259 වන කා ඩය - 11 වන කලාපය
ெதாதி 259 - இல. 11
Volume 259 - No. 11

2018 අෙ 05වන හස්පදා
2018 ஏ பிர 05, வியாழகிழைம
Thursday, 05th April, 2018

(හැනසා)

பாராமற விவாத க
(ஹசா)

PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)

அதிகார அறிைக
OFFICIAL REPORT

(අෙශත ටපත /பிைழ தித

படாத

/Uncorrected)

අත'ගත ධාන ක/=
ආං ක අ!"ෂණ කාරක සභා වා'තා
ශ්නවලට වා+ක ,-./
ජාක ආර"ෂක අර1ද (සංෙශ3ධන) පන6 ෙක78පත:
පළ වන වර යවන ල.
ාෙ: ය සභා (සංෙශ3ධන) පන6 ෙක78පත:
පළ වන වර යවන ල.
ෙම3ට' වාහන පනත:
ෙයග

பிரதான உ ளட க
ைறசா ேம பாைவ  அறி ைகக
வினா க  வால விைடக
ேதசிய பாகா நிதிய (தி !த) ச"டல:
தைற மதி பிட ப ட .
பிரேதச சைபக (தி !த) ச"டல:
தைற மதி பிட ப ட .
ேமா"டா வாகன$ ச"ட:
ஒவிதிக

PRINCIPAL CONTENTS
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
NATIONAL DEFENCE FUND (AMENDMENT) BILL:
Read the First time
PRADESHIYA SABHAS (AMENDMENT) BILL:
Read the First time
MOTOR TRAFFIC ACT:
Regulations

1445

1446

පා'>ෙ8.ව

பாராமற
PARLIAMENT
—————–—–

2018 අෙ 05වන හස්පදා
2018 ஏபிர 05, வியாழ கிழைம
Thursday, 05th April, 2018
—————————–——

?.භා. 10.30ට පා'>ෙ8.ව Bස් Cය.
කථානායක.මා [ග/ ක/ ජයFGය මහතා] IලාසනාJඪ Cය.
பாராமற .ப.10.30 மணி ய.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා
(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායක1ම, ක+කK, වෘ?`ය ස@% සබඳතා හා
සබරග සංව/ධන අමාතO1මාෙ< ෙවJෙව& මම 2015 ව/ෂය
සඳහා ජා%ක වෘ?`ය aර;bතතා හා ෙසcඛO ආයතනෙ=
වා/bක වා/තාව ඉ,Wප? කර@.
එම වා/තාව අධOාපනය හා මානව ස+ප? සංව/ධනය
4බඳ ආංfක අg;ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය_ කළ 31යැI
මම ෙයජනා කර@.

ශ්නය Cමසන ලS, සභා ස8මත Cය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

சபாநாயக அவக [மாமி க ஜய ாிய] தைலைம
வகி%தாக.

Question put, and agreed to.

The Parliament met at 10.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

LෙMදන

அறிவிக

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා
ගK කථානායක1ම, 2017 ව/ෂය සඳහා පා/0ෙ+&1ෙ7
සභානායක කා/යාලෙ= වා/bක කා/ය සාධන වා/තාව මම
ඉ,Wප? කර@.

ANNOUNCEMENTS

පා'>ෙ8. කටN. ,-බඳ කාරක සභා Bස්Qම

பாராமற அவக பறிய  ட

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

2018 අෙ 05වන !හස්ප%&දා, එන+ අද ,න අපර භාග
2.30ට පා/0ෙ+&1 කට31 4බඳ කාරක සභාෙ7 8ස්9ම;
මාෙ< ල කාමරෙ= පැවැ?9මට ය@ත බැA&, ඊට පැ@ණ
සහභාD වන ෙලස සEක ම&F& GයHෙදනාටම ෙමI& දැJ+
මට කැමැ?ෙත@.

>, ෙඛනාSය ,-ගැQම

சம பிகபட பதிரக
PAPERS PRESENTED

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා (රාජW වWවසාය හා
මහXවර සංව'ධන අමාතW සහ පා'>ෙ8.ෙM
සභානායක.මා)

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல - அரச ெதாழி* ய-சிக
ம-. க அபிவி%தி அைம/ச பாராமற/ சைப
த*வ)
(The Hon.
Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise and Kandy Development and Leader of the House
of Parliament)

ගK කථානායක1ම, ද හා ජනමාධO අමාතO1මා
ෙවJෙව& මම, 2017 අංක 30 දරන Aස/ජන පනෙ? 6(1)
වග&%ය යටෙ? 2018.01.22 Gට 2018.02.28 ද;වා ජා%ක
අයවැය ෙදපා/තෙ+&1ෙ7 වැය T/ෂ අංක 240 යටෙ? පWXරක
සහාය ෙසවා සහ හ,G අවශOතා වගY+ වOාපෘ%ය ම[& G\
කරන ලද පWXරක ෙව&]+ 4බඳ සටහන ඉ,Wප? කර@.
එම පWXරක ෙව&]+ 4බඳ සටහන රජෙ= ද 4බඳ
කාරක සභාව ෙවත ෙය_ කළ 31යැI මම ෙයජනා කර@.

ශ්නය Cමසන ලS, සභා ස8මත Cය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

එම වා/තාව ෛන%ක කට31 (iෂණ Aෙරg) හා මාධO
4බඳ ආංfක අg;ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය_ කළ 31යැI
මම ෙයජනා කර@.

ශ්නය Cමසන ලS, සභා ස8මත Cය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා
(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායක1ම, AදOා, තා;ෂණ හා ප/ෙ=ෂණ
අමාතO1මා ෙවJෙව& මම 2016 ව/ෂය සඳහා ජා%ක
ප/ෙ=ෂණ සභාෙ7 වා/bක වා/තාව ඉ,Wප? කර@.
එම වා/තාව අධOාපනය හා මානව ස+ප? සංව/ධනය
4බඳ ආංfක අg;ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය_ කළ 31යැI
මම ෙයජනා කර@.

ශ්නය Cමසන ලS, සභා ස8මත Cය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා
(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායක1ම, වැA0 ක/මා&ත අමාතO1මා
ෙවJෙව& මම 2016 ව/ෂය සඳහා රබ/ සංව/ධන
ෙදපා/තෙ+&1ෙ7 කා/ය සාධන වා/තාව ඉ,Wප? කර@.
එම වා/තාව කෘbක/මය හා ඉඩ+ 4බඳ ආංfක අg;ෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙය_ කළ 31යැI මම ෙයජනා කර@.

ශ්නය Cමසන ලS, සභා ස8මත Cය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා
(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායක1ම, A\0බල හා kන/ජනlය බලශ;%
අමාතO1මා ෙවJෙව& මම 2016 ව/ෂය සඳහා m ලංකා
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පා/0ෙ+&1ව

[ගK ල;ෂ්ම& Wඇල මහතා]

පරමාnක බලශ;% යාමන සභාෙ7 වා/bක වා/තාව ඉ,Wප?
කර@.
එම වා/තාව බලශ;%ය 4බඳ ආංfක අg;ෂණ කාරක
සභාව ෙවත ෙය_ කළ 31යැI මම ෙයජනා කර@.
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(1)

vvල, මැදගම, ටැංග wය යන 0 නෙ= ප,ංx ආ/.එ+.
සර?ච&y zමාර මහතාෙග& ලැ{n ෙප?සම; සහ

(2)

අ+පාර, ජල ස+පාදන ෙපෙදස, අංක 10 දරන ස්ථානෙ=
ප,ංx ඩ|07. ච&දන ඉ&y}? ෙපෙ/රා මහතාෙග&
ලැ{n ෙප?සම.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ශ්නය Cමසන ලS, සභා ස8මත Cය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

(The Hon. Speaker)

Question put, and agreed to.

ගK ච&,ම 9ර;ෙක_~ මහතා - [සභා ග/භය 1ළ නැත.]

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

ගK අ}? . ෙපෙ/රා මහතා - [සභා ග/භය 1ළ නැත.]

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායක1ම, අකරණ අමාතO1@ය ෙවJෙව&
මම පහත සඳහ& වා/තා ඉ,Wප? කර@.

ඉSGප6 කරන ලද ෙප6ස8 මහජන ෙප6ස8 ,-බඳ කාරක
සභාවට පැවGය N. ය_ Lෙය3ග කරන ල`.
சம
க

பிக

டைளயிட

ப

ப

ட

ம

கைள

ெபாம



!"#!$

சா

ட

ட.

(i)

2015 ව/ෂය සඳහා උපWමාකරණ සංY/ණ
කළමනාකරණ මqඩලෙ= වා/bක වා/තාව; සහ

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

(ii)

2015 ව/ෂය සඳහා m ලංකා Aශ්චයකාරවරය&ෙ<
ආයතනෙ= වා/bක වා/තාව.

ශ්නවලට වා+ක ,-./

එම වා/තා ෛන%ක කට31 (iෂණ Aෙරg) හා මාධO
4බඳ ආංfක අg;ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය_ කළ 31යැI
මම ෙයජනා කර@.

ශ්නය Cමසන ලS, සභා ස8මත Cය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ආංZක අ!"ෂණ කාරක සභා වා'තා

ைறசா ேமபா ைவ  அறிைகக

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
ග/ (මහාචා'ය) ආ\ මාර]ංහ මහතා

(மாமி (ேபராசிாிய) ஆ2 மாரசி3க)

வினாக வா

ல விைடக

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ශ්න අංක 1 -1233/'16- (2), ගK පම උදයශා&ත
ණෙසකර මහතා - [සභා ග/භය 1ළ නැත.]
ශ්න අංක 2 -1426/'16- (1), ගK (ආචා/ය) බ&\ල
ණව/ධන මහතා - [සභා ග/භය 1ළ නැත.]
ශ්න අංක 3 -1740/'17- (1), ගK ච@&ද AෙGW මහතා [සභා ග/භය 1ළ නැත.]

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ගK කථානායක1ම, බලශ;%ය 4බඳ ආංfක අg;ෂණ
කාරක සභාෙ7 සභාප%1මා ෙවJෙව& මම, බලශ;%ය 4බඳ
ආංfක අg;ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය_ කරන ලද, "2014
ව/ෂය සඳහා ලංකා ඛජ ෙත l%ගත සංස්ථාෙ7 වා/bක
වා/තාව" සහ "2016 ව/ෂය සඳහා ඛජ ෙත ස+ප? සංව/ධන
අමාතOාංශෙ= කා/ය සාධන වා/තාව" ස+බ&ධෙය& u එY
කාරක සභාෙ7 වා/තාව ඉ,Wප? කර@.

සභාෙ8සය මත ^ය N.ය_ Lෙය3ග කරන ල`.
சபாடதி இக க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered to lie upon the Table.

ෙප6ස8

மக

PETITIONS
ග/ ආ'.එ8. රංb6 ම:cම බ ඩාර මහතා (රාජW
පGපාලන හා කළමනාකරණ අමාතW.මා සහ eය හා
සාමය ,-බඳ අමාතW.මා)

(மாமி ஆ.எ. ர4ஜி% ம%ம படார - ெபா
நிவாக ம-.
காைம%வ அைம/ச ச6ட 
ஒ83 அைம/ச)

ශ්න අංක 4 -2043/'17- (1), ගK vම ර?නායක මහතා.

ග/ ^ම ර6නායක මහතා

(மாமி பிம* ர%நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගK කථානායක1ම, මා එම ශ්නය අහනවා.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායක1ම, අාමාතO1මා සහ ජා%ක %ප?%
හා ආ/ක කට31 අමාතO1මා ෙවJෙව& මා එම ශ්නයට
41ර ම සඳහා ස%යක කාලය; ඉලා Gwනවා.

ශ්නය ම. Sනක` ඉSGප6 Ugමට Lෙය3ග කරන ල`.

வினாைவ
ம ெறா
க டைளயிட ப ட.

தினதி

சம பிக

Question ordered to stand down.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of
Public Administration and Management and Minister of Law
and Order)

ශ්න අංක 5 -2117/'17- (1), ගK ඩ<ලස් ෙවාන&ද මහතා
- [සභා ග/භය 1ළ නැත.]

ගK කථානායක1ම, පහත සඳහ& ෙප?ස+ ෙදක මම
4ග&ව@.

ශ්න අංක 6 -2139/'17- (1), ගK (ෛවදO) න0&ද ජය%ස්ස
මහතා - [සභා ග/භය 1ළ නැත.]

1449

ශ්න අංක 7 -2186/'17- (1), ගK උදය භා? ග+ම& ල
මහතා.

ග/ උදය භා6 ග8ම,ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா% கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගK කථානායක1ම, මා එම ශ්නය අහනවා.
ෙද&න කK? නැහැෙ& ගK කථානායක1ම.

1450
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ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)

ශ්න අංක 10 - 2344/'17 - (1), ගK ෙර zමාW
Aෙර?න මහ?@ය. - [සභා ග/භය 1ළ නැත.]

කෘk රසායන lවW භාCතය ෙහ.ෙව ]c m
මරණ : n/ණෑගල Sස්p"කය

விவசாய இரசாயன ெபாகளி பாவைனயா
இற%ேதா':நாக மாவட
DEATHS OCCURRED DUE TO USE OF AGROCHEMICALS:
KURUNEGALA DISTRICT

2402/’17

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Industry and
Commerce, I ask for two weeks' time to answer that
Question.
ශ්නය ම. Sනක` ඉSGප6 Ugමට Lෙය3ග කරන ල`.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

11.ග/ .ෂාර ඉqL අමරෙසන මහතා
(மாமி ஷார இ:னி* அமரேசன)
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
කෘbක/ම අමාතO1මාෙග& ඇ ශ්නය - (1):

(අ)

(i)

2010 ව/ෂෙ= Gට අද ද;වා වගාෙ7 කෘb
රසායක yවO ෙන_සැල0ම?ක@& භාAතා
]ම ෙහ1ෙව& zKණෑගල ,ස්;කෙ=
@යDය kගලය& සංඛOාව ෙක_පමණද;

(ii)

එෙස @යDය kගලය& වා/තා u ාෙTය
ෙක+ ෙක_ඨාස කවෙ/ද;

(iii)

කෘb රසායන yවO භාAතය ස+බ&ධෙය&
ජනතාව දැJව? ]මට අමාතOාංශය ගJ ලබන
යවර කවෙ/ද;

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ශ්න අංක 8 -2229/'17- (1), ගK අෙශක ය&ත මහතා.

ග/ අෙශ3ක iයත මහතා

(மாமி அேசாக பிாிய:த)
(The Hon. Ashoka Priyantha)

ය&න එ1මා ෙමම සභාවට ද&ව&ෙ&ද?

ගK කථානායක1ම, මා එම ශ්නය අහනවා.

(ආ) ෙන_එෙස න+, ඒ ම&ද?

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා
(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Provincial Councils
and Local Government, I ask for three weeks' time to
answer that Question.
ශ්නය ම. Sනක` ඉSGප6 Ugමට Lෙය3ග කරන ල`.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ග/ අෙශ3ක iයත මහතා

(மாமி அேசாக பிாிய:த)
(The Hon. Ashoka Priyantha)

ගK කථානායක1ම, ගK ඇම%1මාෙ< අවධානය ෙ+
4බඳව ෙය_ කරව&න යලා ගK සභානායක1මාට මා
යනවා. පළා? සභා හා පළා? පාලන අමාතOාංශය ය&ෙ&
ඉතා වැදග? අමාතOාංශය;. ඒ වාෙ<ම පළා? සභා හා පළා?
පාලන අමාතOාංශයට අI% Aෂය පථයට %ෙබන පළා? පාලන
මැ%වරණය? තා මතාම ක දාලා දැ& ඒක jam කරලා
%ෙබ&ෙ&. අදාළ ඇම%වරයා ෙ+ ශ්නවලට උ?තර ෙද&න
ෙ+ සභාවට එ&ෙ&? නැහැ. ෙ+ ආqව තව? අපY/%යට ප?
කර&ෙ& නැ%ව ගK ඇම%1මාෙග& අහලා ය&න, එ1මා ෙ+
රජය 1ළ ඉ&නවාද, නැද යලා.

கமெதாழி அைம சைர ேகட வினா:
(அ) (i )
2 0 1 0ஆ
ஆ இ ைறவைர
பயி$ ெச%ைகயி&ேபா விவசாய இரசாயன'
ெபாகைள கவன)னமாக' பாவிதைம
காரணமாக +நாக மாவடதி இறத
ஆகளி& எணிைக யா;
(ii)
அ/விதமாக இறத ஆக0 பதிவாகிய பிரேதச
ெசயலாள$ பிாி2க0 யாைவ;
(iii) விவசாய இரசாயன' ெபாகளி& பாவைன
சபதமாக மக3+ விழி'4ண$5ட
அைம 6 ேம ெகா03 நடவைகக0
யாைவ;
எ&பைத அவ$ இ சைப+ அறிவி'பாரா?
(ஆ) இ&ேற , ஏ&?
asked the Minister of Agriculture:
(a)

Will he inform this House(i)

the number of deaths that occurred due to
the unsafe use of agrochemicals in
cultivations in the District of Kurunegala
from 2010 up to now;

(ii)

the Divisional Secretaries' Divisions from
which such deaths have been reported; and

(iii)

the steps that will be taken by the Ministry
to raise awareness among people about the
use of agrochemicals?

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK ම&F1ම, අH? ස්ථාවර ෙයග අJව ශ්නයකට
උ?තර ෙද&න 1& වතාවකට වඩා ක ග&න බැහැ. ඊට ෙපර
උ?තර ෙද&න ඕනෑ. ෙබ_ෙහ_ම ස්1%I.
ශ්න අංක 9 - 2343/'17 - (1), ගK . රං}? ද ෙස_Iසා
මහතා. - [සභා ග/භය 1ළ නැත.]

(b)

If not, why?
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ග/ වසත
අමාතW.මා)

අrCහාෙ'

මහතා

(மாமி வச:த அ>விஹாேர
அைம/ச)
(The Hon.Wasantha
Agriculture)

-

Aluvihare

(කෘkක'ම

රාජW

கம%ெதாழி* இராஜா3க
-

State

Minister

of

ගK කථානායක1ම, කෘbක/ම අමාතO1මා ෙවJෙව& මම
එම ශ්නයට 41ර ෙදනවා.
(අ)

1452

පා/0ෙ+&1ව

(ආ) අදාළ ෙන_ෙ7.

(மாமி ஷார இ:னி* அமரேசன)

වසර

ෙවන? ප4ෙබධ නාශක
ඕගැෙනෙප_ස්ෙ°
 හා කාබෙ+
මරණ
Deaths
115

Aෂ9ම
Cases
358

මරණ Deaths

2010

Aෂ9ම
Cases
2214

2011

2322

75

595

07

2012

2577

67

766

10

2013

2506

76

572

12

2014

1605

45

391

04

2015

1482

45

257

05

2016

1116

37

244

02

ෙමම ද?ත
ෙන_මැත.

කෘbක/ම

(iii)

සඳහා කෘbක/ම ෙදපා/තෙ+&1ව ඛ
ප4ෙබධ නාශක ෙර}ස්´ා/ කා/යාලය AG&
අවශO යවර ෙගන ඇත.

ග/ .ෂාර ඉqL අමරෙසන මහතා

(i)

(ii)

equipment) හ³&වා ම හා ;ෙෂෙ= ච0ත
]ම

16

අමාතOාංශය

ගK කථානායක1ම, මෙ< පළවැ අ1K ශ්නය ෙමයI.
ගK රාජO අමාතO1ම, 41ර ලබාම 4බඳව ඔබ1මාට
ස්1%ව&ත ෙවනවා. ඔබ1මා 41ර යවාෙගන යන Aට මට
ෙ?Kෙq අධOයන ෙප_\ සහ%ක ප සාමානO ෙපළ Aභාගයට
ෙහ උසස් ෙපළ Aභාගයට කෘb AදOාව යන Aෂයය ඉෙගන
ග&නා ළමෙය; ශ්න පයකට උ?තර ෙදන AයI.
"ඒකාබධ ප4ෙබධ පාලනය", "දැJව? ]+" යන ඔය
උ?තර wක තමI ඒ ළමI කෘb ක/මා&තය ගැන හැම දාම
ෙද&ෙ&. දැ& ඔබ1මා 7ෙව? ඒ උ?තර wකI. හැබැI ා¶ය
ාෙයDක කෘb ක/මා&තෙ= ඔය කට31 Gධ වන බව;
ෙපෙන&ෙ& නැහැ. Aෙශෂෙය&ම අද අෙ° පස සK ෙවලා,
ෙබ_ ෙවලා, වස Aෙස& ෙත_ර ආහාරය; අ ට පWෙභජනයට
ග&න බැW ත??වයකට; එෙහම ආහාරය; ෙස_යා ගැlමට පවා
අපහa ත??වයකට ප? ෙවලා %ෙබනවා. හැබැI අ
ෙදපැ?තකට ණ ෙදනවා. වා·ජ කෘb ක/මා&තෙ=
සා+දාIක ¢ම අJගමනය ]ෙම& ලැෙබන අස්වැ&න සහ
ඵලදා¹තාව ඉතා අI.

ස1ව

•

GයHම ප4ෙබධ නාශක ඇaK+ සමඟ
සමානO ජනතාවෙ< පWTලනය සඳහා භාෂා
?වෙය& පWහරණ /ෙශ සහ ආර;ෂක
උපෙදස් සඳහ& ]ම. (ව/ෂ 1980 අංක 33
දරන ප4ෙබධනාශක පාලනය ]ෙ+
පනෙ? 8වන වග&%යට අJව)

•

ෙපර ක&න kn වැඩසටහ& ම[& GයHම
;ෙෂ ලධාW& ප4ෙබධ නාශක /ෙශ
හා පWහරණ A 4බඳ දැJව? ]ම.

•

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

යහප? කෘbකා/@ක 4ෙව? හා ඒකාබධ
ප4ෙබධ පාලන A AAධ ෙභග කාqඩ
සඳහා පව?වා ගැlම ච0ත ]ම.

•

ප4ෙබධ නාශක අෙළAසැ 0යා ප,ංx ]ම
හා සෑම ප4ෙබධ නාශක අෙළA සැල;
සඳහාම kn අෙළAකKෙවz (කෘb රසායන
අෙළA හා තා;ෂණ සහායක)  9ම සඳහා
අෙළAකKෙවz (කෘb රසායන අෙළA හා
තා;ෂණ සහායක)  9ම සඳහා kn
වැඩසටහ& ¡යා?මක ]ම.

•

ප4ෙබධ නාශක ස් ඇaK+ ¢මාJ£ලව
එක1 ]ම සහ %ච¤යකරණය සඳහා
¢මෙ7දය; ආර+භ ]ම.

•

කෘbක/ම ෙදපා/තෙ+&1ව ෙමෙහයවJ
ලබන ව& A\0 හා ¥පවාl වැඩසටහ&
ම[& කරJ ලබන දැJව? ]ම.

•

ප4ෙබධ නාශක පWහරණෙ= kගල
ආර;ෂක උපකරණ (personal protective

වා·ජ කෘb ක/මා&තෙ= වාෙ<ම මහා පWමාණ කෘb
ක/මා&තෙ= රත ෙවන ෙග_Aෙයzට ප0ෙබධ නාශක
භාAතාෙව& ෙත_රව උසස් ෂ්පාදනයකට -උසස් අස්වැ&නකටය&න අමාKI. වා·ජ පරමා/ථෙය& ෂ්පාදනය කරන
ෙග_9&ව ෙ+ ප0ෙබධ නාශක භාAතය පාලනය ]ම
ස+බ&ධෙය& දැJව? කරන ෙහ ඔ&ව ව/ධනය කරන
අH? /ණායකය& ෙහ අH? /මාණTº වැඩසටහ&
ඉ,Wෙ= අJගමනය කර&න අදහස් කරනවාද යලා තමI මම
ඔබ1මාෙග& අහ&ෙ&.

ග/ වසත අrCහාෙ' මහතා

(மாமி வச:த அ>விஹார)

(The Hon. Wasantha Aluvihare )

ගK ම&F1ම, ඔබ1මා 7ව ආකාරයට ෙ+
ස+බ&ධෙය& Aෙශෂ දැJව? ]+ වැඩසටහ& ෙග_Aජන
ෙසවා මධOස්ථාන ම[& ¡යා?මක ෙවනවා. කෘbක/ම
ප/ෙ=ෂණ
සංව/ධන
ලධාW&
එම
අමාතOාංශෙ=
ෙක+1මාෙ< උපෙදස් අJව ෙග_Aජන ෙසවා ෙශ 1ළ එම
වැඩසටහ& Gයලම 2018 ව/ෂය 1ළ ¡යා?මක ]මට ෙ+
වනෙක_ට කට31 කරලා %ෙබනවා.

ග/ .ෂාර ඉqL අමරෙසන මහතා

(மாமி ஷார இ:னி* அமரேசன)
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ෙ+ පා/0ෙ+&1ෙ7 ¶ට ඉහත ෙ+ ස+බ&ධෙය&
සංවාදය; ඇ% ණා. මම එදා? ෙ+ කාරණය පැහැ,0 කරලා
\&නා. අෙ° අ1ර0ෙ= රතන ස්වා¶& වහ&ෙස යනවා, උ&
වහ&ෙස බලාෙප_ෙර_?1 වන ආකාරයට කාබක ෙප_ෙහ_ර
භාAතා කරන ¢මෙ7දය&වලට ෙන_Dෙය_? ආqව
ෙපරළනවාය යලා. ඒකාබධ Aප;ෂය ෙයජනය කරන
ග+වල Gwන ෙබ_ෙහ අය ෙල_z හඬ; නඟනවා, "ෙ+ ආqව
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ෙත ෙද&ෙ& නැහැ. ෙප_ෙහ_ර ෙද&ෙ& නැහැ. ඒ සා ෙ+
ආqව ෙපරළ&න ඕනෑ" යලා.

ග/ ]]ර ජයෙකst මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ග/ කථානායක.මා

ඔ7, ගK කථානායක1ම.

(The Hon. Speaker)

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
ෙහ_ඳI. දැ& ඔබ1මාෙ< අ1K ශ්නය ෙම_ක;ද, ගK
ම&F1මා?

ග/ .ෂාර ඉqL අමරෙසන මහතා

(மாமி ஷார இ:னி* அமரேசன)
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

අ1K ශ්නය තමI මම අහ&ෙ&.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK රාජO ඇම%1ම, ඔබ1මා පැහැ,0 ]ම; කර&න
කැමැ%ද?

ග/ වසත අrCහාෙ' මහතා

(மாமி வச:த அ>விஹார)

(The Hon. Wasantha Aluvihare )

කැමැ%I, ගK කථානායක1ම.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Aවාදයකට ය&ෙ& නැ%ව අ1K ශ්නය අහ&න.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහ_ඳI ගK ම&F1ම, ඔබ1මාෙ< ශ්නය අහ&න.

ග/ .ෂාර ඉqL අමරෙසන මහතා

(மாமி ஷார இ:னி* அமரேசன)

ග/ ]]ර ජයෙකst මහතා

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

(மாமி சிசிர ஜயெகா)

ෙහ_ඳI, ගK කථානායක1ම.

(The Hon. Sisira Jayakody)

ගK රාජO ඇම%1ම, කෘbක/ම අමාතOාංශය 7වාට,
ෙග_Aජන ෙසවා ෙදපා/තෙ+&1ව 7වාට, ඔබ1මා ෙයජනා
කරන ඔය ¡යාව0ය ස+බ&ධව ා¶ය මට@& සාමානO
ෙග_9& දැJව? කරන ¢මෙ7දය; අපට ද&න නැහැ. ග+වල
කෘbක/ම ප/ෙ=ෂණ ලධාWෙය; ඉ&නවා. ඔ තමI ගෙ+
ඉ&නා පහළම ලධාWයා. සෑම ාම ලධාW වසමකටම එ;
ලධාWෙය; බැD& ඉ&නවා. අ දන Aයට න+ ඒ
ෙග_ල& ෙශපාලක වශෙය& ගෙ+ ය+ ය+ අEමතා/ථ
ඉෂ්ට කර ග&න දඟලනවා @ස;, කෘbක/මය ෙහ
කෘbක/මා&තෙ= වැදග? ඉස7 සඳහා දායක?වය; ද;ව&ෙ&
නැහැ. ඒ 4බඳව ඔබ1මාෙ< අදහස ෙම_ක;ද යන එක තමI
මෙ< ෙදවැ අ1K ශ්නය.

ග/ වසත අrCහාෙ' මහතා

(மாமி வச:த அ>விஹார)

(The Hon. Wasantha Aluvihare )

ගK කථානායක1ම, කාබක ෙප_ෙහ_ර ස+බ&ධව
දැJව? ]ම සඳහා ෙ+ ෙවනෙක_ට ෙග_Aජන ෙසවා
මධOස්ථානයකට
කෘපස ලධාWෙයz බැD& ප? කර
%ෙබනවා. එම කා/යය ස+බ&ධව අ ඒ ලධාWයාට වගYම
පවරා %ෙබනවා. කාබක ෙප_ෙහ_ර 4බඳ දැJව? ]ෙ+
වැඩසටහෙ& v+ මටමටම D& දැJව? ]ෙ+ කට31
කර&න යලා අ ඔ& දැJව? කර %ෙබනවා. Aෙශෂෙය&
ෙ+ ෙවනෙක_ට ෙගව1 වගා වැඩසටහන සා/ථකව ¡යා?මක
ෙවනවා. එම සා ඒ දැJව? ]ෙ+ වැඩසටහ& එම බල ෙශ
1ළ ¡යා?මක ෙවනවා, ගK කථානායක1ම.

ග/ ]]ර ජයෙකst මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ගK කථානායක1ම, -

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK GGර ජයෙක_~ ම&F1මා ගK රාජO ඇම%1මාෙග&
ශ්නය; අහ&න බලාෙප_ෙර_?1 ෙවනවාද?

