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II

பொரொளுமன்றம்

2018 யூன் 19, தசவ்வொய்க்கிைகம

Tuesday, 19th June, 2018
—————————අ.භා. 1.00 පාර්ලිවම්න්ුරව රැසන විය.
කථානායකුරමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பொரொளுமன்றம் பி.ப. 1.00 மைிக்குக் கூடியது.
சபொநொயகர் அவர்கள் [மொண்புமிகு கரு ஜயசூொிய] தகலகம
வகித்தொர்கள்.

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

ඉඩම් (සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීවම්)
(සංවශ්ෝධන) පනත්
වකටුම්පත : වරේෂනධාධිකරණවේ රණරණය

கொைி (பரொதீனப்படுத்தல் மீதொன மட்டுப்பொடுகள்)
(திருத்தம்) சட்டமூலம்: உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்பு
LAND (RESTRICTIONS ON ALIENATION) (AMENDMENT) BILL:
DETERMINATION OF THE SUPREME COURT

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නිවේදන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

I
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර විමර්ශ්න වකොමිෂන් සභා
වාර්තාවේ මුදා වනොහළ වකො සන
திகறசசொி பிகைமுறி விசொரகை ஆகைக்குழு
அறிக்ககயின் தவளியிடப்படொத பகுதிகள்

UNRELEASED SECTIONS OF THE BOND COMMISSION REPORT

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීම සහ
විමර් නය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති විමර් න ශකොමිෂන් සභා
වාර්තාශේ C-350 - C-360 ශලස 'සලකුණු කර ඇති ශවළුම්
තුනකින් සමන්විත ශේඛන' පාර්ලිශම්න්තුශේ සභාගත කිරීම
පිළිබඳව 2018 ජුනි මස 05වන දින පවත්වන ලද පාර්ලිශම්න්තු
කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීශම්දී සාකච්ඡා කර රණරේය කළ
පරිදි, එකී ශේඛන වාර්තාශේ ශකොටසක් පමේක් වන ශහයින් එය
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ශපර C-1 - C-349 දක්වා වූ
'සලකුණු කර ඇති ශේඛන' ද, 'සලකුණු කර ඇති ශවනත් ශේඛන'
ශවශතොත් ඒවාද ඇතුළුව ශකොටස් ව ශයන් ශනොවන සම්පූර්ේ
'සලකුණු කර ඇති ශේඛන' සියේලම පාර්ලිශම්න්තුවට ශනොපමාව
ඉදිරිපත් කළ යුතු බව දන්වමින් 2018 ජුනි මස 12වන දින
ජනාධිපති ශේකම්වරයාට ලිපියක් යවන ලදී.
ඊට පිළිතුරු ව ශයන්, එකී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර විමර් න
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාවට අදාළ සියලු ශේඛන පාර්ලිශම්න්තුවට
මුදා හැරීම සම්බන්ධශයන් ශම් වන විට නීතිපතිවරයාශේ උපශදස්
පතා ඇති බවත්, නීතිපතිවරයාශේ උපශදස් සහ එකඟතාව ලද
වහාම ඒ උපශදස් අනුව ක්රියා කරන බවත් ජනාධිපති ශේකම්වරයා
විසින් 2018 ජුනි මස18වන සඳුදා, එනම් ඊශත දින
පාර්ලිශම්න්තුවට ලිඛිතව දන්වා ඇති බව ශමම සභාවට දන්වනු
කැමැත්ශතමි.
ශමම බැඳුම්කර සිේධියට අදාළ සියලුම ලිපිශේඛන
නීතයනුූලලව ජනාධිපති කාර්යාලශයන් මා ශවත ලැශබන ශතක්,
මාධය හරහා එකිශනකාට ශදෝදනා කරමින් පාර්ලිශම්න්තුශේ

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 121(1) වයවස්ථාව ප්රකාරව "ඉඩම්
(සන්තකය පැවරීම සීමා කිරීශම්) (සංශ ෝධන)" නමැති පනත්
ශකටුම්පත සම්බන්ධශයන් ශරේෂ්ධාධිකරේය හමුශේ ඉදිරිපත්
කරන ලද ශපත්සම සම්බන්ධශයන් ශරේෂ්ධාධිකරේශත රණරේය
දැනුම් දීමට කැමැත්ශතමි.
ශමම පනත් ශකටුම්පශතහි විධිවිධාන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට
අනනුූලල ශනොවන බවට ශරේෂ්ධාධිකරේය රණරේය කර ඇත.
ශරේෂ්ධාධිකරේශත රණරේය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ශවන
නිල වාර්තාශේ මුද්රේය කළ යුතුයැයි මම නිශයෝග කරමි.

වරේෂනධාධිකරණ රණරණය:

உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு:
Determination of the Supreme Court
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පාර්ලිශම්න්තුව
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[ගරු කථානායකතුමා ]

———————————————
[වමම වල්ඛනය පුසනතකාලවේ ද තබා ඇත.]

[இந்த ஆவைம் நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது]
[This document is also placed in the Library.]
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III
කථානායකුරමාවේ සහතිකය
சபொநொயகரது சொன்றுகர
SPEAKER'S CERTIFICATE

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනරජශත ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ථාශේ 99 වයවස්ථාශේ විධිවිධාන ප්රකාරව, 2018 ජුනි 18වන
දින මවිසින් පහත සඳහන් පනත් ශකටුම්පත්වල සහතිකය සටහන්
කරන ලද බව දැනුම් දීමට කැමැත්ශතමි.
සාප්රව හා කාර්යාලයීය ශසේවකයන් පිළිබඳ (ශසේවය හා ශේතන
විධිමත් කිරීශම්) (සංශ ෝධන)

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා (රාජය වයවසාය හා
මහනුවර
නගර
සංවර්ධන
අමාතයුරමා
සහ
පාර්ලිවම්න්ුරවේ සභානායකුරමා)

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல - அரச ததொைில்முயற்சிகள்
மற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அகமச்சரும் பொரொளுமன்றச்
சகப முதல்வரும்)

(The Hon.
Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the
House of Parliament)

ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තා මුද්රේය කළ යුතුය” යි
මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වාර්තාව මුද්රණය කළ යුුරයි  නිවයෝග කරන ලී.
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.

සූතිකාධාර (සංශ ෝධන)

ලිපි වල්ඛනාිනය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED

IV
පාර්ලිවම්න්ුර ක යුුර පිළිබඳ කාරක සභා රැසනවීම
සහ වත්රීම් කාරක සභා රැසනවීම
பொரொளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம்
மற்றும் ததொிவுக்குழுக் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS
AND MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාශේ රැස්වීමක් 2018
ජුනි මස 19වන අඟහරුවාදා, එනම් අද දින අපර භාග 2.00ට
මාශේ නිල කාමරශතදී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, ඊට පැමිේ
සහභාගි වන ශලස ගරු සභික මන්ත්රීවරුන් සියලුශදනාට ශමයින්
දැනුම් දීමට කැමැත්ශතමි.
පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාශේ රැස්වීම අවසන්
වූ වහාම ශත්රීම් කාරක සභාශේ රැස්වීමක් පැවැත්ශවන බවත්
දන්වනු කැමැත්ශතමි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් සහ
පාර්ලිවම්න්ුර ප්රතිසංසනකරණ අමාතය හා ණණ්ු  පක්ෂවේ
ප්රධාන සංවිධායකුරමා)

(மொண்புமிகு கயந்த
கருைொதிலக்க - கொைி மற்றும்
பொரொளுமன்ற
மறுசீரகமப்பு
அகமச்சரும்
அரசொங்கக்
கட்சியின் முதற்சகொலொசொனும்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපත්ති
හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 2019 වර්ෂය
සඳහා ජනශේඛන හා සංඛයාශේඛන ශදපාර්තශම්න්තුශේ කාර්ය
සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂේ
කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

විගණකාධිපතිවරයාවේ වාර්තාව

கைக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்கக
AUDITOR-GENERAL'S REPORT
ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදේ හා ජනමාධය අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා, පරිපූරක ශවන්කිරීම් පිළිබඳ
සටහන සහ නියමයන් ඉදිරිපත් කරමි.
(i)

2017 වර්ෂය සඳහා ජාතික අය වැය ශදපාර්තශම්න්තුශේ
කාර්ය සාධන වාර්තාව;

(ii)

2017 වර්ෂය සඳහා මුදේ අමාතයාං ශත වාර් වක වාර්තාව

(iii)

2017 අංක 30 දරන විසර්ජන පනශත් ) (1) වගන්තිය
යටශත් 2018.0(.01 සිට 2018.05.31 දක්වා ජාතික අය වැය
ශදපාර්තශම්න්තුශේ වැය ශීර්ෂ අංක 2(0 යටශත් පරිපූරක
සහාය
ශසේවා සහ හදිසි අව යතා වගකීම් වයාපිතිය
මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ශවන්කිරීම් පිළිබඳ සටහන

(iv)

1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශ ෂ
ේ විධිවිධාන)
පනශත් 3 වගන්තිය යටශත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධශයන්

(The Hon. Speaker)

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනරජශත ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ථාශේ 15(()) වයවස්ථාව ප්රකාරව, 201) මුදේ වර්ෂය සඳහා
විගේකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ ශදවැනි කාණ්ඩශත XVI සහ
XVII ශකොටස් සහ ශතවැනි කාණ්ඩශත VIII ශකොටස මම ඉදිරිපත්
කරමි.

561
[ගරු ගයන්ත කරුේාතිලක මහතා]

මුදේ හා ජනමාධය අමාතයවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
ශපබරවාරි 15 දිනැති අංක 2058/33 දරන අති විශ ෂ
ේ ගැසට්
පත්රශත පළ කරන ලද නියමය; සහ
(v)

562

පාර්ලිශම්න්තුව

1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විශ ෂ
ේ විධිවිධාන)
පනශත් 3 වගන්තිය යටශත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධශයන්
මුදේ හා ජනමාධය අමාතයවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2018
ශපබරවාරි 15 දිනැති අංක 2058/3( දරන අති විශ ෂ
ේ ගැසට්
පත්රශත පළ කරන ලද නියමය.

එම වාර්තා, පරිපූරක ශවන්කිරීම් පිළිබඳ සටහන සහ
නියමයන් රජශත මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ
යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන් සභා සම්මත විය.

කටයුතු, වය සංවර්ධන හා සංස්කිතික කටයුතු අමාතයාං ශත
වාර් වක කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
එම
වාර්තාව
අභයන්තර
පරිපාලනය
හා
රාජය
කළමනාකරේය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂේ කාරක සභාව ශවත
ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ
ග්රාමීය ය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම පහත
සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(i)

2015 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත මිේශකො (රවේගලික)
සමාගශම් වාර් වක වාර්තාව; සහ

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(ii)

2015 වර්ෂය සඳහා ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන
මණ්ඩලශත වාර් වක වාර්තාව.

(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, විදයා, තාක්ෂේ, පර්ශතෂේ, නිරවේතා
සංවර්ධන හා විත්රණය රවහුණු සහ කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 201( වර්ෂය සඳහා ජාතික
ආධුනිකත්ව හා කාර්මික රවහුණු කිරීම් අධිකාරිශත වාර් වක
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
එම වාර්තාව අධයාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ
ආංශික අධීක්ෂේ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම
ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

එම වාර්තා තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වාභාවික
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂේ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ
යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, උසස් අධයාපන හා සංස්කිතික
කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත්
කරමි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(i)

2017
වර්ෂය
සඳහා
සංස්කිතික
ශදපාර්තශම්න්තුශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(ii)

2015 වර්ෂය සඳහා රවරාවිදයා ශදපාර්තශම්න්තුශේ කාර්ය
සාධන වාර්තාව.

(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්වශේ
කටයුතු අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.
(i)

2017 වර්ෂය සඳහා කෑගේල දිස්්රික් ශේකම් කාර්යාලශත
වාර් වක කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම් සහ

(ii)

2017 වර්ෂය සඳහා වවුනියා දිස්්රික් ශේකම් කාර්යාලශත
වාර් වක කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්.

එම වාර්තා අභයන්තර පරිපාලනය හා රාජය කළමනාකරේය
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂේ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි
මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, අභයන්තර කටයුතු හා වය සංවර්ධන
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 2019 වර්ෂය සඳහා අභයන්තර

කටයුතු

එම වාර්තා තරුේ, ක්රීඩා, කලා හා උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික
අධීක්ෂේ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා
කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, උසස් අධයාපන හා සංස්කිතික
කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් නියමයන්
ඉදිරිපත් කරමි.
(i)

1978 අංක 1) දරන වි ව
් විදයාල පනශත් 25අ වගන්තිය
යටශත් ''ශහොරයිසන් ශකොශේජ් ඔෆ් බිස්නස් ඇන්ඩ්
ශටක්ශනොශලොජි (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ්'' ආයතනය උපාධි
ප්රදානය කිරීශම් ආයතනයක් ව ශයන් පිළිගනිමින් උසස්
අධයාපන හා මහාමාර්ග අමාතයවරයා විසින් සාදන ලදුව,
2018 ජනවාරි 11 දිනැති අංක 2053/38 දරන අති විශ ෂ
ේ
ගැසට් පත්රශත පළ කරන ලද නියමය
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( ii ) 1998 අංක 1) දරන වි ව
් විදයාල පනශත් 25අ වගන්තිය
යටශත් කලම්බු ඉන්ටනැෂනේ ශනෝිමකේ ඇන්ඩ්
ඉංජිනියරින් ශකොශේජ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ආයතනය උපාධි
ප්රදානය කිරීශම් ආයතනයක් ව ශයන් පිළිගනිමින් උසස්
අධයාපන හා මහාමාර්ග අමාතයවරයා විසින් සාදන ලදුව,
2018 ජනවාරි 11 දිනැති අංක 2053/39 දරන අති විශ ෂ
ේ
ගැසට් පත්රශත පළ කරන ලද නියමය
( iii) 1978 අංක 1) දරන වි ව
් විදයාල පනශත් 25අ වගන්තිය
යටශත් ශ්රී ලංකා ඉන්ස්ිමිමයුට් ඔෆ් ඉන්ශෆොශම්ෂන්
ශටක්ශනොශලොජි (ගැරන්ිම) ලිමිටඩ් ආයතනය උපාධි
ප්රදානය කිරීශම් ආයතනයක් ව ශයන් පිළිගනිමින් උසස්
අධයාපන හා මහාමාර්ග අමාතයවරයා විසින් සාදන ලදුව,
2018 ජනවාරි 2( දිනැති අංක 2055/31 දරන අති විශ ෂ
ේ
ගැසට් පත්රශත පළ කරන ලද නියමය
(iv)

1978 අංක 1) දරන වි ව
් විදයාල පනශත් 25අ වගන්තිය
යටශත් කලම්බු ඉන්ටනැෂනේ ශනෝිමකේ ඇන්ඩ්
ඉංජිනියරින් ශකොශේජ් (ප්රයිවට්) ලිමිටඩ් ආයතනය උපාධි
ප්රදානය කිරීශම් ආයතනයක් ව ශයන් පිළිගනිමින් උසස්
අධයාපන හා මහාමාර්ග අමාතයවරයා විසින් සාදන ලදුව,
2018 අශප්රේේ 19 දිනැති අංක 20)9/15 දරන අති විශ ෂ
ේ
ගැසට් පත්රශත පළ කරන ලද නියමය

(v ) 1978 අංක 1) දරන වි ව
් විදයාල පනශත් 25අ වගන්තිය
යටශත් ශ්රී ලංකා ඉන්ස්ිමිමයුට් ඔෆ් ඉන්ශෆොශම්ෂන්
ශටක්ශනොශලොජි (ගැරන්ිම) ලිමිටඩ් ආයතනය උපාධි
ප්රදානය කිරීශම් ආයතනයක් ව ශයන් පිළිගනිමින් උසස්
අධයාපන හා මහාමාර්ග අමාතයවරයා විසින් සාදන ලදුව,
2018 අශප්රේේ 19 දිනැති අංක 20)9/1) දරන අති විශ ෂ
ේ
ගැසට් පත්රශත පළ කරන ලද නියමය සහ
(vi)
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1978 අංක 1) දරන වි ව
් විදයාල පනශත් 25අ වගන්තිය
යටශත් නැෂනේ ස්ූලේ ඔෆ් බිස්නස් මැශන්ජ්මන්ට් ලිමිටඩ්
උපාධි ප්රදානය කිරීශම් ආයතනයක් ව ශයන් පිළිගනිමින්
උසස් අධයාපන හා මහාමාර්ග අමාතයවරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2018 අශප්රේේ 19 දිනැති අංක 20)9/19 දරන අති
විශ ෂ
ේ ගැසට් පත්රශත පළ කරන ලද නියමය.

එම නියමයන් අධයාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂේ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයයි
මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ
ප්රාශේශීය සංවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශවන් 2019 වර්ෂය සඳහා
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාතයාං ශත කාර්ය සාධන වාර්තාව
මම ඉදිරිපත් කරමි.
එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වාභාවික
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂේ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ
යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කාරක සභා වාර්තාව පිළිගැන්වීම. අටවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ
ශදවැනි සභාවාරය සඳහා රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ
පළමුවැනි වාර්තාව, එම කාරක සභාශේ සභාපති ගරු ලසන්ත
අලගියවන්න මැතිතුමා විසින් පිළිගැන්වීම.

රජවේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ
වාර්තාව

அரசொங்கக் கைக்குகள் பற்றிய குழுவின்
அறிக்கக
REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මුදල් හා ජනමාධය
නිවයෝජය අමාතයුරමා)

(மொண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிதி மற்றும் தவகுசன
ஊடக பிரதி அகமச்சர்)

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Finance and Mass Media)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජය ආයතන, පළාත් සභා සහ
පළාත් පාලන ආයතනවල මූලය පාලනය සහ කාර්ය සාධනය
පිළිබඳ පරිගේක ශතොරතුරු කළමනාකරේ පේධතිය මඟින්
ඇගයීම - 2016 මුදේ වර්ෂය සම්බන්ධශයන් අටවැනි
පාර්ලිශම්න්තුශේ ශදවැනි සභාවාරය සඳහා රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාශේ පළමුවැනි වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, "එම වාර්තාව මුද්රේය කළ යුතුය"යි
මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වාර්තාව මුද්රණය කළ යුුරයි  නිවයෝග කරන ලී.
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.

වපත්සම්

மனுக்கள்

PETITIONS
ගරු විජයකලා මවහේසනවරන් මහත්මිය (ළමා ක යුුර රාජය
අමාතයුරමිය)

(மொண்புமிகு (திருமதி) விஜயகலொ மசகஸ்வரன் - சிறுவர்
அலுவல்கள் இரொஜொங்க அகமச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister
of Child Affairs)

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கசள, இல.38, மொர்கட் வீதி,
நீர்தகொழும்பு எனும் முகவொியில் வதியும் திரு.ஏ. திருநொவுக்கரசு
என்பவொிடமிருந்து கிகடத்த மனுகவ நொன் சமர்ப்பிக்
கின்சறன்.
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ගරු සුජීව වසේනසංහ මහතා (ජාතයන්තර වවවළඳ රාජය
අමාතයුරමා)

(மொண்புமிகு சுஜீவ சசனசிங்க - சர்வசதச வர்த்தக இரொஜொங்க
அகமச்சர்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of
International Trade)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් ශදක
පිළිගන්වමි.
(1)

(2)
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පාර්ලිශම්න්තුව

නුශේශගොඩ, උඩහමුේල, පරේ ශකොට්ටාව පාර, අංක 510/
ඒ දරන ස්ථානශයහි පදිංචි සී.ඩී.ආිමගල මහත්මියශගන්
ලැබුණු ශපත්සම සහ
අතුරුගිරිය, ශපෝශර, ධම්මදීප ේවිභාෂා මූලික පිරිශවශේහි
වාසය කරන පූජය රුක්මශේ ධම්මකිත්ති නායක ස්වාමීය න්
වහන්ශසේශගන් ලැබුණු ශපත්සම.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා -[සභා ගර්භය තුළ නැත.]

ප්රශ්නනවල වාිකක පිළිුරරු

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක 1 -18/'18 - (1), ගරු ආනන්ද අලුත්ගමශේ මහතා [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

ප්ර ්න අංක 2 - 38/'18 - (1), ගරු (ආදාර්ය) බන්දුල ගුේවර්ධන
මහතා.

ගරු (ණචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ සුබසාධන හා ප්රාථමික
කර්මාන්ත අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා සතියක කාලයක් ඉේලා සිිමනවා.

ගරු සුසන්ත පුංිකනිලවම් මහතා

ප්රශ්නනය මුර ිනනකී ඉිනරිපත් කිරීම නිවයෝග කරන ලී.

(The Hon. Susantha Punchinilame )

Question ordered to stand down.

(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலசம )

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් තුන
පිළිගන්වමි.
(1)

කැලිකය, ශගෝනවල, උදය මාවත, අංක 935/5 දරන
ස්ථානශයහි පදිංචි එච්.ශක්.සී. අශසේල කුමාර මහතාශගන්
ලැබුණු ශපත්සම

(2)

ශකොළ ශග ආර, 9( කණුව යන ස්ථානශයහි පදිංචි ශක්.
එම්. ාන්ත නිමේසිරි මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සම සහ

(3)

්රිකුේාමලය, ජමාලියාරවර, අංක ))/19 දරන ස්ථානශයහි
පදිංචි එස්.ඩී. රපායිදීන් මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සම.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

ලේගල මැතිවරණ වකොට්ධාසවේ අවතැන් වූ පවුල්:
ඉඩම් ගැ ලු
லக்கல சதர்தல் ததொகுதியில் இடம்தபயர்ந்த
குடும்பங்கள்: கொைிப் பிரச்சிகன

DISPLACED FAMILIES IN LAGGALA ELECTORATE : LAND
ISSUES
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3. ගරු වරෝහිණී කුමාරි විවේරත්න මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) சரொஹினி குமொொி விசஜரத்ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1):
(අ)

(i)

කළු ගඟ, ශමොරගහකන්ද වයාපිතිය ශහේතුශවන්
මාතශේ දිස්්රික්කශත, ලේගල මැතිවරේ
ශකොට්ධාසශත අවතැන් වූ පවුේ, ලේගල
මැතිවරේ ශකොට්ධාසය තුළම පදිංචි කිරීමට
පියවර ශගන තිශබන බව දන්ශන්ද

(ii)

එශසේ නම්, අවතැන් වූ පවුේ සංඛයාව සහ ලබාදුන්
ඉඩම් ප්රමාේය ශකොපමේද

(iii)

එශසේ ලබාදුන් ඉඩම් ප්රමාේය වත්මන් පරරවරට
ප්රමාේවත් වුවද, ඊළඟ පරම්පරා සඳහා ප්රමාේවත්
ශනොවන බව පිළිගන්ශන්ද

(iv)

එශසේ නම්, ශමොරගහකන්ද වයාපිතිය ශහේතුශවන්
නැවත පදිංචි කරන ලද පවුේ මුහුේ ශදන ඉඩම්
ගැටලු හා ඔවුන්ශේ ඊළඟ පරම්පරාවට මුහුේ දීමට
සිදුවන ඉඩම් ගැටලු විසඳීමට අමාතයාං ය ගනු
ලබන පියවර කවශර්ද

ගරු කථානායකතුමනි, වලපශන්, වතුමුේල, අංක 98/D දරන
ස්ථානශයහි පදිංචි උපාලි දයානන්ද අශපෝන්සු මහතාශගන් ලැබුණු
ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා -[සභා ගර්භය තුළ නැත.]

ඉිනරිපත් කරන ලද වපත්සම් මහජන වපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාව පැවරිය යුුර යි  නිවයෝග කරන ලී.
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபொதுமனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக்
கட்டகளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?
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பிரதம அகமச்சரும் சதசிய தகொள்கககள் மற்றும்
தபொருளொதொர அலுவல்கள் அகமச்சருமொனவகரக் சகட்ட
வினொ:

(අ)

(i)

களுகங்கக, தமொரகஹகந்த
கருத்திட்டம்
கொரைமொக மொத்தகள மொவட்டத்தில், லக்கல
சதர்தல் ததொகுதியில் இடம்தபயர்ந்த குடும்பங்
ககள, லக்கல
சதர்தல்
ததொகுதியிசலசய
குடியமர்த்துவதற்கு நடவடிக்கக சமற்தகள்ளப்
பட்டுள்ளது என்பகத அறிவொரொ;

(அ) (i)

(ii)

ஆதமனில், இடம்தபயர்ந்த
குடும்பங்களின்
எண்ைிக்கக மற்றும் வைங்கப்பட்ட கொைிகளின்
பரப்பளவு எவ்வளவு;

(iii)

அவ்வொறு வைங்கப்பட்ட கொைிகள், தற்சபொகதய
சந்ததியினருக்கு
சபொதியதொக
இருப்பினும்,
அடுத்த சந்ததியினருக்கு சபொதியதொக இல்கல
என்பகத ஏற்றுக்தகொள்வொரொ;

(iv)

ஆதமனில், தமொரகஹகந்த
கருத்திட்டம்
கொரைமொக மீள குடியமர்த்தப்பட்ட குடும்பங்கள்
எதிர்தகொள்ளும் கொைிப் பிரச்சிகனகள் மற்றும்
அவர்களின் அடுத்த சந்ததியினர் எதிர்தகொள்வ
தற்கு சநொிடுகின்ற கொைிப் பிரச்சிகனககள
தீர்ப்பதற்கு அகமச்சு சமற்தகொள்ளும் நடவடிக்
கககள் யொகவ;

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(ii)

if so, the number of families that got
displaced and the extent of lands provided;

(iii)

whether it is admitted that although the
lands thus provided are adequate for the
present generation, but those would not
suffice for the next generations; and

(iv)

(b)

if so, the steps that will be taken by the
Ministry to solve the land issues faced by
the families resettled as a result of the
Moragahakanda Project and the land issues
that will be encountered by their future
generation?

If not, why?

