල්වරයා ඇතුළු සියලු ශනනාටත්ව ඔබ සියලු
ශනනාටත්ව සථතුතිවන්ත ශවමින් මශේ වචන සථවල්පය අවසන්
කරනවා.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
2017 ඔක්ශතෝබර් මස 31 ශවනි සඳුනා ඔක්ශතෝබර් මස 37 ශවනි අඟහරුවානා සහ ශනොවැ)බර් මස 17 වන බඳානා දිනයන් හී පූර්ව
භාග71.31 සිට අපර භාග ෙ.31 නක්වා ්ණ්ක්රම වයවසථථා මණ්ඩලශආ රැසථවී) දින තුනක් පාර්ලිශ)න්තු සභා ගර්භශආ පැවැත්වවීමට
නියමිත බව සියලුම ගරු මන්ත්රීවරුන්ට ශමයින් නන්වා සිටිනු කැමැත්වශතමි.

කේ ැබීම

ஒத்திமெப்பு
ADJOURNMENT
ගු ගයන්

කුණාතිලක මහ ා

(ைொண்புைிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි "පාර්ලිශ)න්තුව නැන් කල් තැ් ය යුතුය"යි මා ශයෝජානා කරනවා.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්ම විය.

ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිතම්න්ුරව ඊ අනුකූලව අ. භා. 4.07

2017 තනොවැම්බර් මස 07 වන අඟහුවාදා අ. භා. 1.00 වන ත ක් කේ ගිත ය.

அதன்படி பி.ப. 4.07 ைைிக்கு பொ ொளுைன்றம், 2017 நெம்பர் 07, தசவ்ெொய்க்கிழமை பி.ப. 1.00 ைைிெம ஒத்திமெக்கப்பட்டது.
Parliament adjourned accordingly at 4.07 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 07th November, 2017.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශ අවසාන මුද්රණය සඳහා සථවකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් නක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ යුතු
්කාරය එහි පැහැදිලිව ලකුක ශකොට පිටපත ලැබී ශනසතියක් ශනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සසසථකාරක ශවත ලැශබන ශසේ එිධය යුතුය.

குறிப்பு

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பி தியில் ததளிெொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ
திருத்தப்படொத பி தி கிமடத்த இரு ெொ ங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரெண்டும்.
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හැන්සාඩ් වාර් ා
තකොළඹ 5 තපොේතහේන්තගොඩ ිරුළපන පාර අංක 163 දරන සනථානතයහි ිළහිටි
රජත ප්රවිත්ති තදපාර් තම්න්ුරතේ ිළහිටි රජත ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්තයන්
යල දී ග හැක.
තමම හැන්සාඩ් වාර් ාව www.parliament.lk තවබ් අඩවිතයන්
බාග හැක.

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பி திகமள
இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட, தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள
அ சொங்க தகெல் திமைக்களத்தின் அ சொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்
பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம்.
இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து
பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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