ගK කථානායක1ම, අ
ෙමම ශ්නය ගK රාජO
අමාතO1මා ෙවත ෙගcරවෙය& ෙය_ කරනවා.
ගK රාජO අමාතO1ම, ෙලක උKම නකස් ර;bතෙ=
මාIෙ+ w ඉඩ+ අ;කර 21,000; තව1&ට බ\ ලා යලා
ඉඩ+ හා කෘbක/ම %සංස්කරණ වOාපාරෙ= අධO;ෂ1මා අද
කාශ කර %ෙබනවා.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK ම&F1ම, ඔබ1මා අහ&ෙ& ගK 1ෂාර ඉ³
අමරෙසන ම&F1මාෙ< ශ්නයට අදාළ කKණ; ෙන_ෙවIද?
ෙවන? කKණ; ගැනද ඔබ1මා අස&ෙ&? ෙ+, වාxක 41K
අෙ°;ෂා කරන ශ්න ඉ,Wප? කරන ෙ7ලාව. එමසා
ඔබ1මාෙ< ශ්නය ඇ¼මට ෙවන අවස්ථාව; ෙද&න+.
ශ්න අංක 12 -2434/'17- (1), ගK ජය&ත සමර9ර මහතා -

[සභා ග'භය .ළ නැත.]

ගංව.G Cපතට ප6 ]u: උසස් ෙපළ Cභාගයට
ෙපe ]vෙ8 අවස්ථා

ெவள பாதி *ளான மாணவ'க உய'தர
பாீைச ேதா. தடைவக
:

STUDENTS AFFECTED BY FLOODS: NUMBER OF ATTEMPTS
AT ADVANCED LEVEL EXAMINATION

2436/’17

13.ග/ වාuෙ:ව නානාය"කාර මහතා

(மாமி வா2ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අධOාපන අමාතO1මාෙග& ඇ ශ්නය - (1):
(අ)

(i)

පaDය ,නවල ඇ%u ගංව1W& Aපතට ප?
ෙශවල ප,ංx fෂO fෂOාව&ට අ.ෙප_.ස.
(උසස් ෙපළ) Aභාගය සඳහා 04 වර; ෙපl Gwය
හැ බවට අාමාතO1මා AG& කාශය; කළ
බව ද&ෙ&ද;

1455

1456

පා/0ෙ+&1ව

[ගK වාaෙව නානාය;කාර මහතා]

(ii)

(iii)

එෙස ව?, ෙ+ ද;වා එයට අදාළ උපෙදස් m
ලංකා Aභාග ෙදපා/තෙ+&1ව ෙවත ලැ¾
ෙන_මැ% බව 4ග&ෙ&ද;

(iii)

(ආ) ෙන_එෙස න+, ඒ ම&ද?

க வி அைம சைர ேகட வினா:
( அ) (i )
கடத
நாகளி
ஏ பட
ெவ0ள'
ெபகினா பாதிக'பட பிரேதச<களி
வசி+ மாணவ மாணவிக0 க.ெபா.த.
(உய$தர) பாீைச+ 04 தடைவக0 ேதா ற
BCெமன பிரதம அைம ச$ D ெறா&ைற
ெவளியிடா$
எ&பைத
அறிவாரா
எ&பைதC;
(ii ) எனிE
இவைர அ சபத'பட
அறி2Fத க0
இல<ைக
பாீைசக0
திைணகளதி + கிைடகவி ைல எ&பைத
ஏ Fெகா0வாரா எ&பைதC;
(iii ) ஆெமனி , அத அறி2Fத கைள இல<ைக
பாீைசக0 திைணகளதி + அE'4வத +
நடவைக எG'பாரா எ&பைதC,
அவ$ இ சைப+ அறிவி'பாரா?
( ஆ) இ&ேற , ஏ&?
asked the Minister of Education:
Will he inform this House(i)

whether he is aware that the Prime Minister
has stated that the students residing in areas
affected by recent floods can sit the G.C.E.
(Advanced Level) Examination four times;

(ii)

whether he admits that the Department of
Examinations - Sri Lanka has not received
any instructions pertaining to it
nevertheless; and

(iii)

(b)

if so, whether he will take action to send
such instructions to the Department of
Examinations - Sri Lanka?

If not, why?

ග/ අUල
අමාතW.මා)

Cරාw

කාGයවස8

මහතා

(අධWාපන

(மாமி அகில விரா@ காாியவச - க*வி அைம/ச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

ගK කථානායක1ම, එම ශ්නයට 41ර ෙමෙසI.
(අ)

එෙහI& ගංව1W& ඩාවට ප? ෙශය&
ප,ංx fෂO fෂOාව&ට ද ඉහත දැ;ෙවන ලද
ෙක_&ෙGවලට යට?ව අ.ෙප_.ස. (උසස් ෙපළ)
Aභාගයට ඕනෑම වාර ගණන; ෙපl Gමට
හැයාව ඇත.

එෙස න+, එම උපෙදස් m ලංකා Aභාග
ෙදපා/තෙ+&1ව ෙවත යැ9මට කට31
කර&ෙ&ද;

ය&න එ1මා ෙමම සභාවට ද&ව&ෙ&ද?

(a)

ෙපcග0ක අෙ°;ෂකෙයz ෙලස තමා කැම%
ඕනෑම වාර ගණන; අ.ෙප_.ස. (උසස් ෙපළ)
Aභාගය සඳහා ෙපl Gwය හැක.

(i)

ඔ7.

(ii)

අ.ෙප_.ස. (උසස් ෙපළ) Aභාගය සඳහා 13 වසර
ඉෙගl+ කරන ලද හා පාසලට පැ@ෙ+
%ශතය 80% ; ස+X/ණ u ඕනෑම fෂOෙයzට
ෙහ fෂOාවකට පාස අෙ°;ෂකෙයz ෙලස
වාර 02ක ෙපl Gමට හැයාව ඇත. එෙම&ම

නැත.

(ආ) අ.ෙප_.ස. (උසස් ෙපළ) Aභාගයට ෙපl Gම 4බඳ
ෙක_&ෙG ෙවනස් ]ෙ+ අවශOතාව; පැන නැÀ
ෙන_මැ% බැA&, Aභාග ෙදපා/තෙ+&1ව ෙවත නැවත
ෙවනස් උපෙදස් ලබා මට අවශOතාව; නැත.

ග/ වාuෙ:ව නානාය"කාර මහතා

(மாமி வா2ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

41ර ලබාම 4බඳව ඇම%1මාට ස්1%I.
ඒ Aපතට ප? ෙශවල fෂOය& Aපතට ප?9ෙ+ ෙහ1ව
උඩ හතරවාරය; Aභාගයට ෙපl Gw&න ඉඩ ලබාෙදනවා
යලා ඒ කාශය කෙළ අගමැ%1මා. ඒ ය&ෙ& පාස හරහා.
ඔබ1මා 7ව කාරණය හW. දැනට %ෙබන l%ය අJව පාසල
හරහා ෙපl Gw&න kÁව& ෙදවරI. ඒ? Gයයට 80;
පැ@ෙ+ ෙඛනවල %ෙබ&නා u සා/ථක?වය උඩ. ෙ+
ගංව1ර Aප? ෙහ1 උඩ, නායයා+ Aප? ෙහ1 උඩ ඒ අයට
පාසලට G ,න ගණන එ&න බැW ණ?, ඒ පැ@ෙ+ අව
ෙන_තකා ඔ&ට පාස0&ම ෙදවරකට වඩා Aභාගයට ෙපl
Gමට අවස්ථාව ෙදන බව; තමI 7ෙ7. ඒක 1&වර; ද,
හතරවර;ද ය&න මම ද&ෙ& නැහැ.
Aපතට ප? ෙවÂච දKෙව; ෙමවර උසස් ෙපළ Aභගායට
ෙපl Gw&ෙ& ෙදවනවර න+, ඒ Aපතට ප? ෙවÂච කාලෙ=
ණ k ත??වය සා 1&වන වර? එම Aභාගයට
පාසෙල&ම ෙපl Gw&නට අවස්ථාව; ෙදනවාද?
ඕනෑම
ෙකෙනzට ඕනෑම වාර ගණන; ෙපl Gw&න kÁව& බව
ඔබ1මා 7වා. ඒක වැර,I. fෂOෙයzට උසස් ෙපළ Aභාගයට
ෙපl Gw&නට අවසරය; ෙද&න වමනා නැහැ. න?, ෙ+
අවසරය වමනා ව&ෙ&, ෙදවතාවකට වඩා පාසල ම[& ෙපl
GමටI. ගK ඇම%1ම, ඔබ1මාට ෙ+ ශ්නය ෙ?ෙරනවා.

ග/ අUල Cරාw කාGයවස8 මහතා

(மாமி அகில விரா@ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගK කථානායක1ම, අෙ° ගK ම&F1මා, ටk
අමාතO1මා යන ආකාරයට, Aපතට ප?, පාසල 14& උසස්
ෙපළ Aභාගයට ෙපl Gwන දKව&ට පැ@ෙ+ ෙඛනෙ=
Gයයට 80 බලපා&ෙ& නැහැ. ගංව1ර %{ණ ෙශවල අයෙ<
පැ@ම අ ණ? ඒ අයට උසස් ෙපළ Aභාගය සඳහා ෙපl
Gමට අවස්ථාව ලැෙබනවා. දැනටම? අ ඒ කKණ දැJ+ ලා
%ෙබ&ෙ&.
ගK කථානායක1ම, ඇ?තටම ෙමම ශ්නය ඔබ1මා
උසස් අධOාපන අමාතOාංශෙය& ඇGය 31 ශ්නය;. අ ෙ+
ගැන උසස් අධOාපන අමාතOාංශයට දැJ+ \&නා. උසස්
අධOාපන අමාතOාංශෙය& තමI Aශ්වAදOාලයට ඇ1ළ? කර
ගත 3?ෙ? වාර Yයක ද යන එක `රණය කර&ෙ&. වාර
1නක ඇ1ළ? කර ගත 31 බවට l%ය දාලා %ෙබ&ෙ& උසස්
අධOාපන අමාතOාංශෙය&. අ ෙ+
4බඳව දැJ+ ලා
%ෙබනවා.
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ග/ වාuෙ:ව නානාය"කාර මහතා

(மாமி வா2ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගK අමාතO1ම, ඔබ1මාෙ< 41ර අJව ෙ+ කා/යය
ඔබ1මාට අI% නැ% බවI ය&ෙ&. ගK අමාතO1ම, මම
ෙප&ව&ෙ& ඔබ1මාෙ< Aෂය පථයට අI% උසස් ෙපළ
Aභාගයට ඉඳ ගැlමට පාසල ම[& ලැෙබ&නා u අවස්ථාව
ස+බ&ධවI. Aශ්වAදOාලයට ඇ1ළ?9ෙ+ කKණ ෙන_ෙවI මා
ය&ෙ&. Aපතට ප? u තැ&වල එවැ ගැටHව; ඇ% බව
ෙප&වන දKව&ට තව? වාරය; ෙහ ෙදක; පාසල 14&ම
උසස් ෙපළ Aභාගයට ෙපl Gw&නට -එම Aභාගයට ඔ& ෙපl
Gwෙ= ෙදවැ වාරෙ= න+, 1&ෙව වාරෙ= ෙපl Gw&නඅවස්ථාව ෙදනවාද යලාI මම ඇෙ7.

කළාට පස්ෙස, මම අද ෙක+1මාටI, Aභාග ෙක_මසාWස්
ජනරා1මාටI එය නැවත? මත; කර උපෙදස් \&නා, ඒ
අවස්ථාව ලබා ෙද&න යලා.
ඒ වාෙ<ම ඔබ1මා 7වා වාෙ< පාසෙල&ම ඉH+ ]මට
අවශOතාව %ෙබනවා න+, එෙහම කK හW ඉ&නවා න+ මම
ඒක? ලැහැස්% කරලා ෙද&න+. මම ඒ ස+බ&ධෙය& අදම
උපෙදස් ෙද&න+.

ග/ x:yක පරණ මහතා

(மாமி %திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගK කථානායක1ම,-

ග/ කථානායක.මා
ගK ඇම%1ම, පාස අය\+කKවz ෙලස උසස් ෙපළ
Aභාගයට ෙපl Gමට ඉඩ; ලැෙබනවා න+ තමI එදා
අගමැ%1මා යk කාරණාව අදාළ ෙව&ෙ&. මා එම ශ්නයI
ඔබ1මාට ෙය_ කර&ෙ&.

ග/ අUල Cරාw කාGයවස8 මහතා

(மாமி அகில விரா@ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගK ම&F1ම, උසස් ෙපළ Aභාගය සඳහා පාස
අය\+කKවz ෙලස ෙපl Gwය හැ;ෙ; ෙදවර; පමණI.
1&වන වර ෙපl Gwනවා න+, ෙපcග0ක අය\+කKවz ෙලස
පමණI ඉH+ කළ හැ;ෙ;. 1&වන වර පමණ; ෙන_ෙවI,
හතරවන වර, පස්වන වර, හයවන වර ආ, වශෙය& අවශO න+
Yප වතාව; ව? ෙපcග0කව Aභාගයට ෙපl Gෙ+ හැයාව
%ෙබනවා. ෙදවන වර පමණ; ෙන_ව, 1&වන වර? පාස
අය\+කKවz ෙලස ෙපl Gමට අවස්ථාව ලබා ෙද&න යා
ඔබ1මා යනවා න+, අපට kÁව& ඒ ගැන ¡යා කර&න.
හැබැI, මට ෙ?ෙර&ෙ& නැහැ-

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)
ගK {ක ප%රණ ම&F1ම, ඔබ1මා ෙ+ ශ්නයටම අදාළ
ශ්නය;ද අහ&ෙ&?

ග/ x:yක පරණ මහතා

(மாமி %திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔ7.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK ඇම%1ම,
කැමැ%Iද?

ඔබ1මා

(மாமி அகில விரா@ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

කැමැ%I, ගK කථානායක1ම.

ග/ x:yක පරණ මහතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගංව1ෙර& Aපතට ප? ෙශවල දKව&ට.

ග/ අUල Cරාw කාGයවස8 මහතා

(மாமி அகில விரா@ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔ7, ගංව1ෙර& අවතැ& u ෙශවල දKව&ට AතරI. ගK
ම&F1ම, ඒ ස+බ&ධෙය& මම දැJ+ ෙද&න+.
හැබැI ගK ම&F1ම, ෙදවර; පාස අය\+කKවz ෙලස
ෙපl ඉඳලා 1&වන වර ෙපcග0ක අය\+කKවz ෙලස ෙපl
Gw&න? kÁව&කම %ෙබනවා. 1&වන වර? පාසෙල& අය\+
කෙළ_? ඒ ළමI&ව නැවත ප&%වලට ඇ1ළ? කළ 31ව
%ෙබනවා. අවශOතාව; %ෙබනවා න+ ෙපcග0කව අය\+
කර&න kÁව&. ෙම_කද, අK\ ෙදක; පාසෙල& ඉෙගන ෙගන
Aභාගයට 0යලා, තව? අවස්ථාව; ලා පාසල 1ළ ඉෙගන ෙගන
නැවත පාසල 14&ම අය\+ කර&න ඕනෑද, එෙහම ඉලන
දKව& ෙක_Âචර GwIද යලා මට ෙ+ අවස්ථාෙ7 ය&න
බැහැ. මම තන Aයට ඉතාම ¼@ත දKව& Wස; GwI.

]ම; කර&න

ග/ අUල Cරාw කාGයවස8 මහතා

ග/ වාuෙ:ව නානාය"කාර මහතා

(மாமி வா2ேதவ நாணாயகார)

පැහැ,0

(மாமி %திக பதிரண)

ගK කථානායක1ම, ගK ඇම%1මා ඉතා වැදග?
කාරණය; 7වා, ගංව1රට හan ෙශවල දKව&ෙග&
Gයයට 80 පැ@ම බල&ෙ& නැහැ යලා. ගK
කථානායක1ම, අෙ° ෙශෙ= ගංව1ර ත??වය ප];ෂා
කර&න ඔබ1මා? ආවා. ගK ඇම%1මා ෙ+ කාරණය 0&ම
යk ෙවලාෙ7 මම ;ෂ·කව මෙ< ජංගම \රකථනෙය& කථා
කරලා, මාතර ,ස්;කෙ= ජා%ක පාස පය& ඒ 4බඳව
Aමaවා. එම ජා%ක පාසවල A\හප%1ම&ලා ෙ+
වනෙක_ට? Gයයට 80ක පැ@ම යන කාරණය 4බඳව
ත,&ම ¡යා කරලා %ෙබනවා. Admissionවලට න+ 0යා එවා
%ෙබ&ෙ&? එම %ශතය %ෙබන අයෙ< AතරI. ඒ අJව
ගංව1රට හa n ෙශවල දKව& Wස; ඉ&නවා, අෙප_ස
උසස් ෙපළ Aභාගයට න+ ඇ1ළ? කරලා එවලා නැ%. ඒ දKව&
ෙල_z ශ්නයකට ණ ෙදනවා. න+ ඇ1ළ? කරලා එවලා?
නැහැ; දැ& න+ ඇ1ළ? කර&න ෙවලාවz? නැහැ. Aභාගය
පව?ව&න %ෙබ&ෙ&? තව මාස පයI. ඒ සා ෙ+ සඳහා
පැහැ,0 ¢මෙ7දය; අවශO ෙවI.

ග/ අUල Cරාw කාGයවස8 මහතා
සාමානO ¢මයට අJව Aභාගයට ෙපl Gෙ+ අවස්ථා
1න; ඇ1ළත පමණI Aශ්වAදOාලයට ඇ1ළ? Aය හැ;ෙ;.
න? ගK අාමාතO1මා 7වාට පaව අ ඒ ,නවලම උසස්
අධOාපන අමාතOාංශයට දැJ+  %ෙබනවා, ගංව1ර ආපදාව ඇ%
ෙවÂච ෙශවල දKව&ට හතරවන වතාවට? ඒ අවස්ථාව ලබා
ෙද&න යා. ගK ම&F1ම, ඔබ1මා ෙ+ ශ්නය ඉ,Wප?

(மாமி அகில விரா@ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගK ම&F1ම, ඔබ1මා කKණාකරලා ඒ A\හවල න+
මට ලබා ෙද&න.
A\හ ඇ1ෙළ ෙන_ෙවI, අධOාපන
අමාතOාංශය %ෙබ&ෙ&. අධOාපන අමාතOාංශෙය& තමI
පාසවලට ච¢ෙඛ z? කර&ෙ&; පාස දැJව?
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පා/0ෙ+&1ව

[ගK අල Aරා කාWයවස+ මහතා]

කර&ෙ&. ඒ සා ෙම_ක; හW ශ්නය; %ෙබනවා න+ ඒ
ෙග_ල& අෙප& උපෙදස් පැ%ය 31ව %ෙබනවා. ඒ 4බඳව
අපට වහාම දැJ+ ෙද&න.
ගK කථානායක1ම, ස%ෙ= ,නවල උෙ 7.30 Gට සවස
1.30 ද;වා පාස පැවැ?ෙවන ෙ7ලාව 1ළ ෙපcග0ක ප&%
පැවැ?9ම තහන+ කරලා ඉ,Wෙ=  මම කැvන පකාව;
ෙගෙන&න බලාෙප_ෙර_?1 ෙවනවා.
දැ& අ
KවK
බඳවාෙගන %ෙබනවා. A\හප%වK හාරදහස; බඳවාෙගන
%ෙබනවා. ඔබ1මා ද&නවා, ෙග_ඩ; අපාක+ සkරා %ෙබන
බව. ෙ+ වසර 1ළ? අ GයHම K kර°පා kරව&න
බලාෙප_ෙර_?1 ෙවනවා. ඒ සා උෙ 7.30 Gට සවස 1.30
ද;වා කාලය 1ළ ෙපcග0ක ප&% පැවැ?9ම තහන+ කරලා
අ ඉ;ම&ම කැvන පකාව; ෙගෙනනවා. ෙම_කද, දKව&
පාසල ෙවත ෙය_ කර&න ඕනැ.
සමහර ෙවලාවට ෙ+ක
AලාGතාව; බවට ප? ෙවලා %ෙබනවා.
අ තාෙගන wෙ= KවK&ෙ< ශ්න ආ ෙව සාය
යලාI. ඊට? වැ~ය දැ& ඒක AලාGතාව; ෙවලා %ෙබනවා. ඒ
ස+බ&ධෙයJ? ඉ,Wෙ=  අ කැvන පකාව; ඉ,Wප?
කරනවා.

ග/ x:yක පරණ මහතා

(மாமி %திக பதிரண)

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙදවන වටය.

{රාCදWා6මක ව|නාකමU N6 ස්ථාන :
1ලM Sස්p"කය

ெதாெபாளிய ாீதியி ெப மதிமி க இடக:
ைலதீ மாவட

PLACES OF ARCHAEOLOGICAL INTEREST: MULLAITIVU
DISTRICT

1233/’16

1. ග/ උදය භා6 ග8ම,ල මහතා (ග/ ආ'.එ8. ප:ම
උදයශාත }ණෙසකර මහතා ෙවXවට)

(மாமி உதய பிரபா% கமபில - மாமி ஆ. எ.
ப%ம உதயசா:த ணேசகர சாபாக)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila on behalf of the
Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

අධOාපන අමාතO1මාෙග& ඇ ශ්නය - (2):
(අ)

(i)

ල%7 ,ස්;කෙ= ටා ඇ% kරාAදOා?මක
වwනාකම& 3? ස්ථාන සංඛOාව ෙක_පමණද;

(ii)

එම ස්ථාන අතW& දැනට සංර;ෂණ කට31
G\කරJ ලබන ස්ථාන කවෙ/ද;

(iii)

ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව/ෂවල ෙව& කරන ලද
ද මාණය ෙව& ෙව& වශෙය& ෙක_පමණද;

(iv)

එඊ ස්තවා& AG& Aනාශ කරන ලද
kරාAදOා?මක වwනාකම& 3? ස්ථාන
කවෙ/ද;

(v)

එම Aනාශය& 4බඳව ත;ෙසKව; කර
ඇ?න+, ත;ෙසK වwනාකම ෙව& ෙව&
වශෙය& ෙක_පමණද;

(vi)

එම Aනාශය& ස+බ&ධෙය& l%මය
ෙගන %ෙ|ද;

(vii)

ඉහත Gයෙලම X/ණ වා/තාව; ඉ,Wප?
කර&ෙ&ද;

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගK කථානායක1ම, -

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙම_ක;ද, ගK ම&F1ම ශ්නය?

ග/ x:yක පරණ මහතා

(மாமி %திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගK කථානායක1ම, එම කාරණය ඉතා ෙහ_ඳI. හැබැI,
ෙම අෙප_ස (උසස් ෙපළ) kන];ෂණ ප&%? නව?ව&න
ෙවI. kන];ෂණ ප&%වලට තමI පාස ළමI& ෙග&වා
ග&ෙ&. න?, kන];ෂණ ප&% පව?ව&ෙ& ෙදවැ වර
Aභාගය කරන ළමI& සඳහාI. kන];ෂණ ප&% නාමෙය&
තමI පළවැ වතාවට Aභාගයට ෙපl Gwන ළමIJ? ෙග&වා
ග&ෙ&.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබ_ෙහ_ම ස්1%I. අ ඒ ගැන ෙවනම කථා කර.
ශ්න අංක 14 - 2461/'17 -(1), ගK ඉෂා; රමා& මහතා.

ග/ ඉෂා" රzමා මහතා

(மாமி இஷா ரஹுமா)
(The Hon. Ishak Rahuman)

ගK කථානායක1ම, මා එම ශ්නය අහනවා.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා
(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Provincial Councils
and Local Government, I ask for two weeks' time to
answer that Question.
ශ්නය ම. Sනක` ඉSGප6 Ugමට Lෙය3ග කරන ල`.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

යවර

ය&න එ1මා ෙමම සභාවට ද&ව&ෙනද?
(ආ) ෙන_ එෙස න+, ඒ ම&ද?

க வி அைம சைர ேகட வினா:
B ைலதீ2 மாவடதி அைம0ள ெதா
ெபாளிய ாீதியி ெபFமதிமிக இட<களி&
எணிைக யா;
(ii)
ேம ப இட<களி த ேபா ேபண பணிக0
ேம ெகா0ள'பGகி&ற இட<க0 யாைவ;
(iii ) இத காக 2015 ம F 2016ஆ ஆGகளி
ஒக'பட பணெதாைக ெவ/ேவறாக
எ/வள2;
(iv ) எ .ாீ.ாீ.ஈ. பய<கரவாதிகளா
அழிக'பட
ெதா ெபாளிய
ாீதியி
ெபFமதிமிக
இட<க0 யாைவ;
(v ) ேம ப அழி2க0 ப றிய மதி'Nெடா&F
ெச%ய'ப'பி&, மதி'NG' ெபFமதி
ெவ/ேவறாக எ/வள2;
(vi ) ேம ப
அழி2க0 ெதாட$பாக
சட
நடவைகக0 ேம ெகா0ள'பG0ளனவா;

(அ) (i )

1461

1462
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ேம ப அைனதின BOைமயானேதா$
அறிைகைய சம$'பி'பாரா;
எ&பைத அவ$ இ சைப+ அறிவி'பாரா?
(ஆ) இ&ேற , ஏ&?
(vii )

පuගා ෙ:ශවල ය|තල පහuක8 වැtSN=
Ugම : යාමා'ග
பிதகிய பிரேதசகளி உகடைம!" வசதிகைள
ேமப$த: நடவ& ைக
DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE FACILITIES IN
REGRESSIVE AREARS: MEASURES TAKEN

1426/'16

asked the Minister of Education:
(a)

(b)

2. ග/ උදය භා6 ග8ම,ල මහතා (ග/ (ආචා'ය)

Will he inform this House(i)

how many places of archaeological interest
are located in
the Mullaitivu District;

(ii)

in how many places conservation activities
are being carried out of the aforesaid sites;

(iii)

what amounts were allocated in the years
2015 and 2016 for this purpose, separately;

(iv)

what places of archaeological interest were
destroyed by the LTTE terrorists;

(v)

if an assessment of such destructions has
been done, what the estimated value is in
respect of each site separately.

(vi)

whether legal measures have been taken in
respect of these destructions; and

(vii)

whether he will submit a comprehensive
report on all above?

If not, why?

බcල }ණව'ධන මහතා ෙවXවට)

(மாமி உதய பிரபா% கமபில
ணவதன சாபாக)

மாமி ப:ல

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila on behalf of the
Hon. Bandula Gunawardane)

ද හා ජනමාධO අමාතO1මාෙග& ඇ ශ්නය - (1):

(අ)

(i)

2016 අයවැය ෙයජනා අංක 202ට අJව
ඇමWකාJ ෙඩ_ල/ @0යන 10 ; ආෙයජනය
කරන ෙහ නව 8යා අවස්ථා 500 ; ජත
කරන පaගා¶ ෙශවල ආර+භ කරJ ලබන
වOවසාය& සඳහා aAශාල බ\ සාJබලය&
/ෙශ කරJ ලැÊ පW,, 2016 ව/ෂය 1ළ
ආර+භ කරන ලද වOවසාය& 4බඳ ලැIස්1ව;
ඉ,Wප? කර&ෙ&ද;

(ii)

උ;ත ෙයජනාව ඉ,Wප? ]ෙ+ හ³නාග?
පaගා¶ ෙශ කවෙ/ද;

(iii)

එY පaගා¶ෙශවල යwතල පහaක+
වැ~,3n ]ම සඳහා 2000 ව/ෂෙ= Gට ෙ+
ද;වා රජය ම[& අJගමනය කළ ¡යාමා/ග
කවෙ/ද;

(iv)

යwතල පහaක+ Aශාල වශෙය& සංව/ධනය
ෙන_කර, පaගා¶ ෙශවලට ක/මා&ත වOා°ත
කළ ෙන_හැ බව 4ග&ෙ&ද;

ග/ අUල Cරාw කාGයවස8 මහතා

(மாமி அகில விரா@ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගK කථානායක1ම, මා එම ශ්නයට
කරනවා.

-

41ර සභාගත*

ය&න එ1මා ෙමම සභාවට ද&ව&ෙනද?

* සභාෙ8සය මත තබන ලද ,-.ර:
*

(ආ) ෙන_ එෙස න+, ඒ ම&ද?

சபாடதி ைவ கபட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

நிதி ம F ெவ+சன ஊடக அைம சைர ேகட வினா:

(i)

ගෙ7ෂණය අවස& කර ෙන_මැත. දැනට අනාවරණය
කරෙගන ඇ% kරාAදOා ස්ථාන සංඛOාව 176. ඉ,W
ගෙ7ෂණ අJව ෙමම සංඛOාව ෙවනස් Aය හැය.

(ii)

දැනට සංර;ෂණ කට31 G\ කරJ ෙන_ලැෙ|.

(iii)

සංර;ෂණ කට31 සඳහා ද ෙව&කර නැත.

(iv)

දැනට වා/තා 9 ඇ% පW, ''අ+බකාම&'' න+ ස්ථානෙ= ඇ%
zඩා පැර· ෛචතOය ඉංÅG L අzර හැඩයට කපා
බංකරය; ඉ,කර %{·. ෙමම ස්ථානෙය L.T.T.E
ස්තවා kn පාසල; %¾ ඇත.

(v)

ත;ෙසK කර ෙන_මැත.

(vi)

නැත.

(vii)

ඔ7.

(ii)

*ඇnම 01
- දැනට අනාවරණය කරෙගන ඇ%
kරාAදOා ස්ථාන 176 4බඳ වා/තාව.
*ඇnම 02 - ''අ+බකාම&'' kරාAදOා ස්ථානය
සAස්තර වා/තාව.
(ආ)

4බඳ

(iii)

අදාළ ෙන_ෙ7.

—————————
* {ස්තකාලෙ තබා ඇත.
*

(அ) (i)

னிைலயதி ைவ கபள.

* Placed in the Library.

(iv)

2016ஆ ஆGகான வர2ெசல2திட
B&ெமாழி2 இலக 202 இ& பிரகார
அெமாிக ெடால$ 10 மி யைன BதQG
ெச%கி&ற அ ல 500 4திய ெதாழி
வா%'4கைள பிற'பிகி&றதான பி&த<கிய
பிரேதச<களி ஆரபிக'பGகி&ற ெதாழி
Bய சிக3+ பாாிய வாி ஊ+வி'4க0
விதைரக'படத& பிரகார, 2016ஆ
ஆ ஆரபிக'பட ெதாழி Bய சிக0
ப றிய பயெலா&ைற சம$'பி'பாரா;
ேம ப B&ெமாழிவிைன சம$'பிைகயி
இன<காண'பட பி&த<கிய பிரேதச<க0
யாைவ;
ேம ெசா ல'பட பி&த<கிய பிரேதச<களி
உகடைம'4 வசதிகைள B&ேன F
வத காக 2000ஆ ஆ இ ைறவைர
அரசா<கதினா கைட'பிக'பட வழி
Bைறக0 யாைவ;
உகடைம'4 வசதிகைள பாாியளவி
அபிவிதி ெச%யாம பி&த<கிய பிரேதச<
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පා/0ෙ+&1ව

developing
infrastructure
facilities
including
construction of highways and irrigation, providing
facilities such as electricity and drinking water,
improving education and health facilities, urban
development and expanding communication have been
carried out while special projects were implemented to
develop market facilities and providing loan facilities
under concessionary rates, and expanding banking
network to the rural areas. As a result, the Poverty
Headcount Index has been reduced from 22.7% in the
year 2002 to 4.1% in the year 2016 and the poverty in
regressive areas has been reduced significantly.