ශමොරගහකන්ද

1,703

කළුගඟ

1,051

එකතුව

2,754

නැවත පදිංචි කළ යුතු පවුේ
ගේන

2,754

ඉඩම් ලබා දුන් පවුේ ගේන

1,973

ඉඩම් ශවනුවට රුපියේ ලක්ෂ
1)ක මුදල ලබා දුන් පවුේ ගේන

Will he inform this Housewhether he is aware that steps have been
taken to resettle the families of the Laggala
Electorate of the Matale District who got
displaced owing to the Moragahakanda
Project of the Kalu Ganga, within the
Laggala Electorate itself;

පවුේ සංඛයාව

(ii)

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

වයාපිති ප්රශේ ය

ශමම පවුේ 2,95(න් පවුේ 1,993ක් සඳහා ශගොඩ
හා වාරි ඉඩම් ලබා දී ඇති අතර, ඉන් පවුේ
1,9)5ක් මාතශේ දිස්්රික්කශත ලේගල මැතිවරේ
ශකොට්ධාසය තුළ පදිංචි කර තිශේ. අශනක් පවුේ
08 ඔවුන්ශේ කැමැත්ත පරිදි ශපොශළොන්නරුව
දිස්්රික්කශත මැදිරිගිරිය ප්රාශේශීය ශේකම්
ශකොට්ධාසශත පදිංචි කර ඇත. මුළු පවුේ 2,95(න්
ඉඩම් ලබා දුන් පවුේ 1,9)5 හැර අශනක් පවුේ
981 තම කැමැත්ත පරිදි වයාපිතිය මඟින් ලබා
ශදන ශගොඩ හා වාරි ඉඩම් ශවනුවට රුපියේ ලක්ෂ
1)ක මුදල ලබාශගන තම අභිමතය පරිදි
ශතෝරාගත් ස්ථානවල පදිංචි වී ඇත.

(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

(a)

ලේගල මැතිවරේ ශකොට්ධාසශත අවතැන් වූ
සියලුම පවුේ එම ශකොට්ධාසය තුළම පදිංචි කර
ශනොමැත. ශමොරගහකන්ද-කළුගඟ සංවර්ධන
වයාපිතිය ශහේතුශවන් නැවත පදිංචි කිරීමට සිදු වූ
පවුේ සංඛයාව පිළිබඳ විස්තර පහත පරිදි ශේ.

ඉඩම් ලබා දීශම්දී සෑම පවුලක් සඳහාම ශන්වාසික
ඉඩම් අක්කර 1/2ක් සහ වාරි පහසුකම් සහිතව
වගා ඉඩම් අක්කර 1 1/2ක් බැගින් ලබා දී ඇත.
(iii)

ශමොරගහකන්ද-කළුගඟ සංවර්ධන වයාපිතිය
යටශත් ප්රජාව නැවත පදිංචි කිරීශම්දී වයාපිතිය
ක්රියාත්මක වන අවස්ථාශේදී පදිංචියට බලපෑම් සිදු
වන පවුේ පිළිබඳ සලකා බලන අතර, ඊළඟ
පරම්පරා සඳහා ඉඩම් ලබා දීම පිළිබඳ සලකා
බැලීශම් හැකියාවක් ශනොමැත.

(iv)

වයාපිතිය යටශත් ජලා ඉදිකිරීම නිසා බලපෑමට
ලක්වන සෑම පවුලක් සඳහාම එනම්, 2015.12.31
දින වන විට විවාහ වූ පවුේ සඳහා ශගොඩ හා වාරි
ඉඩම් ලබා දීම ශහෝ අදාළ පවුේවල කැමැත්ත මත
ශගොඩ හා වාරි ඉඩම් ශවනුවට රුපියේ ලක්ෂ 1)ක
මුදලක් ලබා දී ඇත. අනාගත පරරවර සඳහා ශගොඩ
ඉඩම් හා වාරි ඉඩම් වයාපිති ප්රශේ ශත ශවන්
කිරීශම් හැකියාවක් ශනොපවරණ.

(ආ) පැන ශනොනඟී.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

ගරු වරෝහිණී කුමාරි විවේරත්න මහත්මිය

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපත්ති
හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට
පිළිතුරු ශදනවා.

781

(மொண்புமிகு (திருமதி) சரொஹினி குமொொி விசஜரத்ன)

ගරු කථානායකතුමනි, ශමම ප්ර ්නයට ඉඩම් ඇමතිතුමාම
පිළිතුරු දීරව එක ශහොඳයි කියා මම හිතනවා. ශමතැනදී වසම් 19ක
අවතැන් වුණු සියලු ජනතාව ලේගල, පේශේගම ප්රාශේශීය

569

570

පාර්ලිශම්න්තුව

[ශරෝහිණී කුමාරි විශජ්රත්න මහත්මිය]

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ශේකම් ශකොට්ධාසශත තමයි පදිංචි කර තිශබන්ශන්. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ප්ර ්නශත (අ)(i) ශකොටසට උත්තරය දුන්නා,
"ආසනශයන් පිට පදිංචි කරලා තිශබනවා" කියලා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒ ශබොශහොම අතශළොස්සක්. ශමතැනදී අලුත්
ප්ර ්නයක් පැන නැුණේා. ඒ තමයි ලේගල, පේශේගම ප්රාශේශීය
ශේකම් ශකොට්ධාසශත මුේ පදිංචිකරුවන්ශගන් ඉඩම් අක්කර
9,500ක් -ශහක්ශටයාර් 3,000ක්- විතර ප්රමාේයක් අරශගන
තිබීම. ඒ අයට ශම් වන ශකොටත් ඉඩමක් දීලා නැහැ. නමුත්, ඒකට
මහවැලිය වගකීමක් ගන්ශන්ත් නැහැ. එතශකොට ශම්කට ශමොකක්
ශහෝ ක්රමයක් හදන්න අපට සිේධ ශවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ශම්
නිසා ලේගල ප්රාශේශීය ශේකම් ශකොට්ධාසශත වසම් 39ක මුේ
පදිංචිකරුවන්
ශලොකු ප්ර ්නයකට මුහුේ දීලා තිශබනවා.
ඉදිරිශතදී ඒ අයට ශබදා ගන්න තිබුණු ඉඩම් අක්කර 9,500ක් තමයි
මහවැලියට අත්පත් කර ගත්ශත්. ඒ නිසා ගරු ඉඩම් ඇමතිතුමා
හැිමයට ඔබතුමා ශම් ප්ර ්නයට පිළිතුර දීරව එක ගැන මා සතුටු වන
අතර, ශම් ජනතාවශේ ඉඩම් ගැටලුව ශවනුශවන් ඔබතුමා
ඉදිරිශතදී ගන්නා ක්රියා මාර්ගය ශමොකක්ද කියලා අහන්න
කැමැතියි.

(The Hon. Speaker)

අපි සාමානයශයන් ශදශවනි වටශතදී ප්ර ්නයට අදාළ පිළිතුර
කියවන්ශන් නැහැ, පිළිතුර සභාගත කරනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

එශහම නම්, එම පිළිතුර මා ඉදිරිපත් කරන්නද? එතුමා දැනුම්
දුන්නා, එතුමා පාර්ලිශම්න්තුව ආසන්නශත ඉන්ශන් කියලා.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පළමු වටය අවසාන වන විට එතුමා පැමිශේයිද කියලා අපි
බලමු. පළමු වටය අවසන් වන්න ශපර එතුමා පැමිිකශයොත් පළමු
වටශත අවසාන ප්ර ්නය විධියට ශම් ප්ර ්නය ගනිමු.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

ශහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි.

(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඔබතුමිය කිේවා වාශේ ලේගල මැතිවරේ ශකොට්ධාසය හැර
ශමම වයාපිතිය ශහේතුශවන් අවතැන් වූ පවුේ 08ක්
ශපොශළොන්නරුශේ පදිංචි ශවලා ඉන්නවා. ඇත්ත ව ශයන්ම ශම්
ප්ර ්නය අදාළ වන්ශන් මහවැලි සංවර්ධන අමාතයාං යට. ඉඩම්
අමාතයාං ය හැිමයට අපි මහවැලි සංවර්ධන අමාතයාං ය සමඟ
ශම් සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කරලා ඔබතුමියට ඒ ශතොරතුරු ලබා
ශදන්නම්.

එක්සත් ජාරණන්වේ මහා මණ්ඩල වාර්ෂික සැසය :
ශ්රී ලංකා නිවයෝත ත පිරිස
ஐக்கிய நொடுகள் தபொதுச் சகபயின் வருடொந்த
அமர்வு: இலங்ககத் தூதுக் குழு
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ගරු වරෝහිණී කුමාරි විවේරත්න මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) சரொஹினி குமொொி விசஜரத்ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

ඒක අතිවි ාල ගැටලුවක් නිසා ප්රතිපත්තියක් විධියටම ශමය
හැශදනවා නම් ශහොඳයි කියලා මා හිතනවා.

5. ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා

(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු
අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1) :
(අ)

(i)

201) වර්ෂශතදී එක්සත් ජාරණන්ශේ සංවිධානශත
මහා
මණ්ඩල
වාර් වක
සැසිය
සඳහා
ජනාධිපතිතුමාශේ සංදාරයට සහභාගි වූ දූත පිරිස
ශකොපමේද

(ii)

උක්ත සංදාරයට සහභාගි වූ රවේගලයන්ශේ නම්
සහ ඔවුන් දූත පිරිසට ඇතුළත් වූ පදනම ශවන්
ශවන් ව ශයන් කවශර්ද

(iii)

එම සංදාරය සඳහා රජය, රාජය සංස්ථා,
වයවස්ථාපිත මණ්ඩල සහ රාජය සමාගම් විසින්
දැරූ සම්පූර්ේ පිරිවැය ශකොපමේද

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.
ප්ර ්න අංක (, ගරු (ෛවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා.

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම ප්ර ්නය අසනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර මා සතුව
තිශබනවා. නමුත්, උසස් අධයාපන හා සංස්කිතික කටයුතු
අමාතයතුමා දැනුම් දුන්නා, ශදශවනි වටශතදී හරි එතුමා ශමම
ප්ර ්නයට පිළිතුර ලබාශදනවා කියලා. එතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට එන
අතර තුර පාර්ලිශම්න්තුව ආසන්නශත ඉන්ශන්.

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அகமச்சரும் சதசிய தகொள்கககள் மற்றும்
தபொருளொதொர அலுவல்கள் அகமச்சருமொனவகரக் சகட்ட
வினொ:
(அ) (i )

2016 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நொடுகள் அகமப்பின்
தபொதுச் சகபயின் வருடொந்த அமர்வுக்கொன
சனொதிபதி
அவர்களின்
விஜயத்தின்சபொது
கலந்து தகொண்ட தூதுக் குழுவினர் எத்தகன
சபர்;
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(ii)

(iii)

சமற்படி விஜயத்தில் கலந்து தகொண்ட ஆட்களின்
தபயர்கள் மற்றும் இவர்கள் தூதுக் குழுவில்
உள்ளடங்கிய அடிப்பகட தவவ்சவறொக யொகவ;

එච්.ජී.එස්.ශක්. විමලසිරි මහතා - ශපොලිස් ශකොස්තාපේ

சமற்படி விஜயத்துக்கொக அரசு, அரச கூட்டுத்
தொபனங்கள், நியதிச்சட்ட சகபகள் மற்றும் அரச
கம்பனிகளில் ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட தமொத்தச்
தசலவுகள் எவ்வளவு;

ඩී.එේ.ශක්. රුද්රිගු මහතා - ශපොලිස් සැරයන්

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

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

Will he inform this House(i)

(ii)

(iii)

(b)

the number of persons included in the
delegation that joined the President to
participate in the annual session of the
General Assembly of the United Nations in
2016;
the names of the persons who joined the
above tour and the basis on which they
were included in the delegation, separately;
and
the total cost which the tour incurred on the
Government, public corporations, statutory
boards and public companies?

If not, why?

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා
ණර්ථික ක යුුර රාජය අමාතයුරමා)

(மொண்புமிகு நிசரொஷன் தபசரரொ - சதசிய தகொள்கககள்
மற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் இரொஜொங்க அகமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ප්රතිපත්ති
හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම එම ප්ර ්නයට
පිළිතුර ලබාශදනවා.
(අ)
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(i)

60කි.

(ii)

ඇමුණුම 01හි ඒ සම්බන්ධ ශතොරතුරු ඇතුළත්
වනවා. ඇමුණුම 01 සභාගත* කරනවා.

ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම ඇමුණුම කියවන්න ෑනෑද?

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා

(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමොකක්ද කියලා දන්ශන් නැතිව මට
අතුරු ප්ර ්න ඇසිය ශනොහැකි වනවා. එම නිසා ඔය ඇමුණුශමහි
සඳහන් අවසාන නම් 10වත් මට කියන්න.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශේලාව පිළිබඳ අවධානය ශයොමු කරන්න.

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு நிசரொஷன் தபசரரொ)

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, අන්තිමටම තිශබන්ශන් ආරක්ෂක
නිලධාරින්ශේ නම්. මම ඒ නම් කියන්නම්.

ඩේලිේ.ඒ.එන් ශසශනවිරත්න මහතා - ශපොලිස් ශකොස්තාපේ

එස්.එේ.ගයාන් ශසේනාරත්න මහතා - ආරක්ෂක නිලධාරි
ඒ.එම්.ඒ.ඩේ. අමරශකෝන් මහතා - ආරක්ෂක නිලධාරි
ටී. එම්. ජී. ශතන්නශකෝන් මහතා - උප ශපොලිස් පරීක්ෂක
ශක්.ආර්.එම්. සුමනවර්ධන මහතා- ශපොලිස් අධිකාරි
එස්.ඒ.ආර්.පී. ජයතිලක මහතා - ශජයෂ්ධ ශපොලිස් අධිකාරි
එස්.එම්. වික්රමසිංහ මහතා -ශජයෂ්ධ නිශයෝජය ශපොලිස්පති
එම්.පී.එේ.මුේසිංහ මහතා -රියැදුරු
ලහිරු අනුරාධ රූපසිංහ මහතා - විශ ේෂ සහායක
(iii)

රුපියේ 12(,512,990.39යි. ඇමුණුම 02 සභාගත*
කරමි.

(ආ) අදාළ ශනොශේ.

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා

(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය
ශමයයි.
ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ශපර ජනාධිපතිවරුන් විශේ
සංදාරවලට වි ාල පිරිස් රැශගන යමින් මහජන මුදේ ශකෝිම
ගේනින් නාස්ති කළ බව පසුගිය ජනාධිපතිවරේශතදී දිගින්
දිගටම විශේදනය කර, සරල ජනාධිපතිවරශයක් පිළිබඳ
ප්රතිරූපයක් මවමින් බලයට ආරව ජනාධිපතිතුමන් රුපියේ
ශදොශලොස්ශකෝිම හතලිස් නවලක්ෂයක් එක් සංදාරයකට වැය
කරමින් )0ශදශනක් වැනි වි ාල පිරිසක් සමඟ විශදස් සංදාරයක
ශයදීම පසුගිය ජනාධිපතිවරේශතදී ලබා දුන් ශපොශරොන්දුවලට
පටහැනිව, ජනතාව රැවටීමක් කියා ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு நிசரொஷன் தபசரரொ)

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් සංදාරයට සහභාගි වුණු )0ශදනා
සම්බන්ධශයන් තමයි කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිශබන්ශන්.
ජනාධිපති කාර්යාලශයන් එවා තිශබන ශම් ඇමුණුම මඟින් ඒ
ශගොේලන් සහභාගි වුණු පදනම ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කර
තිශබනවා. ඒ පදනම ගැන මට ශමතැන ප්ර ්න කරන්න බැහැ. ඒක
ජනාධිපති කාර්යාලශයන් රණරේය කරන ශදයක්. නමුත්, පසුගිය
කාලශත හිටරව ජනාධිපතිවරු මීය ට වඩා දූත පිරිස් අරශගන එක් එක්
විශදස් සංදාරවලට සහභාගි වූ ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ
සංදාරවලට සහභාගි වූ දූත පිරිස්වලට වඩා අඩුශවන් තමයි ශම්
සංදාරයට දූත පිරිස සහභාගි ශවලා තිශබන්ශන්.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශදවැනි අතුරු ප්ර ්නය අහන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා.

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා

(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශදවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.
විශදස් සංදාරවලට (0ක, 50ක දූත පිරිස් අරශගන යෑම වැරැදියි
කියලා විශේදනය කරමින්, 50ක, )0ක දූත පිරිසක් අරශගන යෑම
තමයි ශමතැන ප්ර ්නය ශවලා තිශබන්ශන්. ගරු රාජය ඇමතිතුමා
දැන් කියනවා, "පදනම ප්රකා කරන්න බැහැ" කියලා. ගරු රාජය
ඇමතිතුමනි, මම අහන්ශන් ශමවැනි දූත පිරිසක් අරශගන යෑම
පසුගිය ජනාධිපතිවරේශතදී දුන් ශපොශරොන්දුවට පටහැනිද, නැේද
කියන එක විතරයි. කලින් ජනාධිපතිවරු ශම් විධියට දූත පිරිස්
අරශගන ගිය එක වැරැදියි කියලාශන් තමුන්නාන්ශසේලා බලය
ගත්ශත්. මම අහන්ශන්, ශම් කරලා තිශබන වැශඩ් දුන්
ශපොශරොන්දුවට පටහැනිද, නැේද කියන එක විතරයි.

කිළිවනොච්ිකය ිනසනත්රික්කවේ මිරිිනය වරවරයන්: සහන

கிளிதநொச்சி மொவட்ட நன்னீர் மீனவர்கள்: நிவொரைம்
FRESHWATER FISHERMEN IN KILINOCHCHI DISTRICT:
RELIEF
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6. ගරු ඩේලසන වේවානන්දා මහතා

(மொண்புமிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්රාමීය ය ආර්ථිකය පිළිබඳ
අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1):
(අ)

(i)

කිළිශනොච්චිය දිස්්රික්කශත පිහිටා තිශබන වැේ
11ක් ආශ්රිතව පවුේ 950ක් පමේ මිරිදිය මත්සය
කර්මාන්තශත නියැශලන බවත්

(ii)

මෑතක සිට පවතින දැඩි නියඟය ශහේතුශවන් ශමම
පවුේවල ජීවශනෝපාය මුළුමනින්ම පාශහේ අහිමි වී
ඇති බවත්

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு நிசரொஷன் தபசரரொ)

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් පිරිස අරශගන ගිය පදනම මට
පැහැදිලිවම කියන්න රවළුවන්. ඒ පදනම ශම් පළමුශවනි ඇමුණුශම්
තිශබනවා. නමුත් එතුමා ඇහුශේ අන්තිම 10 ශදනා ගැන. ඒ
අන්තිම 10 ශදනා ආරක්ෂක නිලධාරින්, රියැදුරන් ආදී රවේගලයන්
බව මම පැහැදිලිවම කිේවා. දිගින් දිගටම ශම් ගැන අහනවා නම්
මම අශනක් අය ගිය පදනමත් කියන්නම්. ඒ )0 ශදනාම ගිශත
ශකොශහොමද කියන සියලු විස්තර තිශබනවා.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

එතුමා දන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ශමම ජනතාවශේ ජීවශනෝපාය පිළිබඳ අවධානය
ශයොමු කර, යම් වන්දියක් ලබා දීමට හැකියාවක්
තිශේද

(ii)

එශසේ නම්, ලබා දිය හැකි සහනය කවශර්ද

(iii)

එම සහනය ලබා ශදනු ලබන දිනය කවශර්ද

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා, උත්තරය table කළාම මදිද?

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு நிசரொஷன் தபசரரொ)

நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிரொமியப் தபொருளொதொர
அலுவல்கள் அகமச்சகரக் சகட்ட வினொ:
(அ) (i )

கிளிதநொச்சி மொவட்டத்தில் அகமந்துள்ள 11
குளங்ககளச் சொர்ந்ததொக ஏறக்குகறய 750
குடும்பங்கள் நன்னீர் மீன்பிடிக் ககத்ததொைிலில்
ஈடுபட்டுள்ளனதரன்பகதயும்;

(ii)

அண்கமயிலிருந்து நிலவிவருகின்ற கடும் வறட்சி
கொரைமொக இந்த குடும்பங்களின் வொழ்வொதொரம்
முற்றொகசவ இைக்கப்பட்டுள்ளததன்பகதயும்;

(The Hon. Niroshan Perera)

ශම් )0 ශදනාම ඒ සංදාරයට ශගන යන්න ෑනෑද නැේද කියන
එක මට දැන් ශම් සභාශේදී කියන්න බැහැශන්.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එශහම කියන්න අමාරුයි ශන්, ශන්ද?

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා

(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில)

அவர் அறிவொரொ?
(ஆ) (i )

இந்த
மக்களின்
வொழ்வொதொரம்
பற்றிக்
கவனம்தசலுத்தி
ஏசதனும்
நட்டஈட்டிகன
வைங்கக்கூடிய இயலுகம உள்ளதொ;

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා කියන ශේ ශබොශහොම ශහොඳයි.
එතුමා කියන්ශන් ශම් )0 ශදනා යෑම සාධාරේයි කියලාශන්. ඒ
අනුව, එතුමන්ලා එදා කළ විශේදනය වැරදියි කියලා පිළිගන්නවා.
ඒකට ශබොශහෝම ස්තුතියි ගරු රාජය ඇමතිතුමනි.

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා

(ii)

ஆதமனில் வைங்கக்கூடிய நிவொரைம் யொது

(iii )

அந்த நிவொரைம் வைங்கப்படும் திகதி யொது;

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்சறல், ஏன்?

(மொண்புமிகு நிசரொஷன் தபசரரொ)

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය කාලශත planes පිිමන් ගිය
එක හරි, ඒ planes එශහේ නවත්වාශගන හිිමය එක හරි, ඒ පිරිස් ඒ
සංදාරවලට ගිය පදනමවත් අද ශවනතුරු ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට
ශනොකියරව එක හරි කියලා එතුමා කියනවා නම්, ඉතින් අපි-

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

Is he aware that (i)

approximately, 750 families are engaging in
fresh water fishing industry associated to 11
lakes in Kilinochchi District; and

(ii)

aforesaid families have been completely
deprived of their livelihood owing to recent
drought situation?

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අපි ඒ ගැන වාද විවාදවලට යන්ශන් නැතිව ඊළඟ ප්ර ්නයට
යමු.

575
(b)

(c)
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Will he inform this House (i)

whether there is any possibility of providing
them with some relief measure with respect
to their livelihood;

(ii)

if so, aforesaid relief measure; and

(iii)

the date on which aforesaid relief can be
granted?

එමඟින්
වියළි
කාලගුේය
ශහේතුශවන්
ජීවශනෝපායමාර්ග අහිමි වූ මිරිදිය ධීවර
කර්මාන්තශත ශයශදන පවුේ 25,000කට මාස
හතරක් සඳහා වියළි සලාක ලබාදීමට අව ය වන
මුදල රුපියේ මිලියන 500ක් පමේ ශවතැයි
ඇස්තශම්න්තුගත කර ඇත. එම ශයෝජනා
සම්බන්ධශයන්
ආපදා
කළමනාකරේ
අමාතයතුමා සහ කි වකර්ම අමාතයතුමා සමඟ
සාකච්ඡා කිරීශමන් අනතුරුව එකඟවනු ලබන
කරුණු අමාතය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට
ශයෝජනා වී ඇත.

If not, why?

ගරු ගාමිණී විත ත් විජයමුණි වසොි සා මහතා (වරවර හා
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්රාමීය ය ණර්ථිකය පිළිබඳ
අමාතයුරමා)

(iii)

පැන ශනොනඟී.

(மொண்புமிகு கொமினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ கடற்தறொைில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிரொமியப்
தபொருளொதொர அலுவல்கள் அகமச்சர்)

(ඇ) පැන ශනොනඟී.

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa - Minister of
Fisheries and Aquatic Resources Development and Rural
Economic Affairs)

(மொண்புமிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ)

ගරු කථානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ)
(i) ඔේ. කිළිශනොච්චි දිස්්රික්කශත නිතය ජලා 11ක්
හා කාලීන ජලා 20කට වඩා වැඩි ප්රමාේයක්
තිශබන අතර ශම් ආශ්රිතව පවුේ 950ක් පමේ ධීවර
කර්මාන්තශත නියුක්ත ශේ.
(ii) පසුගිය කාලශත පැවති දැඩි නියඟය ශහේතුශවන්
ධීවර කර්මාන්තයටද බලපෑම් ඇති විය. ශමහිදී
කි ව කර්මාන්තශත නියුක්ත වූ අර්ධ කාලීන ධීවර
කාර්මිකයින්ට කි ව කාර්මික වන්දි ලබා ගැනීමට
හැකි විය. නමුත් පූර්ේ කාලීන ධීවරයන්ට වන්දි
ලැබී ශනොමැත.
(ආ)
(i) ඔේ.
(ii) දිවයිනට බලපා ඇති දැඩි වියළි කාලගුිකක
තත්ත්වය ශහේතුශවන් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන
සැලසීම සඳහා 2019 වර්ෂශතදී අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ අංක PS/
CP27/2017 අමාතය මණ්ඩල සංශේ ය සඳහා
ලැබුණු අංක අමප/19/1902/901/02) දරන අමාතය
මණ්ඩල රණරේය (ඇමුණුම I) මඟින් ඉදිරිපත්
කරන ලද ශයෝජනා සඳහා අනුමැතිය ලබා ශදන
ලදී.
ඇමුණුම 1 සභාගත* කරමි.
ඒ අනුව දැඩි නියඟය ශහේතුශවන් ජීවශනෝපාය
අඩාලවූවන් සඳහා 2019.08.01 දින සිට මසකට
රුපියේ 5,000ක විමනාකමකින් යුතු වියළි සලාක
සහනාධාරයක් ලබා දීශම් වැඩසටහනක්
අමාතයාං ය මඟින් ක්රියාත්මක කරන ලද අතර
මිරිදිය ධීවර කාර්මිකයන්ද එම වැඩසටහනට
ඇතුළත්ය.
"දැඩි වියළි කාලගුිකක තත්ත්වය ශහේතුශවන්
පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා 2019
වියළි සලාක සහනාධාර සහ 2018 නියං
සහනාධාර වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම"
මැශයන් 2018.03.1) දිනැතිව අමාතය මණ්ඩල
සංශේ යක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. එය ඇමුණුම් IIහි
ඇත. එය සභාගත* කරමි.

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

ගරු ඩේලසන වේවානන්දා මහතා
(The Hon. Douglas Devananda)
நன்றி.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක 9 - 233/'18 - (1), ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා.

ගරු එසන.එම්. මරික්කාර් මහතා
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, අධයාපන අමාතයතුමා ශවනුශවන් එම
ප්ර ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ශදකක කාලයක් ඉේලා සිිමනවා.

ප්රශ්නනය මුර ිනනකී ඉිනරිපත් කිරීම නිවයෝග කරන ලී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

රත්නපුර ිනසනත්රික්කවේ සම්ේධිලාන්න්: විසනතර

இரத்தினபுொி மொவட்ட சமுர்த்தி தபறுநர்: விபரம்
SAMURDHI BENEFICIARIES IN RATNAPURA DISTRICT:
DETAILS
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8. ගරු වහේෂාන් විතානවේ මහතා

(மொண்புமிகு சஹசொன் விதொனசக)

(The Hon. Heshan Withanage)

සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1):
(අ)

(i)

රත්නරවර දිස්්රික්කශත සමිේධි සහනාධාර ලබන
පවුේ සංඛයාව, එක් එක් මැතිවරේ ශකොට්ධාසය
අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමේද

(ii)

සමිේධි වයාපාරයට අලුතින් පවුේ ඇතුළත්
කරගැනීම සඳහා අමාතයාං ය ගනු ලබන පියවර
කවශර්ද

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?

577

578

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ශහේෂාන් විතානශේ මහතා]

சமூக வலுவூட்டல்கள் அகமச்சகரக் சகட்ட வினொ:
(அ) (i )

இரத்தினபுொி மொவட்டத்தில் சமுர்த்தி நிவொர
ைங்கள்
தபறுகின்ற
குடும்பங்களின்
எண்ைிக்கக ஒவ்தவொரு சதர்தல் ததொகுதிக்
ககமய தவவ்சவறொக எவ்வளவு என்பகதயும்;

(ii )

சமுர்த்தி திட்டத்துக்கு புதிதொக குடும்பங்ககளச்
சசர்த்துக்தகொள்வதற்கு அகமச்சு சமற்தகொள்ளும்
நடவடிக்கக யொததன்பகதயும்;

அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

asked the Minister of Social Empowerment:
(a) Will he inform this House(i)

(ii)

the steps that would be taken by the
Ministry to include new families for the
Samurdhi Programme?

(b) If not, why?
මහතා

(සමාජ

සවිබල

08.

පැේමඩුේල

9,644

09.

ඇලපාත

4,748

10.

අයගම

4,014

11.

කලවාන

4,061

12.

නිවිතිගල

6,123

13.

කහවත්ත

4,948

14.

ශගොඩකශවල

8,654

15.

වැලිශගශපොල

3,712

16.

ඇඹිලිපිිමය

17.

ශකොශළොන්න

(ii)

11,177
5,164
104,887

රවය හා දි ය මාධය මඟින් ජනතාව ඒ ගැන
දැනුවත් කර තිශබනවා. දැනට ප්රාශේශීය ශේකම්,
සමිේධි නිලධාරින්, සංවර්ධන නිලධාරින් හරහා
ලැබී ඇති අයදුම් පත් පරීක්ෂා කර බලා, ඒ අනුව
සහනාධාර ලබා දීමට කටයුතු කරන බව මතක්
කරන්න කැමැතියි.

ගැන්වීම්

(The Hon. P. Harrison - Minister of Social Empowerment)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමාශේ ප්ර ්නශයන් එතුමා
අසා තිශබන්ශන්, රත්නරවරය දිස්්රික්කශත සමිේධි සහනාධාර
ලබන පවුේ සංඛයාව, එක් එක් මැතිවරේ ශකොට්ධාස මට්ටමින්.
අප ළඟ ශතොරතුරු තිශබන්ශන් මැතිවරේ ශකොට්ධාස මට්ටමින්
ශනොශවයි, ප්රාශේශීය ශේකම් ශකොට්ධාස මට්ටමින්.
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ප්රාශේශීය ශේකම් ශකොට්ධාස මට්ටමින් මා
ඔබතුමාට පිළිතුර ඉදිරිපත් කරන්නම්.
(i)

2,900

(ආ) ඉහත පිළිතුර අනුව අදාළ ශනොශේ.

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன் - சமூக வலுவூட்டல்கள் அகமச்சர்)

(අ)

ෑපනායක

එකුරව

separately on per electorate basis, the
number of families that receive the
Samurdhi assistance in the Ratnapura
District; and

ගරු පී. හැරිසන්
අමාතයුරමා)

07.

ප්රාශේශීය ශේකම් ශකොට්ධාස මට්ටමින් සකස්
කරන ලද එකී ශතොරතුරු පහත දැක්ශේ.

අනු
අංකය

ප්රාවේයය
වල්කම්
වකොට්ධාසය

සම්ේධි
සහනාධාර
ලබන පවුල්
සංඛයාව
5,648

01.

ඇහැලියශගොඩ

02.

කුරුවිට

9,158

03.

කිරිඇේල

3,906

04.

රත්නරවර

8,576

05.

ඉඹුේශප්

6,213

06.

බලංශගොඩ

6,241

ගරු වහේෂාන් විතානවේ මහතා

(மொண்புமிகு சஹசொன் விதொனசக)

(The Hon. Heshan Withanage)

ශමම ප්ර ්නයට විස්තර සහිතව උත්තරයක් ලබා දීම
සම්බන්ධශයන් ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමශසේයි.
සමිේධි වයාපාරය අශප් රශට් අහිංසක දුප්පත් මනුස්සයා
සමිේධිමත් කරන්න, ක්තිමත් කරන්න වි ාල පිිමවහලක්
ශවනවාය කියන කාරේාව අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, නමුත් පසු ගිය අවුරුදු ගේනාවක සිට ශම් සමිේධි
වයාපාරය
ශේ පාලනීකරේය
වීම
නිසා
ශදෝදනාවට,
ශදෝෂදර් නයට ලක් වන බව මම විතරක් ශනොශවයි, ශම් රශට්
ෑනෑම ශකශනක් දන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, අශප් මහජන
දිනවලදී පැමිශේන ජනතාවශගන් වැඩි ශදශනකුශේ ඉේලීම
වන්ශන් සමිේධි සහනාධාරය ලබා ගැනීමයි. එක්සත් ජාතික
පාක් වකයන් වීම තුළ සමිේධි සහනාධාරය අහිමි වුණු වි ාල
පිරිසක් ඉන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා පාට, පක්ෂ
ගැන හිතන්ශන් නැතිව ශම් සමාජයට සාධාරේයක් ඉෂ්ට කළ යුතු
බවයි මම කියන්ශන්. ශමොකද, ශම් ක්ශෂේත්රය තුළ වැඩ කරන
නිලධාරින් වි ාල පිරිසක් ශම් රශට් ඉන්නවා. ග්රාම නිලධාරින්,
ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින්, කි වකර්ම පර්ශතෂේ නිෂ්පාදන
සහකාර නිලධාරින් ඉන්නවා. හැබැයි, "සමිේධි නිලධාරියා" කියන
තනතුශර් සිිමන බහුතරයක් ශම් ශදෝදනාවට ලක් වීම නිසා, ශමය
ශේ පාලනීකරේය වීමක් බවට සමාජය තුළ කථාවක් යනවා. ඒ
නිසා මම අශප් අභිනව ගරු ඇමතිතුමාශගන් දැන ගන්න කැමැතියි,
ශම් සමිේධි සහනාධාරය ලැබිය යුතු හැම ශකනකුටම එය
ශේ පාලන ශේදයකින් ශතොරව ලබා දීම සඳහා ගන්නා වූ ක්රියා
මාර්ගය කුමක්ද කියා.
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, 1995 වර්ෂශත ශම් සමිේධි වයාපාරය
පටන් ගන්න ශකොට සමිේධි නිලධාරින් හැිමයට බඳවා ගත්ශත්
ශේ පාලනය කරරව ශ්රී ලංකා නිදහස් පාක් වකයන් එශහම
නැත්නම් ඒ අයශේ දරුවන්. ඒ වාශේම සමිේධිලාභීන් ශතෝරා
ගැනීශම්දී ශබොශහෝ ශවලාවට ඒ අය සලකා බැලුශේ ඔවුන්ශේ
ශේ පාලන පාක් වකත්වය විතරයි. ඒ නිසා තමයි ශමතුමා කියරව
ප්ර ්නය මතු වුශණ්. එශහත් අනාගතශත දී අපි එශහම කරන්න
බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නැහැ. පාට, පක්ෂ කණ්ේාඩි දාලා
බලන්ශන් නැතිව, සමිේධි නිලධාරි මහතාශගන්, ග්රාම නිලධාරි
මහතාශගන්, සංවර්ධන නිලධාරි මහතාශගන් සහ ප්රාශේශීය
ශේකම්ශගන් සැදුම්ලත් කමිටුවකින් නියමිත සුදුස්ශසෝ කවුද
කියන එක ශතෝරලා සමිේධිය ලබා ශදන්න අව ය කටයුතු
කරනවා.

ගරු වහේෂාන් විතානවේ මහතා

(மொண்புமிகு சஹசொன் விதொனசக)

(The Hon. Heshan Withanage)

මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නයට ලබාදුන් පිළිතුර ශවනුශවන්
ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු ඇමතිතුමාශේ පිළිතුශරන් මතු වුණු
කාරේයක් පිළිබඳව පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරන්න කැමැතියි. ඒ
විධිශත ශේ පාලන පදනමකින් ශතෝරාගත් නිලධාරින් හරහා
සමිේධි වයාපාරය ශේ පාලනීකරේය ශවලා තිශබන බවත්,
අනාගතශත දී එය නිර්ශේ පාලනීකරේය සඳහා කටයුතු කරන
බවත් ඔබතුමා සඳහන් කළා. පසු ගිය අවුරුදු තුනහමාර තුළ ශම්
රශට් අහිංසක මිනිස්සුන්ට සමිේධි සහනාධාරය ලබා ශදන්න අපට
රවළුවන්කමක් ලැබුශණ් නැහැ. මම මුලින් කියරව කණ්ඩායම අවුරුදු
20ක් තිස්ශසේ සමිේධිය ශනොමැතිව ඉඳලා, ශම් අවුරුදු තුනහමාරත්
එක්ක
සමිේධිය අහිමි ශවලා දැනට අවුරුදු 2(කට ආසන්න
කාලයක් ගතශවලා තිශබනවා. එම නිසා ඔබතුමාශගන් මා
ඉේලීමක් කරන්න කැමැතියි. සමිේධිය ලබා ශනොදිය යුතු වි ාල
පිරිසක් සමිේධිය භුක්ති විඳිනවා. ස්වාධීන පරීක්ෂේයක් කරලා
අන්න ඒ පිරිසත් හඳුනාශගන, සමිේධිය ලැබිය යුතු සියලු ශදනා
ශවත සමිේධිය ලබා දීමට ගරු අමාතයවරයා විධියට ඔබතුමා
පියවර ශගන තිශබන බව මම දන්නවා. අමාතයාං ය විධියට එම
වැඩ පිළිශවළ කඩිනම්ව ක්රියාත්මක කිරීමට රවළුවන් ශවන්ශන්
කුමන දින වකවානුවලද කියන එක ගැන ජනතාවට
බලාශපොශරොත්තුවක් ශදන්න රවළුවන්ද?
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ගරු අවශ්ෝක් අවේසංහ මහතා (ප්රවාහන හා සවිල් ගුවන්
වසේවා නිවයෝජය අමාතයුරමා)

(மொண்புமிகு அசசொக் அசபசிங்க - சபொக்குவரத்து மற்றும்
சிவில் விமொனச் சசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, 8වැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ වැඩිශයන්ම
ප්ර ්න අසන මන්ත්රීවරයාශේ අවසන් ප්ර ්නයට පිළිතුරු දීමට
ශනොහැකි වීම පිළිබඳව විශ ේෂශයන්ම මම කනගාටු ශවනවා. ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේ ප්ර ්න ඇසීම ශවනුශවන් එතුමාට අද සවස
නිශයෝජය අමාතය ධුරයක් ලැශබන්නට නියමිතයි කියා මට
දැනගන්න ලැබී තිශබනවා. ශමම ප්ර ්නයට අද දිනශත පිළිතුරු
ලබා දීමට ශනොහැකිවීම සම්බන්ධශයන් කනගාටු වන අතර,
ඉදිරිශත දී උත්තර ලබා ශදන්නට මම බලාශපොශරොත්තු වනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ප්රවාහන හා සිවිේ ගුවන් ශසේවා
අමාතයතුමා ශවනුශවන් ශමම ප්ර ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා
මම මාසයක කාලයක් ඉේලා සිිමනවා.

ගරු බුේධික පතිරණ මහතා
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, අද උශේ මට දිවුරුම් ශදන්න එන්න
කියලා තිබියදීත් ඒ සඳහා ශනොගිශත ශම් ප්ර ්නය අහන්නම
වුවමනා නිසායි. ශමය ඉතා වැදගත් ප්ර ්නයක් බව ඔබතුමාටත්
වැටශහනවා ඇති. ගරු ඩලස් අලහප්ශපරුම මන්ත්රීතුමාත් ශම්
ගැන දන්නවා ඇති. අශප් පළාත්වලට එන බස්රථවලින් දිගට
හරහට කප්පම් ගන්නවා. ශමය ශලොකු ප්ර ්නයක් ශවලා
තිශබනවා. ශම් ප්ර ්නය අද අහන්න වුවමනා නිසාම තමයි මම
දිවුරුම් ශදන එකත් පැය ගේනක් ප්රමාද කශළේ.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ඔබතුමා අද හවස් වරුශේ දිවුරුම් ශදන්න.

ගරු බුේධික පතිරණ මහතා
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ප්ර ්නයට පිළිතුරු ශදන්න කේ
ගත්තාම මට උත්තරය ලැශබන්ශන් නැහැ ශන්.

ගරු අවශ්ෝක් අවේසංහ මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි දැනට කරශගන යන වැඩ සටහන්
අනුව අශගෝස්තු මාසයට ශපර අලුතින් පවුේ ලක්ෂ ශදකකට
ආසන්න ප්රමාේයකට සමිේධි සහනාධාරය ලබා දීමට අව ය
කටයුතු කරශගන යනවා.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

(மொண்புமிகு அசசொக் அசபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කරුේාකරලා ඉක්මනට දිවුරුම් ශදන්න.

ගරු බුේධික පතිරණ මහතා
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අද උශේ මට දිවුරුම් ශදන්න එන්න කියලා තිබුේත්,ශම්
ප්ර ්නයට පිළිතුරක් බලාශපොශරොත්තු වූ නිසාමයි මම දිවුරුම් දීම
සවසට ශයොදා ගත්ශත්. එශහම නැත්නම් මට උශේ දිවුරුම් ශදන්න
තිබුේා.

ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු කථානායකුරමා

ප්ර ්න අංක 9 -311/'18- (1), ගරු බුේධික පතිරේ මහතා.

(The Hon. Speaker)

ගරු බුේධික පතිරණ මහතා
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අද මශේ අන්තිම ප්ර ්නය අහනවා.

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, පිළිතුර ශදනවාද?

ගරු බුේධික පතිරණ මහතා
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශම් ප්ර ්නයට මට ශමොකක් හරි උත්තරයක් ෑනෑ.
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පාර්ලිශම්න්තුව
அகறகளில் வொழ்கின்றனதரன்பகத
தகொள்வொரொ என்பகதயும்;

ගරු අවශ්ෝක් අවේසංහ මහතා

(மொண்புமிகு அசசொக் அசபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ශමවැනි ප්ර ්නයක් තිශබන බව අපට
දැනගන්නට ලැබී තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව ශසොයා බැලීශම්
කටයුත්ත අපි ශපොලීසියට භාර දීලා තිශබනවා. එතුමා නිශයෝජය
ඇමතිවරයකු විධියට දිවුරුම් දුන්නාට කමක් නැහැ, මම ශම්
ප්ර ්නයට ඉදිරිශත දී පිළිතුරු සපයන්නට බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.

(ii)

இவர்களுக்கு வீடுககள வைங்குவதற்கொக கடந்த
அரசொங்கத்தினொல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சவகலத்
திட்டத்திற்ககமய 2014.12.31 ஆம் திகதியளவில்
நிர்மொைிக்கப்பட்டிருந்த வீடுகளின் எண்ைிக்கக
யொததன்பகதயும்;

(iii)

சமற்படி (ii) இல் குறிப்பிட்டுள்ள வீடுகள்
நிர்மொைிக்கப்பட்டுள்ள
தபருந்சதொட்டங்கள்
மற்றும் மொவட்டங்கள் யொகவதயன்பகதயும்;

(iv)

2015, 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் இக்
கருத்திட்டத்திற்கொக
ஒதுக்கப்பட்ட
நிதி
ஏற்பொட்டுத் ததொகக எவ்வளதவன்பகதயும்;

(v)

2015, 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில்
நிர்மொைிக்கப்பட்டுள்ள வீடுகளின் எண்ைிக்கக,
ஒவ்தவொரு ஆண்டு மற்றும் மொவட்டத்துக்ககமய
தனித்தனியொக எவ்வளதவன்பகதயும்;

(vi)

தபருந்சதொட்டங்களில் வொழ்கின்ற மக்களுக்கு
முன்கனய அரசொங்கங்களொல் வைங்கப்பட்டுள்ள
வீடுகளின் எண்ைிகக யொததன்பகதயும்;

(vii)

சமற்படி வீட்டுப் பிரச்சிகனகய முழுகமயொக
தீர்த்துகவப்பதற்கு எவ்வளவு கொலம் எடுக்கும்
என்பகதயும்;

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.

ප්රශ්නනය මුර ිනනකී ඉිනරිපත් කිරීම නිවයෝග කරන ලී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

වුර කම්කරුවන්වේ නිවාස ප්රශ්නනය : විසඳුම්

சதொட்டத் ததொைிலொளர்களது வீட்டுப் பிரச்சிகன:
தீர்வு
ESTATE WORKERS' HOUSING PROBLEM: SOLUTIONS
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10. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා
(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(viii) சமற்படி சவகலத்திட்டம் பற்றிய தகவல்ககள
சமர்ப்பிப்பொரொ என்பகதயும்;

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

කඳුරට නව ගම්මාන, යිමතල පහසුකම් හා ප්රජා සංවර්ධන
අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1):
(අ)

(i)

වතුකරශත පදිංචි ද්රවිඩ කම්කරුවන් පවුේ ලක්ෂ
08ක් පමේ ශම් දක්වා අඩි 10x12 ලයින් කාමරවල
ජීවත්වන බව පිළිගන්ශන්ද

(ii)

ඔවුන්ට නිවාස ලබාදීම සඳහා පසුගිය රජය විසින්
ආරම්භ කළ වැඩපිළිශවළට අනුව 201(.12.31 දින
වනවිට ඉදිකර තිබූ නිවාස සංඛයාව ශකොපමේද

(iii)

ඉහත (ii) හි සඳහන් නිවාස ඉදිකර ඇති වතු සහ
දිස්්රික්ක කවශර්ද

(iv)

2015, 201) සහ 2019 වර්ෂවලදී ශමම වයාපිතියට
ශවන් කර ඇති ප්රතිපාදන ප්රමාේය ශකොපමේද

(v)

2015, 201) සහ 2019 වර්ෂවලදී ඉදිකළ නිවාස
සංඛයාව, එක් එක් වර්ෂය සහ දිස්්රික්කය අනුව
ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමේද

(vi)

වතුකරශත ජීවත්වන ජනතාවට පැවති රජයන්
විසින් ලබා දී ඇති නිවාස සංඛයාව ශකොපමේද

(vii)

ශමම නිවාස ප්ර න
් ය සම්පූර්ේශයන් විසඳීමට
ගතවන කාලය ශකොපමේද

(viii)

එම වැඩපිළිශවළ පිළිබඳ ශතොරතුරු ඉදිරිපත්
කරන්ශන්ද

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

asked the Minister of Hill Country New Villages,
Infrastructure and Community Development:
(a)

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?
மகலநொட்டு புதிய கிரொமங்கள், உட்கட்டகமப்பு வசதிகள்
மற்றும் சமுதொய அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் சகட்ட வினொ:
(அ) (i)

தபருந்சதொட்டங்களில் வசிக்கின்ற சுமொர் 08
இலட்சம் தமிழ் ததொைிலொளர் குடும்பங்கள்
இற்கறவகர 10x12 அடிககளக் தகொண்ட லயன்

ஏற்றுக்

(b)

Will he inform this House(i) whether he admits that nearly 08 lakhs of
Tamil workers residing in the estates have
been living in 10x12 feet line rooms up to
now;
(ii) the number of houses that had been built by
31.12.2014
under
the
programme
commenced by the previous government to
provide housing for them;
(iii) the estates and the districts where the
houses mentioned in (ii) above have been
built;
(iv) the provisions allocated for this project in
2015, 2016 and 2017;
(v) the number of houses constructed in 2015,
2016 and 2017 separately, as per each year
and district;
(vi) the number of houses provided to the
people in the estate sector by the previous
governments;
(vii) the time required to fully solve this housing
problem; and
(viii) whether information on that arrangement
will be submitted?
If not, why?
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ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, වතු සංවර්ධන
සහායක වැඩසටහන හා සමාජ සුබසාධන
වැඩසටහන II යටශත් නිවාස 2),391ක් ඉදිකර
ඇත. 200( හා 201( අතර කාලය තුළ ජාතිය
ශගොඩනැඟීශම් අමාතයාං ය හා පශු සම්පත් හා
ප්රජා සංවර්ධන අමාතයාං ය මඟින් නිවාස
5,21(ක් ඉදිකර ඇත.

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා (කඳුර නව ගම්මාන යටිතල
පහසුකම් හා ප්රජා සංවර්ධන රාජය අමාතයුරමා)

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன - மகலநொட்டு புதிய கிரொமங்கள்,
உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதொய அபிவிருத்தி
இரொஜொங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Lucky Jayawardana - State Minister of Hill
Country New Villages, Infrastructure and Community
Development)

ගරු කථානායකතුමනි, කඳුරට නව ගම්මාන, යිමතල පහසුකම්
හා ප්රජා සංවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට
පිළිතුර ශදනවා.
(අ)

(i)

(iii)

(vii)

අව ය ප්රතිපාදන ප්රමාේය රජශයන් සපයා
ශදන්ශන් නම් ඊළඟ වසර 05 තුළ සම්පූර්ේ කළ
හැකිය.

(viii)

ඉදිරිපත් කරමි. වැවිලි ප්රජාව සඳහා සකසන ලද
ජාතික ක්රියාකාරී සැලැස්ම (201)-2020) ශම්
සමඟ අමුේා ඇත.

පිළිගන්ශනමි.
කම්කරු හා කම්කරු ශනොවන මිලියනයකට
ආසන්න ද්රවිඩ වැවිලි ප්රජාවක් වතුකරය තුළ ජීවත්
ශේ.

(ii)

ඒ අනුව ශපර පැවති රජයන් විසින් ඉදිකර ඇති මුළු
නිවාස සංඛයාව 31,)05කි.

වර්ෂ 200( හා 201( අතර කාලය තුළ ජාතිය
ශගොඩනැඟීශම් අමාතයාං ය හා පශු සම්පත් හා
ප්රජා සංවර්ධන අමාතයාං ය මඟින් නිවාස
5,21(ක් ඉදිකර ඇත.
ඇමුණුම 1හි දක්වා ඇත.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඇමුණුම 1ට අදාළව මට ප්ර ්නයක්
අහන්න තිශබනවා.

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ඒශක් ලැයිස්තුවක් තිශබන්ශන්, ගරු මන්ත්රීතුමනි. එය සභාගත
කළාට පසුව ඔබතුමාට කියවන්න රවළුවන්.

(ආ) අදාළ ශනොශේ.
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රාජය අමාතයතුමා ඇමුණුම්
සභාගත කළ නිසා අතුරු ප්ර ්න අහන්න කලින් ඒ ගැන පැහැදිලි
කර ගන්න මට අවස්ථාවක් ශදන්න.
ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ඇමුණුම් මා ළඟ නැති නිසායි මම
ශම් කාරේය අහන්ශන්. නිවාස අධිකාරිය මඟින් හදන නිවාස,
හරිත ගම්මාන ශම්කට පටලවා ගන්න එපා. ඉන්දියානු රජශත
ආධාර යටශත් කඳුරට නව ගම්මාන, යිමතල පහසුකම් හා ප්රජා
සංවර්ධන අමාතයාං ය 2015, 2016 හා 2019 කියන වර්ෂ තුන
තුළ ශගවේ කීයක් හදා තිශබනවාද කියා ඔබතුමා මට කියන්න.

ගරු කථානායකුරමා

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, පිළිතුර කියවා අවසන් කළාම අපි කාටත්
ශලශහසියි.

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

ඒක තමයි මම මුලදි කිේශේ. 2015දී "නව ජීවන" සහ "හරිත
රන් නිවාස" වැඩසටහන් යටශත් නිවාස 385ක් හදා තිශබනවා.

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(The Hon. Lucky Jayawardana)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(iv)

(v)

2015 වර්ෂය සඳහා රුපියේ මිලියන 350ක්, 201)
වර්ෂය සඳහා රුපියේ මිලියන 1,200ක් හා 2019
වර්ෂය සඳහා රුපියේ මිලියන 2,000කි.
2015 - නව ජීවන සහ හරිත රන් නිවාස
වැඩසටහන් යටශත් නිවාස 385කි. (ඇමුණුම - II)
201) - නව ජීවන සහ හරිත රන් නිවාස
වැඩසටහන් යටශත් නිවාස 1,)88 (ඇමුණුම - III)

ඔය "හරිත නිවාස" කියන්ශන් ශමොකක්ද?

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

"හරිත රන් නිවාස" කියන්ශන් නිවාස වැඩසටහනක්, ගරු
මන්ත්රීතුමනි.

ඉන්දියානු අරමුදේ ප්රදාන වැඩසටහන යටශත්
නිවාස 1,13( (ඇමුණුම - IV)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

2019 - නව ජීවන සහ හරිත රන් නිවාස ඉදිකිරීම්
වැඩසටහන් යටශත් නිවාස 2,59) (ඇමුණුම - V)

ඒ නිවාස හදා තිශබන්ශන් ශකොශහේද?

ඉන්දියානු අරමුදේ ප්රදාන වැඩසටන යටශත් නිවාස
2,8)) (ඇමුණුම - VI)
(vi)

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

වර්ෂ 1993-2013 අතර කාලය තුළ නිවාස ඉදිකිරීම්
වතු යිමතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන,
ඒකාබේධ ග්රාමීය ය ප්රජා සංවර්ධන වැඩසටහන,

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Lucky Jayawardana)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

වතුවලම තමයි.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

586

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

ගරු කථානායකතුමනි, මම මීය ට මාසයකට පමේ ශපර අශප්
දිගම්බරම් ඇමතිතුමා එක්ක ශලවලන්ඩ් වත්තට ගියා. ශලවලන්ඩ්
වත්ශත් ශගවේ 100ක් හැදුවා. ගරු සජිත් ශප්රේමදාස ඇමතිතුමාශේ
අමාතයාං ය යටශත් ශනොශවයි, දිගම්බරම් ඇමතිතුමාශේ
අමාතයාං ශයන් ඒ නිවාස හැදුශේ.