[ගK උදය භා? ග+ම& ල මහතා]

க3+
ைகெதாழி கைள
விRதாிக
இயலாெத&பைத ஏ Fெகா0கிறாரா;
எ&பைத அவ$ இ சைப+ அறிவி'பாரா?
(ஆ) இ&ேற , ஏ&?
asked Minister of Finance and Mass Media:
(iv)

(a)

Will he inform this House(i)

whether a list of the enterprises commenced
in year 2016 in accordance with the massive
tax amnesty granted for the enterprises to be
commenced in regressive areas that make
an investment of US Dollars 10 million or
generate
500
new
employment
opportunities as recommended from the
Proposal No. 202 of the 2016 Budget will
be submitted;

(ii)

the regressive areas identified
presenting the aforesaid Proposal;

(iii)

the measures taken by the Government up
to now from year 2000, when developing
infrastructure facilities of aforesaid
regressive areas; and

(iv)

(b)

it is admitted that industries cannot be
expanded to regressive areas, without
massive development of infrastructure
facilities?

Does not arise.

2010 - 2014 ද"වා අ>-Lස් ගැ7ම ෙහ.ෙව
ය ය අ> ඇ. : Cස්තර

வைர யாைன - மனித ேமாத னா
இறத யாைனக : விபர

2010-2014

ELEPHANTS KILLED DUE TO HUMAN-ELEPHANT CONFLICT
FROM 2010 TO 2014: DETAILS

1740/’17
ග/ x:yක පරණ මහතා (ග/ චද Cෙw]G මහතා
ෙවXවට)

3.

(மாமி %திக பதிரண
சாபாக)

Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass
Media, I table* the Answer.
* සභාෙ8සය මත තබන ලද ,-.ර:

சபாடதி ைவ கபட விைட :

* Answer tabled:
(i)

Proposal No. 202 of the Budget 2016 was not
implemented and Inland Revenue Act had to be
amended to give effect to this proposal. Since the new
Inland Revenue Act has been prepared on long-term
policy for simplifying and justifying the tax policy by
the Government, amendments have not been
introduced to the existing Act.
Accordingly, a new Inland Revenue Act was drafted to
provide prevailing tax concessions and anticipated tax
concessions including the Budget Proposals 2016 and
it is implemented from the date of 01.04.2018.

(ii)

The areas with low economic growth, low per capita
income, higher rate of poverty and unemployment,
lack of education and health facilities, are identified as
regressive areas. Accordingly, Northern, Eastern and
Uva Provinces are considered as regressive areas. Also
regressive areas have been identified in every province
of the country.

(iii)

The Government has implemented special assignments
from the year 2000 in support of the programmes for
strengthening of rural economy and special projects for

-

மாமி சமி:த விேஜசிறி

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon.
Chaminda Wijesiri)

%රසර සංව/න හා වනËA අමාතO1මාෙග& ඇ ශ්නය (1):
(අ)

(i)

ව/ෂ 2010 Gට 2014 ද;වා අ0 - @ස් ගැ ම
ෙහ1ෙව& @යDය අ0 ඇ1& සංඛOාව, එ; එ;
ව/ෂය අJව ෙව& ෙව& වශෙය& ෙක_පමණද;

(ii)

එෙස @යDය අ0 ඇ1& @යDය ස්ථාන කවෙ/ද;

(iii)

එම කාල ¼මාව 1ළ බරපතල 1වාල ලැÊ හා
අසාධO ත??වයට ප? uඅ0 ඇ1& සංඛOාව
ෙක_පමණද;

(iv)

ව?ම& යහපාලන රජය යටෙ? අ0 ඇ1&ෙ<
මරණ සංඛOාව හා අ0 @ස් ගැ ම අවම ]මට
අමාතOාංශය ග&නා යවර කවෙ/ද;

If not, why?

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

(a)

(b)

when

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

*

However, the policy of the Government is to expand
the industries in regressive areas in line with
development of infrastructure facilities of such areas.

ය&න එ1මා ෙමම සභාවට ද&ව&ෙනද?
(ආ) ෙන_ එෙස න+, ඒ ම&ද?

வSவாதார அபிவிதி ம F வனசீவராசிக0
அைம சைர ேகட வினா:
(அ) (i )
2010ஆ ஆ 2014ஆ ஆG வைர
யாைன - மனித ேமாத க0 காரணமாக இறத
யாைனகளி& எணிைக ஆGவாாியாக
தனிதனியாக எ/வள2;
(ii)
அ/விதமாக இறத யாைனக0 இறத
இட<க0 யாைவ;
(iii ) ேம ப கால எ ைல+0 கG<காயB ற
ம F உயிராப நிைல+0ளான யாைன
களி& எணிைக யா;
(iv ) த ேபாைதய ந லாசி அரசா<கதி&கீT
இறத யாைனகளி& எணிைகையC
யாைன - மனித ேமாத கைளC +ைறக
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அைம 6 ேம ெகா03 நடவைகக0
யாைவ;
எ&பைத அவ$ இ சைப+ அறிவி'பாரா?
(ஆ) இ&ேற , ஏ&?
asked the Minister of Sustainable Development and
Wildlife :
(a)
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Will he inform this House(i)

separately, in terms of each year, the
number of elephants died by reason of
human - elephant conflicts from the year
2010 to 2014;

(ii)

the locations where the elephants died;

(iii)

the number of elephants died, got injured
and got into critical conditions; and

(iv)

the measures that will be taken to
minimize the number of elephant deaths
and human elephant conflicts, under
present Good Governance Government?

(b) If not why?

•

(b)

Introduction of a system to handover the
maintenance works of rural electric fences to the
public.

Does not arise.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Question No. 5 - 2117/'17 - (1), Hon. Douglas
Devananda.
ග/ x:yක පරණ මහතා

(மாமி %திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගK කථානායක1ම, ගK ඩ<ලස් ෙවාන&දා ම&F1මා
ෙවJෙව& මා එම ශ්නය අහනවා.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Prison Reforms,
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious
Affairs, I ask for two weeks' time to answer that
Question.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

ශ්නය ම. Sනක` ඉSGප6 Ugමට Lෙය3ග කරන ල`.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Question ordered to stand down.

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)

Sir, on behalf of the Minister of Sustainable
Development and Wildlife, I table* the Answer.
* සභාෙ8සය මත තබන ලද ,-.ර:
*

சபாடதி ைவ கபட விைட :

* Answer tabled:
(a)

(i)

Year

Elephant Deaths

2010

227

2011

255

2012

250

2013

206

2014

231

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Question No. 6 - 2139/'17 - (1), Hon. (Dr.) Nalinda
Jayathissa.
ග/ Lහා ගලප6 මහතා

(மாமி நிஹா* கலBப%தி)
(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගK කථානායක1ම, ගK (ෛවදO) න0&ද ජය%ස්ස
ම&F1මා ෙවJෙව& මා එම ශ්නය අහනවා.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

(ii)

Ampara, Moneragala, Batticaloa, Anuradhapura,
Kurunegala, Puttalam, Mannar, Trincomalee, Vavunia,
Badulla, Kandy, Hambantota, Rathnapura, Matale,
Polonnaruwa, Mullaitivu, Nuwara-Eliya.

(iii)

1000 elephants.

(iv)

•

Identifying areas where elephant-human coexistence can be maintained.

•

Giving awareness on elephant-human co-existence
to the people living in those areas.

•

After educating the relevant wildlife officers, guide
them to implement the identified methods.

•

Introduction of electric fences. At present,
construction of rural electric fences in
Galgamuwa, Ehatuwewa, Mahawa, Nikaweratiya,
Rasnayakapura Divisional Secretariat areas in
Kurunegala District are being conducted
successfully.

•

Having measures to construct temporary electric
fences to protect agricultural lands (paddy
cultivations).

Sir, on behalf of the Minister of Higher Education and
Highways, I ask for two weeks' time to answer that
Question.
ශ්නය ම. Sනක` ඉSGප6 Ugමට Lෙය3ග කරන ල`.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Question No. 9 - 2343/'17 - (1), Hon. T. Ranjith De
Soyza.
ග/ උදය භා6 ග8ම,ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா% கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගK කථානායක1ම, ගK . රං}? ද ෙස_Iසා ම&F1මා
ෙවJෙව& මා එම ශ්නය අහනවා.
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ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Higher Education and
Highways, I ask for two weeks' time to answer that
Question.
ශ්නය ම. Sනක` ඉSGප6 Ugමට Lෙය3ග කරන ල`.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ජාතWතර සබඳතා Cෂය ,-බඳ ථම උපාyය හා
පශ්චා6 උපාy පාඨමාලාව හදාරා Lමකළ
ZෂWය : Cෙ:ශ කටN. අමාතWාංශයට බඳවා
ගැeම

சவேதச ந ற விடயபர பறிய தலாவ!
ப"ட ம# ப"டபி$ பாடெநறிைய
நிைறெச&ேதா : ெவளிநா"டவ க
அைம)*+, ஆ"ேச.த

STUDENTS COMPLETED FIRST DEGREE AND
POSTGRADUATE COURCES IN INTERNATIONAL RELATIONS:
RECRUITMENT TO MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

ெவளிநாடSவ க0 அைம 6+' ெப F
ெகா0வத கான ஏேதE Bைறைம த ேபா
காண'பGகி&றதா எ&பைதC;
( i i ) த ேபாைதய
ந லாசி
அரசா<க
ஆசிேய ற பி&ன$ ேம ப பாடெநறிைய
ெவ றிகரமாக நிைற2 ெச%த மாணவ$க0
த<க3ைடய
அைம 6+
ஆேச$க'பG0ளா$களாயி&,
இவ$க0
ப றிய தகவ கைள' ெப F ெகாG'பாரா
எ&பைதC;
( i ii ) இ&ேற ,
எதி$வ காலதி
ேம ப
படதாாிகைள த<க0 அைம 6+ ஆேச$'
பத +' ெபாதமான Bைறைமெயா&ைற
தயாாிக நடவைக எG'பாரா எ&பைதC;
அவ$ இ சைபயி அறிவி'பாரா?
(ஆ) இ&ேற , ஏ&?
asked the Minister of Foreign Affairs:
(a)

Will he inform this House(i)

whether there is a mechanism to obtain the
knowledge and skills of the students who
have successfully completed the first degree
and postgraduate courses in International
Relations conducted by the Universities of
Colombo and Kelaniya for the Ministry of
Foreign Affairs, since they have undergone
an in-depth study of the subject for three to
four years;

(ii)

whether the students who successfully
completed those courses have been
recruited to your Ministry following the
present Good Governance Government
came into power and whether information
about them will be provided; and

(iii)

if not, whether measures will be taken to
prepare a suitable mechanism to recruit
those graduates to your Ministry in the
future?

2344/’17

10. ග/ x:yක පරණ මහතා (ග/ ෙර3 nමාG
Cෙwර6න මහ6ය ෙවXවට)

(மாமி %திக பதிரண - மாமி (திமதி)
ேராஹினி மாாி விேஜர%ன சாபாக)
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon.
(Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

Aෙශ කට31 අමාතO1මාෙග& ඇ ශ්නය - (1):
(අ)

(i)

(ii)

(iii)

ෙක_ළඹ
Aශ්වAදOාලය
හා
කැළ·ය
Aශ්වAදOාලය AG& පව?වJ ලබන ජාතO&තර
සබඳතා Aෂය 4බඳ ථම උපාය හා පශ්චා?
උපා පාඨමාලාව සා/ථකව හදාරා මකළ
fෂOය& එම Aෂයය 4බඳව වසර 1න හතරක
පමණ කාලය; 1ළ kÁ හැදෑ]ම; කර ඇ%
බැA&, ඔ&ෙ< දැJම හා හැයාව
Aෙශකට31 අමාතOාංශය ෙවත ලබා ගැlමට
දැනට ය+ ¢මෙ7දය; %ෙ|ද;
ව?ම& යහපාලන රජය බලයට ප?9ෙම& පa
එම පාඨමාලාව& සා/ථකව ම කළ fෂOය&
ඔබ අමාතOාංශයට බඳවාෙගන ඇ?න+, ඔ&
4බඳ ෙත_ර1K ලබා ෙද&ෙ&ද;
ෙන_එෙස න+, ඉ,Wෙ= එම උපාධාW& ඔබ
අමාතOාංශයට බඳවා ගැlම සඳහා a\a
¢මෙ7දය; සකස් ]මට යවර ග&ෙ&ද;

ය&න එ1මා ෙමම සභාවට ද&ව&ෙනද?

(b)

If not, why?

ග/ ල" මාරපන මහතා (සංව'ධන
අමාතW.මා සහ Cෙ:ශ කටN. අමාතW.මා)

(மாமி தில மாரபன
ெபா.Bக
அைம/ச
அைம/ச)

-

කා'යභාර

அபிவி%திB பணிB
ெவளிநா6ட>வ*க

(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Development
Assignments and Minister of Foreign Affairs)

(ආ) ෙන_ එෙස න+, ඒ ම&ද?

Sir, I table* the Answer.

ெவளிநாடSவ க0 அைம சைர ேகட வினா:
( அ) (i )
ெகாO4 ப கைலகழக ம F களனி
ப கைலகழகதினா நடத'பG ச$வேதச
ந Sற2 விடய'பர'4 ப றிய Bதலாவ
பட ம F பட'பி& பாடெநறிைய
ெவ றிகரமாக நிைற2 ெச%0ள மாணவ$க0
இ/விடய'பர'4 ப றி U&F நா&+
ஆGக0 விாிவாக க F0ளனெர&பதா ,
இவ$களி& அறி2 ம F ஆ றைல

* සභාෙ8සය මත තබන ලද ,-.ර:
*

சபாடதி ைவ கபட விைட :

* Answer tabled:

(a)

(i)

Under the present Scheme of Recruitment of the Sri
Lanka Foreign Service (SLFS), opportunities are
available for those who have studied the subject of
International Relations at undergraduate and at postgraduate levels to enter the Foreign Service. The new
Scheme of Recruitment to join SLFS is geared to
attract the best available Sri Lankan talent and capture
those candidates who possess relevant qualifications
and aptitude to be a diplomat representing Sri Lanka.
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(ii)

In doing so, those who have qualified in international
relations are at an advantage at the Foreign Service
recruitment examination. Further, the new Scheme of
Recruitment aims to capture the aspirations and career
goals of those students who study subjects such as
International Relations with the intention of joining the
Foreign Service.
Through the structured interview/viva voce the
applicants are further tested on their practical
knowledge, and applicability of academic knowledge
through systematic and transparent processes. Training
in International Relations of university level can be
useful to perform well at their interview.
It is also to be noted that form time to time the Ministry
offers short internship programmes for undergraduate
students reading for specialized degrees in
International Relations. Whilst this endeavor is mainly
for the students to familiarize themselves with the
Ministry, it provides opportunities for students to
interact and engage with the Ministry officials on
international relations related issues.
Among the officers recruited in 2015, following
competitive examination conducted by the Department
of Examinations, only two officers with a Degree in
International Affairs were able to get selected and one
such officer selected has followed the postgraduate
degree in the same subject. The details are as follows:

i

Ms. Buddhika
Wimalasena

Postgraduate
Degree in International Relations

University
of Colombo

ii.

Ms. P.G.P.
Kaushalya

Degree in International Relations

University
of Colombo

iii
.

Ms. Nirosha
Kumari Herath

BA Special
Degree in International Studies

University
of Kelaniya

(iii)
(b)
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ය&න එ1මා ෙමම සභාවට ද&ව&ෙනද?
(ආ) ෙන_එෙස, න+ ඒ ම&ද?

உய$க வி ம F ெநGVசாைலக0 அைம சைர
ேகட வினா:
(அ) (i )
க3ைற மாவடதி& வாவ சதியி
 ெமாெராGவ சதி வைர ெச S
வாவ ெமாெராGவ Wதிைய அபிவிதி
ெச%ைகயி காணிக0 ம F ெசாகைள
இழகி&ற +Gப<களி& எணிைக
எ/வளெவ&பைதC;
ெபய$, Bகவாி, இழகி&ற
( i i ) இவ$க3ைடய
காணியி& அள2 ம F ெசாதி& த&ைம
யாைவ எ&பைதC;
( i ii ) காணிகைள
இழகி&ற +Gப<க3+
இழ'NG ெசSவத + அ ெசாக0
ம F காணிக0 இ&றளவி விைலமதி'NG
ெச%ய'பG0ளனவா எ&பைதC;
( i v ) ஆெமனி ,
இழ'NG ெசSத'பட20ள
+Gப<களி& எணிைக, +Gப<களி&
ெபய$, Bகவாி ம F ெசSத'பட20ள
இழ'NG ெதாைக யாைவ எ&பைதC;
அவ$ இ சைப+ அறிவி'பாரா?
( ஆ) இ&ேற , ஏ&?
asked the Minister of Higher Education and
Highways:
(a)

Not applicable.

Does not arise.

Will he inform this House(i)

the number of families whose lands and
property would be lost as a result of the
development of Wadduwa-Moronthuduwa
road of Kalutara District from Wadduwa
junction to Moronthuduwa junction;

(ii)

their names, addresses, extent of land
dispossessed and the nature of property;

(iii)

whether the said lands and property have
been by now assessed in order to
compensate the said families; and

(iv)

if so, the number of families proposed to
be compensated, their names, addresses and
the amount of compensation to be paid?

වා:cව-ෙමsෙරs.ව මා'ගය සංව'ධනය Ugම :
වS

வா.!வ - ெமாெரா!/வ 0தி அபிவி1.தி:
இழ3/

DEVELOPMENT OF WADDUWA-MORONTHUDUWA ROAD:
COMPENSATION

2434/’17

12. ග/ උදය භා6 ග8ම,ල මහතා (ග/ ජයත සමරQර
මහතා ෙවXවට)

(மாமி உதய பிரபா% கமபில - மாமி ஜய:த
சமரDர சாபாக)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila on behalf of the
Hon. Jayantha Samaraweera)

උසස් අධOාපන හා මහාමා/ග අමාතO1මාෙග& ඇ
ශ්නය - (1):
(අ)
(i) කÁතර ,ස්;කෙ=, වා\ව හ&,ෙ= Gට,
ෙම_ෙර_&1ව හ&,ය ද;වා ,ෙවන වා\ව ෙම_ෙර_&1ව මා/ගය සංව/ධනය ]ෙ+
ඉඩ+ හා ෙපළ අ@වන ප සංඛOාව
ෙක_පමණද;
(ii) ඔ&ෙ< නම, 0 නය, අ@ වන ඉඩ+ මාණය
හා ෙපළවල ස්වභාවය කවෙ/ද;
(iii) ඉඩ+ අ@වන ප සඳහා ව&, ෙග9මට එY
ෙපළ හා ඉඩ+ ෙ+ වනAට ත;ෙසKකර %ෙ|ද;
(iv) එෙස න+, ව&, ෙග9මට ෙය}ත ප සංඛOාව,
පවල නම, 0 නය සහ ෙග9මට ය@ත ව&,
දල කවෙ/ද;

(b)

If not, why?

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා
(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Higher Education and
Highways, I ask for two weeks' time to answer that
Question.
ශ්නය ම. Sනක` ඉSGප6 Ugමට Lෙය3ග කරන ල`.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ග/ ]]ර ජයෙකst මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ගK කථානායක1ම, අද ,න, එන+ 2018 අෙ 05 ෙව
!හස්ප%&දා "ල;vම" kව? පෙ? එ;තරා 0 යක සඳහ&
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පා/0ෙ+&1ව

[ගK GGර ජයෙක_~ මහතා]
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ඇම%වරයා පaDය කාලය 1ළ රට ෙවJෙව& ෙම_නවාද කෙළ,
වාහනය; අවශO ෙව&ෙ& ඇI යලා අපට ය&නට ඕනෑ.

වනවා, "ෙලක උKම නකස් ර;bතයට මාIෙ+ w ඉඩ+
අ;කර 21,000; තව1&ට බ\ ලා"I යලා. Aෙශෂෙය&ම
Elkaduwa Plantations Limited එකට? අI% ෙ+ ඉඩ+ මාණය
-අ;කර 21,000;- බල ෙශපාලනඥය& ෙදෙදෙනz AG& බ\
ලා %ෙබනවාය යලාI සඳහ& ව&ෙ&. ඒ වාෙ<ම වැA0
ක/මා&තයට අදාළ ෙන_වන ප,ංx 9+ සඳහා ෙමම ඉඩ+ කw
ෙබදා + G\ කර@& පව%න බව? කාශ කර %ෙබනවා. ඉඩ+
හා කෘbක/ම %සංස්කරණ වOාපාරෙ= අධO;ෂ1මා තමI
ෙමෙස කාශ කර %ෙබ&ෙ&. ඒ
4බඳව ගK
පා/0ෙ+&1ෙව& 41ර; අෙ°;ෂා කරනවා.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ෙදෙව කාරණය ඉතාම AෙශෂI, ගK කථානායක1ම. අ
ෙ+ ස+බ&ධෙය& පav+ වා/තාව; ඉලා Gwනවා. 2018
ජනවාW 31 ,නැ% අමාතO මqඩල `රණය අJව ෂැ&Ù-ලා
ෙහටලය සඳහා යwතල පහaක+ සැප¹ම ෙවJෙව& ෙක_ළඹ
මහ නගර සභාවට ෙගAය 31 ඟ DAa+ගත බැÚ+ ර ]ම
ෙවJෙව& අ%ෙ/ක %පාදන සැල¼ම සඳහා තමI තව?
පWXරක ඇස්තෙ+&1ව; ඉ,Wප? කර %ෙබ&ෙ&. ගK
කථානායක1ම, රාජප;ෂ පාලනෙය& ෙ+ ඉඩම G&න;කරව
ෂැ&Ù-ලා එකට \&නා. දැ& ෙම1ම&ලා ෂැ&Ù-ලා එෙ;
කට31 සඳහා රජෙය& ද ෙගව&ෙ& ඇI යලා මා දැන
ග&න කැමැ%I.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

(The Hon. Speaker)

ගK සභානායක1මා.

(The Hon. Speaker)

ගK ම&F1මා, ඔබ1මාෙ< ශ්නය table කර&න. දැ&
41K ෙද&න බැහැෙ&.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)

ග/ ^ම ර6නායක මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායක1ම, ෙ+ 0 ය Lanka C News එෙ;
%ෙබනවා මා දැ;කා. මම? ෙ+වා බලනවා. Lanka C News
එෙ; -ඒ ය&ෙ&, Aම 9රවංශ මහතාෙ< website එෙ;%{n එක; ගැන තමI ෙ+ ම&F1මා ඇෙ7. ෙ+ක අÔ0ක
ෙබ_Kව;. ලාභ ෙන_ලබන ව1 ෙපcග0ක සමාග+වලට පැව]ම
සඳහා භාqඩාගාරෙය& ක@ ව; ප? කර %ෙබනවා. ඒ
ක@ ෙව& /ෙශ කරලා %ෙබනවා, සමහර ව1 -ලාභ
ෙන_ලබන ව1- ෙපcග0ක අංශයට ෙද&නය යලා. ලාභ ලබන
ව1 ෙද&ෙ& නැහැ. න? අ තවම එවැ Gම යවර; ෙගන
නැහැ. ෙ+වා පටප ෙබ_K. Websitesවල %ෙබන ඒවා ගැන
ෙ+ ගK සභාෙ7 අහනවා. ෙ+වා පටප ෙබ_K.

(மாமி பிம* ர%நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

තව? කාරණය; %ෙබනවා ගK කථානායක1ම. මා
ත?පර -

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබ1මා table කර&න. Hon. Leader of the House, will
you reply?

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ග/ කථානායක.මා

ගK කථානායක1ම, ගK ම&F1මාට අවශO න+, ෙ+
ස+බ&ධෙය& Aවාදය; ෙද&න kÁව&.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහ_ඳI, ෙබ_ෙහ_ම ස්1%I. The Hon. Minister has replied.
ගK ම&F1ම, හW.

ග/ ^ම ර6නායක මහතා

(மாமி பிம* ர%நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගK vම ර?නායක මැ%1මා.

ග/ ^ම ර6නායක මහතා

(மாமி பிம* ர%நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගK
කථානායක1ම,
ස්ථාවර
ෙයග
ස+බ&ධෙයJI මා ෙමම කKණ අහ&ෙ&.

22.(3)

ස්ථාවර ෙයග 22.(3)  ෙමෙස සඳහ& වනවා:
"Gය+ 0 ෙඛනය; 4ගැ&9ෙ+ එ අඩං කKn ගැන ෙකw
Aස්තරා?මක කාශය; කළ හැ ය. එෙහ? 4ගැ&9ෙ+ අවස්ථාෙ7 
ඒ ස+බ&ධෙය& Aවාදය; ෙන_පැවැ?Aය 31 ය."

ගK කථානායක1ම, ඒ යටෙ? මා ෙ+ ශ්නය ෙය_
කර&ෙ& ගK සභානායක1මාටI. අද ,නෙ= ඔබ1ම&ලා T/ෂ
රාfය; යටෙ? පWXරක ඇස්තෙ+&1 පය; table කරලා
%ෙබනවා. ඒ Gයෙම එක1ව ග?ෙත_?, K ය @0යන
7,000ක පමණ පWXරක ඇස්තෙ+&1 ඉ,Wප? කර %ෙබනවා. ඒ
1ළ K ය ල;ෂ 41; ෙව&කර %ෙබ&ෙ& Aෙශෂ කා/යභාර
අමාතOාංශය ෙමෙහ3+ කබ\ ¢මය යටෙ? ලබා ග? වාහනෙ=
බ\ zº Aයද+ ෙවJෙවJI. ෙ+ Aෙශෂ කා/යභාර 4බඳ

Aවාදය; ලබා ගැlම ස+බ&ධෙය& අෙ° කqඩාය+ නායක
8ස්9ෙ+ ඉල&න+. ඊට වඩා ඔබ1ම&ලාට වගYම;
%ෙබනවා, -ඒක? අ ඉල&න+- ෙ+ ගැන පැහැ,0 ]ම;
කර&න. උදාහරණය; වශෙය&, රාජO ඇම%වරෙයzට
වාහනය; ග&න K ය @0යන 43I; අාමාතOවරයාෙ<
ආර;ෂාව සඳහා වාහන ග&න K ය @0යන 10I.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK සභානායක1ම, ඔබ1මා ඒ ගැන ෙස_යා බලා
ය&න.
ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

මා ඒක තමI පැහැ,0 කෙළ.

ග/ ^ම ර6නායක මහතා

(மாமி பிம* ர%நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

නැහැ. නැහැ. පැහැ,0 ]ම ඒක ෙන_ෙවI. උදාහරණය;
වශෙය&, ෂැ&Ù-ලා එක ෙවJෙව& K ය @0යන 342;
ෙද&ෙ& ෙම_කටද?
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ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

පන6 ෙක78ප6 ,-ගැQම

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)

சமபிகப ட ச ட

(The Hon. Lakshman Kiriella)

BILLS PRESENTED

ෙකwෙය& ඉ,Wප? කරලා %ෙබනවා. ඔබ1මාට අවශO න+
Aවාදය; ෙද&න+.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Aවාදෙ= Aස්තර පaව ඉ,Wප? කර&න.

லக

I
ජාක ආර"ෂක අර1ද (සංෙශ3ධන) පන6
ෙක78පත

ேதசிய பா!கா நிதிய (தி1.த) ச"ட6ல

ග/ ^ම ර6නායක මහතා

NATIONAL DEFENCE FUND (AMENDMENT) BILL

(The Hon. Bimal Rathnayake)

"1985 අංක 9 දරන ජා%ක ආර;ෂක අරද පනත සංෙශධනය ]ම
සඳහා u පන? ෙක +පත.

(மாமி பிம* ர%நாயக)

ගK කථානායක1ම, ඊෙ= ෙවල-ෙවලා wෙ= ෙ+
වාෙ< වැ8, සාI. Aෙශෂ කා/යභාර ඇම%1මාට ෙගව&ෙ&
සභානායක1මාෙ< ස0ද? Aෙශෂ කා/යභාර ඇම%වරෙය;
ෙම_කටද? ෙ+ ස0 ෙගව&ෙ& ඇI? ඒ ගැන අහ&න අපට
අI%ය; %ෙබනවා.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

We have given a brief description of the allocation. If
they want, we can give a Debate.
ග/ ^ම ර6නායක මහතා

(மாமி பிம* ர%நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

Debate එකකට වඩා ඔබ1මාට වගYම; %ෙබනවා. රෙ
ස0 ෙ& ෙ+ නාස්% කර&ෙ&. K ය @0යන 7,000;!

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

(අමාතO මqඩලෙ= අJම%ය ද&වා %ෙ|)"

,-ගවන ල:ෙ: අාමාතW.මා සහ ජාක ප6 හා
ආ'ක කටN. අමාතW.මා ෙවXවට ග/ ල"ෂ්ම UGඇල
අමාතW.මා C]L.
2018 අෙ මස 19 වන හස්පදා ෙද වන වර UයCය
N.ය_ ද, එය 1lණය කළ N.ය_ ද, අදාළ ආංZක අ!"ෂණ
කාරක සභාවට ෙයs1 කළ N.ය_ ද Lෙය3ග කරන ල`.

பிரதம அைமச  ேதசிய ெகாைகக ம  ெபா ளாதார
அ!வ"க அைமச மானவ சாபாக மா#$மி% ல'ம( கிாிஎ"ல
அவகளா" சமபிகபட.
ஏபிர" 19, வியாழகிழைம இர#டா 0ைற மதிபிடபட
ேவ#1ெமன2 அசிடபட ேவ#1ெமன2 உாிய ைறசா
ேமபாைவ %42% ஆ ப1 தபட ேவ#1ெமன2
கடைளயிடபட.
2018

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella, on behalf of the Prime
Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs; to be
read a Second time upon Thursday, 19th April, 2018 and to be printed;
and to be referred to the relevant Sectoral Oversight Committee.

(The Hon. Speaker)

එ1මාට දැ& ඒ Aස්තර ෙද&න අමාKI ෙ&.

II
ග/ ^ම ර6නායක මහතා

(மாமி பிம* ர%நாயக)

ාෙ: ය සභා (සංෙශ3ධන) පන6 ෙක78පත

பிரேதச சைபக (தி1.த) ச"ட6ல

(The Hon. Bimal Rathnayake)

දැ& එපා. දැ& ෙද&න බැහැ ෙ&.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)

PRADESHIYA SABHAS (AMENDMENT) BILL

"1987 අංක 15 දරන ාෙTය සභා පනත සංෙශධනය ]ම සඳහා u
පන? ෙක +පත.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායක1ම, මා එම පWXරක ඇස්තෙ+&1
ඉ,Wප? කෙළ රජය ෙවJෙවJI. ඊෙ= Aශ්වාස භංග ෙයජනාව
පැර,ලා තරහ D&.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහ_ඳI. ඔබ1මා ඒ Aස්තර ඉ,Wප? කර&න.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Aශ්වාස භංග ෙයජනාව පැර,ලා තරහ D& අපට බ·නවා.
Aශ්වාස භංග ෙයජනාව පැර\ණාට අ ප4 නැහැ; අ ප4 නැහැ.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ධාන කට31 ආර+භෙ=, පන? ෙක +ප? 4ගැ&9ම.

(අමාතO මqඩලෙ= අJම%ය ද&වා %ෙ|)"

,-ගවන ල:ෙ: පළා6 සභා හා පළා6 පාලන අමාතW.මා
ෙවXවට ග/ ල"ෂ්ම UGඇල අමාතW.මා C]L.
2018 අෙ මස 19 වන හස්පදා ෙද වන වර UයCය
N.ය_ ද, එය 1lණය කළ N.ය_ ද, අදාළ ආංZක අ!"ෂණ
කාරක සභාවට ෙයs1 කළ N.ය_ ද Lෙය3ග කරන ල`.

மாகாண சைபக ம
உ ராசி அைமச சாபாக
மாமி லம கிாிஎல அவகளா சமபி கபட".
ஏபிர 19, வியாழ கிழைம இரடா +ைற
மதிபிடபட ேவ/ெமன2 அசிடபட ேவ/ெமன2 உாிய
"ைறசா ேம பாைவ 32  ஆ ப/5தபட ேவ/
ெமன2 கடைளயிடபட".
2018

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella, on behalf of the Minister
of Provincial Councils and Local Government; to be read a Second
time upon Thursday, 19th April, 2018 and to be printed;
and to be referred to the relevant Sectoral Oversight Committee.
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පා/0ෙ+&1ව

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙයජනා 4බඳ දැJ+ ම සහ ,නට ය@ත කට31.
නOාය පෙ= Aෂය අංක 1 Gට 3 ද;වා ෙමට/ වාහන පනත
යටෙ? ෙයග 03; අJමත ]මට %ෙබනවා.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

be involved with the EU delegation. We can meet at
11.30 if you all agree.
ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, there is a meeting chaired by the Prime Minister
at 11.30 a.m.

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)

ග/ කථානායක.මා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Speaker)

ගK කථානායක1ම, Item No. 4, අකරණ සංAධාන
(සංෙශධන) පන? ෙක +පත අ අද ,න Aවාදයට ග&ෙ& නැ%
බව ක0&ම ගK ම&FවK&ට දැJ+ ෙද&න කැමැ%I.
නැ?න+ ඒ ගැන කථා කරලා රපරාෙ කාලය නාස්% ෙ7A.
ෙàෂ්ඨාකරණෙ= න `&\ව අJව ඒකට සංෙශධන පය;
ෙගෙන&න %ෙබනවා. ඒ සංෙශධන සකස් කළාI& පaව අ
එය ඉ,Wප? කරනවා.

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

එෙහම න+ අංක 1 Gට 3 ද;වා Aෂයය& ෙපර වK 11.30
Gට පස් වK 12.30 වන1K සාකÂඡාවට ග. පස් වK 12.30ට
අවස& කර.
සභාව ක තබන අවස්ථාෙ7 ෙයජනාවz?
%ෙබනවා. අද Party Leaders’ Meeting එකz? පැවැ?ෙවනවා.

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, Then, we will have the Party Leaders’ meeting at.
12.30 p.m.
ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

There is an EU delegation which I am supposed to
meet from 12.00 to 2.00 p.m. Shall we have the Party
Leaders’ Meeting at 2.00 p.m.? එතෙක_ට පස් වK 1.30ට
සභාව ක තබන අවස්ථාෙ7 ෙයජනාව ග&න ෙවනවා.[බාධා
]ම;]
ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, the Hon. Member who is to move the
Adjournment Motion today, says that it can be
withdrawn.

(மாமி சபாநாயக அவக)
Then, we will make it at 2.00 p.m.
ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Okay.
ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Thank you. එෙහම න+ ගK සභානායක1මා ෙයජනා 1,
2, සහ 3 ඉ,Wප? කර&න.
ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move Item Nos. 1, 2 and 3.

ෙම3ට' වාහන පනත : Lෙය3ග
ேமா டா வாகன ச ட :
ஒவிதிக

MOTOR TRAFFIC ACT: REGULATIONS
I
ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා
(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Transport
and Civil Avation, I move,
"That the Regulations made by the Minister of Transport and Civil
Aviation under Section 237 of the Motor Traffic Act (Chapter 203)
read with Sections 8, 14 and 30 of the aforesaid Act relating to
Motor Traffic (Fees) Regulations and published in the Gazette
Extraordinary No. 2054/6 of 15th January 2018, which were
presented on 20.03.2018, be approved.
(Cabinet approval signified.)"

ශ්නය සභා1ඛ කරන ල`.

ග/ කථානායක.මා

வினா எ/5திய பெப ற".
Question proposed.

(The Hon. Speaker)

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

Then that can be withdrawn. එෙහම න+ පස් වK 12.30ට
සභාෙ7 වැඩ කට31 අවස& කර&න kÁව&. එෙහම න+ Party
Leaders’ Meeting එක ෙපර වK. 11.30ට ගද?

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

It is fine, if we can have it at 12.30 p.m., Sir.
ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

At 11.30 p.m. I can, because from 12 to 2 p.m., I will

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK අෙශ; අෙ|Gංහ ෙයජO ඇම%1මා.
[X.භා. 11.03]

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා (වාහන හා ]C }ව
ෙසවා Lෙය3ජW අමාතW.මා)

(மாமி அேசா அேபசி3க - ேபாவர% ம-.
சிவி* விமான/ ேசைவக பிரதி அைம/ச)
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of
Transport and Civil Aviation)

ගK කථානායක1ම, අද ,න පා/0ෙ+&1ෙ7 අJමැ%ය
ලබා ගැlම සඳහා ෙමට/ වාහන පනත යටෙ? ෙයග 1න;
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ඉ,Wප? කර %ෙබනවා. 2018 ජනවාW 15 ,නැ% අංක 2054/6
දරන අ% Aෙශෂ ගැස පෙ= පළ කරන ලද ෙයග, අංක
2054/8 දරන අ% Aෙශෂ ගැස පෙ= පළ කරන ලද ෙයග
සහ 2054/9 දරන අ% Aෙශෂ ගැස පෙ= පළ කරන ලද
ෙයග පා/0ෙ+&1ෙ7 අJමැ%ය ලබා ගැlම සඳහා ඉ,Wප?
කර %ෙබනවා.
Aෙශෂෙය&ම ෙ+ ෙයගව0& යැෙව&ෙ& පa Dය
2017 අය වැෙය& ගK ද ඇම%1මා ෙ+ රටට හ³&වා \&
ෙරද රථ ෙවJවට භාAත කළ හැ ෙරද හතෙ/ වාහනය;
හ³&වා ම 4බඳවI. ඒ වාහනය අෙ° රෙ l% පධ%යට
ඇ1ළ? ෙවලා %{ෙq නැහැ. ඒ සා ඒ වාහනයට නම;
ෙය_දලා, එය අෙ° රෙ ෙමට/ රථ වාහන ෙදපා/තෙ+&1ව
යටෙ? ඒ l% පධ%යට ඇ1ළ? ]ෙ+ අවශOතාව %ෙබනවා.
ඒ වාෙ<ම "ෙමට/ වස" න@& අH? වාහන පධ%ය;
හ³&වා ම සඳහා තමI ෙමම අ% Aෙශෂ ගැස පය ඉ,Wප?
කර %ෙබ&ෙ&. ෙරද රථය හා සමානකම& 3;ත ෙරද
හතෙ/ වාහනය, "quadricycle" න@& හ³&වලා ලා %ෙබනවා.
ඒ වාෙ<ම "ෙමට/ වස" යන න@& හ³&වා ලා %ෙබ&ෙ&,
ඉංÅG භාෂාෙව&, "caravan" යන වාහනය ස+බ&ධ කරෙගන,
ඒෙ; -

ග/ කථානායක.මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Order, please! ෙ+ අවස්ථාෙ7 ෙයජO කාරක සභාප%1මා
Ôලාසනය සඳහා පැ@ෙණනවා ඇ%.

අන./ව ග/ කථානායක.මා Iලාසනෙය ඉව6 mෙය,
Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා [ග/ ෙසව8 අෛඩ"කලනාද
මහතා] IලාසනාJඪ Cය.

அதபிற,
மாமி
சபாநாயக
அவக
அ கிராசன5தினி அகலேவ, 3 களி பிரதி5 தவிசாள
அவக
[மாமி ெசவ அைட கலநாத] தைலைம
வகி5தாக .
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] took the Chair.

ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

කථා කර&න, ගK ෙයජO ඇම%1මා.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, එම වාහන ව/ග ෙදක
අෙ° l% පධ%යට ඇ1ළ? කරලා වාහන පධ%යට හ³&වාම
සඳහා තමI ෙමම අ%Aෙශෂ එ; ගැස පය; ඉ,Wප? කරලා
%ෙබ&ෙ&. ඒ "quadricycle" න@& හ³&වන වාහනය ෙරද
රථයකට සමාන න? ෙරද හතෙ/ වාහනය;. ෙ+ වාහනය
199cc, 499cc I අතර %ෙබන වාහනය;. ෙ+ වාහනය 0යා
ප,ංx ]මට අවශO දල ෙක_පමණද, ර;ෂණය සඳහා අවශO
දල ෙක_පමණද යන කKn Gයලම ෙමම ගැස පෙ=
සඳහ& ෙවනවා. ඒ වාෙ<ම තව? ගැස පය; ඉ,Wප? කරලා
%ෙබනවා. එම වාහනය අෙ7À මා/ගවලට ඇ1ළ?
ෙන_කර&න. ඒක සා අෙ7À මා/ග පනෙ?? සංෙශධනය;
G\ වනවා, අද දවස 1ළ. ඒ වාහනය අෙ7À මා/ගවලට ඇ1ළ?
ෙන_Aය 31I යන ගැස පය? ෙ+ සමඟ ඉ,Wප? කරලා

1478

%ෙබනවා.
එම වාහන දැනට ලංකාෙ7 Aශාල මාණය; නැහැ. පහ;
පමණ මාණය; තමI ලංකාවට දැනට ෙගනැලා %ෙබ&ෙ&.
ෙරද රථ ෙවJවට ෙරද හතෙ/ ෙමම වාහනය ජනතාව අතර
ච0ත ]ම සඳහා ඉ,Wෙ= අ කට31 කරනවා. ඒ වාෙ<ම
"ෙමට/ වස" යන වාහනය? ච0ත කර&න ඕනෑ. ෙ+
කාලය ෙ+ රටට සංචාරකය& බලව පැ@ෙණන කාලය;.
Aෙශෂෙය& දැනට @0යන ෙදකකට අක සංචාරකය&
මාණය; පැ@ෙණනවා. ඒ සංචාරකය&ෙ< පැ@ම? සමඟ
ඔ&ෙ< අවශOතාව ෙවJෙව& තමI ඒ "ෙමට/ වස" යන
වාහන ප&%ය අ හ³&වලා ලා %ෙබ&ෙ&. Aෙශෂෙය&ම අ
අද ෙ+ උ?ත]තර පා/0ෙ+&1ෙ7 ෙ+ ෙයග ස+මත ]මට
අJමැ%ය පතනවා.
තව? එ; ගැස පය; %ෙබනවා. 2017 අය වැෙ=
ෙයජනා ණා, දඩ ද වැ~ ]මට. ඒ ෙවලාෙ7 සමාජෙ=
කකාව; ආවා, සමහර දඩ ව/ග සඳහා දඩ දල K ය
25,000; ද;වා වැ~ කළ 31I යලා. Aෙශෂෙය&ම 2017 අය
වැෙ= K ය 2,500& දඩ ද වැ~ කළ 31I යන
ෙයජනාෙ7 එවකට ටk ද ඇම% රA කKණානායක
මැ%1මා සමඟ අ සාකÂඡාව; %{ණා. K ය 2,500& වැ~
කර&න AKධ n kග0ක බස් රථ @ය&ෙ< සංග+ සහ
ෙවන? සංග+ ඇAලා අ ? සමඟ සාකÂඡා කළා. ඒ
සාකÂඡාෙ7 තමI ෙ+ K ය 25,000 දඩ පැන9ෙ+ ශ්නය
පැන නැäෙq.
අප ෙ+ ගැන සාකÂඡා කර එ; ෙපcග0ක බස් රථ
සමාගම; 7වා, ¾ම%& Wය පැද9ම ආ, ඒවාට න+ K ය
25,000ක වාෙ< දඩය; ගැව? කම; නැහැ යා. අ&න ඒ
14& තමI K ය 25,000 ක%කාව සමාජයට ආෙ7. න?
අ%ගK ජනාප%1මා ක@ ව; ප? කළා, ෙ+ 4බඳව
සමාෙලචනය කර&න. ඒ ක@ ෙ7 /ෙශ ෙදක; -දඩ ව/ග
හ³&වා මට සහ ඒ දඩ ද අය ]මට,- ලැ¾ %{ණා. ඒ සා
නැවත ඒ ක@ ව ම[& නව දඩ ව/ග? සමඟ දඩ ව/ග 33;
හ³&වා  %ෙබනවා. ඒ 33ට අදාළව ෙමට/ රථ වාහන වැ8,,
මා/ග වැ8, 33; හ³&වා  %ෙබනවා. ඒ වැ8, 33 ෙවJෙව&
අය කරන ස්ථාlය දඩ ද ෙමම ගැස පෙ= සඳහ& වනවා.
Aෙශෂෙය&ම K ය 25,000; ද;වා පැවැ% දඩ දල සමාජෙ= එදා පැවැ% ඒ සාකÂඡාව, ක%කාව අJව ෙය}ත දඩ
දල- ඉහත Y ක@ ව ම[& K ය 3,000 ද;වා අ කර
%ෙබනවා. දැනට ස්ථාlය දඩය; ෙලස උපWම වශෙය& K ය
3,000; තමI %ෙබ&ෙ&. ඒ වැ8, 33ට අදාළව උපWම දඩය
ෙලස %ෙබ&ෙ& K ය 3,000I; අවමය K ය 500I. වැ8,
සඳහා K ය 500 Gට K ය 3,000 ද;වා ස්ථාlය දඩ ද
අය කර&න අද ෙ+ පා/0ෙ+&1ෙ7 අවසරය, අJමැ%ය
ා/ථනා කරනවා.
ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, අප ෙ+ දඩ ද
සංෙශධනෙය& Aෙශෂෙය&ම බලාෙප_ෙර_?1 වනවා,
AනයගKක Wයැ\ර& v ]ම, මා/ග ආර;ෂාව තහK ]ම
සහ මා/ගෙ= ගම& කරන අයෙ< ËAත ආර;ෂා ]ම ආ,ය.
එවැ ෙව තමI ෙමම දඩ ද වැ~ ]ම 14& අප
Aෙශෂෙය&ම බලාෙප_ෙර_?1 ව&ෙ&.
Aෙශෂෙය&ම දඩ ව/ග 7; ගැන ඒ කාලෙ= -2017 අය
වැෙය& පaව,- ෙ+ රෙ සමාජ කකාවත; ඇ% ණා. ¾ම%&
Wය පැද9ම, අක ෙ7ගෙය& Wය පැද9ම, Wයැ\K බල පය;
ෙන_මැ%ව Wය පැද9ම, ආර;ෂණ ආවරණය; ෙන_මැ%ව Wය
පැද9ම, \+Wය ෙ< ව වසා %vය \+Wය හරස් මා/ගය&

1479

පා/0ෙ+&1ව

[ගK අෙශ; අෙ|Gංහ මහතා]

\+Wය මා/ගයට අනවසරෙය& වාහනය ඇ1Á ]ම, වෙම&
ඉස්සර ]ම යන වැ8, 7 4බඳව තමI Aෙශෂෙය&ම එ
සාකÂඡා ෙq. ඒ ෙකෙස ෙවත?, අ%ගK ජනාප%1මා ප?
කළ ක@ ෙ7 /ෙශ මත තමI වැ8, 33; හ³නාෙගන ඒවා
සඳහා දඩ යම කර %ෙබ&ෙ&. මම තනවා, ෙ+ ස්ථාlය දඩ
යම ]ම 14& අෙ° රෙ AනයගKක Wයැ\ර& v ෙවලා,
අෙ° රෙ මå&ෙ< ආර;ෂාව තහK කරන වැඩ කට31
සා/ථකව කර ග&න kÁව& ෙ7A යා.
මා 0& 7වා වාෙ< නව වාහන ප&% ෙදක හ³&වා ම
14& අෙ° රටට පැ@ෙණන සංචාරකය&ට පහaව; වනවා.
ටරටවල භාAත කරන "caravan" න@& හ³&වන වාහනය
තම&ට පාAÂx කර&න kÁව& දෑ -ඇඳ& සතවපස
අණාෙගන යා හැ වාහනය;. ෙමතැන Gwන අෙ°
ම&FවK&ෙග& ඟ ෙදෙන; ට රටවල D& %ෙබනවා. මම
තන Aයට අෙ° රෙ? සමහර ආයතනව0& දැනට? එවැ
වාහන ෂ්පාදනය කර %ෙබනවා වාෙ<ම ඒවා ආනයනය කර
%ෙබනවා. ඒ 14& ෙ+ රටට එම නව වාහන ප&%ය හ³&වා
ම තමI අ Gධ කර&ෙ&. ෙමම හ³&වා ම 14&
Aෙශෂෙය&ම "quadricycle" යන වාහනය ෙ+ රෙ ජනතාව
අතර ඉතාම?ම ජනය ෙවI යලා මම තනවා. ම; සාද,
එය ෙරද රථය ෙවJවට පාAÂx කළ හැ ෙරද හතෙ/ zඩා
වාහනය;. සාමානOෙය& එම ෙරද හතෙ/ zඩා වාහනෙ=
4ෙදෙන;, 5ෙදෙන; අතර Wසකට ගම& කර&න kÁව&.
Aෙශෂෙය&ම එම "quadricycle" යන වාහනය 199 cc?, 499
cc? අතර %ෙබන වාහනය;. සාමානO kගලෙයzට ෙමම රථය
භාAතයට ග&න kÁව&. @ල? ඉතාම අI. ඉ,Wෙ= ෙමම
වාහනය ජනය ෙවI යලා මම තනවා. අ,& පaව ෙමය ෙ+
රෙ වාහන පධ%ෙ= l%ය; බවට ප? ණාම, එම
"quadricycle" යන වාහනය ෙ+ රෙ ජනතාව අතර ඉතාම
ජනය ෙවI යලා අ තනවා.
මම 0& 7වා වෙ< ෙමම වාහනය අෙ7À මා/ගවලට
ඇ1ළ? කර&න අවසර ෙද&ෙ& නැහැ. අෙ7À මා/ගවලට
ඇ1ළ? ]ම තහන+ ]ම සඳහා? අද ෙයග ඉ,Wප? කර
%ෙබනවා. ෙම_කද, දැනටම? ෙරද රථ අෙ7À මා/ගවල
ගම& කර&න බැහැ. එම වාහනය ෙරද රථයට සමාන ෙරද
හතෙ/ වාහනය; සා අෙ7À මා/ගයට ඇ1ළ? ]ම ෙ+
ම[& තහන+ කර %ෙබනවා. එම සා අද Gට එය ¡යා?මක
ෙවනවා. Aෙශෂෙය&ම 2018 ජනවාW 15වැදා තමI ෙමම
අ%Aෙශෂ ගැස පය ඉ,Wප? කෙළ. ඒ 14& හ³&වා 
%ෙබන වැර, ව/ග 33 සඳහා නව දඩ ද අය ]ම අ
ඉ,Wෙ= ¡යා?මක කර&න බලාෙප_ෙර_?1 ෙවනවා. මම
0& 7වා වෙ< ෙමම පන? ෙක +පත ඉ,Wප? ]ම 14&
Aනය ගKක Wයැ\ර& v කරලා, මා/ග ආර;ෂාව 4බඳ ජා%ක
සභාව 14& ෙ+ රෙ Wය අන1K අවම ]ම සඳහා Aශාල වැඩ
ෙක_ටස; කරනවා. ෙම_කද, මා/ග ආර;ෂාව 4බඳ ජා%ක
සභාව අය? ෙව&ෙ&? අෙ° අමාතOාංශයට. අK\ 30; %ස්ෙස
ෙ+ රෙ %{n 3ධෙය& @ය Dයාට වඩා වැ~ මාණය; Wය
අන1K සා @ය යනවා. Wය අන1K සා සාමානOෙය&
දවසකට 7ෙදෙන;, 8ෙදෙන; පමණ @ය යනවා. එම සා අ
ෙක_පමණ l% දැ+ම?, Aනය ගKක Wයැ\ෙර; v ෙq
නැ?න+, එම Wයැ\රා අ%& වැර, G\ 9මට ඉඩ %ෙබනවා. එම
සා අෙ° ෙමට/ රථ ෙදපා/තෙ+&1ව තව? වැඩ 4ෙවළ;
ආර+භ කරලා %ෙබනවා. ෙරද රථ සඳහා Wයැ\K බලප
ඉH+ කරන අයට දවසක වැඩ Áව; පව?වලා, එම වැඩ
Áෙව& සම? වන අයට සහ%ක පය; ෙම& පaව තමI
ඔ&ට Wයැ\K බලපය ලබාෙද&න බලාෙප_ෙර_?1 ෙව&ෙ&.
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ඉ,W කාලෙ= ජාතO&තර Wයැ\K බලප ¢මය හ³&වා
මට? අ බලාෙප_ෙර_?1 ෙවනවා. ෙකෙන; වැ8ද; කළාම
ලzn අ9ෙ+ ¢මය; සකස් කරලා, වැ8, වැ~ෙය& කරන
අයෙ< ලzn අ කරලා ඔට Wයැ\K බලපය අ@ කර&න?
බලාෙප_ෙර_?1 ෙවනවා. අ එවැ පනත; ස+මත කර&න?
බලාෙප_ෙර_?1 ෙවනවා.
ඒ සා ෙමවැ ෙයගව0& අ
බලාෙප_ෙර_?1
ෙව&ෙ& ෙ+ රෙ G\ වන Wය අන1K අවම කරලා, ජනතාවෙ<
ËAත aර;bත කරලා AනයගKක Wයැ\ර& v ]මI. එම
සා මම අද අෙ° පා/0ෙ+&1ෙ7 අJමැ%ය ෙ+ සඳහා
බලාෙප_ෙර_?1 ෙවනවා. ෙබ_ෙහ_ම ස්1%I.

ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ස්1%I.
¶ළගට, ගK vම ර?නායක ම&F1මා කථා කර&න.
[X.භා. 11.14]

ග/ ^ම ර6නායක මහතා

(மாமி பிம* ர%நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, ෙමට/ වාහන පනත
යටෙ? ෙයගය& 1න; ඉ,Wප? කර %ෙබන ගැස ෙ7දන
ස+බ&ධෙය& කKn Yපය; ය&න කැමැ%I. පළවැ
එක තමI, ෙමට/ රථ l% ශ;%ම? කරන එක. පාෙ/ Aනය
හදන එක ස+බ&ධව මම ස1 ෙවනවා.
ගK ෙයජO ඇම%1ම, අ
දැනග&න කැමැ%I,
ඔබ1මාෙ< ඇම%1මා ෙක_ෙහද යලා. ඊෙ= ඉඳලා එ1මා
ෙහ_යා ග&න නැහැ. පා/0ෙ+&1වට ෙමවැ ෙයග ඉ,Wප?
කරන ෙක_ට අදාළ ඇම%වරයා ලංකාෙ7 ඉ&නවා න+
සාමානOෙය& අ ද&න Aයට ඒ ඇම%වරයා තමI ෙ+වා
ඉ,Wප? කර&ෙ&. ඔබ1මාට ෙ+ කට31 ,ගටම කරෙගන
ය&න ලැෙ|A යලා අ තනවා. ඒ වාෙ<ම, ගK ෙයජO
කාරක සභාප%1මාෙ<? සභාෙ7 තන1ර ඉහළ යI යලා අ
තනවා.
ගK ෙයජO ඇම%1ම, ඔබ1ම&ලාෙ< ෙ+ නව ස්ථාlය
දඩ යටෙ? 33වැ එක දාලා %ෙබනවා, "Aෙමචන සහ%කය
ෙහ ෙයගOතා සහ%කය වාහනෙ= තබා ගැlමට අසම?9මට
දඩය; ගහනවා" යලා. ගK ෙයජO ඇම%1ම, Aෙමචන
සහ%කය - \+ සහ%කය- ඉ,Wප? කරලා තමI අ licence එක
ග&ෙ&. \+ සහ%කය නැ%ව licence එක ග&න බැහැ ෙ&. \+
සහ%කය ඉ,Wප? කර&න ඕනෑ, insurance certificate එක
ඉ,Wප? කර&න ඕනෑ, ඉ& පaව තමI අපට licence එක හ+බ
ෙව&ෙ&. Licence එක %ෙබනවා න+, ආෙය? ෙම_කටද,
@ස්a ෙ+ Aෙමචන සහ%ක උස්සාෙගන ය&ෙ&?

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඒක ¶ට ෙපර? %{ණා. Aෙමචන සහ%කය තම& ළඟ තබා
ගැlම අවා/ය කරලා %{ණා. හැබැI, @& ඉ,Wයට \+
සහ%කය තම& ළඟ ෙන_%{ෙණ_?, ෙ+ පනත ම[& K ය
500ක දඩය; යම කරලා %ෙබනවා. ෙම_කද, ඒක ළඟ %¾ම
අවා/ය9ම; බලාෙප_ෙර_?1 ෙවලා %{ණා. ¶ට ක0&
ෙ+කට සංෙශධන ඉ,Wප? කරk ෙවලාෙ7? ෙ+ ස+බ&ධෙය&
කKව? AKධ ෙq නැහැ.
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ග/ ^ම ර6නායක මහතා

(மாமி பிம* ர%நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

කKව? AKධ ෙවන එක ගැන ෙන_ෙවI මම අහ&ෙ&.
ෙ+ ෙර ලාG ඉ,Wප? කර&ෙ& ඇම%වරයා Aයට ඔබ1මා
ෙ&. ඔබ1මාට ත/කය; %ෙබ&න ඕනෑ ෙ&, licence එක ග&න
\+ සහ%කය ඕනෑ න+, \+ සහ%කය ළඟ තබා ගැlම අතOවශO
ද, නැද යලා. අපට licence එක ග&න ෙ+ \+ සහ%කය
අවශO න+, ඒකට අදාළ කරන supporting documents @ස්a
උස්සාෙගන ය&න ඕනෑ නැහැ ෙ&.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

\+ සහ%කය වාහනය ඇ1ෙළ %{ණාට ශ්නය; ෙව&ෙ&
නැහැ ෙ&.