ඒ වත්ශත් නම ශමොකක්ද?

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

වතුවල ලැයිස්තුව ඇමුණුශම් සඳහන් කර තිශබනවා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාව අපහසුතාවට පත්
කරන්න ශනොශවයි ශම් කාරේය ඇහුශේ. නිවාස හැදුවා නම්, ඒක
ශලොකු ශදයක්. ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඔය කියන project එක
වතුවල ශනොශවයි, ගශම් තමයි ක්රියාත්මක ශවලා තිශබන්ශන්. මම
ඔබතුමාශගන් අහන්ශන්, වතුකරශත ද්රවිඩ ජනතාව ශවනුශවන්
හදරව නිවාස ගැනයි. ඔබතුමා උත්තර ශදනවා, සජිත් ශප්රේමදාස
මහත්තයා නිවාස අධිකාරිශයන් හදන නිවාස ගැන. මම අහන
ප්ර ්නය ඒක ශනොශවයි. මශේ ප්ර ්නය, වතුකරශත- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ශම් නිවාස සියේලම හැදුශේ වතුකරශතයි.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, "හරිත නිවාස" කියන වැඩසටහන
වතුකරශත ක්රියාත්මක වුණු එකක් ශනොශවයි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

පසුගිය සතිශත ගාේශේ වතු ආශ්රිතව හදරව ශගවේ 25කට වඩා
විවිත කළා.

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

මාතශේ පිටකන්ද වත්ශතත් ශගවේ 50ක් හදා තිශබනවාය
කියා අශප් ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමා කියනවා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, මශේ අතුරු ප්ර ්නය ශම්කයි.
වතුකරශත මිලියනයක පමේ ජනතාවක් අඩි 10යි 10 ලයින්
කාමරවල ජීවත් ශවනවා. ඒ මිනිසුන් අවුරුදු 100කට වැඩි
කාලයක සිට ඒ ලයින් කාමරවල ජිවත් වනවා. මුලදී අම්මයි,
තාත්තයි වත්ශත් වැඩ කශළේ. දැන් පවුේ (ක් බවට පත් ශවලා
තිශබනවා. ශම් අඩි 10යි 10 කාමරශත පවුේ (ක් ජීවත් වනවා.
එයට විසඳුමක් හැිමයට තමයි අපි වතුකරශයන් පර්දස් 9ක් දීලා
නිවාස හදා ශදන්න රණරේය කශළේ. මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාශේ රජය යටශත් 200(දී ඒ වැඩ පිළිශවළ
පටන්ශගන, දැන් ඔබතුමා කියූ සංඛයා ශේඛන අනුව නිවාස
5,214ක් හැදුවා.

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

2004 - 2014 කාලය තුළ.

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ඒකත් වතුකරශතම එකක් තමයි.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමා මට වත්ශත් නම කියන්න ශකෝ. ඇමුණුම බලලා, ඔය
නිවාස 385 හදලා තිශබන එක වත්තක නමක් කියන්න.

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැඟී සටිවේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු සභානායකතුමා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔේ. අපි ඒ කාලශත නිවාස පන්දහස් ශදසිය ගේනක් හදා
තිශබනවා.

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ඒ අවුරුදු දහය තුළ.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔේ, ඒ අවුරුදු දහයක කාලය තුළ අපි ඒ නිවාස හදලා
තිශබනවා. මම අහන්ශන්, ඔබතුමන්ලාශේ ආණ්ඩුශේ ගත වූ
අවුරුදු තුන තුළ හැදූ නිවාස ගැනයි. ඔබතුමන්ලා පළමුවැනි
අවුරුේශේ ශගවේ 31)යි හදා තිශබන්ශන්.
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ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(The Hon. Lucky Jayawardana)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

පළමුවැනි මාස තුශන්.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ශගවේ ගේනාවක් හැදුවාය කියා
ඔබතුමා කියනවා. කඳුරට නව ගම්මාන, යිමතල පහසුකම් හා
ප්රජා සංවර්ධන අමාතයාං ය ශම් පිළිබඳව ශලොකු උනන්දුවක්
දක්වන බව මම දන්නවා. මහනුවර දිස්්රික්කය නිශයෝජනය කරන
අශප් ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා ශම් ගරු සභාශේ දැන් ඉන්නවා.
වතුකරශත ජනතාවශේ ශමම නිවාස ප්ර ්නශතදී එතුමා මට උදවු
කරාවි කියා මා හිතනවා. මම කියන්ශන් ශම් කාරේයයි. ගරු
රාජය ඇමතිතුමනි, පවුේ ලක්ෂ 20ක්, 25ක් පමේ වන ශමම
පිරිසට තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩුව ශම් වයාපිතිය යටශත් ශම්
අවුරුදු තුන තුළදී ශගවේ 1,500ක් හදා දීලා නැහැ.

ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා අසතය ප්රකා කරන්න
එපා. ඔබතුමාට වඩා මම නාවලපිිමය ගැන දන්නවා. ඔබතුමන්ලා
ශකොශහේද, ශගවේ 300ක් හදලා තිශබන්ශන්? Barcaple Estate
එශක් ශගවේ 10ක් හදා තිශබනවා. ගලමුදුන වත්ශත් ශගවේ 9ක්
හදලා තිශබනවා. නාවලපිිමශත හදලා තිශබන්ශන් ශගවේ 19යි.
[බාධා කිරීමක්] Barcaple Estate එශක් හදලා තිශබන්ශන් ශගවේ
10යි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. අසතය ප්රකා කරන්න එපා. ඔබතුමා
බලාශගන ඉන්න, ඒ අය ඔබතුමාට ඡන්දය ශදයි. ශගවේ 19ක්
හදලා, "ශගවේ 300ක් හැදුවා" කියනවා. [බාධා කිරීමක්] ශේලු
කුමාර් මන්ත්රීතුමනි, මිනිසුන්ට අසතය ප්රකා කරන්න එපා.
තමුන්නාන්ශසේ වතුකරශත ජනතාවශේ ඡන්දය අරශගන ශමතැනට
ඇවිත් අසතය ප්රකා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්]

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම හිතන්ශන් ශමහි පිළිතුර - [බාධා කිරීම්]

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

ගරු කථානායකුරමා

(The Hon. Lucky Jayawardana)

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

අපි ශගවේ හදලා තිශබනවා.

(The Hon. Speaker)

Order, please! ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පැහැදිලි
කරන්න. I cannot allow a prolonged debate on this. [බාධා
කිරීම්]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

නැහැ, රාජය ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා සජිත්
ඇමතිතුමාශේ, - [බාධා කිරීමක්] ශපොඩ්ඩක් ඉන්න.
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ශප්රේමදාස

ගරු වේලු කුමාර් මහතා

(மொண்புமிகு சவலு குமொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

ගරු ලකී ජයවර්ධන රාජය ඇමතිතුමා අලුතින් අමාතයාං යට
පැමිික නිසා ශම් ගැන දන්ශන් නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒක
වතුකරශත හදරව ශගවේවල ලැයිස්තුව තමයි. ඒ නිවාස
වයාපිතිශත නම තමයි, "හරිත රන් නිවාස" කියලා කියන්ශන්.

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ශගවේ හදලා තිශබනවා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

හරි, හරි. ශපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමනි.

ගරු වේලු කුමාර් මහතා

(மொண்புமிகு சவலு குமொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

නාවලපිිමය ආසනශත විතරක් ශගවේ 300ක් හදා තිශබනවා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු වේලු කුමාර් මහතා

(மொண்புமிகு சவலு குமொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, [බාධා කිරීම්] අපි open කරනවා. ඔබතුමාත්
එන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ශකොශහේද?

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

අපි ශම් ඔබතුමාට ආරාධනාවක් කරන්ශන්.

ගරු වේලු කුමාර් මහතා

(மொண்புமிகு சவலு குமொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

නාවලපිිමයට ගිහින් බලන්න. [බාධා කිරීමක්] ශගවේ 300ක්
හදා තිශබනවා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

නාවලපිිමශත ශගවේ 300ක් හදලා තිශබනවා නම්,- [බාධා
කිරීමක්] මම මන්ත්රීකමින් අයින් ශවනවා.

ශකොශහේද?

ගරු කථානායකුරමා

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(The Hon. Speaker)

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

නාවලපිිමය ආසනශත. ඔබතුමා ගිහින් ඒවා බලන්න ෑනෑ.
ඔබතුමා ශකොළ ශන්, ඉන්ශන්.

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ශහොඳයි, challenge එකක් තිශබනවා. ගරු රාජය ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා පැහැදිලි කරනවාද? We have to finish this.
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ ශදවැනි අතුරු ප්ර ්නය අහන්න.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ප්ර ්නය, - [බාධා කිරීමක්]

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මන්ත්රීතුමනි, ශපොඩ්ඩක්
අහගන්න. අමාතයවරශයක් ශම් ගරු සභාශේදී යම්කිසි පිළිතුරක්
ලබා දුන්නාම, එම පිළිතුර නිවැරැදියි කියා අපි වි ව
් ාස කරනවා. ඒ
ගැන argue කරන එශකන් වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ. එශහම
නැත්නම් අපිට ඒ ගැන ශසොයා බලන්න රවළුවන්.
ශහොඳයි, දැන් ඔබතුමාශේ ශදවැනි අතුරු ප්ර ්නය අහන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් ප්රතිසංස්කරේ බල මණ්ඩලය
ගැන අහරව ප්ර ්නයකදී ගරු ශජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා
පාර්ලිශම්න්තුශේදී මට පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. නමුත් ඒ පිළිතුර
අසතයයක්; වැරැදියි. ශම් උත්තරයත් වැරැදියි. වැරැදි උත්තර
ශදනශකොට අපිට ඒක පිළිගන්න කියාද කියන්ශන්?

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ පිළිතුර වැරැදියි නම් මම ඒ ගැන දැනුවත් කර, ශසොයා
බලන්නම්.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

එශහම වරදින්ශන් ශකොශහොමද, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී?
අමාතයවරුන් පාර්ලිශම්න්තුවටත් ශබොරු කියනවා නම්, - [බාධා
කිරීමක්] අහන්ශන් දැන ගන්න. [බාධා කිරීමක්] අම්වමෝ!
ඇමතිකම හම්බ වුණාම, කුක්කු පැටියා.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ ශදවැනි අතුරු ප්ර ්නය අහන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

දැන් නම් කථා කරනවා. ගරු ලකී ජයවර්ධන මැතිතුමනි,
ඔබතුමා මහනුවර දිස්්රික්කය නිශයෝජනය කරන රාජය
අමාතයවරශයක්. මම ශබොශහොම ගරු කරන අමාතයවරශයක්
ඔබතුමා. පහු ශවලා ශහෝ ඔබතුමාට ලැබුණු ඇමතිකම ශහොඳයි.
හැබැයි වැඩක් නැහැ. ඔබතුමා වාශේ ශකනකුට, -[බාධා කිරීමක්]
ඒක ශවනයි.
ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ශගවේ මිලියන ශදකක අව යතාව
සරවරාලන්න වතුකරශත සියලු ජනතාව ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය
දුන්නා. 2015, 2016 හා 2019 අවුරුදු තුනම බැලුවත්, තවම
ශගවේ (,000ක් හදලා නැහැ.

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ශගවේ ),000ක් හදලා තිශබනවා.
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(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

ඔබතුමාශේ සංඛයා ශේඛන අනුව ශගවේ ),000ක් හැදුවාය
කියනවා. මා එය පිළිගන්නම්ශකෝ. අවුරුදු 5කින් ලක්ෂ 20කට
ශගවේ ශදනවාය කියලා කිේවා. නමුත් හදලා තිශබන්ශන් ශගවේ
6,000යි. ගයන්ත කරුේාතිලක ඇමතිතුමනි, මා ආණ්ඩුශවන්
ඉේලීමක් කරනවා. දිගම්බරම් ඇමතිතුමාට වැඩ කිරීශම්
අව යතාවක් තිශබනවා. කරුේාකරලා එතුමාට සේලි ශදන්න.
රුපියේ මිලියන 350ක් දීලා ශමොනවා කරන්නද? අමාතයාං යට
රුපියේ මිලියන 350ක් ශදනවා. ඒ මුදල ශමොනවා කරන්නද? අද
වතුකරශත ශගවේවල ජීවත් ශවන්න බැහැ. ශේලුකුමාර්
මන්ත්රීතුමන්ලාට මිනිසුන් ඡන්දය ශනොශවයි ශදන්න ෑනෑ. අපි ඒ
ශවනුශවන් ශපනී සිිමනවා. ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඒ හදන
ශගවේ ඔබතුමා දැක්කාද? මා ඉතාම ශගෞරවශයන් ඔබතුමාශගන්
ඉේලීමක් කරනවා, වතුකරශත ජනතාවට හදන ශගවේ දිහා
බලන්නය කියලා. එක කණුවක උස ප්රමාේය බලන්න. ඒ ශගදර
මිනිශහකුට ඉඳගන්න බැහැ. ඒකට ශගපළ කපන්න සේලි ශදන්න
ෑනෑ. ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ශමය ඉතාම අසාධාරේයි. ඒ නිසා
මා ආණ්ඩුශවන් ඉේලීමක් කරනවා, කරුේාකරලා -

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ඉේලීම කරන්න.

ගරු වේලු කුමාර් මහතා

(மொண்புமிகு சவலு குமொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

What is your point of Order? ශම් සම්බන්ධශයන්
විවාදයක් ශගන යන්න අමාරුයි. අද දවශසේ වැඩ කටයුතු
කරන්න තිශබනවා.
ගරු වේලු කුමාර් මහතා

(மொண்புமிகு சவலு குமொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

එතුමා මශේ නම කිේවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා
නාවලපිිමය ආසනශත ඉන්නශකොට ශගවේ කීයක් හදලා
තිශබනවාද? එක ශගයක් හදලා නැහැ. වත්ශත් එක ශගයක් හදලා
නැහැ. ශම් ශකිම කාලය තුළදී අපි ශගවේ 300ක් හදලා තිශබනවා.
[බාධා කිරීමක්]

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ list එක පස්ශසේ ශදන්න. ගරු මන්ත්රීතුමනි, අතුරු ප්ර න
්
ඇසීම අවසන් කරන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමනි, "සාර්ක් ගම්මානය" නමින්
මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ උලපශන් ශගවේ 1,000ක් හදලා
තිශබනවා. ඔබතුමා ගිහින් බලන්න. Craighead Estate එශක්
ශගවේ 200ක් හදලා තිශබනවා. ඔබතුමා ගිහින් බලන්න.
මේශගොේල වත්ශත් ශගවේ 500ක් හදලා තිශබනවා. මා
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ආණ්ඩුශේ හිටරව කාලශත ශගවේ එක්දහස් ගේනක් හදලා
තිශබනවා. හදලා නැහැ කියනවා නම් ඔබතුමා ගිහින් බලන්න. මට
ඔබතුමාත් සමඟ අමනාපයක් නැහැ. ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමනි,
මශේ ප්ර ්නය ශමයයි.

(iv)

අවතැන් වූවන් සඳහා වන්දි ලබා දීමට ශවන් කර
ඇති ප්රතිපාදන ප්රමාේය ශකොපමේද;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු වේලු කුමාර් මහතා

(மொண்புமிகு சவலு குமொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

වතුකරශත කීශයන් කීශදනකුට ශගවේ දීලා තිශබනවාද
කියලා අපි දන්නවා ශන්. [බාධා කිරීමක්]

நீர்ப்பொசன, நீர் வளங்கள் மற்றும் அனர்த்த முகொகமத்துவ
அகமச்சகரக் சகட்ட வினொ:
(அ) (i)

2017 ஆம் ஆண்டில் இடம்தபற்ற திடீர் அனர்த்த
நிகலகமகளின் எண்ைிக்கக யொது;

(ii)

சமற்படி அனர்த்தங்களொல் இடம்தபயர்ந்தவர்
களின் எண்ைிக்கக ஒவ்தவொரு மொவட்டத்தின்
படி எவ்வளவு;

(iii)

தசொத்துச் சசதங்களின் எண்ைிக்கக ஒவ்தவொரு
மொவட்டத்தின்படி எவ்வளவு;

(iv)

இடம்தபயர்ந்தவர்களுக்கு நட்டஈடு தசலுத்து
வதற்கொக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதிசயற்பொடுகளின்
அளவு யொது;

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, නාවලපිිමය ආසනශත පවුේ 25,000ක්
ඉන්නශකොට ශගවේ 19ක් හදලා ශම් ප්ර ්නය විසශඳන්ශන් නැහැ.
ශමය මශේ ශපෞේගලික ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. ලකී ජයවර්ධන
රාජය ඇමතිතුමනි, මා කියන්ශන් ඔබතුමා ශම් ප්ර න
් යට මැදිහත්
ශවන්න කියලායි. වතුකරශත මිනිසුන්ට ශගවේ හදන එක ගැන මා
කථා කරනවාට ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා විරුේධයි. මට කරන්න
ශදයක් නැහැ. මා කියන්ශන් ශම් සඳහා ලැශබන ප්රතිපාදන
ප්රමාේවත් නැහැ කියලායි. ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, අව යතාව
ශගවේ මිලියන ශදකයි. ඔබතුමන්ලාට තවම රවළුවන්ශවලා
තිශබන්ශන් ශගවේ ),000ක් හදන්නයි. ඒ නිසා පිළිගන්න, ශම්
අමාතයාං ය අසාර්ථකයි කියලා. දිගම්බරම් ඇමතිතුමාට වැඩ
කරන්න ආණ්ඩුශවන් සේලි ශදන්න කියන්න. එතුමාට වැඩ
කරන්න කියන්න. අපි කියන්ශන් ඇමතිතුමාට වැඩ කරන්න සේලි
ශදන්න කියායි. ශමොකද, ශම් අමාතයාං යට සේලි නැහැ.

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

asked the Minister of Irrigation and Water Resources
and Disaster Management:
(a)

Will he inform this House-

ගරු කථානායකුරමා

(i) the number of emergency disasters that
toccurred in 2017;

(The Hon. Speaker)

(ii) the number of persons who got displaced
owing to those disaster situations in relation
to each district;

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු ලකී ජයවර්ධන රාජය ඇමතිතුමා ශම් කාරේය ගැන
අවධානය ශයොමු කරන්න.

(iii) the number of instances of damage to
property in relation to each district; and

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ශම් අවුරුදු තුශන්දී පසු ගිය අවුරුදු දහයට වඩා ශම්
ආණ්ඩුශවන් ශගවේ හදලා තිශබනවා.

(iv) the amount of money allocated to pay
compensation for the displaced people?
(b)

If not, why?

2017ී ඇති වූ ණපදා: අවතැන්වීම් සඳහා වන්ින
2017இல் இடம்தபற்ற அனர்த்தங்கள்:
இடம்தபயர்ந்சதொருக்கு நட்டஈடு

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

DISASTERS IN 2017: COMPENSATION FOR DISPLACED

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
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11.ගරු ටී. රංත ත් ද වසොි සා මහතා

(மொண்புமிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා
කළමනාකරේ අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර
ලබා ශදනවා.
(අ)

(i)

2017 වර්ෂශත දිවයිනට බලපෑ ප්රධාන ආපදා, 2017
මැයි මස ඇති වූ ගංවතුර හා නාය යෑශම් ආපදා
තත්ත්වය, 2017 අශප්රේේ මස ඇති වූ මීය ශතොටමුේල
ආපදා තත්ත්වය, 2016 ජූලි මස සිට ඇති වූ නියඟ
ආපදා තත්ත්වය හා 2019 ශනොවැම්බර් මස ඇති වූ
සුළි සුළං ආපදා තත්ත්වයන් වන අතර, ඊට
අමතරව ප්රාශේශීය මට්ටමින් ආපදා රාශියක් සිදු වී
ඇත. 2019 වර්ෂශත දිවයිශන් සමස්ත ආපදා
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව ඇමුණුම (I)හි දැක්ශේ.

(ii)

ඇමුණුම (I)හි දැක්ශේ.

වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරේ
අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1):
(අ)

(i)

2017 වර්ෂය තුළ සිදු වූ හදිසි ආපදා තත්ත්වයන්
සංඛයාව ශකොපමේද;

(ii)

එම ආපදාවලින් අවතැන් වූ සංඛයාව එක් එක්
දිස්්රික්කය අනුව ශකොපමේද;

(iii)

ශේපළ හානි සංඛයාව එක් එක් දිස්්රික්කය අනුව
ශකොපමේද;
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[ගරු ගයන්ත කරුේාතිලක මහතා]

(iii)

ඇමුණුම (II)හි දැක්ශේ.

(iv)

ඇමුණුම (III)හි දැක්ශේ.

(ආ) පැන ශනොනඟී.
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි..
ශම් පිළිතුර ලබා දීලා තිශබන්ශන් ශකළින් උත්තර ලබා
ශදන්න රවළුවන් විධියට ශනොශවයි, ගරු මන්ත්රීතුමා. ඇමුණුම්
හැිමයට තමයි ශමහි ශතොරතුරු තිශබන්ශන්. දීර්ඝ වගුවක්
තිශබන්ශන්. ඔබතුමාට ඒ ඇමුණුම් බැලුශවොත් ශත්ශරයි. ඇමුණුම
I අවසානශයහි සටහන් කරලා තිශබනවා, "මීය ශතොටමුේල ආපදා
තත්ත්වය නිසා විපතට පත් පවුේ සංඛයාව 295ක් වන අතර,
රවේගල සංඛයාව 1,389ක් ශේ." කියලා. ඇමුණුම (II) අවසානශත
සඳහන් කරලා තිශබනවා, "මීය ශතොටමුේල ආපදා තත්ත්වය නිසා
පූර්ේ නිවාස හානි 95ක්ද, අර්ධ නිවාස හානි 35ක්ද සිදු විික"
කියලා. අනික් ඔක්ශකොම ශතොරතුරු වගුවක් හැිමයටයි
තිශබන්ශන්, ගරු මන්ත්රීතුමා. කියන්න තරම් ඒ පිළිතුර පැහැදිලි
නැහැ. ඔබතුමාට ශම් ඇමුණුම් එේශවොත් ශත්රුම් ගන්න රවළුවන්
ශේවි කියා මා හිතනවා.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එම ඇමුණුම් බලලා අතුරු ප්ර න
් අහනවාද, ගරු රංජිත් ද
ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා?

ගරු ටී. රංත ත් ද වසොි සා මහතා

(மொண்புமிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

මා මශේ අතුරු ප්ර ්න ශදක අහන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි.
ගරු ඇමතිතුමා, "අවතැන්වූවන් සඳහා වන්දි ලබා දීමට ශවන් කර
ඇති ප්රතිපාදන ප්රමාේය ශකොපමේද" කියායි මා (අ) (iv) යටශත්
විමසුශේ. ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධව පිළිතුරක් ලබා ශදන්න
රවළුවන්ද?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

පිළිතුර සම්බන්ධශයන් මට සෑහීමකට පත් ශවන්න බැහැ.
ඔබතුමා අහරව ප්ර ්නයට සාර්ථක පිළිතුරක් ශනොශවයි ශමහි
තිශබන්ශන්. නැවත එම පිළිතුර සකස් කරලා ශදන්න කියා මා ගරු
ඇමතිතුමාට කියන්නම්.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නිශයෝජිතශයකු හැිමයටයි. රත්නරවර දිස්්රික්කශත බරපතළ ආපදා
තත්ත්වයක් ඇති වුේා. ඒ ආපදා තත්ත්වය නිසා රත්නරවර
දිස්්රික්කශත ගම්මාන සහ මැතිවරේ ශකොට්ධාස ගේනාවක
මිනිසුන් පේ පිිමන් එශහමම වැළලිලා ගියා. රත්නරවර
දිස්්රික්කශත ආපදාවට ලක් ශවච්ද සියලු ශදනාට රජය විසින්
නියම කරන ලද වන්දි මුදේ ශම් වනශකොට ශගවා අවසන් කර
තිශබනවාද කියන ප්ර ්නයටත් ඔබතුමාට පිළිතුරක් ලබා ශදන්න
රවළුවන්ද?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අද අශප් ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබා ශදන්න ශම් ගරු
සභාවට ඇවිේලාත් නැහැ. අපි හරියටම ශතොරතුරු දැනශගන
පිළිතුර ලබා ශදන්නම්. හැබැයි, අශප් දිස්්රික්කවල නම් නියමිත
ශේලාවට එම වන්දි මුදේවලින් සෑශහන ප්රමාේයක් ලබා දීලා
තිශබනවා. ඉතිහාසශත කවදාවත් ශනොලැබුණු තරම් වන්දි මුදේ
ප්රමාේයක් ශමවර ලැබුේා කියලා මිනිසුන් කියනවා.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.
ප්ර ්න අංක 12 - (10/'18 - (1), ගරු පේම උදය ාන්ත
ගුේශසේකර මහතා -[සභා ගර්භය තුළ නැත.]
ප්ර ්න අංක 13- (2(/'18 - (1), ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

ශදවන වටය. ප්ර ්න අංක 1 -18/'18 - (1), ගරු ආනන්ද
අලුත්ගමශේ මහතා.

ගරු බුේධික පතිරණ මහතා
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමශේ මහතා
ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, ප්රවාහන හා සිවිේ ගුවන් ශසේවා
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉේලා සිිමනවා.

ප්රශ්නනය මුර ිනනකී ඉිනරිපත් කිරීම නිවයෝග කරන ලී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது .

එශහම ශහොඳයි ශන්ද, ගරු රංජිත් ද ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා?

Question ordered to stand down.

ගරු ටී. රංත ත් ද වසොි සා මහතා

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශදවැනි අතුරු ප්ර ්නය මා
අහනවා. විශ ේෂශයන්ම මා ශම් ප්ර ්නය අහන්ශන් ආපදාවට ලක්
වන දිස්්රික්කයක් වන රත්නරවර දිස්්රික්කශත
මහජන

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක ( - 159/'18 - (1), ගරු (ෛවදය) නලින්ද ජයතිස්ස
මහතා.

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා.
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ගරු කථානායකුරමා

ගරු අනුර ිනසානායක මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු (ෛවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමනි, ශදවන වටය නිසා
පිළිතුර සභාගත කරන්න ශවනවා.

(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க)

ගරු ගයන්ත කරුේාතිලක ඇමතිතුමා ඉස්ශසේලා පිළිතුරු
ශදන්න හැදුවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

ගරු කථානායකුරමා

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. Speaker)

(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා ඇවිේලා ඉන්නවා.