ග/ ^ම ර6නායක මහතා

(மாமி பிம* ர%நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

වාහනය ඇ1ෙළ තව? ෙව %යා ග&න kÁව&. මම
ය&ෙ& ඒකI, ඔබ1ම&ලා ත/කාJ£ල නැහැ. ඔය Aයට
ත/ක කෙළ_?, අ
passport එක අරෙගන යනෙක_ට
Immigration and Emigration Department එකට ය&න
kÁව& ෙ&, "ඔයාෙ< application එකI, ඔයාෙ< photo එකI,
ාමෙසවක සහ%කයI අරෙගන එ&න." යලා. ඇI ෙ+ Aයට
@a&ට වද ෙද&ෙ&? අෙන; l%-]% ස+බ&ධෙය& අපට
Aෙශෂ Aෙ7චනය; නැහැ. සාධාරණව ය+ ආකාරයක දඩ %ෙබන
එකට අෙ° Aෙ7චනය; නැහැ. වැ8,වලට ය+ මාණයක දඩය;
ෙක_ෙහ_ම? %ෙබ&න ඕනෑ ෙ&. න?, ෙ+වාෙ< ෙව
ග?තාට පස්ෙස ෙම_නවාද ෙ+? ෙමවැ ෙව සා තමI
@a&ට l% ර&න එපා ෙව&ෙ&. - [බාධා ]ම;] - ඒක
මහ ෙල_z ෙදය; ෙන_ෙවI තමI. -[බාධා ]ම;]- ඒක තමI
ගK ෙයජO ඇම%1ම, ඔබ1මා ෙ+වා අI& කර&න.
@a&ට වද ෙද&න අවශO නැහැ ෙ&. පාෙ/ Aනය හද&න
ෙ& ඕනෑ. ඊට පස්ෙස ව&ෙ& ෙම_ක;ද? ෙ+වාට තමI
@a&ට ෙප_ºGෙය& දඩ ගහ&ෙ&. මට? එෙහම Gය;
ෙවලා %ෙබනවා. ඔබ1මා 7වා වාෙ<, ඒ වාහනෙ= ඒක
%{ණා. මම ඒක එ1මාට \&නා. ¶ට අK\ ගණනකට ක0&.
"ඇI ෙ+ක අවශO ෙව&ෙ&?" යලා මම ඇවා.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
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හදලා නැහැ. එතෙක_ට @a& D& ඒ කාJවලට වැෙටනවා;
වාහන D& වැෙටනවා. ඒවා ඔබ1ම&ලාෙ< පැ?ෙත& කරන
වැ8,. එෙහම න+ ඒ සා G\වන අන1Kවලට? @a&ට ව&,
ෙගව&න ඕනෑ.
Highway එෙ; සමහර ෙවලාවට accidents ෙවනවා. ඒවා
Gධ ව&ෙ& ජනතාවෙ< වැ8ෙද& ෙන_ෙවI. ස?1 පන
සාI ඒ සමහර අන1K G\ ව&ෙ&. Highway එක උ~&
zKෙල යාඹන එක ආqකට නතර කර&න බැW ෙව&න
kÁව&. න? අ ද&නවා ඒ මා/ගවල බල& වැ ස1&
පැlම වාෙ< Gg& ෙවන බව. මම ශ්xත Gය; ද&නවා.
ඒ, නWෙය; පැනලා n හාය;. එතෙක_ට වාහනය accident
ෙවනවා. ඒ වැ8ද කාටද? ඒ සා, highwaysවල; අ ගණෙ&
"ඒ" සහ "¾" ෙà·ෙ= මා/ගවල - ඒවා ගැන මධOම ආqෙව&
බලනවා ෙ&.- %ෙබන Aෙශෂ වැ8,, Aෙශෂ අ පාක+ සා
Gධ වන වැ8,වලට? ආqව; Aයට ඔබ1ම&ලාෙ<
පැ?ෙතJ? @a&ට ය+ ව&,ය; ෙගව&න ඕනෑ. ෙම_කද
ඒවා දැක දැක ඉ&නවා, හද&ෙ& නැහැ. අ kංx කාලෙ=
ඉස්ෙකෙ යන ෙක_ට පාෙ/ %{n 8ල සමහර තැ&වල තවම
%ෙබනවා. මට ඒ ගැන ෙහ_ඳ උදාහරණය; ය&න kÁව&. වැ~
ඈතක ෙන_ෙවI, ෙක_ළඹ High Level පාෙ/, අJලා AදOාලය
අසල ගැට; අK\ AG ගණන; %ස්ෙස %{ණා. දැනට මාස
ෙදකකට ක0& තමI ඒක අI& කෙළ. ඒ සා ඔබ1ම&ලාෙ<
පැ?ෙත& එවැ ෙව සඳහා? ය+ ෙදය; කර&න. ඒවාට?
ඔය පනෙ? බලතල ඇ%.
ගK ෙයජO ඇම%1ම, ෙප_ºGෙ= සමහර ලධාW
මහ?වK -ෙහ_ඳ මහ?වK ෙග_ඩ; ඉ&නවා- කරන ෙදය;
ගැනI මම ඊළඟට ය&ෙ&. පාෙ/ ෙ7ගෙය& ය, ෙහ වාහන
බලපය check කර&න එ1ම&ලා වාහන නතර කරනවා.
හැබැI එෙහම වාහන නතර කර,, අ අහලා %ෙබන ෙ තමI පනෙ? %ෙබ&ෙ& zම;ද යා මම ද&ෙ& නැහැ- වාහනය
එ&ෙ& පාෙ/ ව+ පැ?ෙත& න+ අදාළ ෙප_0ස් ලධාWයා Gwය
3?ෙ?? ව+ පැ?ෙ?I. හැබැI සමහර ෙවලාවට ෙප_0ස්
ලධාWයා ඉ&ෙ& දzn පැ?ෙ?.
ඇ?තටම ග?ෙත_?, වාහනෙ= Wයැ\K වැ8ද; කළාද,
නැද යන එකව? හWයාකාරව එ1මාට ෙපෙන&ෙ& නැහැ.
න? ජනතාවට ඒවාI& Aශාල වශෙය& හා පැ@ෙණනවා;
බාධා පැ@ෙණනවා. ඒ සා Wයැ\ර&ෙ< වැ8, ස+බ&ධව
කට31 කර ෙප_ºGෙ= මහ?වK& ෙම&න ෙමෙහම කට31
කළ 31I යලා ඔබ1ම&ලා ෙප_ºGය භාර අමාතOාංශය හරහා
ෙහ ය+G ච¢ෙඛය; z? කර&න ඕනෑ.

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

අ ඒවා ෙවනස් කර&න කට31 කළා.

ග/ ^ම ර6නායක මහතා

(மாமி பிம* ர%நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

හW. ඔබ1මාම ඒක ෙවනස් කළා.
මම ය&න යන ඊළඟ කාරණය ෙ+කI ගK ෙයජO
ඇම%1ම. @a& කරන වැ8, සා ඒවාට දæව+ කරන එක
ෙ& දැ& ෙව&ෙ&. වැ8,වලට දæව+ අවශOI ෙ&. න? පාෙ/
%ෙබන අ පාක+ සා G\වන අන1Kවලට ඔබ1ම&ලා
අමාතOාංශය වශෙය& වග ය&ෙ& නැහැ ෙ&. පාෙ/ %ෙබන
අ පාක+ සා? අන1K Gධෙවනවා. මම ය&ෙ& පාරව
හැම එක;ම කාප කර ෙන_%¾ම වාෙ< ෙව ෙන_ෙවI.
සමහර අවශOතාවලට ෙක_ළඹ නගරෙ= පාරව මැෙද& කාJ
කපා %ෙබනවා. අ ඒක එපා ය&ෙ& නැහැ. න? ආපa ඒවා

ඊළඟට, තව? කාරණය; ගැන ය&න ඕනෑ. ගK ෙයජO
කාරක සභාප%1ම, දැ& හැම හතරමං හ&,යකම වාෙ< නගර
සභාව0&, AAධ ආයතනව0& ෙල_zවට LED kවK සAකර
%ෙබනවා. මම ඒ වාෙ< එක G\9ම; ස+බ&ධව Kළපන
ෙප_ºGෙ= Traffic OICට පැ@·0 කළා. Kළපන හ&,ෙ=
ෙ|ස්ලI& ෙරè එක පට& ග&නා තැනම advertisements පළ
කරනා අ% දැවැ&ත LED screen එක; %ෙබනවා. ඒෙ;
ආෙලක මටම ඉතාම ඉහළI. එතැන ඉ&න ඉතාම අමාKI.
මJෂOෙයzට එතැන traffic එෙ; Aනා~ ෙදක; ඉ&න
ෙණ_?, ඔÁෙ7 කැ;zම හැෙදනවා. මම එතැන ඉ&නා traffic
police මහ?වK& එ;ක කථා කළා. ඒ අයට ස්a හැ,ලා වාෙ<
එතැන ඉ&ෙ&. අක අෙලකය ය&ෙ& iෂණය;. ඒක,
ආෙලක iෂණය;. ඒ සා ච¢ෙඛ ෙවනස් කරනෙක_ට, ඒවා
ගැන? බල&න. ඒ වාෙ< තව? තැ& පය; %ෙබනවා. ඒ
වාෙ<ම @a&ෙ< අවධානය ඉතාම නරක Aයට ෙවනස් ෙවන
පW, දැ&9+ පළ කර %ෙබන ස්ථාන %ෙබනවා. ගK ෙයජO
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පා/0ෙ+&1ව

[ගK vම ර?නායක මහතා]

ඇම%1ම, අ&න ඒ වාෙ< ෙව ස+බ&ධව? අවධානය
ෙය_ කර&නය යලා අ ඔබ1මාට ෙයජනා කරනවා.
අ ට වැ~kර ෙ+ වාෙ< මාතෘකා ස+බ&ධව කථා කර&න
හ+බෙව&ෙ& නැහැ. ෙම_කද, Aශ්වාස භංග වාෙ<, ෙහ_රක+
වාෙ< ෙල_z ඒවා ගැන තමI කථා කර&න ෙව&ෙ&. ඒ සා
ෙ+ වාෙ< අවස්ථාවක තමI ෙමවැ ෙව ගැන සැල0ම?
ෙව&න යලා ඔබ1ම&ලාට ය&න අ ට අවස්ථාව
ලැෙබ&ෙ&.
ගK ෙයජO අමාතO1ම, 1&වැ කාරණය Aයට මම
ඔබ1මාෙග& ය+ ඉºම; කර&න කැමැ%I. ඔබ1ම&ලාෙ<
ජා%ක වාහන ෛවදO ආයතනය %ෙබ&ෙ& Jෙ<ෙග_ඩ. ගK
ෙයජO සභාප%1ම, එතැන මට ස¶ප ස්ථානය; සා, මට
හැම දාම ෙපෙනන ෙදය තමI එතැනට පැ@ෙණන @a& මහා
Aශාල \ක; Aéනවා යන එක. @a& එතැන ෙප0ෙ+
ඉ&නවා. අ ය&ෙ& ෙ+ක ෙපcග0ක අංශයට ෙද&න
යලා ෙන_ෙවI. ෙ+ක AමධOගත කර&න. Medical
certificates ලබා ගැlම සඳහා ෙක_ළඹ නගරෙ= තව තැ& ෙදක1න; ආර+භ කර&න. ෙම_කද, @a& උෙ ඉඳලා එතැන
ෙප0+වල රස්%යා\ ෙවනවා. ඒ වාෙ< ෙව ෙල_z ෙව
ෙන_ෙවIෙ&. ගK ෙයජO ඇම%1ම, ෙ+ක අෙ7À මා/ග
හද&න මහ&G ෙවන තර+ මහ&G ෙව&න ඕනෑ ෙදය;
ෙන_ෙවI. ඒ සා ඒ ස+බ&ධව කට31 කර&න යලා මම ෙ+
අවස්ථාෙ7 ඔබ1ම&ලාට ෙයජනා කරනවා.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගK ම&F1ම, එම ෙයජනාව ෙහ_ඳI. ,ස්;ක පයක
ඒ වාෙ< කා/යාල %ෙබනවා. අ ඉ,Wෙ= ෙක_ළඹ වාෙ< Aශාල
,ස්;ක 1ළ ඒ වාෙ< තව කා/යාල ආර+භ ]මට
බලාෙප_ෙර_?1 ෙවනවා.

ග/ ^ම ර6නායක මහතා

(மாமி பிம* ர%நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

අවා/යෙය&ම ෙක_ළඹට න+ තව ඒ වාෙ< ස්ථාන 1නහතර;ව? ඕනෑ ෙවI. ෙම_කද, එතැනට පැ@ෙණන @a&
අතර Aශාල 3ධය; %ෙබනවා.
ඊළඟට ගK ෙයජO ඇම%1ම, අංක 1796/22 දරන ගැස
පය යටෙ? ක0& %{n "ෙවෙළ³& AG& ෙමට/ වාහන
AzණJ ලැÊ ,න Gට" යන ෙක_ටස ඔබ1ම&ලා ඉව? කරලා
%ෙබනවා. වාහනය; 0යා ප,ංx ]ෙ+ "ආනයනය ]ෙ+ ,න
Gට..." යලා %{n එකට - ෙමය ෙවෙළ³&ට ලැ¾ %{n
ය+G සහනය; යලා තමI මට ෙ+ක යව ෙ?K+ Dෙ=.
මට ෙපෙනන Aයට එය ඉව? කරලා %ෙබනවා. ඔබ1මාෙ<
41K කථාෙ7 මා දැනග&න කැම%I, ඒකට බලපෑ ෙහ1ව
ෙම_ක;ද යලා.
ගK ෙයජO අමාතO1ම, ඔබ1මා quadricycle යලා
අH? වාහනය; ගැන 7වා. එම වාහනෙ= අවශOතාව 4බඳව
අපව දැJව? ]ම; කෙළ_? ෙහ_ඳI. ඒ වාෙ<ම මා දැනග&න
කැම%I, ෙ+ වාහනය ආනයනය ]ම
පස ඉ&ෙ& කද
යන එක. ඔබ1මා ඒක? පැහැ,0 කර&න ඕනෑ. මම ෙ+
වාහනයට AKධ නැහැ. මට එෙහම kග0ක ශ්නය;
ෙක_ෙහ?ම නැහැ. හැබැI, අH? වාහනය; එ;ක ගැස ෙවනස්
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ෙවලා එනෙක_ට කKහW ආqෙ7 ඒජ&තෙය; ද ෙ+
වOාපාරය පස ඉ&ෙ& යන එක? ඔබ1මා පැහැ,0 කරනවා
න+ ෙහ_ඳI. එම වාහනය ෙග&ව&න යන සමාගම කද යන
කාරණය ඔබ1මා පැහැ,0 කර&න. ෙම_කද, ගK ෙයජO
කාරක සභාප%1ම, ලංකාෙ7 ෙTය ෂ්පාදනය; වශෙය&
මIෙ¢ වාහන ෂ්පාදනය පට& ග?තා. පස්ෙස ඒක ෙවන
ෙවන පැ%වලට Dයා. ඒ අතර සමහර අය iෂණවලට? ස+බ&ධ
ණා. න? ඒක ලංකාෙ7 ෂ්පාදනය කරනෙක_ට අ දැ;කා,
ඒකට Aශාල වශෙය& බාධා කර&න ය+ ය+ ෙවන? ෙව කළ
බව. [බාධා ]ම;] ගK ෙයජO ඇම%1මා, මට තව Aනා~
ෙදකI %ෙබ&ෙ&.
තව කාරණය; ගැන? මම ඔබ1මාට ය&න කැමැ%I. මම
ෙම පා/0ෙ+&1ෙ7 ප/ෙ=ෂණ අංශෙ= ලධාW මහ?ම
මහ?¶&ට ස්1%ව&ත ෙවනවා. ෙම_කද, ඔ& ඉතා
මහ&Gෙවලා Wය අන1K 4බඳව ෙත_ර1K ෙස_යා \&නා. ගK
ෙයජO ඇම%1ම, 2017 ජනවාW Gට සැ°තැ+බ/ 30 ද;වා
ග?ෙත_?, Wය අන1K 28,388; ෙවලා %ෙබනවා. ඒෙක&
මරණ 2,120; Gධ ෙවලා %ෙබනවා. ෙ+ මරණ 2,120&
805;ම Gධෙවලා %ෙබ&ෙ& ය1Kපැ, අන1Kව0&. ෙල_W
රථව0& Gධෙවලා %ෙබන අන1K 298; %ෙබනවා. ෙරද
රථ අන1K 270I. අK\ 1නක ද?ත මට ඒ ප/ෙ=ෂණ
ලධාW1@ය ෙස_යලා \&නා. ගK ෙයජO ඇම%1ම, ඒ
අK\ 1ෙ&ම ග?ෙත_?, හැම අKදකම වැ~ෙය&ම
%ෙබ&ෙ& -Gයයට 40 ගණන;ම %ෙබ&ෙ&- ෙමට/ සIක
අන1K. ඊළඟට, %ෙබ&ෙ& F9ල/ අන1K. ඊට පස්ෙස
%ෙබ&ෙ& ෙල_W රථ අන1K. බරපතළ අන1Kවල ත??වය
ග?ත? එෙහමI. අන1K වළ;වා ග&න Wයැ\ර& kK\ ]ම
ස+බ&ධ වැඩÁව; කරනවා යලා ඔබ1මා 7වා. ඇ?තටම
ෙමට/ සIක අන1K ස+බ&ධව ඔබ1ම&ලා ෙස_යා
බැHෙව_?, ෙමට/ සIක අන1Kවලට සැලය 31 වශෙය&
ෙහ1 ෙවනවා, මහා මා/ගවල ත??වය. Wයැ\ර&ෙ<
ෙන_සැලල යන කාරණය ෙක_ෙහ_ම? ෙප_\I. ෙමට/
සIක අන1Kවලට බලපාන ධාන ෙහ1ව; තමI පාෙ/
ත??වය. පාෙ/ ෙප_~ ෙවනස; %{ණ? ඒ සා ෙමට/
සIකලය අන1රට ල; ෙවනවා. තර අන1K Gධවන ස්ථාන
ස+බ&ධෙය& ඔබ1ම&ලා කර&ෙ& "අන1KදායකI" යලා
ෙබè එක; ගහන එක. ඒවා %සංස්කරණය කර&න කට31
කර&න යා ඉලා Gw@& මෙ< කථාව අවස& කරනවා.
ෙබ_ෙහ_ම ස්1%I.
[k.භා. 11.26]

ග/ ල ජයව'ධන මහතා

(மாமி லகி ஜயவதன)
(The Hon. Lucky Jayawardana)

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, ඉතා වැදග? ෙම&ම
කාෙලxත Aෂයය; ස+බ&ධව සාකÂඡා කරන ෙ+ අවස්ථෙ7
අදහස් කාශ ]මට මට? අවස්ථාව; සලසා ම ගැන ඔබ1මාට
පළෙව&ම ස්1%ව&ත වනවා. අෙ° රජය යටෙ? වාහන හා
GA ව& ෙසවා අමාතOාංශය 14& පaDය කාලෙ= වැදග?
අණ පන? Yපය;ම ඉ,Wප? කර@& ෙ+ ;ෙෂයට ය+
ෙසවාව; කර&නට ¡යා කරk අෙ° ගK ඇම%1මාට?,
ෙයජO අමාතO ගK අෙශ; අෙ|Gංහ මැ%1මාට? මම
Aෙශෂ ස්1%ය kද කරනවා. එ1මා ාෙයDක අ?දැY+ ඇ%ව
ෙමම අමාතOාංශෙ= කට31 4බඳව අවධානය ෙය_ කර@&
¡යා ]ම ඉතාම වැදග? යන එක මම සඳහ& කර&න ඕනැ.
Aෙශෂෙය&ම ෙ+ ෙයගව0& දඩ ද අ ]ම සඳහා?
ෙයජනා කර %ෙබනවා. පaDය කාලෙ= දඩ ද අක ෙලස

1485

2018 අෙ 05

වැ~ ]ම සා සමාජෙ= ෙල_z ආ&ෙදලනය; ඇ% ණා. එම
සා ඒ දඩ ද අ කර&නට අවශO ෙයග අද ඉ,Wප? කර
%ෙබනවා. ඒ 4බඳව අ ස්1%ව&ත වනවා. ෙමම ෙයග
පැන9ෙ+ කපනා කරලා, ාෙයDක වන ෙස කෙළ_? ගැටH
අවම කර ග&නට kÁව& යන කාරණය? මම මත; කර&න
කැමැ%I. ඒ ෙකෙස ෙවත? මා/ග l% උලංඝනෙ= K ය
25,000;ව %Ê දඩ දල K ය 3,000 ද;වා අ ]මට?,
ස්ථාlය වැර, සඳහා K ය 500 Gට K ය 3,000 ද;වා දඩ
ද අය කර&නට? ෙයග ඉ,Wප? කර %ෙබනවා. ඒ සඳහා
කට31 කරk GයH ෙදනාටම ස්1%ව&ත වනවා.
මා තන Aයට ෙමම වැඩ 4ෙවළ ¡යා?මක ]ම 14&
අමාතOාංශය බලාෙප_ෙර_?1 ෙව&ෙ&, Wය අන1K අවම කර
ගැlමI. න? ය&න කනගා I, ෙ+ ,නවල?, පaDය
කාලය 1ළ? ෙ+ රෙ වැ~ෙය&ම ËAත හායට ප? ෙq Wය
අන1Kව0&. ඒක අ කK? 4ගත 31 වනවා. Wය අන1K
අවම කර ගැlම ෙමම අමාතOාංශෙ= පමණ; ෙන_ෙවI,
ෙප_ºGෙය? වග Yම; වනවා. ඒ වාෙ<ම රථ වාහන පදවන
අයෙ<? එය Aෙශෂ වගYම; Aය 31 බව මත; කර&න ඕනෑ.
මහ මඟ වැ~ෙය&ම අන1රට භාජන ෙව&ෙ& ෙරද රථ බව
අ දනවා. ෙරද රථවල ගම& කළ හතර පස්ෙදනා, හය
හ?ෙදනා එකවර @ය Dය අවස්ථා අප දැක %ෙබනවා. l%ය
හWයට ¡යා?මක වනවා න+ ෙමව& මරණ අ කර ග&න
kÁව& ෙ&ද යලා අ කපනා කළ 31 වනවා.
ෙ+ l% පැෙන7වාට ම,. ඒ l% හWයාකාරව, Gයාකාරව
¡යා?මක ]මට අවශO කට31? ස+පාදනය කළ 31I.
වාහන හා GA ව& ෙසවා අමාතOාංශය ම[& ෙ+ සඳහා
Aම? ¢මෙ7දය; සකස් කර&න ගK ඇම%1මා කට31 කරI
යා අ බලාෙප_ෙර_?1 ෙවනවා.

1486

මාණව?තර+ Wය\ර& සහ ෙක_&ෙද_ස්තරවK& නැ%කම
සා බස් රථ ගා කරලා %ෙබනවා. ගK ෙයජO
අමාතO1ම, Wය\ර& සහ ෙක_&ෙද_ස්තරවK& නැ% සා
යwJවර ~ෙපෙ7 බස් රථ 18; ධාවනය කර&න බැWව
%ෙබනවා. බස් රථ 18; ධාවනය කර&ෙ& නැ1ව ක+
%ෙබනවා. ඒ ෙහ1ෙව& ග+වල Ëව? වන ජනතාව අපහaතාවට
ප? ෙවලා %ෙබනවා. ගෙ+ මා/ගවල බස් රථ ධාවනය ව&ෙ&
නැ% ත??වය; ඇ% ෙවලා %ෙබනවා. වැ~ෙය&ම බස් රථ
ධාවනය ව&ෙ& ෙක_ළඹ-Jවර වාෙ< මා/ගවල. ඒ සා ගමට
බස් රථය; ලබා ෙද&න? ෙ+ අමාතOාංශය 14& ය+ වැඩ
4ෙවළ; ඇ% කර&න යලා ගK ෙයජO අමාතO1මාෙග&
මා ඉºම; කරනවා. ඒ වාෙ<ම ඒ Wය\K kර°පා,
ෙක_&ෙද_ස්තර kර°පා ඉතා ඉ;ම& kරවලා, ඒ බස් රථ
ධාවනෙ= ෙය_දව&න කට31 කර&න යලා? මා ඉºම;
කරනවා.
Aෙශෂෙය&ම, තව? කKn-කාරණා පය; 4බඳව අද
දවෙස ඔබ1මාෙ< අවධානය ෙය_ කර&නට කැමැ%I. ගK
ෙයජO ඇම%1ම, ෙමට/ රථ ප];ෂකවK&ෙ< ඟය;
අද ත,&ම %ෙබනවාය යන එක මත; කර&න ඕනෑ. අද aÁ
අන1ර; ණ?, ඒ අන1ර ප];ෂා කර&නට ෙමට/ රථ
ප];ෂකවK නැ%කම සා Aශාල පාව; ෙවලා %ෙබනවා. ඒ
සා ඒ කට31 සඳහා Aශාල කාලය; ග&නවා. ඒ කා/යයට වැ~
කාලය; ගැlම සා, ඒ 14& ෙ+ රෙ ආ/කයට Aශාල
පාව; ෙවනවා. ඒ සා, ෙමට/ රථ ප];ෂකවK බඳවා
ග&නට ඔබ1මාෙ< අමාතOාංශය 14& ක~න+ වැඩ 4ෙවළ;
ඇ% කර&න යා මා ඉලා Gwනවා.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

මා/ග තදබදය අ ]ම? ෙ+ අමාතOාංශෙ= Aශාල
වගYම; ෙවලා %ෙබන බව මා ය&න ඕනෑ. මා/ග තදබදය අ
කර&න ය+ ය+ කට31 කළ?, අදාළ අණ පන? ඉ,Wප? කළ?
ඒවා ¡යා?මක ව&ෙ& නැහැ. F9 රථ ස+බ&ධව පaDය
දවස්වල යාමන ෙක_@සම; ප? කර&න කට31 කළා. න?
ඒ යාමන ෙක_@සම තවම? ¡යා?මක ව&ෙ& නැහැ. ඒ සා
අද F9 වOාපාරය ඉබාගාෙ? යන ත??වයට ප? ෙවලා
%ෙබනවා. ඒ සා ඒ යාමන ෙක_@සෙ+ කට31 ක~න+
කර&න යලා? මා ඉºම; කරනවා.
දඩ ද අ කර&න ෙයජනා කර %ෙබන ෙ+ අවස්ථාෙ7
අH? වාහනය; ස+බ&ධව? ෙයජනා කරලා %ෙබනවා. ඒ
ෙයජනා 4බඳව අෙ° vම ර?නායක ම&F1මා? මත;
කළා. මම තන Aයට එය නරක ෙදය& ෙන_ව&න kÁව&.
F9ලරයලට ෙම& ෙන_ව, ෙ+ වාහනයට ෙරද හතර; %ෙබන
සා අන1K අ ෙවI යලා අ Aශ්වාස කරනවා. න? ඒ
රථය ණ? ඕනෑවට වඩා ෙ+ රටට ආනයනය කෙළ_?, ඒ
14J? ය+ අපහaතාව; ඇ% ෙව&න kÁව& බව අ කපනා
කළ 31 ෙවනවා. ඒ සා ඒ ස+බ&ධව? ¼මා පැන9ම වැදග?
බව මත; කළ 31 වනවා. ගමනාගමනය සඳහා වැ~ වශෙය&
ෙප_\ වාහන ෙසවාව ෙය_දා ග&නවා න+, ෙ+ රෙ අන1K
ෙම&ම වාහන තදබදය? අ කර ග&න අවස්ථාව %ෙබනවාය
යා G%ය 31 කාලය අද පැ@ණ %ෙබන බව මා මත; කර&න
ඕනෑ. ඒවාට අවශO කට31 සකස් ]ම වැදග?.
ෙ+ අමාතOාංශයට තමI ලංකා ගමනාගමන මqඩලය
පැවWලා %ෙබ&ෙ&. න? ලංකා ගමනාගමන මqඩලෙය& G\
වන ෙසවාව 4බඳව අපට ස1 ෙව&න බැහැ. ~ෙප ගැන
කථා කෙළ_?, අද ඒ ~ෙපවල %ෙබන බස් රථ ධාවනය කර&න

ගK ම&F1ම, අ ෙමට/ රථ ප];ෂකවK 500; පමණ
බඳවා ග&නවා.

ග/ ල ජයව'ධන මහතා

(மாமி லகி ஜயவதன)
(The Hon. Lucky Jayawardana)

ෙහ_ඳI. ඒක ෙබ_ෙහ_ම ක~න@& කර&න Gධ ෙවලා
%ෙබනවා, ගK ෙයජO ඇම%1ම. එෙහම ෙන_කෙළ_? ඒ
14& ෙන_ෙය; අ31 වැඩ රාfය; Gධ ෙවනවා. වාහනය;
ප];ෂා කර&න examiner ෙකෙන; ෙග&වා ග&න K ය
5,000; ෙගව&න G\ ෙවලා %ෙබනවා. ෙමවැ ෙ 14& රෙ
ජනතාවට අපහaතා G\9 %ෙබනවාය යන කාරණය මත;
කරනවා. ෙ+ වන Aට? ඒ Aභාග පව?වලා %ෙබනවාය යා
ඔබ1මා කාශ කළා. ඒ කට31 ක~න+ කරලා, එම ප?9+
ඉ;ම& ලබා ලා ඒ අවශOතාව සkර&න යා මා ෙ+
අවස්ථාෙ7 Aෙශෂ ඉºම; කරනවා.
ගK ෙයජO ඇම%1ම, අද %ෙබන වාහන තදබදය?, ඒ
වාෙ<ම අන1K
4බඳව? Wයැ\ර& ෙම&ම වාහන
අI%කKව& දැJව? කරන වැඩ 4ෙවළ; ¡යා?මක ]ම
වැදග? ෙවනවා. ෙ+ කා/යය ෙබ_ෙහ_ම පහaෙව& කර&න
kÁව&. අKදකට වතාව; වාහන බලප z? කරන ෙක_ට
ජනතාව දැJව? කර&න kÁව& අවස්ථා %ෙබනවා. ඒ
අවස්ථාෙ7 ඒ කKn ඇ1ළ? අ? පකාව; -leaflet- ලබා ම
14& ඒ ජනතාව වසෙර& වසර දැJව? කරන වැඩ 4ෙවළකට
ය&න kÁව& යන කාරණය මත; කර&නට ඕනෑ.
අද පාෙ/ යන Aය? උග&ව&න Gධ ෙවලා %ෙබනවා.
වාහන තදබදය ගැන අ කපනා කරනවා න+, වාහන තදබදය
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[ගK ලY ජයව/ධන මහතා]

වැ~ෙය& ඇ% ෙව&ෙ& මංස&වල. ඒ සා, එවැ
මංස&වල වාහනය පැදAය 31 ආකාරය 4බඳව ජනතාව
දැJව? ]ෙ+ වැඩ කට31 කර&නට අවශO ෙවනවා. අන1K
වළ;වා ගැlමට උපෙදස් ම ව/ෂය; කර&න kÁව& යන
කාරණය මත; කර&නට ඕනෑ. ඒ ආකාරෙය& කට31 ]ම
වැදග?. ඒවාට Aශාල වශෙය& Aයද+ ය&ෙ& නැහැ.
Aෙශෂෙය&ම, වාහන බලප -licence- ලබා ෙදන අවස්ථාෙ7 ඒ
අය දැJව? කරන Aෙ= පකාව; ලබා ම 14& එය
¡යා?මක කර&න kÁව& යන කාරණය මා මත; කර&නට
ඕනෑ.
ගK ෙයජO ඇම%1ම, Wය\K බලප ලබා ගැlෙ+
%ෙබන අපහaව තව? ශ්නය; ෙලස මා දනවා. අද A8යාව
Aශාල වශෙය& බල ෙ7 ෙගන යනවා. අද Wය\K kර°පා
%ෙබනවා. න?, අද Wය\K බලප ෙ+ ෙප_~ මාදය;
%ෙබනවා. සැහැH වාහන සඳහා licence එක අරෙගන, බර
වාහන සඳහා licence එක ග&නට අK\ 1න; ඉ&නට ඕනෑ.
සැහැH වාහනය; පදව&න kÁව& මJස්සෙය; අK\
1න; ඉ&න ඕනෑ නැහැ බර වාහන පැද9ෙ+ ලIස& එක
ග&න.[බාධා ]ම;]

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, ෙ+ අමාතOාංශය 14&
ෙකෙරන වැඩ 4බඳව ස1 ෙවනවා. අද ,න ඉ,Wප? කර
%ෙබන ෙයග 4බඳව අෙ° සාදය පළ කරන අතර,
Aෙශෂෙය& ෙ+ දඩ ද0& සාධාරණ ෙසවාව; ඇ% කර&න
ඕනෑ බව මත; කරනවා. දඩ ගැ¼මටම බලාෙගන Gwන Wස;
රෙ ඉ&නවා. එම සා ජනතාවට කරදරය; ෙවන ආකාරයට
දඩ ගැ¼ම වළ;ව&නට? ෙ+ අමාතOාංශය 14& ය+ වැඩ
4ෙවළ; ඇ% කර, ඒවා ප];ෂා කර&නට? කට31
සලස්ව&න යා ඉලනවා. මට ෙ+ අවස්ථාව ලබා ම ගැන
ඔබ1මාට ස්1%ව&ත ෙව@& මෙ< අදහස් දැ;9ම අවස&
කරනවා.
[

.ப. 11.37]

ග/ ඉ. චාස් L'මලනාද මහතා

(மாமி இ. சாE நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகௗரவ களி பிரதி தவிசாள அவகேள,
இலைகயி! நடகிற விப%கைள ைற&பத'காக
ெகா()வர&ப*ட ேமா*டா வாகன- ச*டதி கீழான
ஒவிதிக1 ச2ப3தமான இ3த விவாததி! கல3%
ெகா() ேபச எைன52 அ6மதிதைம உக8
நறிைய ெதாிவி%ெகா1கிேற ேபாவர%
அைம-9 இ: விப%கைள ைற&பத'காக கட3த
காலகளி! இ;3த ச*டகைளவிட த'ேபாைதய
ேபாவர% விதிைறக8கைமய- ச*டகைள
உ;வாகிறேபா%2 இலைகயி! விப%க1
அதிகாி%ெகா(ேட ெச!கிறன. அதாவ% விப%
கைள ைற&பத'காக- ச*டகைள உ;வாகினா<2
விப%க1 அதிகாிதவ(ணேம இ;கிறன. த'ெபா%
எ3த& பதிாிைகைய எ)தா<2, ஒ; மாவ*டதி!
எகாவ% ஓாிடதி! விப% நைடெப': இழ&?க1
ஏ'ப*டதான ெசAதிகைளேய காணBCயதாக இ;கிற%
ஆகேவ, ச*டகைள உ;வாவேதா) ம*)ம!லாம!
எ&பCயாவ% அவ'ைற நைடைற&ப)தி அ3த
விப%க1 ஏ'ப)வைத த)க ேவ()்2. அதாவ% எ3த
அC&பைடயி! விப% ஏ'ப)கிற% எபைத கவனி%
க(காணி% விப% மீ()2 ஏ'படாவ(ண2
ச*டகைள நைடைற&ப)த ேவ()2.
ெகளரவ அைம-ச அவகேள இ: ெபாFG
திைணகளதி Hதி& ேபாவர%& ெபாFG
அதிகாாிக1 ெபா%வாக விப%க1 நிைறய ஏ'ப)கிற
இடகளி! றி&பாக விப%க1 ஏ'படBCய
வாA&?க1 இ;கிற நா'ச3திகளி! கடைமயி!
ஈ)ப*) விப%கைள தவி&பத' அ!ல% ேபா
வர%கைள ஒப)%வத' ய'சி&பதி!ைல. எவ
அதிேவகமாக வாகன2 ெச<தி வ;வா எவ ெவ1ைள
ேகா*Cமீ% வாகனைத- ெச<திவ;வா எற
சி3தைனயி! அவைர& பிCக ேவ()2 எபத'காக ஏேதா
ஓாிடதி! அவக1 நி'பாக1 ஆனா! அவக1
விப%க1 ஏ'ப)கிற இடகளி! அவ'ைற
த)&பத'ாிய நடவCைககளி! ஈ)ப)வதி!ைல. அதாவ%
ேவகமாக வாகனகைள- ெச<%கிற சாரதிகைள&
பிC&ப%தா அவக8ைடய ேநாகமாக இ;கிறேத
ஒழிய விப%க1 ஏ'ப)கிற இடகளி! தக8ைடய
கடைமகைள- ெசAவதி!ைல. ெகௗரவ அைம-ச அவக1
ேபாவர%& ெபா:&பான பிரதி& ெபாFG
மாஅதிபாிட2 இ% ெதாடபாக ெதளிJப)தி, விப%க1
ஏ'படBCய இடகளி! றித ெபாFஸா தக8ைடய
கடைமகைள- ெசAவத' ஏ'ற நடவCைககைள
.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගK ම&F1ම, බලපය අK\ පහ; පරණ ණාට
පස්ෙස තමI අ
වාහනය; පදව&නට ෙද&ෙ&. මÀ&ෙ<
ආර;ෂාව සඳහා තමI ෙ+ වාෙ< `&\ අරෙගන %ෙබ&ෙ&.
ෙකෙස ෙවත? Wයැ\K බලපය; ග&න අවස්ථාෙ7 ෛවදO
සහ%කය; ලබා ග&නවා ෙ&. ඒක ඉ;ම& කර&න අ Aෙශෂ
වැඩ 4ෙවළ; සකස් කර %ෙබනවා.