ගරු (ණචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (උසසන අධයාපන
හා සංසනක්තික ක යුුර අමාතයුරමා)
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ - உயர் கல்வி
மற்றும் கலொசொர அலுவல்கள்)

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

හරි. හරි. ශමතැන වැරදීමක් ශවලා තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමා
ප්රමාද වූ නිසා ශමතුමාශේ ප්ර ්නය ගත්ශත් නැහැ.
ඇමතිතුමා පැමිිකයාට පසුව ගන්නම් කියලා මම කිේවා. You
are correct. මම අවස්ථාව ශදන්නම් කියලා කිේවා. ගරු
ඇමතිතුමා පිළිතුරු ශදන්න.

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - (Minister of
Higher Education and Cultural Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුර ලබාශදන්න විනාඩි ශදකකට
වඩා ගත වන්ශන් නැහැ.

උපාධි ප්රදානය කරනු ලබන ණයතන: විසනතර
பட்டமளிப்பு நிறுவனங்கள்: விபரம்

DEGREE AWARDING INSTITUTIONS : DETAILS

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නැහැ, නැහැ, ගරු ඇමතිතුමා. ශදවන වටශතදී අනුගමනය
කරන ප්රතිපත්තියක් තිශබනවා. ප්රතිපත්තිය කැඩුශවොත් ඒක දිගටම
යනවා. ඒ නිසා සභාගත කරමු.

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
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4. ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

උසස් අධයාපන හා සංස්කිතික කටයුතු අමාතයතුමාශගන්
ඇසූ ප්ර ්නය - (1):
(අ)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා පැමිිකයශහොත් උත්තර ශදන්න
අවස්ථාව ශදනවා කියා ඔබතුමා ශපොශරොන්දු වුේා.

ගරු කථානායකුරමා

ශම් වනවිට ශ්රී ලංකාව තුළ ක්රියාත්මක වන උපාධි ප්රදානය
කරනු ලබන ආයතන සංඛයාව ශකොපමේද යන්න එතුමා
ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?

(ආ) එම එක් එක් ආයතනශත,

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(i)

ලිපිනය;

(The Hon. Speaker)

(ii)

උපාධි ප්රදානය කිරීම සඳහා වි ව
් විදයාල ප්රතිපාදන
ශකොමිෂන් සභාශේ අනුමතිය ලබාශගන ඇති
දිනය;

(iii)

පිරිනමනු ලබන උපාධි;

(iv)

ඉශගනුම ලබන සිසුන් සංඛයාව;

(v)

එක් එක් උපාධි පාධමාලාව සඳහා අයකරනු ලබන
මුදල;

පිළිතුර වාර්තා ශවනවා ශන්. එම නිසා ගරු මන්ත්රීතුමනි,
අමනාප ශවන්න එපා.

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ඔබතුමා ශපොශරොන්දු වුේා.

ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද යන්නත් එතුමා ශමම
සභාවට දන්වන්ශන්ද?

ගරු (ණචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மொண்புமிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

මට පිළිතුරු ශදන්න රවළුවන්. නමුත් කාල ශේලාශේ ප්ර ්නය
තමයි තිශබන්ශන්.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කාලශේලාව සම්බන්ධ ප්ර ්නයක් තමයි තිශබන්ශන්. ගරු
ඇමතිතුමා පිළිතුර සභාගත කරන්න.

ගරු (ණචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மொண்புமிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ)

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?
உயர்கல்வி மற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அகமச்சகரக்
சகட்ட வினொ:
(அ)

தற்சபொது இலங்ககயில் இயங்கிவருகின்ற
மளிக்கும் நிறுவனங்களின் எண்ைிக்கக
என்பகத அவர் இச்சகபக்குத் ததொிவிப்பொரொ?

(ஆ) சமற்படி ஒவ்தவொரு நிறுவனத்தினதும்,
(i)

முகவொி;

(ii)

பட்டமளிப்பதற்கொக பல்ககலக்கைக மொனிய
ஆகைக்குழுவின்
அங்கீகொரம்
தபற்றுக்
தகொள்ளப்பட்ட திகதி;

(iii)

அளிக்கப்படுகின்ற பட்டங்கள்;

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු කථානායකතුමනි, එශහම නම් මම පිළිතුර සභාගත
කරන්නම්.

பட்ட
யொது
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු (ෛවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා]

(iv)

கல்வி பயிலும் மொைவர்களின் எண்ைிக்கக;

(v)

ஒவ்தவொரு
பட்டப்
பொடதநறிக்கும்
அறவிடப்படுகின்ற பைத் ததொகக;

தனித்தனியொக யொது என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு
அறிவிப்பொரொ?
(இ)

(iv)

2017.12.31 දිනට අදාළ ආයතන මඟින් සපයා
ඇති ශතොරතුරු අනුව පිළිගත් උපාධි පාධමාලා
සඳහා ලියාපදිංචි අධයාපනය හදාරන මුළු ශිෂය
සංඛයාව 21,500කි. ශමය දැනට අධයාපනය ලබන
මුළු ශිෂය සංඛයාශේ එකතුව ශේ.

(v)

රාජය ශනොවන උසස් අධයාපන ආයතන මඟින්
උපාධි පාධමාලා සඳහා අයකරනු ලබන ගාස්තු
පිළිබඳ සංඛයා ශේඛන අමාතයාං ය විසින් රැස්
කරනු ශනොලැශේ.

இன்சறல், ஏன்?

(ඇ) පැන ශනොනඟී.

asked the Minister of Higher Education & Cultural
Affairs:
(a)

Will he inform this House of the number of degree
awarding institutions in Sri Lanka at present?

(b)

Will he also inform this House separately of (i)

the address;

(ii)

the date on which approval has been
obtained from the University Grants
Commission to award degrees;

(iii)

the degrees awarded;

(iv)

the number of undergraduates in them; and

(v)

the fee charged for each degree course;

with respect to each of the said institutions?
(c)

If not, why?

ගරු (ණචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மொண்புமிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු කථානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ)
(ආ)

ආයතන සංඛයාව 19කි.
(i)

ඇමුණුම මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත.
ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

(ii)

වි ව
් විදයාල ප්රතිපාදන ශකොමිෂන් සභාව මඟින්
උපාධි ප්රදානය කරනු ලබන ආයතන සඳහා උපාධි
ප්රදාන තත්ත්වය ලබා දීශම් ක්රියාවලිය 2012.02.21
දින දක්වා සිදු කරන ලදී.
1978 අංක 1) දරන වි ව
් විදයාල පනශත් 25 අ සහ
90 ආ වගන්තිවල විධිවිධාන පරිදි සහ 2012.02.22
දිනැති අංක 19()/11 දරන ගැසට් නිශේදනය
ප්රකාරව
උසස්
අධයාපන
අමාතයාං ශත
ශේකම්වරයා නිසි බලධාරියා ශලස පත් කරන ලද
අතර එතැන් සිට රාජය ශනොවන උසස් අධයාපන
ආයතන උපාධි ප්රදාන ආයතන ශලස පිළිගැනීම
සහ ප්රරණතනය උසස් අධයාපන හා සංස්කිතික
කටයුතු අමාතයාං ය මඟින් සිදු කරන ලදී.
ආයතන හා උපාධි ප්රදානය අනුමත කරනු ලැබූ
දිනයන් ඇමුණුම මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත.

(iii)

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමු අතුරු ප්ර ්නය ශමශසේයි.
ශබොශහෝ උපාධි ලබාදීශම්දී අනුූලලතා සහතිකයක්
compliance certificate එකක්- ආයතනශයන් ඉේලා සිිමනවා.
ශම් උපාධි ප්රදානය කරන ආයතන සියේල එම සහතිකය
ලබාශගන තිශබනවා කියා ඔබතුමාට සහතික කර කියන්න
රවළුවන් ද?

ගරු (ණචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மொண்புமிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ඒ ගැන ශතොරතුරු ලබාශගන තමයි මට උත්තරයක් ශදන්න
ශවන්ශන්. එශහම නැතුව ශම් අවස්ථාශේදී ඒ ගැන කියන්න
අපහසුයි.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එය පළමු වටශත අහරව ප්ර ්නයක් විධියටයි record ශවන්න
ෑනෑ; ශදවන වටශත අහරව ප්ර න
් යක් විධියට ශනොශවයි. නැත්නම්
precedence එකක් ශවනවා.
ශදවන වටය, ප්ර ්න අංක 12.

මන්නාරම ිනසනත්රික්කය ුරළ විදුලි සැපයුම: විසනතර

மன்னொர் மொவட்ட மின்சொரம் விநிசயொகம்: விபரம்
PROVISION OF ELECTRICITY IN MANNAR DISTRICT :
DETAILS

410/'18
12. ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා (ගරු ණර්. එම්. පේම
උදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර මහතා වවනුව )
(மொண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன - மொண்புமிகு
பத்ம உதயசொந்த குைசசகர சொர்பொக )

ஆர். எம்.

(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. R.M.
Padma Udhayashantha Gunasekera)

විදුලිබල හා රවනර්ජනනීය බල ක්ති
ප්ර ්නය- (1):

අමාතයතුමාශගන් ඇසූ

ඇමුණුම මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත.
(අ)

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(i)

1983 වර්ෂය වනවිට මන්නාරම දිස්්රික්කය තුළ
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් විදුලිය ලබා දී
ඇති මුළු නිවාස සංඛයාව ශකොපමේද;

(ii)

ශම් වනවිට විදුලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස
සංඛයාව ශකොපමේද;
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(iii)

වර්ෂ 1984 සිට 2009 දක්වා විදුලිය ලබා දීම
ශවනුශවන් ශවන් කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය
අනුව ශකොපමේද;

(iv)

2009 වර්ෂශතදී යුදමය තත්ත්වය නිම වීශමන් පසු
2015 වර්ෂය දක්වා විදුලිය ලබා දී ඇති නිවාස
සංඛයාව එක් එක් වර්ෂය අනුව ශකොපමේද;

(v)

ඉහත (iv) හි සඳහන් කාල පරිච්ශේදය සඳහා
විදුලිය ලබා දීම ශවනුශවන් ශවන් කරන ලද මුදල
එක් එක් වර්ෂය අනුව ශකොපමේද;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?
மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அகமச்சகரக்
சகட்ட வினொ:
1983 ஆம் ஆண்டளவில் மன்னொர் மொவட்டத்தில்
இலங்கக மின்சொர சகபயினொல் மின்சொரம்
வைங்கப்பட்டுள்ள
வீடுகளின்
தமொத்த
எண்ைிக்கக யொததன்பகதயும்;

(அ) (i)

(ii)

தற்சபொகதக்கு மின்சொரம் வைங்கப்பட்டுள்ள
வீடுகளின் தமொத்த எண்ைிக்கக யொததன்
பகதயும்;

(iii)

1984 முதல் 2009 ஆம் ஆண்டு வகர மின்சொரம்
வைங்குவதற்கொக
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
பைத்
ததொகக ஆண்டு வொொியொக எவ்வளதவன்
பகதயும்;

(iv)

2009 ஆம் ஆண்டில் யுத்த நிலவரம் முடிவகடந்த
பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்டு வகர மின்சொரம்
வைங்கப்பட்டுள்ள
வீடுகளின்
எண்ைிக்கக
ஆண்டு வொொியொக எவ்வளதவன்பகதயும்;

(v)

சமற்படி (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொல
கட்டத்தில்
மின்சொரம்
வைங்குவதற்கொக
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
பைத்ததொகக
ஆண்டு
வொொியொக எவ்வளதவன்பகதயும்;

(v)

(b)

If not, why?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා රවනර්ජනනීය බල ක්ති
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම එම ප්ර ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.
* සභාවම්සය මත තබන ලද පිළිුරර:

* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

කිසිවක් නැත. ශබදාහැරීම සිදු කරනු ලැබුශේ පළාත් පාලන
ආයතනශයනි.

(ii)

ශම් වන විට විදුලි සම්බන්ධතා 3),649ක් සපයා ඇත.
2015 වර්ෂශතදී දිස්්රික් ශේකම් කාර්යාල, ප්රාශේශීය
ශේකම් කාර්යාල හරහා ග්රාම නිලධාරිවරුන් මඟින් සිදු
කරන ලද සංගේනය අනුව මන්නාරම දිස්්රික්කය තුළ විදුලි
ශසේවාව ලබාශගන ශනොමැති නිවාස ඒකක ගේන (,331ක්
බව වාර්තා වූ අතර, ඔවුනට විදුලි ශසේවාව ලබා ගැනීමට තිබූ
ප්රධානතම බාධාව වූශත විදුලි ශසේවාව ලබා ගැනීමට හා
නිවාස තතැඳුම් කිරීමට අව ය මූලික පිරිවැය දැරීමට තිබූ
ශනොහැකියාවයි.
ඒ අනුව 2015 වර්ෂශත ශනොවැම්බර් මස සිට ක්රියාත්මක
කරන ලද "රටම එළියයි අඳුර දුරලයි - ජාතික විදුලි
සත්කාරය" ේය ශයෝජනා ක්රමය යටශත් ශමම පවුේ සඳහා
විදුලි ශසේවාව ලබා ගැනීමට හා නිවාස තතැඳුම් කිරීමට
රු.(5,000ක උපරිමයක් දක්වා ේය මුදලක් ලබා දුන් අතර,
එම වැඩසටහන 201) වර්ෂය අවසානය දක්වා ජාතික
මට්ටශමන් ක්රියාත්මක වූ අතර, එම වැඩසටහන යටශත්
201) වර්ෂශතදී නිවාස ඒකක 3,269ක් සඳහා විදුලි ශසේවාව
ලබා දී ඇත.
2017 වර්ෂය තුළ මන්නාරම දිස්්රික්කශත හඳුනාගත් නිවාස
ඒකක අතරින් නිවාස ඒකක 1,049ක් සඳහා විදුලි ශසේවාව
ලබා දී ඇත.

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?

2018 වර්ෂශත අශප්රේේ මස අවසන් වන විට මන්නාරම
දිස්්රික්කශත හඳුනාගත් නිවාස ඒකක අතරින් නිවාස ඒකක
909ක් සඳහා විදුලි ශසේවාව ලබා දී ඇත.

(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Renewable Energy:
(a)

Will he inform this House (i)

(ii)

(iii)

(iv)

of the number of houses in the Mannar
District that had been provided with
electricity supply by the Ceylon Electricity
Board by year 1983;
of the total number of houses which have
been provided with electricity supply by
now;
of the amount allocated annually from year
1984 to 2009 for the supply of electricity on
per year basis;
of the number of houses that have been
provided with electricity supply up to year
2015 after the end of war situation in year
2009 on per year basis; and

of the amount of money allocated for the
supply of electricity during the period
mentioned in (iv) above on per year basis?

(iii)

1984 වර්ෂශත සිට 2009 දක්වා මන්නාරම දිස්්රික්කශත
විදුලි සැපයුම් සඳහා ශවන් කරන ලද මුදේ පහත සඳහන්
ශේ.
වර්ෂය

ශවන් කරන ලද මුදල (රු.මිලියන)

1984

-

1985

-

1986

-

1987

-

1988

-

1989

11.5

1990
1991
1992

0.25
4.97

601

602

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ගයන්ත කරුේාතිලක මහතා]
1993

0.57

වර්ෂය

ශවන් කරන ලද මුදල (රු.මිලියන)

2009

134

1994

-

2010

93

1995

-

2011

112

1996

-

2012

22

1997

-

2013

55

2014

156

2015

254

1998

8.48

1999

-

2000

-

2001

-

(ආ) අදාළ ශනොශේ.

2002

2.17

2003

14.24

2004

18.68

2005

42.43

2006

21.78

2007

41.01

2008

90.58

2009

198.42

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්න අංක 13 - (2(/'18 - (1), ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා.

ගරු බුේධික පතිරණ මහතා
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු
ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

ඉෂාක්

රහුමාන්

මහතා

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மொண்புமிகு கயந்த கருைொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
(iv)

වර්ෂය

2009 වර්ෂශත සිට 2015 වර්ෂය දක්වා විදුලි සැපයුම් ලබාදුන්
නිවාස සංඛයාව පහත පරිදි ශේ.
අදාළ වර්ෂය තුළදී
ලබාදුන් නව සබඳතා
සංඛයාව

වර්ෂය අවසාන වන විට
විදුලිය පරිශභෝජනය
කරනු ලබන සම්පූර්ේ
නිවාස සංඛයාව

2009.01.01 2009.12.31

198

8,331

2010.01.01 2010.12.31

876

9,207

2011.01.01 2011.12.31

3,299

12,506

2012.01.01 2012.12.31

3,504

16,010

2013.01.01 2013.12.31

5,577

21,587

2014.01.01 2014.12.31

3,079

24,666

2015.01.01 2015.12.31

2,971

27,637

(v)

ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී සහ
ප්රාශේශීය සංවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට
පිළිතුර දීම සඳහා සති ශදකක කාලයක් ඉේලා සිිමනවා.

ප්රශ්නනය මුර ිනනකී ඉිනරිපත් කිරීම නිවයෝග කරන ලී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது .

Question ordered to stand down.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්රධාන කටයුතු ආරම්භශත දී පනත් ශකටුම්පත් පිළිගැන්වීම
පිළිබඳ දැනුම්දීම, ගරු මුදේ හා ජනමාධය අමාතයතුමා.

පනත් වකටුම්පත් පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள்
BILLS PRESENTED

2009 වර්ෂශත සිට 2015 වර්ෂය දක්වා විදුලි සැපයුම් සඳහා
ශවන් කරන ලද මුදල පහත පරිදි ශේ.

ජාතිය වගොඩනැගීවම් බදු (සංවශ්ෝධන) පනත්
වකටුම්පත
நொட்கடக் கட்டிதயழுப்புதல் வொி (திருத்தம்)
சட்டமூலம்
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL

"2009 අංක 9 දරන ජාතිය ශගොඩනැගීශම් බදු පනත
සංශ ෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ශකටුම්පතකි.
(අමාතය මණ්ඩලශත අනුමතිය දන්වා තිශේ.)”
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පිළිගන්වන ලේවේ මුදල් හා ජනමාධය අමාතයුරමා වවනුව ගරු
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසනි.
2018 ජූලි 03 වන අඟහරුවාදා වද වන වර කියවිය යුුරයි  ද, එය
මුද්රණය කළ යුුරයි  ද, අදාළ ණංශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
වයොමු කළ යුුරයි  ද නිවයෝග කරන ලී.
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වන විට කටුනායක ගුවන් ශතොටුශපොශළේ විශේ තැපැේ ලිපි දහස්
ගේන් හිර වී තිශබනවා. හැම තැපැේ කාර්යාලයකම ලිපි හිර වී
තිශබනවා. ශම් බරපතළ ප්ර න
් ය විසඳන්නට රවළුවන්කම
තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමා කරරව ප්රකා ය 2018 ජූනි 19 දින "ද
සන්ශඩ් ටයිම්ස්" රවවත් පශතහි සඳහන් වනවා. මා එය කියවන්නම්:

நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சர் சொர்பில் மொண்புமிகு
கயந்த கருைொதிலக்க அவர்களொல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
2018 யூகல 03, தசவ்வொய்க்கிைகம இரண்டொம் முகற
மதிப்பிடப்பட சவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட சவண்டுதமனவும்
உொிய துகறசொர் சமற்பொர்கவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட
சவண்டுதமனவும் கட்டகளயிடப்பட்டது.

- which had been agreed many months ago, but it has
not been implemented -

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the
Minister of Finance and Mass Media; to be read a Second time upon
Tuesday, 03rd July, 2018 and to be printed; and to be referred to the
relevant Sectoral Oversight Committee.

"..wherein, salaries and matters regarding to recruitment can be
decided independently. Hence, the Cabinet has appointed a
Committee to resolve matters."

පාර්ලිවම්න්ුරවේ රැසනවීම්
பொரொளுமன்ற அமர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 8 of
the Parliament, the hours of sittings of Parliament on this day shall
be 1.00 p.m. to 6.30 p.m.. At 2.00 p.m. Standing Order No. 8(5) of
the Parliament shall operate. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall
adjourn the Parliament without question put."

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු දිශන්ෂ් ගුේවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමා යම් කාරේයක්
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විනාඩි කිහිපයක් ඉේලුවා. දැන් ඒ සඳහා
අවස්ථාව තිශබනවා.

ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன)

"Minister of Posts & Postal Services, Abdul Haleem told “the
Sunday Times”, the long term plan to settle the matter is by making
the Postal Services a ‘Closed Department’,.."

නමුත්, ප්ර ්නය තිශබන්ශන් වුවමනාශවන්ම ශම් ප්ර ්නය
විසඳන්නට ක්රියා මාර්ග ශනොශගන සිටීමයි. විසිහයදහසකට අධික
තැපැේ ශසේවක වර්ජනය නිසා, තැපැේ ශබදීම රට රවරා නැවරණ
එමඟින් ශසේවාවන් අඩපේ වී තිශබනවා. එම සාධාරේ ශසේවක
ඉේලීමට එකඟ වී එය ක්රියාත්මක ශනොකර, වර්ජනශත සිිමන
ශසේවකයන් ශසේවශයන් ඉවත් කරන බවට තැපැේපති කළ ප්රකා ය
අපි ශහළා දකිනවා. තැපැේපතිශේ එම ප්රකා ය ඉේලා අස්කර
ශගන, වහා ඉටු කළ හැකිව තිශබන තැපැේ ශසේවක ඉේලීම් ඉටු
කරන්ශන් කවදා ද කියලයි අපි ශම් අවස්ථාශේ රජශයන්
අහන්ශන්. තැපැේ ලිපි ලක්ෂ ශදකහමාරක් හිරවී තිශබනවා.

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් සම්බන්ධශයන් අද කැබිනට්
මණ්ඩලශත සාකච්ඡා වුේා. ගරු තැපැේ ඇමතිතුමා ඒ අවස්ථාශේ
ශපොශරොන්දු වුේා, අද දවස ඇතුළත ශම් ප්ර ්නය විසඳනවා කියලා.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශකොශහොම හරි විසඳනවා කියලා- [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මට ශම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අද මුළු රශට්ම තැපැේ ශසේවය
අඩපේ වී තිශබනවා. තැපැේ ශසේවකයින් 2),000කට අධික
සංඛයාවක් වැඩ වර්ජනයක ශයදී ඉන්නවා. ඊට අදාළව, ස්ථාවර
නිශයෝග 19 යටශත්යි මා ශම් ප්ර ්නය අහන්ශන්. තැපැේ
ශසේවකයින්ශේ ඉේලීමට විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා දීර්ඝ කාලයක්
කටයුතු ශනොකර කේ දමන ලද ශසේවා වයවස්ථාව අලුශතන් ඇති
කිරීමට, එමඟින් 200) වයවස්ථා සංශ ෝධනය කිරීමට ආණ්ඩුව
එකඟ වුවද, එශසේ කටයුතු කර නැති ශහයින් එය ඉටු කර ගැනීමට
යළිත් අර ා ඇති තැපැේ ශසේවක වැඩ වර්ජනය විසඳීමට රජයට
පියවර ගත හැකිව තිබියදීත් එශසේ කටයුතු ශනොශකොට තැපැේ
ශසේවාව අඩපේ වීමට ඉඩ දී ඇති බව පිළිගන්ශන්ද?
26,000කට අධික තැපැේ ශසේවක වර්ජනය නිසා තැපැේ ලිපි
ශබදීම රට රවරා නැවරණ, එමඟින් ශසේවාවන් අඩපේ වී ඇත. ශම්

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අද කැබිනට් මණ්ඩලශතදී ශම් කාරේය සාකච්ඡා වුේා. අද
ශම්ක විසඳනවා කියලා ශපොශරොන්දු වුේා.

ගරු ිනවන්ෂන ගුණවර්ධන මහතා

(மொண்புமிகு திசனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කිසිවකු අස් කරන්ශන් නැහැ කියලා-[බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒවා එශහම කියන්න බැහැ.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු කථානායකුරමා

ශම් සම්බන්ධශයන් කථා කර ස්ථිර රණරේයක් අපට ශදන්න ෑනෑ.
ශමොකද, එශහම වුශණ් නැත්නම් මටත් පත් කිරීමට සිදු ශවලා
තිශබනවා. එම නිසා ඔබතුමන්ලා තව දවස් තුනක් ඉන්න.

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අද හැන්දෑ වනතුරු බලන්න.

සභාව කේ තැබීම, ගරු සභානායකතුමා.

ගරු ඩලසන අලහප්වපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

කල්තැබීම

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ஒத்திகவப்பு

ගරු කථානායකතුමනි,-

ADJOURNMENT

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Speaker)

ගරු ඩලස් අලහප්ශපරුම
සම්බන්ධශයන්ද?

මන්ත්රීතුමනි, ශම්

කාරේාව

ගරු ඩලසන අලහප්වපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. අපි මැයි 22 වැනිදා -එනම්,
හරියටම මීය ට දින 29කට ශපර- ඒකාබේධ විපක්ෂශත මන්ත්රීවරුන්
පිරිසක් අත්සන් කරලා ඔබතුමාශගන් ඉේලීමක් කළා, දින
නියමයක් නැතිව කේ යන පළාත් සභා මැතිවරේය පිළිබඳව ශම්
ගරු සභාශේ විවාදයක් අව යයි කියලා. ගරු කථානායකතුමනි,
පළාත් සභා මැතිවරේය කේ දමා මාස නවයක් වනවා, තව දවස්
තුනකින්. දැන් ශම් ශමොශහොශත් ශම් රශට් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට,
ගරු අගමැතිතුමාට, ඔබතුමාට, විෂයභාර ඇමතිතුමාට කියන ශම්
කිසි ශකනකුට ශම් මැතිවරේය පවත්වන දිනයක්, මාසයක්
කියන්න බැහැ.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම දැනටමත් රහස්පතින්දා දිනශත අශප්
පක්ෂ නායක රැස්වීමට විෂය භාර අමාතයතුමා කැඳවා තිශබනවා.
එදින ශම් සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කර පක්ෂ නායකයන් දැනුවත්
කරනවා. ඊට පස්ශසේ මම ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාව ශදන්නම්.

ගරු ඩලසන අලහප්වපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව දැන් කේ තැබිය
යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

සභාව කේ තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව, ගරු (ෛවදය)
නලින්ද ජයතිස්ස මහතා.
ඊට ප්රථම, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට
පැමිශේනවා ඇති. තව සුළු ශමොශහොතකින් පක්ෂ නායකයින්ශේ
රැස්වීම පැවැත්ශවන බවත් ශම් අවස්ථාශේදී මා මතක් කරන්න
කැමැතියි.

අනුරරුව ගරු කථානායකුරමා මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්,
නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා [ගරු වසල්වම් අවඩක්කලනාදන්
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்
தினின்று அகலசவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
[மொண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநொதன்] தகலகம வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] took the Chair.

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් සම්බන්ධශයන් විවාදයට දිනයක්
දීමට එය බාධාවක් වන්ශන් ශකශසේද?

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එදාට අපි ශම් සම්බන්ධශයන් රණරේය කරනවා. ශම්
සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කරන්න රහස්පතින්දා අපි හම්බ
ශවනවා.

ගරු ඩලසන අලහප්වපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඊළඟ සභා වාරශතදී අපට ඒ සඳහා දිනයක් ලැශබනවාද?

ගරු කථානායකුරමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එශහම ශවන්න ඇති. රහස්පතින්දාට ඇමතිතුමා කැඳවා
තිශබනවා. එතුමා ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් හම්බ ශවලා

රජවේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ඉිනරිපත් කළ
වාර්තාවල නිර්වේශ්
அரசொங்கக் கைக்குகள் பற்றிய குழு சமர்ப்பித்த
அறிக்கககளின் சிபொொிசுகள்

RECOMMENDATIONS MADE IN REPORTS PRESENTED BY
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

[අ.භා. 2.03]

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කේ තබන
අවස්ථාශේදී පහත සඳහන් ශයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා:
"රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් අටවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ
පළමුවැනි සැසිවාරය තුළ ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම වාර්තා
පාර්ලිශම්න්තුශේ අවධානයට ලක් විය යුතු නිසාත්, ඉදිරි ප්රතිපත්තිමය
රණරේ ගැනීශම්දී ශමම වාර්තාවලින් නිර්ශේශිත කරුණු පිළිබඳව නිසි
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අවධානය ශයොමු කළ යුතු නිසාත්, ශමම වාර්තාවල අන්තර්ගතයන්
පිළිබඳව රවළුේව සලකා බැලීම සුදුසු බව ශමම ගරු සභාවට ශයෝජනා
කරමි."

ගරු
නිශයෝජය
කාරක
සභාපතිතුමනි,
අටවැනි
පාර්ලිශම්න්තුශේ රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්
විමර් නය කරන ලද අමාතයාං , ශදපාර්තශම්න්තු, පළාත් සභා හා
පළාත් පාලන ආයතන ඇතුළු ආයතන ගේනාවක් පිළිබඳව වන
වාර්තාව රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපතිවරයා විසින්
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. එක් පැත්තකින් රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සාමාජිකශයකු හැිමයටත්, ශම් ගරු
පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරශයකු හැිමයටත් මම කේපනා කළා,
ජනතාවට දැනගැනීම සඳහා ශම් වාර්තාශේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව
අවධානය ශයොමු කරවන්න.
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 1(8 වයවස්ථාව මඟින් රශට් මූලය
පාලනය පිළිබඳ වගකීම පැවශරන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුවට. ඒ අනුව
ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරු 225ශදනාම ශම්
රශට් ජනතාවශේ බදු මුදේ පාලනය පිළිබඳව වග විය යුතු වනවා.
ඒ වගවීම සමස්ත පාර්ලිශම්න්තුවටම යම් වගකීමක් සහිතව ඉටු
කිරීම සඳහා ඓතිහාසිකවම ශමම රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභා ඇති කරලා තිශබනවා. එම කාරක සභා අශප් රශට්
ඉතිහාසයක් රවරා තිබිලා 1992 ඔක්ශතෝබර් 2) ශවනිදා ජාතික
රාජය සභාව තුළින් ශමම රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා පැන
නැුණේා. ඒ වාශේම ඊට පසු කාලයක ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක සභා ශවනම පැන නැුණේා. ශමම අටශවනි
පාර්ලිශම්න්තුශේ රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශවත්, ශපොදු
වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශවත් සාමාජිකශයක් හැිමයට මම
කටයුතු කරනශකොට, ශවනදාට වඩා ශම් කාරක සභා ශදකම
තමන්ට පැවරුණු කාර්ය භාරය ඉටු කිරීම සඳහා වි ාල
මැදිහත්වීමක් කරනවා අපි දැක්කා. එක පැත්තකින් රජශත ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාව තමන්ට පැවරිලා තිශබන ආයතන 839ක
තිශබන මූලය පාලනය පිළිබඳ විමර් න කටයුතු ශේගවත් කිරීම
සඳහා සභාපතිවරයාශේ ප්රධානත්වශයන් මැදිහත් වුේා. ඒ වාශේම
එතුමාශේ විශ ේෂ උනන්දුව යටශත්ම ශමම ආයතන සඳහා යම්
කිසි ආකාරයක දියුණු තාක්ෂේය මුේ කරශගන ශතොරතුරු
තාක්ෂේ පේධති යනාදිය ජාලගත කිරීම සඳහා සැලැස්මක් දියත්
වුේා. ශම් කාරක සභාශේ මන්ත්රීවරු හැිමයට ඉදිරි පියවර
කිහිපයක් තියන්න රවළුවන්කම ලැබීම පිළිබඳ අපි සතුටු ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාශේ දී ආයතන එකින් එක ශගන විමර් නය කරනවාට
අමතරව, රශට් පැන නැුණණු ප්ර ්න -මහ බැංකු බැඳුම්කර
ගනුශදනුව, ඒ වාශේම පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු සමශයත් ශම්
පාර්ලිශම්න්තු සමය දක්වා දික් වුණු සහේ ගනුශදනුව, සමුපකාර
අමාතයාං ශත මුදේ ගනුශදනු, SAITM ආයතනය- සම්බන්ධව
විශ ේෂ උනන්දුවක් ඇති කරන්නත්, එවැනි විශ ේෂ කාරේා ශවනම
අරශගන විමර් නය කරන්නත් අපට හැකි වුේා. ඒ
සම්බන්ධශයන් අනු වාර්තා අපි පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා
තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මූලය
පාලනය පිළිබඳව ශමම කාරක සභාවලට පැවරිලා තිශබන වගකීම
තවත් ඉස්සරහට අරශගන යන්න ෑනෑ කියලා මම හිතනවා.
මම දැක්කා, ශමම කාරක සභා වාර්තා සම්බන්ධශයන්ම
පැවතුණු වැඩමුළුවකදී අශප් විගේකාධිපතිතුමා ප්රකා කරලා
තිශබනවා, "අශප් රශට් සමහර නිලධාරින් හැසිශරන විධිය අනුව
ගත්තාම ලලිත් වීරතුංග මහත්මයා වාශේම ශම් රශට්
නිලධාරින්ශගන් සියයට 50ක්ම ඉන්න ෑනෑ හිශර්"ය කියලා.
ඒශකන් එතුමා කියන්න අදහස් කරන්න ඇත්ශත් ශම් රශට්
ජනතාවශගන් බදු මුදේ වියදම් කිරීශම්දී තවමත් අපට ඒ
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ආකාරයටම ජනතාවට වග ශවන්නට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ
කියන එකයි. ඒ නිසා තමයි විගේකාධිපතිවරයා කියා
තිශබන්ශන්, ඒ ඒ අමාතයාං වල ප්රධාන ගේන්දීම් නිලධාරින්
හැිමයට කටයුතු කරන රාජය නිලධාරින්ශගන් සියයට 50කට වඩා
වැඩි ප්රමාේයක් හිශර් යන විධියට තමයි කටයුතු කරලා
තිශබන්ශන් කියලා. එයින් අදහස් ශවන්ශන්, රාජය මුලය
පාලනශත වගකීම අපි එතරම් ශිෂ්ටසම්පන්න ආකාරයට සිේධ
කරලා නැහැ කියන එකයි.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාශේම ශමතැන
තවත් ගැටලුවක් තිශබනවා. රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව
සහ COPE එක ශවනුශවන් අපි ශබොශහෝ කාල ශේලාවක් මිඩංගු
කරලා ශමවැනි වාර්තා සකස් කළාට, ශම් වාර්තාවලින් කරන්න
රවළුවන් ශේවේ ශමොනවාද? ඒක පාර්ලිශම්න්තුවක් හැිමයට අපි
බරපතළ ව ශයන් සාකච්ඡාවට ගත යුතුයි. රාජය මුලය පාලනශත
වගකීම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශවන් පාර්ලිශම්න්තුවට පැවරිලා
තිශබනවා. ඒ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරුන්ශේ එකඟතාශවන් කාරක සභා ශදකක් පත් කළාටම,
එයින් සියේල සිේධ වුේාය කියලා අත පිසදාගන්න අපට
අයිතියක් ලැශබන්ශන් නැහැ අවස්ථාවක් ලැශබන්ශන් නැහැ
හැකියාවක් ලැශබන්ශන් නැහැ. ගරු නිශයෝජය කාරක
සභාපතිතුමනි, ශම් වාර්තා පරිශීලනය කරනශකොට මතු වුණු
ප්රධාන ප්ර ්න කීපයක් සම්බන්ධශයන් මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
අවධානයට ශයොමු කරවන්න කැමැතියි. එකක් තමයි, අපි රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සාකච්ඡා කරලා ජනතාවශේ බදු
මුදේ වග වීමකින් ශතොරව වියදම් කිරීම සම්බන්ධශයන් යම්
අනතුරු ඇඟවීමක් කළාට පස්ශසේ එයට ඇහුම්කන් ශදන්නට ඒ
අදාළ අමාතයාං සහ ශදපාර්තශම්න්තු එකඟතාවක් පළ කරනවා ද
කියන එක. රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සිිමන විවිධ
පක්ෂවලට අයිති මන්ත්රීවරු ඒ කාරේය සම්බන්ධශයන් තමන්ශේ
පක්ෂශත තිශබන ප්රතිපත්තියට වඩා, ජනතාවශේ මුදේ සම්බන්ධ
වගකීම කරට අරශගන කටයුතු කරරව නිසා අපට රවළුවන්කම
ලැබුේා එවැනි අවස්ථා කීපයක් ශපන්වා ශදන්න. උදාහරේයක්
හැිමයට අපි රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ පළමුවැනි
වාර්තාශේ 98වැනි පිටුශේ දක්වා තිශබනවා, ආන්ශදෝලනයකට තුඩු
දීරව කි වකර්ම අමාතයාං ශත ශගොඩනැඟිේල සම්බන්ධශයන්
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ අදහස ශමොකක්ද කියන එක.
පාර්ලිශම්න්තුශේත් අපි විිමන් විට ශම් කාරේය සම්බන්ධශයන්
අවධානය ශයොමු කරලා තිශබනවා. 201) ජනවාරි පළමුවැනි දා
සිට අශප්රේේ 09වැනි දා දක්වා කාලය තුළ රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාව කැඳවන ලද ආයතන අතර, 201) අශප්රේේ මස
09වැනි දා කි වකර්ම අමාතයාං යත් කැඳවා තිශබනවා. රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ පළමුවැනි වාර්තාශේ 98වැනි පිටුශේ
ශමන්න ශමශහම සඳහන්ව තිශබනවා:
"කි වකර්ම අමාතයාං ශත දැනට පවත්වාශගන යන ශගොවිජන
මන්දිර ශගොඩනැඟිේල පාර්ලිශම්න්තුවට පවරා ගැනීම ශහේතුශවන්
එම අමාතයාං ය පවත්වාශගන යාම සඳහා කුලී පදනම මත නව
ශගොඩනැඟිේලක් ශතෝරා ගැනීශම්දී එහි මිල, මිල කමිටුවකින්
රණරේය කිරීම ශහෝ තරගකාරී මිල ගේන් කැඳවීමකින් ශතොරව
වර්ෂ 5ක් සඳහා රුපියේ මිලියන 958ක පමේ කුලියක් ශගවීමට
ගනු ලැබූ රණරේය සහ කි වකර්ම අමාතයාං ය සතුව ඇති
බත්තරමුේශේ ශහක්ශටයාරයක පමේ ඉඩම ශම් සඳහා සුදුසු
ශගොඩනැඟිේල ඉදි කිරීමට අවධානය ශයොමු ශනොකිරීම."
ශමතැන කාරේා ශදකක් තිශබනවා. තරගකාරී මිල ගේන්
කැඳවීමකින් ශතොරව අවුරුදු 5කට රුපියේ මිලියන 958ක් කුලී
ශගවන්නට ගත්ත රණරේය සහ කි වකර්ම අමාතයාං යටම අයිති
බත්තරමුේශේ තිශබන ශහක්ශටයාරයක පමේ ඉඩම
ශගොඩනැඟිේලක් හදන්නට ශයොදා ශනොගැනීම කියන කාරේා
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[ගරු (ෛවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා]

ශදක කාරක සභාශේ අවධානයට අරශගන තිශබනවා. ඒ විතරක්
ශනොශවයි. කාරක සභාව ශබොශහොම පැහැදිලිව නිර්ශේ කරලා
තිශබනවා, "ශමම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සිදු ශනොකරන ශලස
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව නිශයෝග ශනොකරන නමුත්, ශමොකද, අපට අයිතියක් නැහැ ආණ්ඩුව ප්රතිපත්තිමය රණරේයක්
ගත්තාට පසුව ඒකට අභිශයෝග කරන්නට.- ගිවිසුමට කාරක
සභාශේ අනුමැතිය හිමි ශනොවන බව කාරක සභාව විසින්
අවධාරේය කරන ලදී." කියලා. එශසේම තිශබනවා,
"විගේකාධිපතිවරයා විසින් ශම් සම්බන්ධශයන් ඉදිරිශතදී ඉදිරිපත්
කරනු ලබන විගේන විමසුම්වලදී කාරක සභාශේ බලතල ප්රකාරව
කටයුතු කිරීමට සිදු වන බව කාරක සභාව විසින් අවධාරේය
කරන ලදී" කියලා.
අශප් රශට් මෑත කාලශත ජනතාවශේ බදු මුදේ නිකරුශණ්
වියදම් කිරීම සම්බන්ධශයන් තිබුණු ශහොඳම උදාහරේය වුණු
කි වකර්ම අමාතයාං යට ශගොඩනැඟිේලක් කුලියට ගැනීම
සම්බන්ධශයන් රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව අවධානය
ශයොමු කරලා තිශබනවා. ගිණුම් කාරක සභාවට තමන්ශේ සීමාව
තුළ ඉඳිමින්, -අපට ශේ පාලන විශේදනයක් තිශබනවා
අගමැතිවරයා කැබිනට් ප්රිකාව ඉදිරිපත් කරලා කැබිනට්
මණ්ඩලශත අනුමැතිය ලබා ගැනීම සම්බන්ධශයන්. ඒ, ශේ පලන
ප්රතිපත්තිමය විශේදනයක්.- රාජය ගිණුම් කාරක සභාශේ වපසරිය
තුළ ඒ ප්රතිපත්තිමය රණන්දුව අභිශයෝගයට ලක් කරන්නට බැරි
වුේත්, ගිණුම් කාරක සභාව ශබොශහොම පැහැදිලිව කියලා
තිශබනවා එම ගිවිසුමට කාරක සභාශේ අනුමැතිය හිමි ශනොවනවා
කියලා.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් තිශබන ප්ර ්නය
තමයි, ශමවැනි බරපතළ ගනු ශදනුවක් පිළිබඳව කාරක සභාව
හැිමයට අපි පාර්ලිශම්න්තුශේ අවධානය ශයොමු කරලා තිබියදී
අදාළ අමාතයාං ශත කි වකර්ම අමාතයවරයා ශහෝ කැබිනට්
ප්රිකාව ඉදිරිපත් කරන ලද අගමැතිවරයා ඒ පිළිබඳව දක්වන ලද
අවධානය කුමක්ද කියන එක. එතශකොට ශම් කාරක සභාව
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා ඇති ඵලය ශමොකක්ද? අපි සාකච්ඡා
කරලා, ඉදිරිපත් කරන නිර්ශේ යන් පිළිබඳව ආණ්ඩුව
සැලකිේලට ගන්ශන් නැත්නම්, ජනතාවශේ බදු මුදේ පිළිබඳව
වයවස්ථාශවන් අපට බලය පවරලා තිබුේාට ආණ්ඩුශේ
අගමැතිවරයා සහ ඊට අදාළ ඇමතිවරු ඒ රණන්දු ගන්ශන් හිතුමශත්
නම්, "ශමොකක්ද කාරක සභාවට තිශබන වග වීම" කියන ප්ර ්නය
අපට තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, පළමුවැනි
කාරේය වන්ශන්, ජනතාවශේ බදු මුදේ කිසිදු වග වීමකින්
ශතොරව නිස්කාරේශත වියදම් කරන එක වළක්වා ගන්න අශප්
කාරක සභා සමත් ශවලා තිශබනවාද කියන එකයි. දැන් ශම්
උදාහරේශයන් ශපශනනවා, අපි ඒශකන් අසමත් ශවලා තිශබනවා
කියන එක. ශදවැනි කාරේය වන්ශන්, ජනතාවශේ බදු මුදේ කිසිදු
හිරිකිතයකින් ශතොරව ශමශහම අවභාවිතශත ශයොදවන ශකොට යම්
කිසි ශහෝ නීතිමය ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නට ශම් කාරක සභාවන්ට
රවළුවන්ද කියන එකයි. ඒකයි තිශබන ඊළඟ ප්ර ්නය. යම් කිසි ශහෝ
අවම ව ශයන් ශහෝ නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගන්න රවළුවන්ද? බැහැ.
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවත්, ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාවත් දත් නැති කටක් වාශේ තමයි. විලිස්ස - විලිස්සා
ඉන්න රවළුවන්. ඒශකන් ශමොකුත් හපන්න බැහැ. ඒ නිසා ශවලා
තිශබන්ශන් ශමොකක්ද? රශට් සිදුවන මහා බරපතළ වංදා
ශහළිදරේ කළාට එතැනින් එහාට අපට ගන්න රවළුවන්
ක්රියාමාර්ගයක් නැහැ. මම ශම් කියන්ශන් රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාශේ 2019 ජනවාරි 2( සිට මැයි 2( දක්වා ඉදිරිපත්
කරන ලද සිේවන වාර්තාව ගැනයි. එහි 8)වැනි පිටුශේ 201(
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මාර්තු 2(වැනි දා ශසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පිළිබඳව අපි කරරව
විමර් නය පිළිබඳව විස්තරය තිශබනවා. එහි ඉදිරිපත් ශවච්ද
ප්රධාන කරුේක් වන්ශන් ශමයයි:
"2010 ජුලි මාසශත ගුවන් සමාගමක කරන ලද රු. 500,000,000/ආශයෝජනයක් ශවනුශවන් ද, 2010 මැයි මස 31 දින වන විට ශහෝටේ
සමාගමක ශකොටස් මිලදී ගැනීමට සිදු කළ රු. 810,321,)10/-ක
ආශයෝජනයක් ශවනුශවන් සහ නව ශහෝටේ සංකීර්ේයකට 2013 වර්ෂ
අවසානශත සිදු කළ රු. 5,000,000,000/- ආශයෝජන සඳහා අරමුදලට
කිසිදු ප්රතිලාභයක් ලැබී ශනොතිබීම හා එම මුදේ මූලය ප්රකා නවල
හානිකරන අලාභයන් ශලස කපා හැර තිබීම."

ප්ර ්නය තිශබන්ශන් ශමතැනයි. රුපියේ මිලියන ),310ක
ශසේවක අර්ථසාධක අරමුදශේ මුදේ වයාපිති තුනක ආශයෝජනය
කරලා තිශබනවා. අරමුදලට කිසිදු ප්රතිලාභයක් ලැබිලා නැහැ.
ශම්ක පැහැදිලිවම රශට් ජනතාවශේ බදු මුදේ අවභාවිතා කිරීමක්.
හැබැයි, ශමශහම බරපතළ අවභාවිතාවක් ශවලා තිබියදීත් රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට ගන්න රවළුවන් නීතිමය
ක්රියාමාර්ගයක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්න ෑනෑ.
ස්ථාවර නිශයෝගවලින් ශහෝ පාර්ලිශම්න්තුශේ ශවනත් අේ
පනත්වලින් ශහෝ අඩු තරමින් ශමතැනින් එක ද මයක් ශහෝ එහාට
යන්ශන් ශකොශහොමද, ශම්වාට එශරහිව නීතිමය ක්රියා මාර්ග ගැනීම
සඳහා යම් උත්ශත්ජනයක් සපයන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක
ගැන සාකච්ඡා කරන්න ෑනෑ. ශමොකද, අපි ශහොඳටම දන්නවා ශම්
සිේධ වන ශේ. අපි සෑශහන කාලයක් මිඩංගු කරලා ශපොදු වයපාර
පිළිබඳ කාරක සභාශේදී මහ බැංකුශේ බැඳුම්කර වංදාව
විමර් නයට ලක් කළාට, ඒ සම්බන්ධශයන් footnotes ඇතිව ශහෝ
නැතිව යම්කිසි ආකාරයක සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කළාට, "ඒක මම නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුවට යවනවා" කියලා
අගමැතිතුමා නැඟිටලා ගරු කථානායකතුමා කියන්නත් කලින්
කිේවාට අවුරුේදක් යන කේ ශමොකුත් කශළේ නැහැ. ඊට පසුව
ජනාධිපති විමර් න ශකොමිෂන් සභාව හරහා තමයි එය නීතිපති
ශදපාර්තශම්න්තුවට ගිශත. ශම් විධියට, ශසේවක අර්ථසාධක
අරමුදශේ රුපියේ මිලියන හයදහස් ගේනක මුදලක් -රුපියේ
බිලියන )ක්- කිසිදු ප්රතිලාභයක් ශනොමැතිව ආශයෝජනය කර
අවභාවිත කර තිශබන විටත් අපට ගන්න රවළුවන් ක්රියා මාර්ගයක්
නැහැ.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මා තුන්වනුව අවධානය
ශයොමු කරවනවා, ශම් වාර්තා විසින් අදාළ අමාතයවරුන් යම්
සදාදාරමය බැඳීමකට ශහෝ ලක් කරනු ලබනවාද කියන ප්ර ්නයට.
ඒකයි ඊළඟ ප්ර ්නය. නීතිමය ක්රියා මාර්ග ගන්න බැරි නම්,
ජනතාවශේ බදු මුදේ පිළිබඳව වග වීමට සහතික ශවලා ඉන්න
අපට -පාර්ලිශම්න්තුවට- රවළුවන්කමක් තිශබනවාද, ඒ අදාළ
අමාතයවරුන් අඩු තරමින් යම් සදාදාරමය බැඳීමකටවත් ලක්
කරන්න?
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාශේ
අවධානය ශයොමු කරවනවා, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ
හතරවන වාර්තාශේ 120වන පිටුවට. ඒ පිටුශේ වාර්තා ශවනවා,
උසස් අධයාපන අමාතයාං ය සම්බන්ධශයන්. ශම් තමයි අපි 2019
මැයි 2(වන දා නිකුත් කරරව වාර්තාව. ශම් වාර්තාශේ 120 පිටුශේ
සඳහන් ශවනවා, 201( වර්ෂශතදී එවකට හිටරව උසස් අධයාපන
අමාතයවරයාට වාර් වකව හිමි ශගවේ කුලී දීමනා ශවනුවට එම
සීමාව ඉක්මවා විදුලි හා ජල බිේපත් ප්රතිපූර්ේය කිරීම කර තිබූ
නමුත් ඒ සඳහා වැඩිරවර ශගවූ රුපියේ 833,()0ක මුදල ආපසු අය
කර ගන්න කටයුතු කරශගන නැහැ කියලා. රුපියේ 833,()0ක්
වැඩිරවර ශගවා තිශබනවා. ප්රධාන ගේන් දීශම් නිලධාරියා -උසස්
අධයාපන අමාතයාං ශත ශේකම්වරයා- රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
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කාරක සභාවට ශම් ප්ර ්නයට උත්තර බඳින්ශන් ශකොශහොමද? ඒ
ශමශහමයි. ඔහු ශම් විධියට උත්තර ශදනවා.

කීමට ඒ අමාතයවරුන් සදාදාරමය ව ශයන්වත් බැඳ ගන්න
රාජය ගිණුම් කාරක සභාවට -අපට- බැරිශවලා තිශබනවා.

"2009 මාර්තු 05 දිනැති 10/2009(1) දරන දක්රශේඛයට අනුව
අමාතයවරශයකුට හිමි රු. 50,000/- ශගවේ කුලී දීමනාව ශගවමින් සිිමයදී,
එකල වි ්වවිදයාලවල මතු වූ ගැටලු නිරාකරේය කිරීම සඳහා නිතිපතා
වි ්වවිදයාල ආදාර්යවරුන් සමඟ රැස්වීම් පැවැත්වීමට සිදු වූ බවත්, වියදම
අඩුකර ගනු වස් ඒවා පැවැත්වූශත අමාතයවරයාශේ නිල නිවශසේ බැවින්,
ශගවේ කුලී දීමනාව අනව ය බව පැවසූ අමාතයවරයා අදාල කාලශත
විදුලි හා ජල බිේපත් ප්රතිපූර්ේය කිරීම ප්රමාේවත් බව දැන්වූ බවත්..."

ඒ වාශේම තමයි ගිණුම් කාරක සභාව හමුශේ අපි විිමන් විට
ශහළිදරේ කරන කරුණු තිශබනවා. ඒ කරුණු ශම් රශට් මතු
ආරක්ෂාව ශවනුශවන් ශහෝ එශහම නැත්නම් අනාගතශතදී
අකටයුතු ශේවේ සිේධ ශනොවීම සඳහා භාවිත කර තිශබනවාද
කියන බරපතළ ප්ර ්නයක් පැන නඟිනවා. ශමොකද, ඒ කරුණු
පිළිබඳව ශකොච්දර සාකච්ඡා කළත් වැඩක් ශවලා නැති නිසා.
අරණත වැරදි ශවනුශවන් දඬුවම් කරන්නත් බැරි නම්, නීතිමය
ව ශයන් වැරදිකරුවන්ට යම් දඬුවමක් කරන්නත් බැරි නම්, ඒ
රවේගලයන් සදාදාරමය ව ශයන් බන්ධනය කරන්නත් බැරි නම්
අනාගතය ශවනුශවන් ශහෝ යමක් කරන තැනකට රාජය ගිණුම්
කාරක සභා වාර්තා පත්ශවන්නට ෑනෑ.