,

,

.

,

ග/ ල ජයව'ධන මහතා

(மாமி லகி ஜயவதன)
(The Hon. Lucky Jayawardana)

ඒක තමI ගK ෙයජO ඇම%1ම. අK\ 1න; යන
එක ෙල_z කාලය; ෙ&ද? සැහැH වාහන පදව&න kÁව&
ෙකනාට බර වාහනය; පදව&න තව මාස හය; \&ෙන_?
ඇ%. අම වශෙය& අKද; ද;වාව? ඒ කාලය ෙකw කරලා
ඒ ලIස& එක ලබා \&ෙන_? A8යාවට? ය+ Aස³ම;
ෙද&න kÁව&. Wයැ\ර&ෙ< kර°පා ඟ; %ෙබනවා. න?
a\a Wයැ\ර& නැහැ. රජෙ= ෙසවයට ණ? ඉල&ෙ&
පළkKද. අවK\ 1න හතරක පළkKද ඉලනවා. න?
ෙකෙනzට බර වාහනය; පදවන ලIස& එක; ග&න අK\
1න; ගත9ම Aශාල කාලය;ය යන එක මත; කර&න
ඕනෑ. ඒ 4බඳව? අවධානය ෙය_ කර&න යලා මම
ඉºම; කරනවා.
ෙ+
අමාතOාංශය
14&
ජනතාවට
ෙයජනව?
වැඩසටහන; ¡යා?මක ෙවනවා. ඒ 4බඳව ස්1%ව&ත
ෙවනවා. ගK vම ර?නායක ම&F1මා මත; කළ ආකාරයට,
අන1K බල ව&නට ඇ% AAධ කාරණා අවම කර ගැlම
වැදග?. Aෙශෂෙය& අද ෙපcග0ක බස්වල එ4ෙය& ලI
වැ 1න හතර; දාලා %ෙබනවා. ෙ+වාI& අෙන; Wයැ\ර&ට
අපහaතා ඇ% ෙවනවා. ෙවස; ෙත_රණවල වාෙ< සමහර
බස්වලට ලI දාලා %ෙබනවා. ෙ+වා ගැන අවධානය; ෙය_
ෙන_9ම ගැන අ කනගා ෙවනවා. ෙ+ 4බඳව? අවධානය
ෙය_ ෙක_ට ඒවාට අවශO l% ස+පාදනය ]ම වැදග? බව
මත; කර&නට ඕනෑ.

,
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ேம'ெகா1ளேவ()2. இLவாறான ச*டக1 உ;வாக&
ப)வதMல2 விப%க1 ைறவைட52 எபதா! இ3த
ஒவிதிக8 எ6ைடய ஆதரைவ ெதாிவி%
ெகா1கிேற
ெகௗரவ பிரதி அைம-ச அவகேள! வட
மாகாணதி! ம*)ம!ல, 12 பிரா3திய ேபாவர%சைபகளி சாைல ஊழியக8கான
பண2 2011
நவ2ப த! 2015 ஓகG* வைர தக8ைடய
அைம-சினா! ெச<த&படவி!ைல த'ெபா%தா
ச&ரகவ வய2ப ஆகிய இர() பிரா3தியகளி சாைல
ஊழியக8கான
பண2 ெச<த&ப*C;கிற%.
மிதியான 10 பிரா3தியகளி ஊழியக8கான
பண2 ெச<த&படவி!ைல. ஆகேவ, இ3த
பண2
ெச<த&ப)வத' நடவCைக எ)க ேவ()2. வட
மாகாணதி! சாைல ஊழியக1 சாபி! 322 மி!Fய
SபாA ெச<த ேவ(Cயி;கிற%.
,

.

EPF

.

,

ேம<2 த'ெபா% நீக1 கிழ மாகாணதி!
நட%ந, சாரதி ேபாற நியமனகைள வழகியி;
கிறீக1. என விகிதாசாரதி! அ3த நியமனக1
வழக&ப*டன எப%2 என ெதாி52. ஆனா!,
வடைக& ெபா:தளவி! அ அதிகமான ெவ'றிடக1
இ!ைல. ஆனா<2 சாரதி ெவ'றிடக82 நட%ந
ெவ'றிடக82
ெமகானி ெவ'றிடக82
காண&ப)கிறன இ3த ெவ'றிடக8கான நியமன
கைள நீக1 ?னவாTவளிக&ப*ட அ1ள இைளஞ
க8 ைமயாக வழகேவ()2 எ: நா
ேக*)ெகா1கிேற.
,

40

38

40

'

'

.

EPF

EPF

EPF

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

K ය v0යන 10.5ක EPF ද බැර කරලා %{ෙq
නැහැ. අෙ° ආqව බලයට ප? ණාට පස්ෙස ෙ+ වනෙක_ට ඒ
ද බැර කරලා %ෙබනවා. තව aÁ මාණය; තමI ඉ%W
ෙවලා %ෙබ&ෙ&. අ ෙ+ වසර 1ළ GයHම ෙසවකය&ෙ<
EPF ද බැර කර&න බලාෙප_ෙර_?1 වනවා. දැනට ඉතා aÁ
මාණය; තමI ඉ%Wව %ෙබ&ෙ&. ඒ වාෙ<ම ෙසවකයz ඉව?
n ගම&ම ඔෙ< පාWෙතbක දල ලබා ෙද&න? අ
කට31 කර %ෙබනවා. එම සා දැ& G ශ්නය; නැ%ව
පාWෙතbක දල? ලැෙබනවා. ලබා ,ය 31 EPF දව0&
තව ඉතා aÁ දල; තමI ඉ%Wව %ෙබ&ෙ&. K ය v0යන
10.5; arrears %{ණා. දැ& ඒවා අ ලබා ෙදනවා.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

Aෙශෂෙය&ම උ1ෙ/ අයට උ1K පළාතට?, නැෙඟනර
අයට නැෙඟනර පළාතට? තමI ප?9+ ලබා ෙද&ෙ&. එම
ප?9+ ලබා ෙද&ෙ& contract basis මත. ෙම_කද, ඒ
~ෙපව0&ම තමI ඒ අයට ද ෙගව&න ඕනෑ. උ1K
නැෙඟනර පළා?වල ~ෙපව0& අ
ලාභ ලබනවා.
සාමානOෙය& K ය @0යන 200; පමණ උ1K පළාෙ?
~ෙපවල fixed deposit අපට %ෙබනවා. අ ඉ,Wෙ= ඔබ1මා
යk 40 මාණය ගැන සලකා බලනවා. හැබැI, අ
mechanicsලා බඳවා ග&ෙ& නැහැ. අ දැනට `&\ කරලා
%ෙබනවා, mechanicsලා බඳවා ග&ෙ& නැ%ව driversලා සහ
conductorsලා බඳවා ග&න. ඒ %ෙබන kර°පා wක බලා අ
අවශO අයව බඳවා ග&නවා. ඔබ1ම&ලා ද&නා හ³නන එවැ
අය ඉ&නවා න+, ෙ+ තන1K සඳහා ධාන කා/යාලයට
ඉH+ කර&නය ය&න. අවශO a\aක+ %ෙබන අයට අ
තන1K ලබා ෙදනවා.

ග/ ඉ. චාස් L'මලනාද මහතා

(மாமி இ. சாE நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ග/ ඉ. චාස් L'මලනාද මහතා

(மாமி இ. சாE நிமலநாத)

ගK ෙයජO ඇම%1ම, ධාන කා/යාලය ය&ෙ&
ෙක_ළඹටද?

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ගK ෙයජO ඇම%1ම, ඒකට ෙබ_ෙහ_ම ස්1%I. දැ&
උ1K පළාතට ෙද&න %ෙබ&ෙ& K ය @0යන 322I. ඒ
දල? ෙ+ මාසය 1ළ ලබා ෙදනවාද?

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඔ7, CTB Head Office එකට.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

ග/ ඉ. චාස් L'මලනාද මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)

(மாமி இ. சாE நிமலநாத)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

අ ෙක_ෙහ_ම? මැI මාසෙ= 20 ෙව ,නට ෙපර එම ඉ%W
ද එව&න+.

ග/ ඉ. චාස් L'මලනාද මහතා

(மாமி இ. சாE நிமலநாத)

ெகளரவ பிரதி அைம-ச அவகேள! இலைக&
ேபாவர%- சைபயி வட மாகாண ஊழியக1
சாபாக இத' நறிைய ெதாிவி%ெகா1கிேற.
இ: அ3த ஊழியக1 பல சிரமக8 மதியி!
பணியா':கிறாக1
எக8ைடய பிரேதசகளி!
பாைதக1 சீராக இ!ைல அ1ள பGக1 ந
ஓடBCய நிைலயி! ெபா;தமானைவயாக இ!ைல.
இ;3தா<2 தக8ைடய ேசைவகைள அவக1 ெசA%
ெகா(C;கிறாக1 அ3தவைகயி! அவக8ாிய
ஊழிய ேசமலாப நிதி ெச<த&படாதி;&ப% மிகJ2
ேவதைனாிய விடயமா2
.

;

,

,

.

ගK ෙයජO ඇම%1ම, මම ය&ෙ& ෙ+කI. 3ධය
පැවැ% කාලෙ= ෙ/ ඉඳලා ආk අය ඉ&නවා ෙ&? ඒ අය අතර
ෙහ_ඳ driversලා? ඉ&නවා, ඔ&ට licenceJ? %ෙබනවා.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

.

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

Wය\K තන1ර සඳහා සාමානOෙය& බඳවා ග&ෙ& අට
ෙà·ය සම? අය. බර වාහන පදවා අK\ පහක පළkKද;
%ෙබ&න? ඕනෑ. අK\ 45ට වඩා අ ව&න? ඕනෑ. Conductor
තන1රට අ.ෙප_.ස. සාමානO ෙපළ Aභාගය ස+මාන සාමා/ථ
ෙදක; සතව Aෂයය& හය& සම? ෙවලා %ෙබ&න ඕනෑ.
Aෙශෂෙය& ග·තය Aෂයට simple pass එක; ෙහ %ෙබ&න
ඕනෑ. එෙහම a\aක+ %ෙබන අය ඉ&නවා න+, අප ෙවත ෙය_
කර&න. ඒ ෙශවලට අවශO ප?9+ අපට ලබා ෙද&න kÁව&,
contract basis මත. ඔ&ට දවසකට K ය 1,000; ෙගවනවා,
overtime, batta ෙදනවා.
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வி;&பதனா! அத'கிைடயி! அத'ாிய அ6மதிைய
வழமா: நா தகளிட2 ேக*)நி'கிேற.

ග/ ඉ. චාස් L'මලනාද මහතා

,

(மாமி இ. சாE நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

நறி ெகளரவ பிரதி அைம-ச அவகேள நீக1
Bறிய%ேபா: அ3த ெவ'றிடக1 அ&பிரேதசதிF;
கிற இைளஞகைளெகா(ேட நிர&ப&பட ேவ()2.
த'ேபா% ?னவாTவளிக&ப*) ஜனநாயக நீேரா*டதி!
இைணவத' ஆயதமாக இ;கிற எகள%
இைளஞக1 ேவைல வாA&பிைம காரணமாக மிகJ2
சிரம&ப*)ெகா(C;கிறாக1. றி&பாக அவக8
அ3த ேவைலவாA&ைப வழவ% மிக& ெபாியேதா
உதவியாக இ;2 எபைத52 நா இ Bறிெகா1ள
வி;2?கிேற.
அ(ைமயி! அேக ஏ'ப*ட ழ&பகைள ெதாட3%
எக8ைடய ஆேலாசைன அைமவாக வட பிரா3திய
காைமயாளைர ெகளரவ அைம-ச அவக1 கட3த
Cச2ப மாத2 அகி;3% இடமா'ற2 ெசAததனா! அ3த&
பதவிகான ெவ'றிட2 அ காண&ப)கிற% அ3த&
பதவியி! த'ேபா% பதி'கடைமயா':கிற ேகதீG எபவ
பிரா3திய காைமயாள;ாிய  ததி5ைடயவராக
இ;கிறா அ(ைமயி! அ3த& பதவிகான ேநக
ேதJ நைடெப'றேபா% வடகிF;3% வ3% ேதா'றிய
ஒேரெயா; நப;2 அவேரயாவா ஆகேவ தயJெசA%
அவைர நிர3தர காைமயாளராக நியமிக ேவ()2 எ:
தமிT ேதசிய B*டைம&பி சாபாக ெகளரவ அைம-ச
அவகளிட2 ேக*)ெகா1கிேற ஏெனறா!,
த'ேபா% வட மாகாணதி<1ள ேபாவர%சாைலக1 அரசிய! க*சிகளி தைலW)க1 இ!லாம!
சாியான ஒ; நிவாகதிகீT ச*டகைள- சாியாக& ேபணி
ேநா்ைமயாக- ெசய'ப)கிறன. அ3தவைகயி! அ
பதி'கடைம ?ாி52 பிரா3திய காைமயாளைர நிர3தர&
பிரா3திய காைமயாளராக நியமி2பC ேக*)
ெகா1கிேற.
அேதேநர2 அ1ள ேபாவர%- சாைலகளி!
ெப;2பா<2 எ!லா க*சிகளின%2 ெதாழி'சகக1
தக8ைடய B*டகைள நடதிவ;கிறன றி&பாக
Xலகா 9த3திர க*சி, ஐகிய ேதசிய க*சி
ேபாற பல க*சிகளி ஊழிய ெதாழி'சகக1 அ
இயகிவ;கிறன.
.
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ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ெகௗரவ உ:&பின அவகேள, உகள% ேநர2
Cவைட3%வி*ட%.
ග/ ඉ. චාස් L'මලනාද මහතා

(மாமி இ. சாE நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகௗரவ களி பிரதி தவிசாள அவகேள, ஒ;
நிமிட2 தா;க1!
அேதேநர2 அ இலைக தமிழர9 க*சியின%
ெதாழி'சக2 இயவத' தக8ைடய அைம-சி
அ6மதி ேதைவயாக இ;கிற% அதாவ% ெதாழி'
சகக1 பதிJெசAய&ப*) ஊழிய சா3த நைமயான
விடயகளி! ஈ)ப)வத'கான அ6மதி தக8ைடய
அைம-சா! ேபாவர%- சாைலயி தவிசாளSடாக
வழகேவ(Cயி;கிற%. இ3த ெதாழி'சகக1
ச2ப3தமான B*ட2 வ;கிற மாத2 நைடெபற
,

.

,

,

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගK ම&F1ම, Aෙශෂෙය&ම ලංකා ගමනා ගමන
මqඩලෙ= සභාප%වරයාට?, අමාතOාංශෙ= ෙක+වරයාට? ඒ
ඉº+ ලබා ෙද&න. අ ඒ 4බඳව?, ඔබ1මා 7ව ාෙTය
කළමනාකK 4බඳව? සාකÂඡා කර `&\ව; ග&න+.

ග/ ඉ. චාස් L'මලනාද මහතා

(மாமி இ. சாE நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
நறி,

அைம-ச

அவகேள!

றித

வி(ண&ப2

இலைக தமிழர9 க*சியி தைலவSடாக மிக விைரவி!
சம&பிக&ப)2
ேபாவர%-

எபைத
ச*ட2

அ6மதிதைமகாக

ெதாிவி%ெகா(),
ெதாடபாக&

மீ()2

நறிBறி,

இ3த&

ேப9வத'
எ6ைடய

உைரைய நிைறJ ெசAகிேற.

ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Wijepala Hettiarachchi.
[X.භා. 11.50]

ග/ Cෙwපාල ෙහ|ආර+ මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர/சி)
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, වාහන හා GA ව&
ෙසවා අමාතO ගK ම GWපාල ද Gවා අමාතO1මා
ෙවJෙව& ෙ+ අවස්ථාෙ7 ගK ෙයජO අමාතO අෙශ;
අෙ|Gංහ මැ%1මා AG& ෙමට/ රථ වාහනයට අදාළව,
අJමත ]ම සඳහා 2018 ජනවාW 15 ,නැ% ගැස ෙ7දන
ම[& ඉ,Wප? කර %ෙබන ඉතාම වැදග? ෙයගවල කKn
පය; 4බඳව කථා කර&නට අවස්ථාව ලැ¾ම ගැන මා
ස1 ෙවනවා.
ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, ඊෙ= පැවැ% Aශ්වාස
භංග ෙයජනාව ස+බ&ධෙය& u Aවාදයට අෙ° ගK ම
GWපාල ද Gවා මැ%1මා ෙන_පැ@ම ස+බ&ධෙය& මා
එ1මාට ස්1%ව&ත ෙවනවා. ඒ වාෙ<ම ගාල ,ස්;
පා/0ෙ+&1 ම&F හා Aෙශ 8යා ෙයජO අමාතO මෙ<
තව? ගK මJෂ නානාය;කාර මැ%1මාට? ස්1%ව&ත
ෙවනවා. A1K ෙහළ උKමය ප;ෂෙ= නායක ගK උදය
ග+ම& ල ම&F1මා ඊෙ= කාශ කළා, ඉර පායන එක සතOය
න+, ගK ර A¢මGංහ මැ%1මා Aශ්වාස භංග ෙයජනාෙව&
පරාජයට ප? ෙවනවාය යා. එ1මා ෙ+ අවස්ථාෙ7 සභා
ගැෙබ& එ4ෙ= ඉ&නවාද යා මා ද&ෙ& නැහැ. අද ඉර ෙහ_ඳට
පායා %ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම ගK ර A¢මGංහ මැ%1මා?
Aශ්වාස භංග ෙයජනාව පරාජයට ප? කරලා අH? ගමන; යන
ෙ+ අවස්ථාෙ7 මා එ1මාට නැවත වර; aබ පතනවා.

ග/ මවරෙය"

(மாமி உ.Bபின ஒவ)
(An Hon. Member)

එ1මාට ඉර පායලා නැහැ.

ග/ Cෙwපාල ෙහ|ආර+ මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர/சி)
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ෙක_ෙහ_ම ණ?, දැ& කථා කර&නට ෙදය; නැ%
ෙවනෙක_ට න& ෙද_ඩවන ඔබ1මා කථා කරනෙක_ට ඒ ගැන
කාශ කර&න.

1493

2018 අෙ 05

1494

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, ගK vම ර?නායක
ම&F1මා 7වා වාෙ< ඇතැ+ අණ පන? ෙගෙනනවා. ඉ,Wෙ=
අ ජනතාවා වැඩ 4ෙවළකටI ය&ෙ&. ජනතාවා වැඩ
4ෙවළකට යනෙක_ට ෙන_ෙයz? බ\ පැන9+, දඩ ද අය
කර ගැl+ 4බඳව ජනතාව තෘ°%ම?වන AයටI ඒ කට31
Gධ ෙව&නට ඕනෑ.

පැ,වලට ෙවනම මං`Kව;, බස් රථ සඳහා ෙවනම මං`Kව;
ආ වශෙය& මං`K ෙව& කර %ෙබන ආකාරය ද&න
ලැෙබනවා. එවැ ¢මය; ෙ+ රෙ? හද&න ඕනෑ. අ ෙ+
¢මෙ7දය සකස් ෙන_කර අන1K අ ]ම සඳහා දඩ ද වැ~
]ම ආ ෙන_ෙය; ෙව කළාට හWය&ෙ& නැහැ. අපට
Gම නගරයක රථ වාහන හැGර9ෙ+ වැඩ 4ෙවළ; නැහැ.

VAT එක ඉ,Wප? කරන ෙවලාෙ7 ෙ+ Aයටම අෙ°
ෙල_z Aෙරධය; ෙපcග0කව %{ණා. ඒ Aෙරධය ෙන_තකා
එය ෙගන ඒම 1ළ රජය?, ෙ+ රෙ ජනතාව?, වOාපාWකI&
Aශාල Wසz? දැ~ අපහaතාවට ප? ණා. රජය; හැwයට අ
දැ~ ෙලස ඩාවට ප? ණා. එම සා දඩ ද සහ ෙවන?
අණපන? ෙගෙනන Aට ෙ+ රෙ ජනතාව ගැන ත&නට ඕනෑ.
මල ෙන_තලා ෙර_& ග&නවා වාෙ< @a&ට ෙන_දැෙනන
ආකාරයට තමI බ\ අය කළ 3?ෙ? යලා අෙ° ෙබcධ
සාතO 1ළ අහ&නට ලැෙබනවා. ය+ බද; ෙහ දඩ දල;
අය ]ෙ+ ජනතාව ෙපළ&නට ෙහ_ඳ නැහැ. රජයට බ\ ද, ව¢ බ\ සහ ඍï බ\- අය කර ගැlම අවශOI. ඊට අමතරව
ෙන_ෙය; Aෙ= බ\ ¢ම %ෙබනවා. පාරට බැස්සාම බ\ ගහනවා,
කෙè ඉ&නෙක_ට බ\ ගහනවා, පාෙ/ ගම& කරනෙක_ට බ\
ගහනවා. ෙ+ GයH ෙවල අ සාධාරණ සහ 3;% සහගත ෙලස
කට31 කර&නට ඕනෑ.

ගK ෙයජO ඇම%1මා ෙ+ ගK සභාෙ7 ඉ&නවා.
රාජDWෙ= ව& පාලම අපට \&නා. රාජDWෙ= ව& පාලම
හැ\වාට පස්ෙස අ 1වා @& ඉ,Wයට ෙමතැ& Tñෙය&
ය&න kÁව& යලා. දැ& ෙවලා %ෙබ&ෙ& ෙම_ක;ද? අද
ෙවනෙක_ට? සමහර ෙ7ලාවට එතැන පැය භාගය; Aතර 8ෙඳන
ත??වය; %ෙබනවා. අ /මාණT0ව වැඩ කට31 කළ?
ඒෙ; %ඵලය අපට ලැෙබ&න ඉඩ නැහැ. සමහර තැ&වල රථ
වාහන හaKවන ෙප_0ස් ලධාW& සාම අ දැ~ ෙලස
අපහaතාවට ප? ෙවනවා යලා මම ද&නවා. මම ද&ෙ& නැහැ
ෙ+කට ෙහ1ව ෙම_ක;ද යලා.