යනාදි ව ශයන්.
ඒ කරුණු ශපන්වලා අමාතයාං ය ජල, විදුලි බිේපත් සඳහා
රුපියේ 8,33,()0ක් වැඩිරවර ශගවා තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය
කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම ශම් ගැන ශසොයා බලන්න ෑනෑ.
රුපියේ 50,000 බැගින් ශගවේ කුලී ශගේවා නම් වැය වන්ශන්
රුපියේ ලක්ෂ )යි. නමුත් "ශගවේ කුලී එපා ඒ වැඩ කර
ගන්නම්" කියලා, ඒ ශගදර ලයිට් බිේ, වතුර බිේ සඳහා රුපියේ
ලක්ෂ 8 1/2කට ආසන්න මුදලක් ශගවාශගන තිශබනවා. ඒ
කාරේය පැත්තකින් තියමු ශකෝ. හැබැයි, "වි ්වවිදයාල උප
කුලපතිවරු ඇතුළු ආදාර්ය මණ්ඩලය සමඟ ඇමතිවරයාශේ
ශගදරදී දිගින් දිගට සාකච්ඡා කරන්න සිේධ වුේා, ඒ නිසා තමයි
ශම් ලයිට් බිේ වතුර බිේ ගිශත" කියලා තමන්ශේ අමාතයවරයා
ශවනුශවන් උත්තර ශදන්න ඒ අමාතයාං ශත ශේකම්වරයාට සිේධ
ශවනවා. ශම් කරුණු රාජය ගිණුම් කාරක සභාශේ විමර් නයට
ලක් කරන බව දන්නා ඇමතිවරයා අඩු තරමින් සදාදාරමය
බැඳීමකට යටත් කර ගන්නවත් අශප් කාරක සභාශේ විමර් න
සමත්ශවලා නැහැ.
ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශමම වාර්තාශේ ඒ අමාතයාං යටම
අදාළව ශම් ශදෝදනාවත් තිශබනවා.
"2010 මැයි 1( දිනැති රාජය වියදම් කළමනාකරේ දක්රශේඛශත 3(1) හා
((1) ශේදය අනුව අමාතයවරුන්, නිශයෝජය අමාතයවරුන්ශේ පරිහරේය
හා ආරක්ෂක කටයුතු ශවනුශවන් උපරිම නිල වාහන සංඛයාව 3ක් වුවද,
201( වසශර්දී එම සීමාව ඉක්මවා වාහන 9ක් අමාතයවරයා ශවත ලබා දී
තිබුණු අතර, මාසිකව හිමි ඉන්ධන ප්රමාේය ඉක්මවා රුපියේ 1,029,380/ක ඉන්ධන ප්රතිපූරේය කර තිබුණු අතර එම මුදල අදාළ පාර් ්වවලින් අය
කර ශනොතිබීම."

ඒකට අමාතයාං ශත ශේකම්වරයා ලබා ශදන පිළිතුර ශම්කයි.
"ශමම කාල වකවානුශේ ඇති වූ ගැටලුකාරී වාතාවරේය හමුශේ අදාළ
අමාතයවරයාශේ ආරක්ෂාව තර කිරීමට සිදු වූ බවද, පාර්ලිශම්න්තුව විසින්
අසනු ලබන ශනොශයකුත් වයාපිතිවලට අදාළ ප්ර ්නවලට පිළිතුරු දීම
සඳහා අදාළ කාර්ය මණ්ඩලවලට අනුයුක්ත නිලධාරින්ශේ රාජකාරි
කටයුතු සඳහා නිල රථ ලබා දීම සිදු වූ බවද...."

ඒ ශහේතුව නිසා ශම් විධියට වැඩිරවර වාහන සංඛයාවක් ගත් බව
කියනවා.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි -කවුරු හරි
මන්ත්රීවරශයක්- පාර්ලිශම්න්තුශේ ප්ර ්න අහන එකත් දඩමීය මා
කරශගන තමන්ට හිමි වාහන ප්රමාේයට වඩා වැඩිරවර වාහන
පාවිච්චි කර තිශබනවා ඒවාට වැඩිරවර ඉන්ධන ලබාශගන
තිශබනවා. ශමවැනි පිළිතුරක් රාජය ගිණුම් කාරක සභාවට
එවීශම්දී ඒ අමාතයාං ශත ශේකම්වරයා අසරේ ශවන්න ඇති
කියලා මම දන්නවා. කාලයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය
කළ මන්ත්රීවරු තමයි ශම් අමාතයාං භාරශගන තිශබන්ශන්. ඒ
කාලශත හිටරව උසස් අධයාපන අමාතයවරයාත් එශහමයි. නමුත්
ශමවැනි ආකාරශත පිළිතුරු එවලා පාර්ලිශම්න්තුව හෑේලු කර
තිශබනවා. ඒ නිසා අඩු ගේශන් අමාතයවරුන්ට තිශබන වග

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජය ගිණුම් කාරක
සභාශේ (වැනි වාර්තාශේම 10වැනි පිටුවට මම ඔබතුමාශේ
අවධානය
ශයොමු
කරනවා.
ජාතික
ශකෞතුකාගාර
ශදපාර්තශම්න්තුව විසින් කළ විමර් නයක් ගැන එහි සඳහන්
ශවනවා. ඔබතුමා දන්නවා, 2012 අවුරුේශේ ජාතික
ශකෞතුකාගාරශත,-

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක්
තිශබනවා.

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු විජිත ශහේරත්
මන්ත්රීතුමාට ශවන් වී තිශබන කාලශයන් ශකොටසක් මම ගන්නවා.
2012 අවුරුේශේ ජාතික ශකෞතුකාගාරශත බරපතළ වංදාවක්
සිේධ වුේා. ජාතික ශකෞතුකාගාරශත තිශබන භාණ්ඩ නැති
වුශේොත්, ඒවා ප්රතිනිෂ්පාදනය කරන්න බැහැ. රටකට
ශඵතිහාසිකව උරුම වුණු ශකෞතුක විමනාකමක් තිශබන භාණ්ඩ
ආරක්ෂා කරගන්න රටක් හැිමයට අපි එදා අසමත් වුේා. ඒ
ශසොරකම පිළිබඳව 2019දී විමර් නය කරන අවස්ථාශේ, ශම්
කරුණු අනාවරේ වුේා.
"ශසොරකශමන් පසු වසර 5ක් ගත වී තිබුේද නිසි පරිදි ආරක්ෂක කැමරා
පේධතියන් ස්ථාපිත කිරීමට ශම් දක්වා කටයුතු කර ශනොමැත. රාත්රී
කාලශත දර් න ලබා ගැනීමට ශනොහැකි වීම වැනි දුර්වලතා රාශියක් දැනට
පවත්නා කැමරා පේධතිශත පවත්නා බවත්, ශසොරකම සිදු වන අවස්ථාව
වන විට පවතින සීසීටීවී කැමරා පේධතිය අක්රිය වී පැවතුණු බවත්
අනාවරේය විය. ශම් වන තුරු පේධතිය නිසි ශලස ස්ථාපිත කර
ශනොමැත."

ශමතැන තිශබන ප්ර ්නය ශම්කයි. 2012දී ශහොරකම සිේධ
වුේා හා සමානවම බරපතළයි, අවුරුදු 5ක් ගත ශවලාත් "සීසීටීවී
කැමරා පේධතිය තවමත් හරියට ස්ථාපිත කරලා නැහැ කියලා"
රාජය ගිණුම් කාරක සභා වාර්තාශවන් අපට කියන්න සිේධ
ශවනවා නම්. ඒ කියන්ශන් ශම් ශසොරකමින් පස්ශසේ අපි පාඩමක්
ඉශගනශගන නැහැ කියන එකයි.
ඒ වාශේම, ආහාර ශකොමසාරිස් ශදපාර්තශම්න්තුව පිළිබඳව
අපි තවත් කරුේක් දක්වනවා.
16වැනි සාක් සමුළුශේ ශකොළ ප්රඥපප්තියට අනුව සහ 2008
වර්ෂශත අමාතය මණ්ඩල රණරේයක් අරශගන තිශබනවා, සහේ
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු (ෛවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා]

ශමට්රික්ශටොන් ලක්ෂයක ආහාර සංචිතයක් පවත්වාශගන යන්න.
රටක නියඟයක්, ගංවතුරක්, ෑනෑම ස්වාභාවික ආපදාවක් ඇති
වුශේොත්, ශමට්රික්ශටොන් ලක්ෂයක ආහාර සංචිතයක් පවත්වාශගන
යන එක ජනතාවශේ ආහාර සුරක් වතතාව ඇති කිරීම සඳහා
වැදගත් ශවනවා. හැබැයි, ඒ විධිශත අමාතය මණ්ඩල රණරේයක්
අරශගන තිබියදීත් එවැනි ආහාර සංචිතයක් පවත්වාශගන ගිශත
නැති බව කාරක සභාව හඳුනාශගන තිශබනවා. එතශකොට,
අනාගතය සඳහා අනතුරු අවම කිරීශම් අරමුිකන් අපි ඉදිරිපත් කර
තිශබන ශයෝජනා ක්රියාත්මක කරන්නටවත්, අදාළ ආයතන
කටයුතු කරලා නැහැ. ඒක තමයි තිශබන ප්ර ්නය. ඒ නිසා ගරු
නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් වාර්තා පාර්ලිශම්න්තුශේ
රවස්තකාලයට
ගියාට පමේක් ප්රමාේවත් නැහැ. ඒ
සම්බන්ධශයන් වග ශවන වග වීම පරීක්ෂා වන යන්ත්රේයක්
අව යයි. ශම් නිර්ශේ , නිශයෝග ඉදිරිපත් කළාට පසුව, අඩුම
තරමින් යම් නි ්චිත කාල සීමාවක් තුළ ඒවා ඉටු කළාය කියලා
ශම් නිලධාරින් සියලුශදනා පාර්ලිශම්න්තුවට සහතික ශවන්නට
ෑනෑ. එශහම නැති වුශේොත්, ශම් කාරක සභා අපි ශකොතරම්
ඉහළින් වර්ේනා කළත්, එහි ප්රතිඵලය ජනතාවට අත් පත් වන්ශන්
නැහැ.
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ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ශම් කරුේ මතු
කරන්න උත්සාහ කරන්ශන් ශම් ශහේතුව නිසායි. අපි වි ාල
සංවාදයක් ශම් ශවනුශවන් කළා. ජනතාවශේ බදු මුදේ ශවන්
කරන්නට යම් රණන්දුවක් ගත්තාට පසුව ඒක ක්රියාත්මක ශවන්ශන්
නැත්නම්, ඒ සම්බන්ධශයන් විමර් නය කිරීශම් බලයක් අපට
නැහැ. ඒ නිසා, ගිණුම් කාරක සභාශේ මන්ත්රීවරුන් වන අප
මැදිහත් ශවලා කරන ශම් වයායාමය සාර්ථක ශවන්න නම්,
එක්ශකෝ අදාළ අමාතයාං , ශදපාර්තශම්න්තු, පළාත් පාලන
ආයතන ශම්කට නීතිමය ව ශයන් බැශඳන්නට ෑනෑ. නීතිමය
බැඳීමට එහා ගිය සදාදාරාත්මක බැඳීමකුත් වුවමනා කරනවා. ශම්
ශදකම නැත්නම් අපි ශකොතරම් තදින් උත්සාහ කළත්, ඒක ප්රතිඵල
විරහිත ශවනවා. අපට ජනතාවට කියන්න රවළුවන්. නමුත්
පාර්ලිශම්න්තුවට වයවස්ථාශවන් හිමි මුලය පාලනශත වගකීම
නිසියාකාරව ක්රියාත්මක වීමට නම්, එවැනි වගකීමකට බැඳීමට
අව ය කරන විධිශත නීතිමය ප්රතිපාදන ප්රමාේයක්, යන්ත්රේයක්
ශම් කාරක සභාවලට වුවමනායි කියන අදහස ශයෝජනා කරමින්
මම නතර ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු නිහාේ ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමා.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන ව ශයන් ශමම
කරුේ පිළිබඳව මා ඔබතුමාශේ අවධානයට ශයොමු කරවනවා.
පාර්ලිශම්න්තුශවන් යම් කිසි මුදේ ප්රතිපාදනයක් ඒ, ඒ අමාතයාං
හා ශදපාර්තශම්න්තුවලට ශවන් කර දුන් පසුව එම මුදලට වඩා
වැඩිරවර වියදම් කරන එකත් වැරැදියි, අඩුශවන් වියදම් කරන එකත්
වැරැදියි කියා විගේකාධිපතිතුමා කියා තිශබනවා මා දැක්කා. අපි
සෑශහන වාර ප්රමාේයක් පාර්ලිශම්න්තුශේ දී සාකච්ඡා කරලා
තමයි ජනතාවශේ අව යතාවන් ශවනුශවන් එවැනි මුදේ
ප්රතිපාදනයන් ශවන් කරන්ශන්.

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා

(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු (ෛවදය) නලින්ද
ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කේ තබන
අවස්ථාශේ ශයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා.

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා

(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 2015-201) වර්ෂවල
වකුගඩු ශරෝගීන් ශවනුශවන් ශවන් කළ මුදේ ශකශරහි මම
ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු කරවනවා. 2015 වර්ෂශත රුපියේ
මිලියන 353ක්, 201) වර්ෂශත රුපියේ මිලියන ))9ක් වකුගඩු
ශරෝගීන් සඳහා ආධාර ශලස ශබදන්න කියා ශවන් කළා. ඒ විධියට
ශවන් කළාට, 2015 වකුගඩු ආධාර ශලස ශබදා තිබුශණ් එයින්
සියයට )2යි. 201) ශබදා තිබුශණ් සියයට 90යි. අශප් රශට් ශම්
ආධාර ලබන්න ෑනෑ, ඒ ආධාර ශනොලැබීම නිසාම තමන්ශේ පවුේ
ජීවිත පවත්වා ශගන යන්න බැරි ශවන ඒ නිසාම තමන්ශේ දරුවන්
පාසේ යවා ගන්න බැරි ශවන ශරෝගී ජනතාවක් රජරට ප්රශේ
ආශ්රිතව ජීවත් ශවනවා. ඒ අව යතාව සලකා බලා තමයි
පාර්ලිශම්න්තුව එවැනි මුදේ ප්රමාේයක් ශවන් කශළේ. තාක්ෂිකක
ප්ර ්න පශසක තබා, අඩු ගේශන් ඒ මුදලින් සියයට 90ක්, 95ක්
ශවන් කරන්න බැරි ශවනවා නම්, ඒක බරපතළ ප්ර ්නයක්. ශම්ක
ජනතාවශේ ජීවිත පිළිබඳ ප්ර ්නයක්. ඒ නිසා ශම් පිළිබඳවත්
කාරක සභාශේ අවධානය ශයොමු කර තිශබනවා.
ඊළඟට, පසුගිය කාලශත යම් ආන්ශදෝලනයකට තුඩු දුන්
වැඩිහිිම දීමනාව සම්බන්ධශයනුත් සඳහන් කළ යුතුයි. රුපියේ
2,000ක් වැඩිහිිමයන්ට ලබා ශදන්නට 2015දී
අය වැය
ශයෝජනාවක් තිබුේා. එයින් රුපියේ 100ක් ජාතික වැඩිහිිම මහ
ශේකම් කාර්යාලශයන් කපා ගත්තා. ඒ අනුව 201) අවුරුේශේ
රුපියේ මිලියන 389ක් එකතු වුේා. රුපියේ මිලියන ((3ක් ඒ
ගිණුශම් තිශබනවා. වැඩිහිිමයන්ට ශදන ආධාරශයනුත් රුපියේ
100ක් කපා ගැනීම පිළිබඳව කාරක සභාශේ අවධානය ශයොමු කර
තිශබනවා.

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is Hon. Niroshan Perera. Before he
starts, will an Hon. Member propose the Hon. Shehan
Semasinghe to the Chair?
ගරු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහතා (ප්රවාහන හා සවිල්
ගුවන් වසේවා අමාතයුරමා)

(மொண்புமிகு நிமல் சிறிபொல த சில்வொ - சபொக்குவரத்து மற்றும்
சிவில் விமொனச் சசகவகள் அகமச்சர்)

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

I propose that the Hon. Shehan Semasinghe do now take
the Chair.

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන් සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුව ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපතිුරමා මූලාසනවයන්
ඉවත් වුවයන් ගරු වශ්හාන් වසේමසංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசவ, மொண்புமிகு தசஹொன் சசமசிங்க
அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the
Chair.
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ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා
ණර්ථික ක යුුර රාජය අමාතයුරමා)

(மொண்புமிகு நிசரொஷன் தபசரரொ - சதசிய தகொள்கககள்
மற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் இரொஜொங்க அகமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද දින සභාව කේ තබන
අවස්ථාශේ ඉදිරිපත් කර තිශබන ශයෝජනාවට අදාළව රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ වාර්තාවල අන්තර්ගතයන් පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරන ශමම විවාදයට සහභාගී වීමට අවස්ථාව ලබා දීම
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශමම පාර්ලිශම්න්තුවට
පැවරී තිශබන රශට් මූලය පාලනය පිළිබඳ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව මඟින් දායකත්වය සැපයූ එහි
සභාපති, නිශයෝජය අමාතය ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා
ඇතුළු සියලු මන්ත්රීතුමන්ලාට මා ස්තුතිවන්ත ශවනවා. රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවත්, ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක
සභාවත් ශවනදාට වඩා සක්රිය මට්ටමින් අදාළ ආයතන පිළිබඳව
විමර් නය කරලා, එම වාර්තා නිසි කලට, නිසි ශලසට ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර තිශබනවා. ඒ බව
විපක්ෂය වුේත් පිළිගන්නවා ඇති. ශම් රශට් ශේ පාලන
ඉතිහාසය ගත්තාම ශම්කත් ශලොකු ජයග්රහේයක් ශවනවා.
ශමොකද, සමහර ශේලාවට අපි ශම් කාරක සභාවල වැඩ කටයුතු
ආරම්භ කළාම අවුරුදු ගේනාවක් ප්රමාද වුණු වාර්තා තමයි
ඉස්ශසේලාම ලැශබන්ශන්. එම නිසා ශම් කාරක සභාව තුළින්
වර්තමානශත සිදු ශවන ශේවේ වර්තමානශතම පරීක්ෂා කර නිසි
ශලස පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තා කිරීම ශේ පාලන ඉතිහාසශත ඉතා
විශ ේෂ ජයග්රහේයක් ශලස තමයි අපි සලකන්ශන්. ඇත්තටම ශම්
වාර්තාව පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාට මදි. ශම් වාර්තා තුළින්
පැන නැශඟන කරුණු තව දුරටත් විමර් නයට ලක් ශවලා
අධිකරේ කටයුතු දක්වා යන පැහැදිලි ගමන් මඟක් තිබිය යුතුයි
කියන කරුේ ඔබ සියලු ශදනාම පිළිගන්නවා ඇති. එවැනි
පැහැදිලි ගමන් මඟක් තිබුශේොත්, ශම් රශට් සිදු වන වංදා හා දූෂේ
වි ාල ප්රමාේයක් අපට වළක්වා ගැනීමට හැකියාව තිශබන බව
ශම් සභාව පිළිගනී කියා මා වි ව
් ාස කරනවා.
2016 වර්ෂය වන විට රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විවිධ
ආයතන 839ක් විමර් නයට ලක් කර තිශබනවා. මුලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් වාශේ කාරක සභාවකින් අමාතයාං ඇතුළු
ආයතන 839ක් පරීක්ෂා කරන එක එතරම් ශලශහසි පහසු
කටයුත්තක් ශනොශවයි කියන එක ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. අපට
තිශබන්ශන් ඉතාම සීමිත කාලයක්. සමහර ශේලාවට ශම්
ආයතන තුළ පරීක්ෂේයට ලක් කළ යුතු කාරේා එකකට වැඩි
ප්රමාේයක් තිශබනවා. එම නිසා අශප් කාරක සභාශේ සභාපති,
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා සහ අප සියලු ශදනාම කාරක
සභාවට අදාළ සියලු ශේවේ පරිගේකගත කරලා, අමාතයාං සහ
ඒ යටශත් ඇති ආයතන ඇගයීමකට ලක් කරන්නට විශ ේෂශයන්ම
කටයුතු කළා. 2015 සහ 201) ඇගයීම් වාර්තා මා ළඟ තිශබනවා.
එහිදී අනාවරේය වුණු සුවිශ ේෂී ලක්ෂේයක් සඳහන් කරන්න මට
අවසර ශදන්න.
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තිශබනවා. 2015දී ලකුණු 50 - 90 අතර ආයතන 38)ක් තිබුේා.
එම ප්රමාේය 295 දක්වා අඩු කරන්නට කටයුතු කර තිශබනවා.
2015දී ආයතන 10(ක් ලකුණු 50ට අඩුශවන් තිබුේා. එම ආයතන
ප්රමාේය 201) වනශකොට 22 දක්වා අඩු කරන්නට අපි කටයුතු
කර තිශබනවා. මම හිතන හැිමයට ශම්ක ඉතාම සුවිශ ේෂී
කාරේයක්. ආයතනවලින් නිසි ශවලාවට ගිණුම් ඉදිරිපත් වීශමන්,
විගේකාධිපතිතුමාශේ නිරීක්ෂේ, අශප් කාරක සභාශේ නිරීක්ෂේ
තුළින් කලට ශේලාවට වාර්තා සැපයීමට හැකි වීශමන් ශම් අවුරුදු
තුන තුළ අපි ඉතාම ශහොඳ ප්රගතියක් ලබා තිශබනවා කියලා මම
ශම් අවස්ථාශේදී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மொண்புமிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, what is your point of Order?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மொண்புமிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට අද අරලියගහ මන්දිරශත
ඉඳලා පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න පැයකුත් මිනිත්තු 20ක් විතර
කාලයක් ගතවුේා. ශමොකද, පාර්ලිශම්න්තුවට එන මාර්ගය
වහලා. ශමොන වාශේ ප්රජාතන්ත්රවාදයක්ද ශම් තිශබන්ශන්?
පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න තිශබන මාර්ගශත බාධාවක් තිශබනවා
පාර වහන්නට කටයුතු සිදු ශවලා තිශබනවා ශපොලීසිය බලාශගන
සිිමනවා. කරුේාකරලා ශපොලීසිය ශම් සම්බන්ධශයන් කටයුතු
කළ යුතු ආකාරය ගැන ගරු කථානායකතුමා විධිමත් උපශදසක්
ලබා ශදන්න. ශමවැනි ක්රියාවක් සිදු වුණු පළමුවැනි වතාව ශමය
ශනොශවයි. පාර්ලිශම්න්තුව රැස් ශනොවන දවස්වලත් barricades
තිශබනවා. ශම් වාශේ ශදයක් නිසා පාර්ලිශම්න්තු මාර්ගය අවහිර
කරලා තිශබනවා. ශම් අවහිරය හැම ශදනාටම බලපාන්නට ඇති
කියලා මා හිතනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ශන් පාර්ලිශම්න්තු පිවිසුම්
මාර්ගශත අවහිරතාවක් පිළිබඳවද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மொண்புமிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශකොළ පැත්ශත් සිට පාර්ලිශම්න්තුවට එන මාර්ගය වහලා.
ශපොලීසිය බලාශගන ඉන්නවා. එතැන meeting එකක් තිශබනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පරීක්ෂේයට ලක් කරරව
ආයතනවල ඇගයීම් ලකුණු 2015ට වඩා 201) වන ශකොට වි ාල
ශලස වැඩි ශවලා තිශබනවා. 2015 ඇගයීම් ප්රතිඵල අනුව ලකුණු
90ට වැඩි ආයතන )0ක් තිබුේා. එම ප්රමාේය 201) වනශකොට 93
දක්වා වැඩි කරන්නට විශ ේෂශයන්ම අශප් රජශත මුදේ පිළිබඳ
කාරක සභාවත්, ඒ ආයතනත් විශ ේෂශයන්ම කටයුතු කර
තිශබනවා කියලා මම ශම් අවස්ථාශේදී කියනවා. ඒ වාශේම
2015දී ලකුණු 90 - 90 අතර ආයතන 282ක් තිබුේා. එම ප්රමාේය
201) වන ශකොට ((9 දක්වා වැඩි කරන්නට කටයුතු කර

ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම කාරේය අපි ගරු කථානායකතුමාශේ
අවධානයට ශයොමු කරවන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மொண்புமிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශම්ක ප්රජාතන්ත්රවාදයද? අපට වරමක් දීලා තිශබන්ශන් රට
හදන්න මිසක් ශබෝඩ් ලෑලිවලට භය ශවලා යටපත් ශවන්න
ශනොශවයි.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ඔබතුමාට පාර්ලිශම්න්තුවට ඇතුළුවීශම් දී බාධාවක් ඇති
වුේාද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மொண்புமிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මට එන්න බැරි වුේා. මම අරලියගහ මන්දිරශයන් පිටත්
වුශණ් පස් වරු 1.10ට. මම කි වකර්ම අමාතයාං ය පිහිිම ස්ථානය
හරහා ශමතැනට ආශේ පස් වරු 2.10ට. දැන් කවුරු ශහෝ එතැනට
යැේශවොත් බලාගන්න රවළුවන්. පාර්ලිශම්න්තු ශපොලීසියත් සිිමනවා
ශන්. බලන්න, පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න රවළුවන්ද, බැරිද කියලා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශම් පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමාශේ අවධානයට ශයොමු
කරලා, ඒ සම්බන්ධශයන් ශපොලිස්පතිතුමාට දැනුම් ශදන්න කටයුතු
කරන්නම්.
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(மொண்புமிகு ரவி கருைொநொயக்க)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තරුේ තරුිකයන්ශේ ජීවිත
ආරක්ෂා කිරීශම් වගකීම අපටත් තිශබනවා. නමුත් ශමශහම
එනශකොට, ඒක වේබූරු නිදහසක් ශවනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශහොඳයි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි ඒ ගැන කටයුතු කරන්නම්.

ගරු වාසුවේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுசதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මටත් කාරේයක් කියන්න
තිශබනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔේ, කියන්න ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමනි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மொண்புமிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ විතරක් මදි. ශකොතරම් ශවලාවක් පාර වසා අවහිර කර
තිබුේාද කියලා ශපොලීසියට වාර්තා කරන්න කියන්න.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

අපි ඒ සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන්නම්. පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරුන්ට බාධාවකින් ශතොරව, නිදහශසේ සභා ගර්භයට
පැමිණීශම් අයිතිය තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරලා
නැහැ කියලා අපි කථානායකතුමාට දැනුම් ශදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மொண்புமிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම අහන්ශන්, ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා කරන්න තිශබන
පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිශේන මාර්ගයත් අවහිර ශවලා තිශබනවා
නම් ශමොකක්ද කරන්ශන්? කාශේ ප්රජාතන්ත්රවාදයද අපි ආරක්ෂා
කරන්න හදන්ශන්?