ෙ+ ෙයග ම[& අH? ෙමට/ රථ ෙදක; හ³&වා ම
ගැන මා ස1 ෙවනවා. ගK vම ර?නායක මැ%1මා 7වා
වාෙ< ෙන_ෙයz? Aෙ= AÂð/ණ වාහන ෙ+ රටට හ³&වා
ෙදනවා. ඒ 14& ලැෙබන ෙයජනය ෙක_පමණද, ඒවාI&
ජනතාවට ෙක_පමණ වාGය; %ෙබනවාද යා බල&නට ඕනෑ.
දැ& hybrid වාහන හ³&වා \&නා. ගK ෙයජO කාරක
සභාප%1ම, අ
hybrid වාහන ග&න Aට න+ ය&ෙ&,
ෙමපමණ ෙල¶ට/ ගණන; ධාවනය කර&න kÁව&,
ෙප´ව0& ෙමපමණ \ර ධාවනය කර&න kÁව&, කර&
එෙක& ෙමපමණ \ර ධාවනය කර&න kÁව&ය යලාI. න?
සමහර Aට පරණ වාහනෙ= ත??වයටම ෙ+ අH? වාහන?
ප?වන අවස්ථා? %ෙබනවා.
ෙ+ රටට හ³&වා ෙදන වාහන ස+බ&ධව @%ය;
%ෙබ&නට ඕනෑ. අ වාහනය; @ල ග&නා Aට වාහන අෙළA
කරන සමහර ස්ථානව0&, sales ආයතනව0& යන ෙ
ෙන_ෙවI, අ වාහනය පාAÂx කරන Aට ද&නට ලැෙබ&ෙ&.
එම සා ෙ+ ත??වය& ඉතාම? පැහැ,0 ෙව&නට ඕනෑ.
ඔබ1මා අද හ³&වා \& අH? වාහන ප&%ය zමන ආකාරයට
ජනතාවට ෙයජනව? ෙවනවාද යන එක ගැන අ
සැල0ම? ෙව&නට ඕනෑ.
ෙ+ රෙ F Aල/ රථ ල;ෂ 12කට, ල;ෂ 15කට ආස&න
සංඛOාව; %ෙබනවා. ෙ+ රෙ මා/ග අන1K ,හා බලන Aට,
වැ~ම මාණය; ËAත හා G\ෙවලා %ෙබ&ෙ& F 9ල/ රථ
අන1Kව0& බව ෙපෙනනවා. ඊෙ= ෙපෙ/දා පයක %ෙබනවා
මා දැ;කා, F 9ල/ රථෙ= Wයැ\Kට &ද යාම සා අන1රට
ප?9ෙම& එකම පෙ හතර ෙදෙනz @ය ෙග_ස් %ෙබන බව.
මා ද&ෙ& නැහැ, ඒ අයට Wයැ\K බලපය; %ෙබනවාද යලා.
ෙබ_ෙහ Fෙරද රථ Wයැ\ර&ට Wයැ\K බලපය; නැහැ. ෙ+
14& ඇ% n ෙන_ෙය; අපහaතාව& %ෙබනවා. එම සා
ෙ+වා ස+බ&ධව යාමනය; Gධ ෙව&නට ඕනෑ.
ෙරද රථ ධාවනය 4බඳ, බලප ලබා ම 4බඳ,
නව?වන ස්ථාන 4බඳ පළා? පාලන ආයතනය&ව? Gම
යාමනය; G\ ව&ෙ& නැහැ. ඒ සඳහා Aනය; %ෙබ&න ඕනෑ.
අ සමහර රටවලට Dයාම පාපැ,වලට ෙවනම මං`Kව;, ය1K

ඒ එ;කම අ අෙ7À මා/ග ගැන බල. ෙකw ගණ& ලා
වාහන ග&නවා. සාමානO වාහනයකට, ාෙඩ රථයකට පැයට
ෙල¶ටර 130ක, 140ක ෙ7ගෙය& ය&න kÁව&. හැබැI, අද
අෙ7À මා/ගෙ= එම ෙ7ගෙය& ගම& කෙළ_? ෙප_ºGෙය&
අලන ත??වය; %ෙබනවා. අ වාහනයට tax එක ෙද&න
ඕනෑ. Licence එකට, insurance කරනෙක_ට K ය 250,000;
ෙද&න ඕනෑ. ඒ වෙ<ම අ ඉ;ම& යන සා ගාස්1ව;
ෙගවනවා. හැබැI, මතක %යා ග&න, අෙ7À මා/ගෙ= පැයට
ෙල¶ටර 100ට වැ~ ෙ7ගෙය& Dෙය_? අපව නතර කරනවා.
මම ය&ෙ& ඒක හW. න? හැම %ස්ෙසම ශ්න ඇ% ෙවලා
%ෙබ&ෙ& -ටk මහාමා/ග අමාතO1මා? ෙ+ ගK සභාෙ7
ඉ&නවා.- අෙ7À මා/ගෙ= නඩ?1ව තවම හWයට G\
ෙව&ෙ& නැ% සාI. අෙ7À මා/ගයට ද ලබා ග&න
ආකාරයට මා/ග නඩ?1ව G\ ව&ෙ& නැහැ. අෙ7À මා/ගෙ=
සමහර පාල+ දැ& බැහැලා %ෙබනවා.
ගK ෙයජO ඇම%1ම, ගාලට යනෙක_ට සමහර
පාල+ව0& උ~& D& වැෙට&ෙ&. ෙම&න ෙ+ වාෙ<
තැ&වල අන1Kදායක ත??වය& %ෙබනවා. සමහර ස්ථාන
බැහැලා %ෙබනවා. අ ය+ ය+ බ\ ද, දඩ ද අය
කරනෙක_ට ගK vම ර?නායක මැ%1මා 7වා වාෙ< ඒ
4බඳව? කට31 කර&න ඕනෑ. එ1මා වාහන අන1K
ත??වය& 4බඳව 7වා. Aෙශෂෙය&ම මරණ සංඛOාව
4බඳ 7වා. මම අෙ° පා/0ෙ+&1 kස්තකාලෙ= Research
Unit එකට Aෙශෂෙය& ස්1%ව&ත ෙවනවා. එ GයH ෙදනා
අපට උද7 කරනවා.
ගK vම ර?නායක ම&F1මා 7වා වාෙ< 2017 ව/ෂෙ=
ජනවාW මාසෙ= Gට සැ°තැ+බ/ මස 30වැ ,න ද;වා අන1K
28,388; ෙවලා, එI& 2,120; @ය D& %ෙබනවා. වැ~ම
අන1K මාණය; G\ ෙවලා %ෙබ&ෙ& අJරාධkර නගරය
ආôතවI. ,ස්;ක වශෙය& බැHවාම zKණෑගල, මහJවර,
ග+පහ ,ස්;කවල තමI වැ~ අන1K මාණය; G\ ෙවලා
ෙවලා %ෙබ&ෙ&. ඒ වාෙ<ම ග+පහ, කැල·ය, Jෙ<ෙග_ඩ
වාෙ< ෙශවල? අන1K වැ~I. ගාෙ අන1K අ ෙවලා
%ෙබනවා.
ෙ+ කාරණය 4බඳව? ෙස_යා බල&නට ඕනෑ. ඉතාම?
දKn, අන1Kදායක ත??වය& ඇ% වන Aෙශbත ස්ථාන
%ෙබනවා. ෙ+ පනෙ? ගK අමාතO1මා "ආබාත" යන
වචනය සඳහ& කරලා %ෙබනවා. එ ෙප_~ සංෙශධනය;
කෙළ_? ෙහ_ඳI. "ආබාත" යන වචනය මම ත&ෙ& දැ&
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ෙ+ සමාජෙය& ඈ? ෙව&නට ඕනෑ. අෙ° ෙයජO අමාතO ගK
අෙශ; අෙ|Gංහ මැ%1මා එ1මාට @ ආසනෙ= නැ% සා අ
මõෂ නානාය;කාර ෙයජO අමාතO1මා එ;ක ඒ ගැන කථා
කර ග&න+. ඒ ගැන G ශ්නය; නැහැ.
ගK ෙයජO ඇම%1ම, Aෙශෂෙය&ම ෙ+ පනෙ?
"ආබාතI& සඳහා" යලා සඳහ& ෙවනවා. ආබාධ G\ වන
AAධ ත??වය& %ෙබනවා. උප%& ආබාත ෙවÂච අය
ඉ&නවා. ඒකට දැ& අH%& පාAÂx කරනවා, "Aෙශෂ අවශOතා
ඇ% අය ෙවJෙව&" යලා. ඒ ආකාරයට ෙ+ වචනය ෙවනස්
කෙළ_? වඩා ෙහ_ඳI යලා මම Aශ්වාස කරනවා, ගK ෙයජO
කාරක සභාප%1ම.

ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ඔබ1මාට ලැ¾ ඇ% කාලය අවසානI.

ග/ Cෙwපාල ෙහ|ආර+ මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர/சி)
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මට තව Aනා~ය; ලබා ෙද&න, ගK ෙයජO කාරක
සභාප%1ම.
"Aෙශෂ අවශOතා ඇ% අය ෙවJෙව&" යලා ඒ වචනය
ෙවනස් කෙළ_? වඩා? වැදග? වනවාය යලා මම තනවා.
එෙස ෙවනස් කර&න යලා මම ඉºම; කරනවා. ෙයජO
අමාතOවරයා හැwයට ඔබ1මා වාහන පධ%ය ෙවJෙව&
Aශාල සහෙයගය; ලබා ෙදනවා. හැබැI, එ; කාරණය; මට
ය&න %ෙබනවා. අෙ° ලY ජයව/ධන මැ%1මා 7වා වාෙ<
m ලංකා ගමනාගමන මqඩලය ගැන න+ අ ට ෙක_ෙහ_මටව?
ස1 ෙව&නට බැහැ. දැ& %ෙබන ශ්නය ෙ+කI. ෙමÂචර àම
හදාව; ඉ&නවා. ෙමÂචර Wය\ර& ඉ&නවා. ගණ& pass
ෙවÂච අය Aශාල සංඛOාව; ඉ&නවා. හැබැI, Wය\K සහ
ෙක_&ෙද_ස්තරවK
නැහැ.
බස්
%ෙබනවා.
Wය\K,
ෙක_&ෙද_ස්තරවK නැහැ. අK\ 1න; Dලා? තවම අ ට
ෙක_&ෙද_ස්තරවK& එ; ෙකෙනz, ෙදෙදෙනz තමI දමා
ග&න kÁව& ෙq, ගK ෙයජO අමාතO1ම. 8යා
A3;ත භාවය; %ෙබනවා. හැබැI, ඔබ1මා කKණාකරලා ෙ+
කාරණය? මතක %යා ග&න. ගාල සහ Jවර ~ෙපවල Aතර;
ෙන_ෙවI, සෑම ~ෙපවකම ෙසවකය& 20ක, 30කෙ< අකම;
%ෙබනවා. ෙ+කට ක~න+ යවර; ග&න. ෙක_&ා? පදනම
මත ෙහ කම; නැහැ, ඒ ෙසවකය& ලබා ෙද&න.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
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න? දැ& අ එෙහම කර&ෙ& නැහැ. දවසකට K ය 1,000
ගණෙ& සමස්ත ප~යම ෙගව&න ඕනෑ. ඒ සා තමI ෙ+
ශ්නය ම1ෙවලා %ෙබ&ෙ&. ඔබ1ම&ලා යන ඒ kර°පා
මාණය kරව&න අ බලාෙප_ෙර_?1 වනවා. [බාධා ]ම;]

ග/ Cෙwපාල ෙහ|ආර+ මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர/சி)
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, මට තව Aනා~ය; ලබා
ෙද&න.

ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

තව? ෙ7ලාව ලබා ෙද&න බැහැ, ගK ම&F1මා.

ග/ Cෙwපාල ෙහ|ආර+ මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர/சி)
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, ෙ+ ශ්නය අ හැම
දාම? දන ෙදය;. ෙ+ අK\ 1න %ස්ෙස ඔබ1ම&ලා ඔය
කාරණයම 7වා. න? ෙ+ ශ්නය කවදාව? Aසෙඳ&ෙ&
නැහැ.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඒක, ඒ ~ෙපවල %ෙබන අකා/ය;ෂමතාව. අ Wය\ර&
ෙක_Âචර යැ7ව?, ඔ& වා යවලා, අවශO ෙසවක මාණය
"නැහැ." යලා යනවා. ඒකI %ෙබන ශ්නය.

ග/ Cෙwපාල ෙහ|ආර+ මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர/சி)
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

~ෙපවල අකා/ය;ෂමතාව; %ෙබනවා න+, එ
පWපාලනය හWයාකාරව කරග&න බැW න+ ආqව හැwයට අ
වග ය&න ඕනෑ. ඒ සා මා ඉºම; කරනවා, කKණාකර
ෙ+ ශ්නය Aසඳ&න කට31 කර&න යලා. ෙබ_ෙහ_ම
ස්1%I.
[අ.භා.12.02]

ග/ ජානක ව"nර මහතා

(மாமி ஜானக வர)
(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, ෙමට/ වාහන පනත
යටෙ? ෙයග පය; ඉ,Wප? කර %ෙබන ෙ+ අවස්ථාෙ7
මා ගK ෙයජO ඇම%1මාෙග& 0&ම අහ&න කැමැ%I, \+
බද සහ කාබ& බද ය&ෙ& බ\ ෙදක;ද, ඔබ1ම&ලා ෙමය
අය කර&ෙ& එකම බද; හැwයටද, එෙහම නැ?න+ බ\
ෙදක; හැwයටද යලා.

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

Wය\ර& සහ ෙක_&ෙද_ස්තරවK&ෙ< අව; නැහැ. අෙ°
cadre එකට අJව Wය\ර& 10,500; සහ ෙක_&ෙද_ස්තරවK
10,500; ඉ&න ඕනෑ. බස් 5,500I %ෙබ&ෙ&. වා Gයල
සලකා බැHවාම සාමානOෙය& බස් 100කට Wය\ර& 140; හා
ෙක_&ෙද_ස්තරවK 140; ඉ&න ඕනෑ. Aනය 4බඳ ශ්නය
එ;ක තමI Wය\K ශ්නය? ඇ%ෙවලා %ෙබ&ෙ&. ෙකෙස
ෙවත? අ දැ& `&\ කරලා %ෙබනවා, ෙක_&ා? පදනම මත
ඒ ~ෙපවලට අවශO ෙසවකය& මාණය බඳවා ග&න. හැබැI,
ෙක_&ා? පදනම මත ෙසවකය& බඳවා ග, ඒ ~ෙප එෙ;
Depot Manager තමI ප~ ෙගව&න ඕනෑ. සමහර Aට එෙහම
ප~ ෙගවලා ෙසවකය& ග&න ඒ ෙග_ල& අකැමැ%I. ෙම_කද,
රජෙය& සාමානO ෙසවකෙයzට K ය 16,200; ෙගවනවා.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

අය කර&ෙ& එක බද;.

ග/ ජානක ව"nර මහතා

(மாமி ஜானக வர)
(The Hon. Janaka Wakkumbura)

එතෙක_ට ඉස්ෙසලා අය කරk \+ බද අය කර&ෙ&
නැද? ඔබ1ම&ලා ෙමවර අය වැෙය& අH%& බද; ෙගනාවා.
\+ බද අ දැනට ෙගවනවා. දැ& ෙ+ අH? බද? එ;ක බ\
ෙදක; අය කරනවාද, නැ?න+ අය කර&ෙ& එක;ද?
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ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

සI මම 7ෙ7 "IOC එෙ; ෙත @ල වැ~ කළා" යලා.
ඒකI මම 7ෙ7.

එකI අය කර&ෙ&.

ග/ Cෙwපාල ෙහ|ආර+ මහතා

ග/ ජානක ව"nර මහතා

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

(மாமி ஜானக வர)
(The Hon. Janaka Wakkumbura)

එෙහම න+ ශ්නය; නැහැ. ෙම_කද, වාහන ලIස& කරන
ගාස්1? වැ~ කර %ෙබනවා; ෙත @ල? වැ~ කරනවා; බ\?
වැ~ කරනවා.

ග/ Cෙwපාල ෙහ|ආර+ මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர/சி)
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ෙත @ල වැ~ කෙළ නැහැෙ&?

ග/ ජානක ව"nර මහතා

(மாமி ஜானக வர)
(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ඇI, ඊෙ= ෙපෙ/දා වැ~ කෙළ? ත&නා&ෙස ෙත ගහ&න
නැ%ව ඇ%. ත&නා&ෙසට ආqෙව& ෙත ගහලා ෙදනවා
ඇ%. හැබැI, IOC එෙක& ෙත ගහනෙක_ට වැ~ෙය& ද
ෙගවලI ගහ&ෙ&. ෙක_ෙහ_ම හW බ\ වැ~ කරන එක ෙන_ෙවI
කර&න ඕනෑ. දැ& ෙ+ෙක& ය+ G අ ]ම; කර %ෙබනවා.
ෙ+ රෙ ජනතාව ෙපබරවාW 10වැදා `&\ව; \&නා.
ආqවකට kÁව& බ\ ගහලා ස0 එක1 කර&න. ඒ Aයට
බ\ ගහලා @ස්a ර කරk සා තමI ෙපබරවාW 10 වැදා
ත&නා&ෙසලාට ජනතාව `&\ව; \&ෙ&, ෙ+ ¢මය වැර,I
යලා. ඒ සා ය+ G අ ]ම; කරනවා න+ අ ස1 I.
හැබැI, ගK ඇම%1ම, l% දාලා, දඩ ගහලා ෙ+ රෙ Wය
අන1Kව0& G\වන මරණ සංඛOාව අ ෙවලා %ෙබනවාද?
එක;ව? අ ෙවලා නැහැ. අKෙද& අKද වැ~ ෙවලා
%ෙබනවා. ඒ සා දඩ ගහලා ෙ+ක කර&න kÁව&කම; නැහැ.
Alත Wය\ර& හදන වැඩ 4ෙවළ; ඇ% කර&න ඕනෑ. ඒ
Aතර; ෙන_ෙවI.
අෙ° රෙ මහාමා/ග පධ%ය සහ අH%& එන වාහන wක?
එ;ක බැHවාම පාරව ෙල_z කර&ෙ& නැ%ව ෙක_Âචර දඩ
ගැව? වැඩ; නැහැ. අෙ° ගK කKණාර?න පරණAතාන
ෙයජO ඇම%1මා ඉ&නවා. එ1මා පාන\ර පාෙ/ එනවා න+-

ග/ Cෙwපාල ෙහ|ආර+ මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர/சி)
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

Sir, I rise to a point of Order.
ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order?
ග/ Cෙwපාල ෙහ|ආර+ මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர/சி)
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, ගK ජානක ව;zöර
ම&F1මා අහනවා, මම ෙත ගහ&ෙ& නැද යලා. න?,
එ1මා ද&නවා 2015& පස්ෙස කාලය 1ළම ෙත @ල වැ~ කෙළ
නැහැ යලා.
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(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர/சி)
ගK පAාෙ9 ව&ආරÂx ම&F1@ය ඉ&නවා-

ග/ ජානක ව"nර මහතා

(மாமி ஜானக வர)
(The Hon. Janaka Wakkumbura)

හW, හW.
මම එ1මාට 7ෙ7 පාන\ර - ර?නkර පාෙ/ %ෙබන වං
wක? එ;ක හැමදාම Wය අන1K G\ ෙවනවාය යන එකI.
එක දවස; ගK අJර zමාර ,සානායක මැ%1මා? ඒ වං වක
හැ° ලා ඉ&න ෙක_ට මම? එතැනට ආවා. ඒ සා ෙ+ පාරව
ෙල_z කර&ෙ& නැ%ව අන1K වළ;වා ග&න ¢මය; නැහැ.
එක බස් Wයැ\ෙර; ෙප_ºGයට 7වා, "ඔබ1මාට kÁව& න+
a\ ඉර කප&ෙ& නැ%ව ෙමතැ& මෙ< බස් එක අරෙගන
ෙද&න" යලා. එතැන හWයටම වං ව; %ෙබනවා; පාර kංxI;
ඉස්සරහට ග&ෙ& නැ%ව එතැ& බස් එක; ග&න බැහැ.
"kÁව& න+ a\ ඉර කප&ෙ& නැ%ව අරෙගන ෙප&ව&න"
7වා. ග&න බැහැ. ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම,
පාරව ෙල_z කර&ෙ& නැ%ව a\ ඉW ගහලා, ඒ තැ&වල
traffic police ඉඳලා අලලා ෙ+ වැෙè කර&න kÁව&කම;
නැහැ. "අන1K සත වං ව;" යලා ෙබè එක; ගහනවා.
ෙබè එක ගැවාට අන1ර වැළැ;ෙව&ෙ& නැහැ. එතැන වං ව
ෙල_z කර&න ඕනෑ. ඒ Aයට පාර ෙල_z කරන වැෙè
කර&ෙ& නැ%ව ලක ඉඳලා ''ෙහ_රා ෙප_0ස්'' වැෙè කරලා
අලනවා. අ බැHෙව_?, වැ~ හWය; high speed යන අය
අල&ෙ& ෙක_ෙහ_මද, ''ෙහ_රා ෙප_0ස්'' කරලාI. අෙ7À
මා/ගෙ= පාල+ යට ෙප_ºGෙය& හැංDලා ඉ&නවා. ෙප_ºGය
%ෙබ&ෙ& හැංD?ත& කර&න ෙන_ෙවI. ඒ වරද කරන
එෙක& කK ෙහ වළ;වා ග&න න+ ෙප_ºGය ෙපෙන&න
ඉ&න ඕනෑ. එෙහම ෙපෙන&න ඉ&න ෙක_ට ෙප_ºGෙය&
ඉ&නවා යලා ෙහ අෙන; Wයැ\ර& ෙහ@& යනවා.
ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, දඩ ගැවාට ඒෙක&
වැඩ; ෙව&ෙ& නැහැ. ඒක සා අම ගණෙ& ෙප_ºGය
ෙපෙන&නව? wෙය_? අෙන; Wයැ\ර& වැර, කර&ෙ&
නැහැ. හැබැI, වැ~ෙවලා ඉ&න ෙව&ෙ& නැහැ, ලI ගහෙගන
යන ෙක_ට වැෙè ස?1 ෙවනවා. අ ය&ෙ& ෙප_ºGය
දමලා ආqව දඩ ගහනවාට වඩා ¢මව? වැඩ 4ෙවළ;
හද&න ඕනෑ යන එකI. දැ& වාහන ෙදක; හැ°kෙණ_?
ෙදෙදනාටම න ෙදක; දමනවා. මම හWයට පාෙ/ යන ෙක_ට,
තව ෙකෙන; වැර, Aයට ඇAලා හැ°kෙව_? ෙම_කද
කර&ෙ&? අප];ෂාකා] ෙලස Wය පැෙද7වා යලා
ෙප_ºGෙය& ෙදෙදනාටම න දමනවා. එතෙක_ට හWයට යන
@හාට? දæව+ ලැෙබනවා. එෙහම ෙ&ද, ගK අ}?  ෙපෙ/රා
ෙයජO ඇම%1ම? වැර, Aයට Dය එ;ෙකනාට? දæව+
ලැෙබනවා. හWයට Wය පදවන එ;ෙකනාට ෙම_කද කර&ෙ&?
එයාට? නව; දමනවා. එයාට උසාA Dලා ෙපරකෙදK
මහ?වK&ට ස0 ලා දඩයz? ෙගවලා ෙගදර එ&න ෙවනවා.
ඒ සා ෙ+ ¢මය වැ8,I. වැ8ද කරk එ;ෙකනාට දæව+
ෙද&න.

ග/ අb6 . ෙපෙ'රා මහතා (Cc>බල හා {න'ජනeය
බලශ" රාජW අමාතW.මා)

ග/ ජානක ව"nර මහතා

(மாமி அஜி% F. ெபேரரா - மிவ> ம-.
Bபிக%தக சதி இராஜா3க அைம/ச)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

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

(மாமி ஜானக வர)
නැහැ, නැහැ. මම 7ෙ7 IOC එෙ; ෙත @ල වැ~ ]ම
ගැනI. ඔබ1මා 7වා, "ෙත @ල වැ~ කෙළ නැහැ යලා. ඒ

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, ගK ම&F1මාෙ<
අවසරය ඇ%ව මම ෙ+ක ය&න+. ගK ම&F1ම, එතැන
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පා/0ෙ+&1ව

[ගK අ}? . ෙපෙ/රා මහතා]

ඇ?තටම දමන ෙචදනාව තමI "අන1ර වළ;වා ගැlමට
ෙන_හැ 9ම" යන එක. වරද; ෙන_කළ අංසක මJස්සයාට
AKධව ෙප_ºGය ෙචදනාව; ඉ,Wප? කරනවා, "අන1ර;
වළ;වා ගැlමට ෙන_හැ9ම" යලා.
ඒක ඉතාම වැ8,I. අංසකයI, වැ8,කාරයI ෙද&නාම එක
ළඟ න ෙන_+මර ෙදකට උසාA යනවා. ඇ?ත වශෙය&ම ෙ+
ගැන ෙප_0ස් ෙදපා/තෙ+&1ව අවධානය ෙය_ කර&න ඕනෑ.
Aෙශෂෙය&ම රථ වාහන අංශවල ඉ&න ලධාW මහ?වK ඒ හW
වැ8ද ෙතරා ග&න ඕනෑ. ෙම_ක; ෙහ ෙකට අංසක
පා/ශ්වය; වරදකK කර&න උසාA දැ+මාම ඒ අය ඒ වරද
4ග&නවා. අද %ෙබන ත??වය අJව, ප දවස; උසාA
ය&න බැW සා වරද 4ග&නවා. ඔබ1මා යන ෙ ඉතාම
වැ8,I. ෙ+ 4බඳව ෙප_0ස් ෙදපා/තෙ+&1ෙ7 අවධානය
ෙය_ ෙව&න ඕනෑ. ඒ න 4බඳව අධOයනය කෙළ_?
ෙපෙනනවා, හැම අවස්ථාවකම වාෙ< ෙදපැ?තට න දාලා
%ෙබනවා. ෙ+ක අධOයනය කරලා ඒ Aෙ= වණතාව;
%ෙබනවා න+ ඒක වළ;වා ග&න ෙප_ºGය කට31 කර&න
ඕනෑ. ඔබ1මා යන එක හW.

ග/ ජානක ව"nර මහතා

(மாமி ஜானக வர)
(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ෙබ_ෙහ_ම ස්1%I, ඇම%1මා. මම ය&ෙ&? එ1මා 7ව
ෙම තමI. වැ8,කK? Dලා උසාAෙ= දවස; රස්%යා\
ෙවනවා. ස0 ෙගවලා වැ8,කාරයා ෙවලා? එනවා. ඒක සා
අ ෙ+ l%ෙ= %ෙබන අ පා ස+X/ණ කර&න ඕනෑ.
ෙග_ඩ; Wයැ\ර& ද&ෙ& නැහැ, තම&ට ලIස& එක; %{ණාට
පාෙ/ ය&න. ඉස්සරහ යන වාහනයට ෙක_Âචර; \W& ය&න
ඕනෑද යලාව? ද&ෙ& නැහැ. එෙහම බැHෙව_?
එ;ෙකෙන;ව? අද ඒ කට3?ත කර&ෙ& නැහැ. අෙ7À
මා/ගෙ= %ෙබනවා, ¶ට/ 50ක පරතරය; %යාෙගන ය&න ඕනෑ
යලා. අ~ 150කව? පරතරය; %යාෙගන ය&න ඕනෑ. එෙහම
ය&ෙ& නැහැ. අෙ° Wයැ\ර& ඒ ගැන දැJව? කම; නැද
ය&න ද&ෙ& නැහැ. හැම එ;ෙකනාම ෙමෙහම තමI
ය&ෙ&. අ colour light එකක නතර කරෙගන ඉ&න ෙක_ට
අෙ° වාහන අස්ෙස& බIGක කwය ඉස්සරහට එනවා.
ෙප_èඩ; ඉඩ %{ෙණ_? ෙක_ෙහ_ම ෙහ Dලා ඒ ෙග_ල&
ඉස්සරහ බIGකලය ගහෙගන ඉ&නවා. අර colour light එෙ;
බලාෙගන ඉ&න-

ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, තව ෙදය; ය&න
ඕනෑ. අෙ° පා/0ෙ+&1 ම&FවK&ෙ< quartersවල Gට පාරට
වාහන දාන ෙක_ට හැම දාම වාෙ< වාහන හ°පා ග&නවා. මහා
මා/ග ස+බ&ධව ටk ඇම%1මා තමI දැ& ෙ+ සභාෙ7
ඉ&ෙ&. ඉ&න ඇම%1මාටව? යලා a\ ඉW wක; හW
ගහ&න ඕනෑ. ෙ+ දවස් wෙ;ම වාහන හැ°ෙපනවා. හරහට දාන
ෙක_ටම ධාන පාෙර& එන එක වාහනය;ව? නව?ව&න
නැහැ. හ°පාෙගන යනවා. ෙ+ අන1K වැ~ෙය& ෙවන තැ&
බලලා ඒ අවශO කට31 කර&න ඕනෑ. අද? අෙ° ඇම%1මා
ඇAලා නැහැ. ෙයජO ඇම%1මා ඉ&නවා. අද? නෑA?
ඉ&ෙ& අද? Aශ්වාස භංගය; %ෙබනවාය යලා 1වාද
ද&ෙ& නැහැ. අද Aශ්වාස භංගය; නැහැ. ඒක සා ඒ අයට
දැ&ව? එ&න ය&න.
ජනතාව
ඡ&දය
\&ෙ&
පා/0ෙ+&1ෙ7
ඉ&න
ම&FවK&ට හැංD?ත& ෙක4&න ෙන_ෙවI. ෙක_&ද;
%ෙබ&න ඕනෑ. ෙක_&ද %යාෙගන ඇAලා, එ;ෙක ප;ෂI
ය&න ඕනෑ; නැ?න+ Aප;ෂI යලා ය&න ඕනෑ.
නැ?න+ ෙමතැනට ඇAලා ය&න ඕනෑ, ඡ&දය ෙම&
වැළY ඉ&නවා යලා. අ යනවා, ආk නැ% GයHෙදනාටම
ෙක_&ද; නැහැ යලා. ෙක_&ද; %ෙබ&න ඕනෑ, ෙක_&ද;
%ෙබන නායකෙය; එ;ක wයා න+. එෙහම න+ ෙක_&ද
%යාෙගන ඇAලා ෙමතැන තම&ෙ< ඡ&දය කාශ කරනවා.
225ෙදෙනzට රෙ ජනතාව ඡ&දය ලා %ෙබ&ෙ&
පා/0ෙ+&1වට එ&න @ස; හැංD?ත& ෙක4&න
ෙන_ෙවI. ඒ කwය ආෙ7 නැ?ෙ? අසlපව ෙලඩ ෙවලා
ෙම_නවා ෙහ ෙවලාද යලා ය&න අ ද&ෙ& නැහැ. එෙහම
නැ?න+ ඒ අය පා/0ෙ+&1වට එ&න ඕනෑ.

ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ෙබ_ෙහ_ම ස්1%I, ගK ම&F1මා.

ග/ ජානක ව"nර මහතා

(மாமி ஜானக வர)
(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ෙයජO ඇම%1ම, ඔබ1මා බ\ අ ]ම 4බඳව ස1
ෙව@& අර මම යk කාරණාව 4බඳව ඇ+ක& ලා කට31
කර&න යලා ඉල@& මා හඩ ෙවනවා.

ග/ Cෙwපාල ෙහ|ආර+ මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ6ஆர/சி)
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

Aශ්වාස භංගයට ප;ෂව ඡ&දය k අයට ෙක_&ද; %{ණාද?

ගK ම&F1ම, Aනා~යක කාලය; %ෙබනවා.

ග/ ජානක ව"nර මහතා

ග/ ජානක ව"nර මහතා

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

(மாமி ஜானக வர)
(The Hon. Janaka Wakkumbura)

කාලය අවස&ද?

ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ඔ7, ඔ7.

ග/ ජානක ව"nර මහතා

(மாமி ஜானக வர)
(The Hon. Janaka Wakkumbura)

බIGක එෙහ& ෙමෙහ& දාලා යනවා. එෙහම කට31
කරන අයට? ෙම_ක; ෙහ කර&න ඕනෑ. හWයට l%ෙ= ඉ&න
ෙකනා පැය ගණන; බලාෙගන ඉ&න ෙවනවා. ෙම_කද,
බIGක එෙහ& ෙමෙහ& දාලා යන සා.

1500

(மாமி ஜானக வர)
අපට ෙක_&ද; %ෙබනවාද, නැද යලා රෙ ජනතාව
ද&නවා. ඔය කෑ ගහන අයට ෙක_&ද; %ෙබනවාද යලා ගමට
Dයාම ෙ?K+ ග&න kÁව&. අම ගණෙ& ,නk නගර සභාව
8ක ග&න බැW n අය තමI ඔය කෑ ගහ&ෙ&.
[අ.භා.12.11]

ග/ අb6 . ෙපෙ'රා මහතා (Cc>බල හා {න'ජනeය
බලශ" රාජW අමාතW.මා)

(மாமி அஜி% F. ெபேரரா - மிவ> ம-.
Bபிக%தக சதி இராஜா3க அைம/ச)
(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and
Renewable Energy)

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, මා/ග l% කඩ ]ෙ+
K ය 25,000ක දඩ දල; අය කර&න ඕනෑ යලා ෙයජනා
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කරk අවස්ථාෙ7 එම කාරණය 4බඳව සමාජෙ= Aශාල
උෙඝෂණය; ම1 ණා; Aෙරධය; ම1 ණා. ප;ෂ, පාට
ෙ÷දය; නැ1ව ෙබ_ෙහ ෙදෙනzෙ< අදහස ෙq ෙ+ K ය
25,000ක දඩ දල වැ~I යන එක. ෙම_කද ඉතාම
ෙන_සැලෙල& -බරපතළ ෙන_සැලෙල&- Wයැ\K
බලප ෙන_මැ%ව, ම?පැ& ¾ ධාවනය ]ම වැ බරපතළ
ත??වය& හැෙර&නට lතOJ£ලව G Gෙය& ධාවනය
කරන Wයැ\ර& අ%& පවා මා/ග l% කඩ ෙව&න kÁව&.
එවැ ෙවලාවක K ය 25,000; දඩ ගැෙව_? Aශාල ඩාව;
ඇ% ෙවනවා. ඒ අය ණය ෙවලා, l%ඥ ගාස්1 ෙගවලා, උසාAෙ=
දඩ? ෙගවලා අK\ ගණන; යන ක ඒ අංසක Wයැ\ර&ට
තම&ෙ< වැඩ කට31 කරෙගන ය&න බැW ෙවනවා.
මම ස්1%ව&ත ෙවනවා ගK අෙශ; අෙ|Gංහ මැ%1මාට,
ජනතාවෙ< ඒ කාරණා 4බඳව අවධානය ෙය_ කරලා, ඒ
4බඳව අධOයනය; ]මට ක@ ව; ප? කරලා, එම[&
ලැ{n ];ෂණ අJව සාධාරණ මටමකට ඒ දඩ ද අ
කරලා උපWම දඩය K ය 3,000 බවට ප? කර %¾ම ගැන.
උපWම දඩය K ය 3,000I ෙ&ද, ගK ෙයජO අමාතO1මා?

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ඔ7.

ග/ අb6 . ෙපෙ'රා මහතා

(மாமி அஜி% F. ெபேரரா)
(The Hon. Ajith P. Perera)

මා ත&ෙ& ෙ+ දඩ දල අ ]ම වැ8, ]මට ෛධ/යය
ම; ෙන_ෙවI යාI, ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම.
න? අනවශO තරමට වැ~ දඩ පැන9ම සමාජ අසාධාරණ?වයට
ෙහ1ව; වනවා. ගK ෙයජO අමාතO1ම, ඒ සා අ
ඔබ1මාට ස්1%ව&ත ෙවනවා, ඒ 4බඳව සංෙ7 9ම ගැන.
ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, ඉතාම වැදග? කKණ;
ගැන ය&න %ෙබනවා. අද හවස් වKෙ7 Aවාදයට ගැlමට
ය@තව %{ණා, අකරණ සංAධාන (සංෙශධන) පන?
ෙක +පත. iෂණ Aෙර මහාකරණ  9ම අරn කරෙගන
kගල Aශ්චයකාර මqඩලය; හරහා -Trial-at-Bar ¢මයට,නපතා න Aභාග කරලා බරපතළ iෂණ න අවස& ]ම
සඳහා u කා/ය පwපාwයI එ %ෙබ&ෙ&. ෙ+ 4බඳ Aවාදය අද
,න පව?ව&න අපට බැW ෙවලා %ෙබනවා. ගK ෙයජO කාරක
සභාප%1ම, එෙස Aවාදය පව?ව&න බැW ෙවලා %ෙබ&ෙ&
එ; වැදග? කාරණය; සාI. ෙàෂ්ඨාකරණෙ= 2018 අංක 7
දරන න `&\ව කාරව ෙàෂ්ඨාකරණය පා/0ෙ+&1වට
දැJ+  %ෙබනවා, එම පන? ෙක +පත සාමානO බතරය&
ස+මත ]ම සඳහා ධාන සංෙශධන 1න; G\ කර&න
අවශOI යා. -ඒ 4බඳව ගK කථානායක1මා එදා කාශ
කළා.- ඒ 4බඳව වැ8, මතය; ඇ% ව&න kÁව& සාI මා
ෙමය පැහැ,0 කර&ෙ&, ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම.
ෙàෂ්ඨාකරණය kගල ස්ර මහාකරණ
 9ෙ+
ෙයජනාව -permanent Trial-at-Bar ෙයජනාව,- ඒ %ප?%ය
අJමත කර %ෙබනවා. ඒක ඉතාම පැහැ,0ව ය&න අවශOI.
එය ]ෙ+ ෙ+ පන? ෙක +පතට 1ෙන& ෙදකක කැමැ?ත;
%ෙබනවා න+ ෙමය ෙ+ ආකාරයටම ස+මත කර ග&න kÁව&.
ෙම_කද, අ ද&නවා, 1ෙන& ෙදකක කැමැ?ත; ලබා ගැlමට
ය+ අ¼Kතාව; %ෙබ&න kÁව& බව. ඒ සා අ කැමැ%I,
ෙàෂ්ඨාකරණ `&\ව පW,ම ෙමය සාමානO බතරය&
ස+මත කරන පන? ෙක +පත; බවට ප? කර ග&න.
ෙම_නවාද ෙ+ කර %ෙබන ෙයජනා? මා ෙ+ කාරණා ය&ෙ&,
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වැ8, මත ඇ% 9ම වැළැ;9මටI. පළවන එක ෙ+කI. දැනට
ඉ,Wප? කර %ෙබන පන? ෙක +පෙ? %ෙබ&ෙ& m ලංකාෙ7
මහාකරණය -High Court of Sri Lanka- යන අකරණ
ව/ගයට අI% ස්ථාවර kගල මහාකරණ Aශ්චය
මqඩලය; ෙහ Yපය;  9ම ගැනI. ෙàෂ්ඨාකරණය
යනවා, සාමානO බතරය& ස+මත ]මට න+ ෙමම ස්ර
iෂණ Aෙරg මහාකරණ -permanent Trial-at-Bar-  9ම
කළ 3?ෙ? පළා?බද මහාකරණ ව/ගය යටෙ?I යා. ඒ
ය&ෙ&, ආq¢ම වOවස්ථාෙ7 154ග. වOවස්ථාව යටතට
වැෙටන පළා?බද මහාකරණ යන ව/Àකරණයට වැෙටන
ආකාරයට ෙ+ ෙක +පත සංෙශධනය කෙළ_? 1ෙන& ෙදකක
ඡ&දය; අවශO නැහැ, සාමානO බතර කැමැ?ෙත& ස+මත
කර&න kÁව& යන එකI. ගK ෙයජO කාරක
සභාප%1ම, ඒ සා ඒ සඳහා ෙ+ පන? ෙක +පත
සංෙශධනය කළ 31 වනවා.
තව? වැදග?ම කාරණය; %ෙබනවා. ෙ+ පන? ෙක +පත
4බඳව අEෙයගය; එල ණා, l%ප%1මා සහ අලස් ෙහ
iෂණ ෙචදනා Aම/ශනය ]ෙ+ ෙක_@ෂ& සභාෙ7 අධO;ෂ
ජනරා AG& අදාළ අෙචදනා ප ෙ+ Aෙශෂ kගල
මහාකරණ Aශ්චය මqඩලවලට ෙය_ ]මට ඉඩ ෙන_,ය
31ය යා. ෙàෂ්ඨාකරණය ඒ %ප?%ය -එෙස ෙය_ ]මට
හැI යන එක- 4ෙගන %ෙබනවා. හැබැI, 3;%ය ඉ 9ම
·ස?, ෙ+ Tñගා@ ¡යා දාමය අ31 ෙලස භාAත ]ම
වැළැ;9ම
·ස? අ%ෙ/ක ෙක_&ෙGය; එක1 කර
%ෙබනවා, ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම. ඒ තමI
l%ප%1මා ෙහ අලස් ෙහ iෂණ ෙචදනා Aම/ශනය ]ෙ+
ෙක_@ෂ& සභාෙ7 අධO;ෂ ජනරා AG& අදාළ අෙචදනා
පය ස්ර kගල මහාකරණ Aශ්චයකාර මqඩලය ෙවත
ෙය_ ]ෙ+ ඒ සඳහා X/වෙය& ගK අ Aශ්චයකාර1මාෙ<
අවසරය ලබා ගත 31ය යන ෙක_&ෙGය. අපට ඒ ගැන
ගැටHව; නැහැ, ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම. අ
Aශ්චයකාර1මාට එය ෙය_ කළ Aට එ1මා ඒ කKn අJව
සලකා බලා, පනෙ? %ෙබන අවශOතා අJව සලකා බලා ඒ
4බඳව `රණ ග&නවා ඇ%.
ඒක වැදග? ෙදය;. ෙමම ෙ7ගව? ¡යා පwපාwය වැ8,
ෙලස පාAÂx ]ම වැළැ;9මටI ඒ %පාදනය %ෙබ&ෙ&. අ
එය සංෙශධනය කර&න දාන+. ගK ෙයජO කාරක
සභාප%1ම, ඒ අJව ෙ+ පනෙ? ෙමම උපෙදස් අJව වග&%
ගණනාව; සංෙශධනය ]මට %ෙබනවා. l% ෙක +ප?
ෙදපා/තෙ+&1වට ෙ+ සඳහා ,න ෙදකක කාලය; පමණI
%{ෙq. ඔ& AG& අමතර කාලය; ඉලා %ෙබනවා. මම
Aෙශෂෙය&ම ය&න ඕනෑ, iෂණ Aෙරg මහාකරණ  9ම
යන එක කාºන අවශOතාව; බව. ගK ෙයජO කාරක
සභාප%1ම, ෙ+ ශ්නය 4බඳව ෙàෂ්ඨාකරණෙ= ඉතාම
බරපතළ Aයට අEෙයග කළා. ෙ+ ibතය&, ibතය&ෙ<
තව1&, ibතය& ෙවJෙව& ෙපl Gwන අය ෙ+ G\ වන
Tñගා¶ ¡යාදාමය ඉවස&ෙ& නැහැ. එ Gම ගාස්1ව;
ෙන_මැ%ව ස්ෙ7Âඡාෙව& ෙපl ඉඳලා ෙ+ ස+බ&ධව කටය1
කරk ජනාප% l%ඥ ෙ.¼. වැ0අණ, ජනාප% l%ඥ සා0ය
Wස්, l%ඥ aෙ/& නා&\, ජනාප% l%ඥ ජය+ප%
A¢මර?න, kලස්% ෙහවාමා&න, l%ඥ නාගහන&ද
ෙක_~1ව;z, l%ඥ Aරා& ෙක_ෙරයා, ජනාප% l%ඥ ෙජෆ්W
අලගර?න+ සහ l%ඥ ෂක ජයව/ධන යන මහ?වK&ට?
අෙ° ස්1%ය
Wනම&න ඕනෑ. ඒ වාෙ<ම, l%ප%
ෙදපා/තෙ+&1ව ෙවJෙව& ඉතාම? ද;ෂ Aයට ත/ක Aත/ක
ඉ,Wප? කරලා ෙ+ %ප?%ය අJමත කර ගැlමට කට31
කරk ජනාප% l%ඥ යස&ත ෙකදාෙග_ඩ මැ%1මා?,
ජනාප% l%ඥ ය&ත නාවාන මැ%1මා?, රජෙ= ෙජOෂ්ඨ
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අl%ඥවK& වන ෙනWkෙ මැ%1මා සහ 3ෙ/ෂා ද
Gවා මැ%·යට? අ ස්1%ව&ත ෙව&න ඕනෑ, ෙ+ %ප?%ය
අJමත කර ගැlමට ඉතාම ෙහ_é& කට31 ]ම ගැන.

ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

දැ& කථාව අවස& කර&න, ගK රාජO ඇම%1මා.

ග/ අb6 . ෙපෙ'රා මහතා

(மாமி அஜி% F. ெபேரரா)
(The Hon. Ajith P. Perera)

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, ඒ අJව ෙ+ පන?
ෙක +පත මැI මස  ස%ෙ= අ ෙක_ෙහ_ම හW ස+මත කර
ගැlමට කට31 කර ග&නවා යන කාරණය? ය&න ඕනෑ.
රෙ l%ය අJව, l%ෙ= ¡යාදාමය අJව සාධාරණ න Aභාග
හරහා ibතය&ට ඉ;ම& දව+ ]මට අවශO ¡යා පwපාwය
අ ¡යා?මක කරනවා. ඉ,Wෙ= අෙ වා කාලය සා, ඊට
ක0& ෙ+ පන? ෙක +ප? ස+මත කර ගැlමට අපට
kÁව&කම; නැහැ. ඒ සා ෙ+ ¡යාදාමය ෙවJෙව&
සහෙයගය ලබාම ගැන අ ස්1%ව&ත ෙවනවා. ගK ෙයජO
කාරක සභාප%1ම, ෙ+ කාරණය පැහැ,0 ]මට මට ෙ7ලාව
ලබාම ස+බ&ධෙය& මම ඔබ1මාට? ස්1%ව&ත ෙවනවා.

ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ෙබ_ෙහ_ම ස්1%I. ¶ළඟට, ගK (ෛවදO) කA&ද ෙහෂා&
ජයව/ධන ම&F1මා.
[අ.භා. 12.20]

ග/ (ෛවදW) කCද ෙහෂා ජයව'ධන මහතා

(மாமி (ைவ%திய கலாநிதி) கவி:த
ஜயவதன)
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)
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පා/0ෙ+&1ව

ேஹஷா

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, මට ෙ+ අවස්ථාව
ලබාම 4බඳව මම ඔබ1මාට ස්1%ව&ත ෙවනවා. ගK
ෙයජO කාරක සභාප%1ම, වාහන අමාතOාංශය ග?තාම
ධාන වශෙය&ම එI& කා/යය& ෙදක; G\ වන බව අ
දනවා. පළවැ එක තමI, ආර;bත ෙප_\ වාහන ෙසවය;
අෙ° මÀ ජනතාවට ලබාම. ෙදවැ&න තමI, කා/ය;ෂම සහ
ආර;bත ෙප_\ වාහන ෙසවය; ලබාම. ගK ෙයජO
ඇම%1ම, ෙප_\ වාහන ෙසවෙ= අෙ° මÀ& ණ ෙදන
ධාන ගැටH පය; %ෙබනවා. Aෙශෂෙය&ම %ෙබන
ගැටHව;
තමI,
බස්
එකකට
නැගලා
මDෙය;
ෙක_&ෙද_ස්තරවරයාට ස0 \&නාම ඒ මDයාට නැවත මාK
ස0 ෙන_ෙදන එක. ඒ වාෙ<ම, ඒ මDයාට සමහර අවස්ථාවල
wක එක ෙද&ෙන? නැහැ. සමහර ෙවලාවට මÀ&ට මාK ස0
ෙවJවට ෙට_û ෙදනවා. ඒ වාෙ<ම, අෙ° කා&තා පා/ශ්වය
ංසනයට ල; ෙවනවා. බස් එකක %ෙබන ¼ ගණන 40; ෙහ
50; න+ මÀ& 60;, 70; Aතර න<ගා ග&නවා. එAට මÀ&
බස් රථය 1ළ ෙතර ලා, දා~ය දාෙගන ෙබ_ෙහ_ම අමාKෙව&
ගම& කරන ස්වභාවය අ දැකලා %ෙබනවා, ගK ෙයජO
ඇම%1ම. ඒ වාෙ<ම, සමහර බස් රථ Wයැ\ර& ඉතාම? අක
ෙ7ගෙය& බස් රථ පදවා ෙගන යන ආකාරය අ දැකලා
%ෙබනවා. ඒ වාෙ<ම, සමහර බස් රථ ෙ/ස් යනවා. ෙපcග0ක
බස් රථ වාෙ<ම CTB බස් රථ? ඊළඟ halt එෙ; ඉ&න Wස් බස්
එකට පටවා ග&න ඉතාම? ෙ7ගෙය& ෙ/ස් යන ආකාරය අ

දැකලා %ෙබනවා. ගK ෙයජO ඇම%1ම, අෙ° බස් Wයැ\ර&
සහ ෙක_&ෙද_ස්තරවK& ෙප_\ මÀ ජනතාව? එ;ක හැම
ෙවෙම ගැෙටන Wස;. ෙ+ අයෙ< Aනය ෙක_ෙහ_මද, ඔ&ට
ය+G Aනය; %ෙබනවාද, ඒ 4බඳව ඔ&ට දැJව? ]ම;
කරනවාද, ඒ වාෙ<ම, Wයැ\ර&ට Wයැ\K බලප %{ණාට මාස
6කට, අKදකට, අK\ ෙදකකට සැරය; ඔ&ෙ<
හැයාව& ප];ෂාවට ල; ෙවනවාද යන එක 4බඳව ෙප_~
ගැටHව; අපට ම1 ෙවනවා, ගK ෙයජO ඇම%1ම. මම ෙ+
ස+බ&ධෙය& ෙයජනාව; කර&න කැමැ%I. ගK ෙයජO
ඇම%1ම, 3ෙරපය ඇ1Á අෙනz? ෙබ_ෙහ රටවල හැම බස්
එකකම, ෙකÂxයකම CCTV කැමරා සA කරලා %ෙබන
ආකාරය අ දැක %ෙබනවා. හ,Gෙ=ව? ය+G අන1ර;,
නැ?න+ ගැටHව; ඇ% ෙවÂච අවස්ථාවක ඒ 9~ෙය පට
බල&න kÁව&.
එය මÀ&ෙග?, Wයැ\ර&ෙ<?, ෙක_&ෙද_ස්තරවK&ෙ<?,
පාෙ/ ගම& කරන අ; අයෙ<? ආර;ෂාවට aබදා¹ ෙදය;
යා මම Aශ්වාස කරනවා.
ගK ෙයජO ඇම%1ම, ෙ+ railway crossings අද රට
kරාම %ෙබනවා. ෙ+ ගැන -Aෙශෂෙය& ජාඇල සහ ඒ අවට
ෙශවල \+Wය හරස් මා/ග ස+බ&ධෙය& %ෙබන ශ්නවලමම සමහර අවස්ථාවල අමාතOාංශෙය& 0üතව ඉº+ කර
%ෙබනවා. ඒවාෙ= ලI %ෙබන තැ&වල සමහර ෙවලාවට ඒ
ලI එක වැඩ කර&ෙ& නැහැ. ඒ වාෙ<ම bell එක %ෙබන
තැ&වල සමහර ෙවලාවට ඒ bell එක ව,&ෙ& නැහැ. එෙහම
නැ?න+ ෙ< ව නැහැ. ෙ+ අනාර;bත ත??වය සා අද
අංසක kගලය&ෙ< ËAත අ@ ෙවලා %ෙබන ආකාරය අ ට
අහ&න, ද&න ලැෙබනවා. ගK ෙයජO ඇම%1ම, ජාඇල
~ෙප එෙ; Wයැ\ර&ෙ< අ පාව; %ෙබනවා යා මට
දැනග&න ලැ{ණා. ඒ කාරණය මම ඔබ1මාෙ< අවධානයට
ෙය_ කරනවා.

ග/ Lෙය3ජW කාරක සභාප.මා

(மாமி 8களி பிரதி% தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගK ම&F1ම, ඔබ1මාට තව Aනා~ 2ක කාලය;
%ෙබනවා.

ග/ (ෛවදW) කCද ෙහෂා ජයව'ධන මහතා
(மாமி (ைவ%திய கலாநிதி) கவி:த
ஜயவதன)
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)

ேஹஷா

ගK ෙයජO ඇම%1ම, ෙප_ෙහ_ ෙ7 එ;තරා පළා?
සභා ම&Fවරෙය; බස් Wයැ\ෙරzට අලාෙගන ගහන ආකාරය
පaDය ,නවල මාධO 14& අ දැ;කා. එයාෙ< vWඳ
ස්ෙතලය අරෙගන ඔට ෙව~ %යනවාය 7වා. ෙ+ක දැකk
ෙක_&ෙද_ස්තර මහ?වK, Wයැ\K මහ?වK උෙඝෂණය
කරනවා අ දැ;ෙ; නැහැ. අද යහ පාලනෙ= ෙප_~ ෙදය;
දැ;ෙක_?, ෙප_~ අතපa9ම; ෙණ_? kÁව& තර+
උෙඝෂණ කරනවා. අද ෙප_ෙහ_ ව ාෙTය සභාව ,නk
සා ඒ අය ෙප_ෙහ_ වට බය ෙවලාෙද යන අවංක හැåම;
ෙ+ ෙවලාෙ7 අ ට එනවා, ගK ෙයජO ඇම%1ම.
ඔබ1මාෙ< කැvන ඇම%1මා අෙ° අගමැ%1මාෙග&
ඉºම; කළා, ඉලා අස් ෙව&න යලා.

ග/ අෙශ3" අෙ]ංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி3க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගK ම&F1ම, ඒ බස් Wයැ\රා පැ@·ල ඉලා අස්
කරෙගන. ඒක ඉතාම වැ8, ¡යාව;. ඒක ෙපcග0ක බස්
රථය; ෙ&.
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ග/ (ෛවදW) කCද ෙහෂා ජයව'ධන මහතා

(மாமி
ஜயவதன)

(ைவ%திய

கலாநிதி)

கவி:த

ேஹஷா

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)

බල&න ගK ෙයජO ඇම%1ම, අද ෙ+ ෙග_ෙල l%ය
අතට අරෙගන %ෙබන Aය. ෙප_ෙහ_ ව ාෙTය සභාව;
ජයහණය කරලා අද මහ පාෙ/ ස්ෙතල අරෙගන ෙම_නවාද
ෙ+ කර&ෙ&? ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, ෙ+
කාරණය මම ඔබ1මාෙ< අවධානයට ල; කරනවා. ඒ
ස්ෙතලයට licence එකව? නැහැ; බලප නැ% ස්ෙතලය;.
අKද; 1ළ ලIස& කරලා නැහැ. ඒ වාෙ< ෙකෙනzට ඇප
\&ෙ& ෙක_ෙහ_මද? ඒ ගැන ෙපcග0ක බස් Wයැ\ර& සහ
ෙක_&ෙද_ස්තරවK&
උෙඝෂණය
ෙන_කෙළ
ඇI?
ෙශපාලන හස්තයට, ෙශපාලනඥයාට, ෙප_ෙහ_ වට බෙ=
තමI ඒ අය උෙඝෂණ ෙන_කෙළ. අ ඒකI ය&ෙ&, ෙ+
රෙ ජනතාවට ඒක ෙ?K+ ග&න යලා.
අගමැ%1මාට ඉලා අස් ෙව&න යා කැvන අමාතO
ම GWපාල ද Gවා මැ%1මා 7වාය යා අ ට ආරංxය;
ලැ{ණා, ගK ෙයජO ඇම%1ම. ඒ අයට හෘදය සා;bය;
%ෙබනවා න+, ලජාව; යලා ෙදය; ඇෙý ගෑAලා %ෙබනවා
න+, අෙ° කැvන මqඩලෙ= තව\රට? 8Ú ඉ&න ඒ අයට
සදාචාරා?මක අI%ය; නැහැ. þඑ& එකට යහ පාලන
%ප?`& එ;ක කට31 කර&න ඉඩ ෙද@& ඉලා අස්
ෙව&න යා අ එ1ම&ලාට යනවා. ඡ&දය ෙද&න ආෙ7
නැහැ. හැංDලා wයා. අෙ° රෙ ආදරය ජනතාව අපහaතාවට
ල; කරලා මාස එකහමාර; ෙ+ රට අක/මණO කෙළ ඔය
කqඩායමI. අෙ° ගK ෙයජO ඇම%1මාට ඒ කැvන
ඇම%කම ලැvලා, එ?ස? ජා%ක ප;ෂයට ෙ+ ආqව
කරෙගන ය&න ඉ,Wෙ= kÁව&කම ලැෙබI යා අ Aශ්වාස
කරනවා. ස්1%I.
[

பி.ப 12.26]

(மாமி இஷா ரஹுமா)
(The Hon. Ishak Rahuman)

ெகௗரவ களி பிரதி தவிசாள அவகேள, இ:
ேமா*டா வாகன- ச*டதி கீT ஒவிதிக1
ச2ப3தமாக& ேப9வத' என- ச3த&ப2
கிைடதைதயி*)- ச3ேதாச&ப)கிேற. அேதேவைள
தமிT பாடசாைல மாணவக1 த'ேபா% பாைவயாள
கலாி யி! அம3தி;&பதனா!, என% உைரைய52 தமிழி!
நிகTத ஆைச&ப)கிேற.
இ3த நா*Cேல பதிJ ெசAய&ப*ட
மி!FயனாகJ2
மி!FயனாகJ2
உ1ளன. அ3த அC&பைடயி! ெமாதமாக 4.6 மி!Fய
எபன பதிJ
ெசAய&ப*)1ளன. அேதேநர2,
ம'ைறய எ!லா
வாகனகைள52 ேசதா! ெமாதமாக 7.1 மி!Fய
வாகனக1 இலைகயிேல பதிJ ெசAய&ப*)1ளன.
ஆனா! இ3த நா*C சனெதாைகேயா 5.2 மி!Fயனாக
இ;கிற%.
இ3த நா*Cேல எLவாறான
ச*டதி*டகைள ெகா()வ3தா<2 சாரதிக1 ஒகமான
ைறயி! வாகனைத- ெச<தினா! மாதிரேம
விப%களா! ஏ'ப)கிற உயிராப%களிF;3% எம%
மகைள& பா%காக C52.
எக8ைடய நா) வள3%வ;கிற ஒ; நாடாக
இ;கிற%. இ: எக8ைடய ெகௗரவ அைம-ச
,

'

motorbikes

three-wheelers

motorbikes,

,

three-wheelers

அவக8& பதிலாக பிரதி அைம-ச ெகௗரவ அேசா
அேபசிக அவக1தா இேக இ;கிறா. ெகௗரவ
பிரதி அைம-ச அவகேள, காலதி' கால2 ஆ*சி
மா'றக1 நைடெப:கிறன; அைம-சரைவ மா'றக1
நைடெப:கிறன. இ;3தேபாதி<2 இ3த நா*Cேல
சாியான, தீகமான ஒ; ேபாவர% ைறைமைய
ைகெகா1ள Cயாம! இ;&ப% மிகJ2 வ;3ததக%2
ெவ*க&படBCய%மான ஒ; விடயமா2
இ3த நா*Cேல 30 வ;ட கால 5ததினா!
பாதிக&ப*) மக1 உயிாிழ3தைத அறி3ேதா2. ஆனா!
இ&ெபா% இ3த வாகன விப%களி Mலமாக அதிக
உயிாிழ&?கைள& ப'றி நாக1 அறியBCயதாக
இ;கிற%. எனேவ, ெகௗரவ பிரதி அைம-ச அவகேள,
நீக1 ேபாவர% ெதாடபாக சிற&பான ஒ;
ைறைமைய ைகயா(டா! ம*)ேம இ3த நா*C!
உயிராப%கைள த)க C52.
ேம<2 அ]ராத?ர2 மிகJ2 பிதகிய ஒ;
மாவ*டமா2. அ பாடசாைல& பி1ைளக1
மணிதியால கணகி! நட3%தா பாடசாைலக8ெச!கிறாக1. இதைனயி*) இ3த ந!லா*சியி!
இ%வைர எவ;ேம கவனதி' எ)கவி!ைல. ஆகேவ,
அ3த& பாடசாைல மாணவக8ைடய ேபாவரைதசீெசA% த;மா: அ]ராத?ர2 மாவ*டைத&
பிரதிநிதி%வ&ப)%கிற உ:&பின எற வைகயி!
ெகௗரவ பிரதி அைம-ச அவகளிட2 நா வினயமாக
ேக*)ெகா1கிேற. அ3த அளJ அ2மாவ*டதிேல
இ;கிற 7 ேதத! ெதாதிக82 ேபாவர%
விடயதி! மிகJ2 பிதகிய நிைலயி!தா
காண&ப)கிறன. ெகௗரவ பிரதி அைம-ச அவகேள,
நீக1 பாரா8மறதி! சம&பிகிற விடயக1
ெவ:மேன பCவகளி! ம*)2 இ;3%விடாம!, அைவ
ஒகான ைறயி! சீதி;த2 ெசAய&ப*)
நைடைற&ப)த&பட ேவ()2
அ3தவைகயி!
இ;கிற இர() வ;ட ந!லா*சி கால&பதியிலாவ%
ம'ைறய உலக நா)க8ட ஒ&பிடBCய வைகயி!
சிற&பான ஒ; ேபாவர% ைறைமைய- ெசA%
த;Hக1 எ: எதிபா%, என வாA&பளிதத'
ெகௗரவ களி பிரதி தவிசாள அவக8 நறி
Bறி விைடெப:கிேற.
.
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ශ්නය Cමසන ලS, සභා ස8මත Cය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

II

3.3

1.3

ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා
(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Transport and Civil
Aviation, I move,
“That the Regulations made by the Minister of Transport and Civil
Aviation under Section 237 of the Motor Traffic Act (Chapter 203)
read with Section 143 of the aforesaid Act relating to Motor Traffic
(Expressway) Regulations and published in the Gazette
Extraordinary No. 2054/8 of 15th January 2018, which were
presented on 20.03.2018, be approved."

ශ්නය Cමසන ලS, සභා ස8මත Cය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

1507

III
ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා

(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Transport and Civil
Aviation, I move,
“That the Regulations made by the Minister of Transport and Civil
Aviation under Section 237 of the Motor Traffic Act (Chapter 203)
read with Section 215A of the aforesaid Act relating to spot fine
Regulations and published in the Gazette Extraordinary No. 2054/9
of 15th January 2018, which were presented on 20.03.2018, be
approved.”

ශ්නය Cමසන ලS, සභා ස8මත Cය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.
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ADJOURNMENT
ග/ ල"ෂ්ම UGඇල මහතා
(மாமி ல(ம கிாிஎ*ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK ෙයජO කාරක සභාප%1ම, "පා/0ෙ+&1ව දැ&
ක තැvය 31ය"I මා ෙයජනා කරනවා.

ශ්නය Cමසන ලS, සභා ස8මත Cය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

පා'>ෙ8.ව ඊට අXලව අ. භා. 12.30ට, 2018 අෙ 06
වන ]nරාදා {.භා. 10.30 වන ෙත" ක ෙය.

அதப பி.ப. 12.30 மணி பாரா!மற#, 2018 ஏ பிர& 06,
ெவளிகிழைம ).ப. 10.30 மணிவைர ஒ+திைவக ப ட.
Parliament adjourned accordingly at 12.30 p.m. until 10.30 a.m. on
Friday, 06th March, 2018.

සැ.N.
ෙමම වා/තාෙ7 අවසාන yණය සඳහා ස්වYය වැර, කළ 31 තැ& ද;වJ WG ම&F& @& ටපත; ෙගන වැර, කළ 31
ආකාරය එ පැහැ,0ව ලzn ෙක_ට, ටපත ලැ¾ ෙදස%ය; ෙන_ඉ;මවා හැසා සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙස එAය 31ය.

றி
றி
உபின இதி பதிபி ெசயவி பிைழ திதகைள தம பிரதியி ெதளிவாக !றி அதைன பிைழ
திதபடாத பிரதி கிைடத இ வாரக%& ஹசா பதிபாசிாிய ! அ'த ேவ)*.
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