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඒ සම්බන්ධව ගරු කථානායකතුමා
දැනුවත් කරන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மொண்புமிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එතුමා දැනුවත් කරලා විතරක් මදි, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශපොලිස්පතිතුමාශගන්
ඒ
සම්බන්ධශයන්
විමසීමකුත්
කරන්නම්. උේශඝෝෂේ ශහෝ යම් කටයුත්තක් එතැන සිදුශවනවාය
කියා වාර්තා ශවනවා. අපි ඒ සම්බන්ධශයනුත් කටයුතු කරන්නම්.

ගරු වාසුවේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுசதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවස්ථාශේ යම් කරුේක්
ඔබතුමාශේ අවධානයට ශයොමු කරන්න මා කැමැතියි. වරක් ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න බැරිවන විධියට හමුදාවත්, ශපොලීසියත්
ශයොදවා පාර්ලිශම්න්තුවම වට කරලා තිබුේා. මම ඒ ශවලාශේ
ඇවිත්, අශප් ගරු කථානායකතුමාශගන් ඇසුවා, "ඔබතුමාශේ
අනුදැනුම නැතුව ශපොලීසියට ශහෝ හමුදාවට ශම් පාර්ලිශම්න්තුව
වට කරන්න රවළුවන්ද, පාර්ලිශම්න්තුවට එන මාර්ග අවහිර
කරන්න රවළුවන්ද?" කියා. එතුමා ඒ ශේලාශේ මට උත්තරයක්
දුන්නා. ඒ උත්තරය ශමොකක්ද කියා ශම් ශවලාශේ කියන්න මම
කැමැති නැහැ. නමුත් ශමශහම ශවලා තිශබන පළමුවැනි වතාව
ශමය ශනොශවයි. උේශඝෝෂකයන් නිසා සිදුවන බාධා කිරීම්
වැළැක්වීශම්දී ශේවා, උේශඝෝෂකයන් මර්දනය කිරීම උශදසා ගනු
ලබන ක්රියා මාර්ගවලදී ශේවා, මන්ත්රීවරුන්ට නිදහශසේ එන්න
යන්න තිශබන අයිතිය ආරක්ෂා වන ආකාරශයන් කටයුතු කළ
යුතුයි. එම කාරේශතදී ගරු රවි කරුේානායක මන්ත්රීතුමාත්,
මමත් එකම අදහශසේ ඉන්නවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ සම්බන්ධශයන් ශසොයා බලා
ඔබතුමන්ලාට පිළිතුරක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්නම්. ඒ වාශේම
ජනතාවටත් කරදරයකින්, හිරිහැරයකින් ශතොරව ගමන් බිමන්
යෑශම් පහසුව ශපොලීසිය සපයා දිය යුතුයි. එම කාරේය මම ගරු
කථානායකතුමාට දැනුම් ශදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மொண்புமிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පාර වසා තිශබන්ශන් ඇයි
කියා ශපොලීසිය විශ ේෂශයන්ම අපට කියන්න අව යයි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම කාරේය ගරු කථානායකතුමාශේ
අවධානයට ශයොමු කරලා, ඔබතුමාට පිළිතුරක් ලබා ශදන්නම්.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மொண்புமிகு ரவி கருைொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශබොශහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා රාජය ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාශේ
කථාව කරශගන යන්න.

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு நிசரொஷன் தபசரரொ)

(The Hon. Niroshan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මටත් කරදරයක් ශනොශවන්න
මට ලබා දී තිශබන ශවලාව අඩු කරන්න එපාය කියා මා ඉේලා
සිිමනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
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වංදා හා දූෂේ ශම් නිසා යටපත් කරන්න, ඒවා අමතක කරන්න
ඉඩ ශදන්න රවළුවන්කමක් නැහැ. පසුගිය කාලශත සිේධ වුණු
සියලුම වංදා හා දූෂේ සම්බන්ධව ශම් වාර්තා තුළින් පැන නැුණණු
කරුණු කුණු බක්කියට දමන්ශන් නැතුව, ඒ ශතොරතුරු ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේ ශකොශහේ ශහෝ ශකොනක මකුළු දැේ බැඳිලා විනා
ශවන්න ශදන්ශන් නැතුව, ඒ සම්බන්ධව ක්රියා මාර්ගයක් ගැනීම
සඳහා අපි විශ ේෂශයන්ම අවධානය ශයොමු කළ යුතුයි කියන
කාරේය මම මතක් කරනවා. ඒ සඳහා පාර්ලිශම්න්තුවට තිශබන
වගකීම නිසි ශලස ශත්රුම් ශගන, පාර්ලිශම්න්තුවට ඒ සඳහා
තිශබන බලතල ශම් රශට් ජනතාව ශවනුශවන් ක්රියාත්මක කිරීම
සඳහා ඒවා නිසි ශලස ක්තිමත් කරලා, අපි ඉදිරියට යන්න
ෑනෑය කියන කාරේය මතක් කරමින්, මශේ කථාව අවසන්
කරනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට, ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා.
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 11ක කාලයක් තිශබනවා.

ශහොඳයි, ඔබතුමා කථා කරන්න.
[අ.භා.2.(3]

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு நிசரொஷன் தபசரரொ)

(The Hon. Niroshan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම මුලින් සඳහන් කළ පරිදි
විශ ේෂශයන්ම අපි ශම් ඇගයීම් තුළින් ඒ ආයතන 839ටම විවිධ
ලකුණු දීලා, වසරින් වසර ඒවාශත ප්රගතිය බලා, එම ප්රගතිය
සාධාරේ ශලස සුබදායක මට්ටමකට ශගශනන්න කටයුතු කළා.
එශසේ කටයුතු කරන්න හැකිවීම ගැන විශ ේෂශයන්ම අපි සතුටු
ශවනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, තව විනාඩි ශදකකින් ඔබතුමාශේ
කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු නිවරෝෂන් වපවර්රා මහතා

(மொண்புமிகு நிசரொஷன் தபசரரொ)

(The Hon. Niroshan Perera)\

ශහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ජනතාවට මුහුේ ශදන්න සිදුවන අපහසුතා වළක්වන්න
වාශේම, සිදුවන වංදා හා දූෂේ අවම කිරීමට ශම් ශතොරතුරු
තාක්ෂේය භාවිත කරලා කටයුතු කරන්න කියා වංදා හා දූෂේ
වැඩිරවරම සිදුවන අශප් සමහර ප්රසිේධ ආයතනවලට -ශමෝටර් රථ
ප්රවාහන ශදපාර්තශම්න්තුව, ශර්ගුව වැනි ඒවාට- අපි නියම කර
තිශබනවා. ශම් වනවිට ශම් රශට් ප්රසිේධ කාරේය මහ බැංකු
බැඳුම්කර සිේධිය බව මා දන්නවා. මහ බැංකුශේ ශම් බැඳුම්කර
සිේධිය තුළින් පසුගිය කාලශත සිදුවුණු සියලුම වංදා හා දූෂේ
සියලුශදනාටම අමතක කරවා තිශබනවා. JVP එශක් අශප් ගරු
(ෛවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමාත් උදාහරේයකට ගත්ශත්
මහ බැංකු බැඳුම්කරශත සිදුවුණු දූෂේ හා වංදාව පිළිබඳ සිේධියයි.
නමුත් එතුමාට අනික් ඒවා හරියට කියා ගන්නත් බැරුව ගියා. ශම්
රශට් සිදුශවලා තිශබන වංදාව හා දූෂේය ඒක විතරයි කියා මාධය
විසින් එච්දරටම එය ජනතාවට කා වේදා තිශබනවා.
අපි දැනට "ශකෝප්" එශකන් නිර්ශේ ලබා දීලා තිශබනවා.
ජනාධිපති කමිටුවකින් එය විමර් නය කර තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව
අධිකරේ ක්රියා මාර්ගයකට ගිහිේලාත් තිශබනවා. නමුත් අනික්

ගරු වාසුවේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுசதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මමත් සාමාජිකයකු ව ශයන්
සිිමන රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ වාර්තාව
සම්බන්ධශයන් සභාව කේ තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාවක් ශලස
ශකශරන ශමම විවාදයට මටත් සම්බන්ධ ශවන්න අවස්ථාව
ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව නිලධාරින් සමඟ කරන
සංවාද තුළින් ශබොශහෝ ශේවේ නිරාකරේය කර ගන්නවා.
නිලධාරින් කැඳවා, ඔවුන්ශගන් විමසා, ඔවුන් ඒවාට ශදන පිළිතුරු
අනුව තවදුරටත් කළ යුතු කාර්යයන්ට ඔවුන් ශයොමු කරලා,
අවසානශත සමහර විට අපි කියනවා, මාසයකින් ශහෝ ඔවුන්ට
එකඟ විය හැකි කාල සීමාවක් දීලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නය
කියලා. ඊට පස්ශසේ පසු විපරමක් කරනවා, ඒ කාල සීමාව තුළ ඒ
වාර්තාව ලැබුේාද කියලා. ඊළඟට ඒ වාර්තාව රජශත ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාශේ සියලුම සාමාජිකයන් අතර ශබදා හැරීමක්
සිේධ ශවනවා. ශම් අතින් බැලුවාම අශප් රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාව සාර්ථකව ඉදිරියට යමින් තිශබන බව මම සතුිමන්
කියන්න ෑනෑ.
ඊළඟට, යම් කරුණු නිරාකරේය ශනොවූ විටක එය
පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තා කිරීම තමයි ස්ථාවර නිශයෝග අනුවත්
අපට කරන්න තිශබන කාර්යය වන්ශන්. අලුත් ස්ථාවර නිශයෝග
අනුව අපි පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තා කරන කරුණු අදාළ වන
ඇමතිවරයා ඒ කරුණු සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තා
කළ යුතු ශවනවා. එය සැක නැතුවම ශේඛනයක් විය යුතු බව
කීමත් අනව යයි. එශසේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන ශේඛනය ශම්
පාර්ලිශම්න්තු සභාව තුළ සභාගත කිරීමට ඒ අදාළ ඇමතිවරුන්ට
නයාය පත්රශත එක් අවස්ථාවක් ලබාදිය යුතුයි. එම අවස්ථාශේදී
එම ශේඛනවල ඇමතිතුමා සඳහන් කරන පිළිතුරු ගැන යම්
පැහැදිලි කර ගැනීමක් අව ය වූ විටක, ආණ්ඩු පක්ෂශතද,
විපක්ෂශතද කියන ශේදයකින් ශතොරව මන්ත්රීවරුන්ට ඒ
ඇමතිතුමාශගන් කරුණු විමසා දැන ගැනීමටත්, ඇමතිවරයාශේ
වැඩිදුර අවධානය ශයොමු කරවීමටත් අශප් මන්ත්රීවරුන්ට
අවස්ථාවක් ලබාදිය යුතුයි කියා මා වි ්වාස කරනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශබොශහෝ ආයතනවල ප්රාේධන
වියදම් ඌන වියදමක් හැිමයට සඳහන් වන බව අපි නිරීක්ෂේය
කර තිශබනවා. එක් අවස්ථාවක, රාජය පරිපාලන අමාතයාං යට
JICA එශකන් ලබා දුන් අරමුදලකින් නිලධාරින් රවහුණු කිරීශම්
වයාපිතියක් සූදානම් කර තිබුේා. ඒ මුළු මුදලම වැය කරලා
තිබුශණ් නැහැ. ඒ වයාපිතිය ආරම්භශවලා තිබුශණ්ත් නැහැ. ඒ
නිසා ඒ වර්ෂශත රාජය පරිපාලන අමාතයාං යට ශවන් කළ මුදල
මුළුමනින්ම වියදම් ශනොවූ මුදලක් හැිමයට ඉතිරිශවලා තිශබනවා.
ප්රාේධන මුළු ඉතිරිවීම් රුපියේ විසිපන් මිලියනයක්. ශමය සියයට
100ක ප්රාේධන ඉතිරි වීමක් බවට පත් වී තිබුණු බවටත් අපි
නිරීක්ෂේය කර තිශබනවා. ශමය ශම් අමාතයාං යට පමේක්
සීමා වුණු ශදයක් ශනොශවයි. ශබොශහෝ අමාතයාං වල වියදම්වල
ඌන වියදමක් විගේකාධිපති පරීක්ෂේ තුළින් වාර්තා ශවනවා.
විගේකාධිපතිතුමා ඉතා විශිෂ්ට ශමශහවරක් කරමින් සිිමනවා.
ශනොශයකුත් ශනොශයකුත් පස්සට ඇදීම් නිසාත්, බලපෑම් නිසාත්
ජාතික විගේන පනත් ශකටුම්පත තවමත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට
ශගශනන්න ශම් ආණ්ඩුවට ශනොහැකි වීම ගැන මට කනගාටුයි.
ජාතික විගේන පනත් ශකටුම්පත ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට
ශගනැවිත්, වුවමනා කරන පහසුකම් හා කාර්ය මණ්ඩලවලින් ශම්
විගේන බලය තවත් ජව ගැන්ශවන්නට රවළුවන් ශවනවා නම්,
විගේකාධිපති ශදපාර්තශම්න්තුවට මීය ටත් වඩා වි ාල ශමශහවරක්
කරන්න රවළුවන් ශවනවාය කියා මා වි ්වාස කරනවා.
විගේකාධිපතිතුමා කියරව එක කාරේයක් අද රවවත් පතක
සඳහන් ශවලා තිශබනවා මා දැක්කා. එතුමා කියා තිබුේා, "රජශත
නිලධාරින්ශගන් භාගයක් ඉන්න ෑනෑ හිශර්. රජශත
නිලධාරින්ශගන් භාගයකට සිරගත ශවන්නට ශවනවා." කියා.
කුමක් වුශේොත් ද? ලලිත් වීරතුංග මහතාට තිබුණු ශදෝදනාව
අනුව දඬුවම් කරලා එතුමාව සිරගත කරනු ලැබුවා. ඒ අවභාවිතාව
ශහේතුව හැිමයට ගත්ශතොත් ඒ වාශේ සිදුවීම් රජශත නිලධාරින්
භාගයකට වඩා වැඩි ශදශනකු අතින් සිදු ශවනවා. එශහම නම්
රජශත නිලධාරින් භාගයකට වඩා ඉන්න ෑනෑ සිරශගවේ
ඇතුශළේය කියා විගේකාධිපතිතුමා ශපන්නුම් කර තිබුේා.
ශමයින් අපි අධිකරේශත නඩු රණන්දුව කිසිශසේත් අශගෞරවයට ලක්
කරනවා ශනොශවයි. අපි එතැනදී ශපන්නුම් කරන්ශන් රජශත මුදේ
අවභාවිතාව කියන එක ශබොශහොම බහුලව ශවනවා කියන එකයි.
ඒකයි ශම් කියන්ශන්. එය විගේකාධිපතිතුමාශේ කාර්යාලශයන්
කරන විමර් නවලින් හා එතුමාශේ විමර් න පදනම් කර ශගන
අශප් රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව කරන විමර් නවලදී
අපට ශහළිදරේ වන ආකාරයට පරීක්ෂේ කර ගන්නට බැරිව
ශබොශහෝ සිදු වීම් තිශබනවා. දැන් ශම් ඉදිරිපත් කරරව වාර්තාවලත්
තිශබනවා. මා ඒ වාර්තා ශවන ශවනම උරවටා දක්වන්නට යන්ශන්
නැහැ. ''ෆයිේස්'' නැති ශවලා. ලිපිශගොනුව නැති වුේාම පරීක්ෂේ
කේ යනවා. එම නිසා පරීක්ෂේ ශබොශහෝ ශසයින් කේ ගිහින්
තිශබනවා. නැත්නම් පරීක්ෂේ කරන්නට බැරි වී තිශබනවා.
ශමවැනි තත්ත්වයකට පත් වුේාම ඒ ලිපිශගොනු අස්ථානගත වීමට
වග කිවයුතු කවුරු ශහෝ ශකශනක් ඉන්න එපායැ. අවසාන
ව ශයන් වග කීම දැරිය යුතු රවේගලයා පිළිබඳවත් ක්රියා මාර්ගයක්
ගැශනන්නට ෑනෑ. එශසේ නැත්නම් අපි ශම් කරන වයායාමශත
කිසිම ශත්රුමක් නැහැ.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශේ කටයුතු අමාතයාං ය
ගැනත් විගේකාධිපතිතුමා ශපන්නුම් කර තිබුේා, වි ාල වැරදි
වියදම් ශවලා තිශබන බව. ඒ වියදම් ගැන ඒ කාලශත සිිම
නිලධාරියා ඒවා කළාය කියා එතැනින් ඉවර කරන්නට බැහැ. ඒ
කාලශත සිිම තානාපතිවරයාත් ඒ ගැන වග කිව යුතුය කියා
විගේකාධිපතිවරයා කියනවා. ඒ ආකාරයට ශම්ක මුදුනටම ශගන
ගිහින් වග කීම් දාමය- දැන් ඔය විධානයක වග කීම් දාමය ගැන
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අලුශතන් ශගශනන නීතිවල තිශබනවා.- අතුරුදහන් වූ
තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පනත, බලහත්කාර අතුරුදහන්
කිරීම් පිළිබඳ සම්මුතිය අනුව අපි ශගනා පනතට අනුව වරද කරන
ශකනා විතරක් ශනොශවයි, ඒ වරද කිරීම පිළිබඳව ශසොයා බැලිය
යුතු අවසාන බලධාරියා දක්වා ඒ වග කීමට හසු කර තිශබනවා.
ශමන්න ශම් වග වීම අශප් ශරගුලාසිවල තිශබනවා ප්රමාේවත්
මදි. අශප් මුදේ ශරගුලාසිවල ශම් කියන වග වීම ප්රමාේවත්
ශලස අපි නිර්ේය කර ශගන, ප්රසාරේය කර ශගන සියලුම ශදනා
වගවීමට අයිති ශවන විධියට හසුකර ගන්නට අපට රවළුවන් ශවලා
නැහැ.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකයි තිශබන්ශන්.

ගරු වාසුවේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுசதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අවසාන ව ශයන් මට කියන්නට තිශබනවා, රාජය ශසේවය
ඵලදායිව තබා ගැනීම සඳහාත් රජශත රැකියා අවස්ථා පිරවීම
සඳහාත් රවශරෝකථනයක් කරන්න අව ය බව. ශමපමේ
සංඛයාවක් විරාම යනවා. ශම් ශම් ශරේිකවල නිලධාරින් ශම්
කාලය ශවනශකොට විරාම යනවා. ශම් ශරේිකන්වල ඇබෑර්තු
එනවා. ශම් රවශරෝකථනය අනුව බඳවා ගැනීම් සැලසුම් කරන්නට
රවළුවන්. එශසේ නැත්නම් උසස් කිරීශම් සැලසුම. ශම් අනුව අශප්
රාජය ශසේවශත හිස් තැන් නැතිව රාජය ශසේවය කර ශගන යන්නට
රවළුවන්කමක් ලැශබනවා.
අවසාන ව ශයන් කියනවා නම්, මහා බැංකු ශහොරකම දැන්
ශලෝක ප්රසිේධයි. අශප් ගරු මන්ත්රීතුශමක් කිේවා, " හැම
කාලශතම ශහොරකම් ශවලා තිශබනවා. ශම් ශහොරකම ගැනම
විතරක් ඇයි කථා කරන්ශන්" කියා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා.

ගරු වාසුවේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுசதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මා ශම් කාරේයත් කියලා මශේ කථාව අවසන් කරන්නම්. I
think, my Hon. Friend, this robbery is the mother of all
robberies. ශම් කාරේය ඉංග්රීසි භාෂාශවන් කිේවාම තමයි එය
අර්ථවත් ශවන්ශන්. ශම් ශහොරකම සියලුම ශහොරකම්වල
මාතිත්වය දරන බවයි අපි කියන්ශන්. ශම්වාට සම්බන්ධකම්
තිශබන බවට සැකයට භාජනය ශවච්ද මන්ත්රීවරු ඉන්නවා නම් ඒ
මන්ත්රීවරු සිය කැමැත්ශතන් ශම් කාරක සභාවලින් ඉවත්
ශවන්නට ෑනෑ. එශසේ ඉවත් වුශණ් නැත්නම් ඒ මන්ත්රීවරු
කැඳවලා, එම උපශේ ය ලබා ශදන්න අශප් කථානායකතුමාට
රවළුවන්. කථානායකතුමා ඒ කටයුත්ත කරයි කියන
බලාශපොශරොත්තුශවන් මා නිහඬ වනවා. විගේකාධිපතිතුමාටත්,
රජශත මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපති ගරු ලසන්ත
අලගියවන්න මැතිතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීය ළඟට, ගරු ශසතයිඩ් අලී සාහීර්
මවුලානා නිශයෝජය ඇමතිතුමා.
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ගරු වසේි ඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා (ජාතික
ඒකාබේධතා සංහිඳියා සහ රාජය භාෂා නිවයෝජය
අමාතයුරමා)

(மொண்புமிகு தசயிட் அலி ஸொஹிர் தமௌலொனொ - சதசிய
ஒருகமப்பொடு, நல்லிைக்கம் மற்றும் அரச கரும தமொைிகள்
பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana - Deputy Minister of
National Integration, Reconciliation and Official Languages)

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள,
தகௌரவ லசந்த அலகியவன்ன அவர்ககளத் தவிசொளரொகக்
தகொண்டுள்ள அரசொங்கக் கைக்குகள் பற்றிய குழுவின்
அறிக்கககள் குறித்து தகௌரவ நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்களொல்
தகொண்டுவரப்பட்ட ஒத்திகவப்புசவகளப் பிசரரகைமீதொன
விவொதத்தில் கலந்துதகொள்வதில் நொன் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி
யகடகின்சறன்.

"அரசொங்க கைக்குகள் பற்றிய குழுவினொல் எட்டொவது
பொரொளுமன்றத்தின்
முதலொவது
கூட்டத்ததொடொின்சபொது
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள
சகல
அறிக்கககள்மீது
பொரொளு
மன்றத்தின் கவனம் தசலுத்தப்பட சவண்டுதமன்பதொலும்,
எதிர்கொலத்தில்
தகொள்கக
ொீதியொன
தீர்மொனங்ககள
சமற்தகொள்ககயில் இந்த அறிக்கககளில் விதப்புகர தசய்யப்
பட்டுள்ள
விடயங்கள்மீது
கவனம்
தசலுத்தப்பட
சவண்டுதமன்பதொலும், இந்த அறிக்கககளின் உள்ளடக்கம்
குறித்துப் பரந்தளவில் ஆரொய்ந்து பொர்த்தல் உகந்தது" எனக்
குறித்த
பிசரரகையில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தக்
குழுவின் ஓர் உறுப்பினரொக இருந்து பல முக்கியமொன
விஷயங்கள்
குறித்து
நொனும்
ஆரொய்ந்திருக்கின்சறன்.
அசதசநரம் கைக்குகள் சம்பந்தமொக எங்களொல் தகொடுக்கப்
படுகின்ற அறிக்கககள் சொியொன முகறயில் வைிநடொத்தப்பட
சவண்டும்
என்பதில்
நொங்கள்
பல
முயற்சிககள
சமற்தகொண்டிருக்கின்சறொம்.
தபொதுக் கைக்குகள் பற்றி குழு அதன் வரலொற்றில் முதல்
தடகவயொக, அந்தக் குழுவின் சமற்பொர்கவயின்கீழ் வருகின்ற
தமொத்தம் 842 எண்ைிக்ககயொன நிறுவனங்ககள உள்ளடக்
கிய 2015ஆம் ஆண்டின் கைக்குககள அடிப்பகடயொகக்
தகொண்டு, கைனி வகலயகமப்பு மதிப்பீடு ஒன்றின்மூலம்
தபற்றுக் தகொள்ளப்பட்ட தபறுசபறுகள் ததொடர்பில் குழுவின்
கருத்துக்கள் அறிக்ககயிடப்பட்டுள்ளன. கைனி வகலய
கமப்பு முகறகமதயொன்றின்மூலம் ததொடர்புறச் தசய்து, உொிய
சகல
வகககூறும்
உத்திசயொகத்தர்களினதும்
பிரதொன
வகககூறும் உத்திசயொகத்தர்களினதும் சமற்பொர்கவயுடன்,
கைக்கொய்வொளர்
அதிபதியினதும்
மற்றும்
அவரது
பதவியைியினொினதும் முழுகமயொன கண்கொைிப்பு மற்றும்
சொன்றுபடுத்தல் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில், 2016ஆம்
ஆண்டின்
கைக்குககள
அடிப்பகடயொகக்
தகொண்டு,
கண்கொைிப்புக்கு
உட்படுத்தப்பட
சவண்டிய
சகல
நிறுவனங்களும் உள்ளடங்கும் வககயில், சமற்தகொள்ளப்பட்ட
மதிப்பீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் அவதொனிப்புகள் மற்றும்
சிபொொிசுகள் என்பவற்கறக் குறிப்பிடுகின்ற அறிக்கககயச்
சமர்ப்பித்துள்ளகதயிட்டு எமது தவிசொளர் அவர்களுக்கு
நன்றிகயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்சறொம்.
தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, கடந்த
சில மொதங்களுக்கு முன் சில உள்ளூரொட்சிச் சகபகளில்,
குறிப்பொக, "கிைக்கு மொகொைத்திலுள்ள கொத்தொன்குடி நகர
சகப, ஏறொவூர் நகர சகப சபொன்ற உள்ளூரொட்சிச் சகபகளின்
அறிக்கககளில் பல முரண்பொடுகள் கொைப்படுவது பற்றி
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நொங்கள் ஆரொய்ந்தசபொது - அது ததொடர்பில் விசொரகை
தசய்யுமொறு எமது தவிசொளர் அவர்கள் என்னிடம் தசொன்னொர் நொங்கள் Auditor-General அவர்களது observation அடிப்
பகடயிசல தகொண்டுவரப்பட்ட பல விஷயங்ககள விசொொித்த
தபொழுது,
பொரொளுமன்றத்தினொல்
ஒதுக்கப்பட்ட
பைம்
ஒட்டுதமொத்தமொகக் ககயொடப்பட்டிருப்பது ததொியவந்தது.
அப்சபொதிருந்த முதலகமச்சரது வைிநடத்தலொல் இவ்வொறொன
விகளவுகள் ஏற்பட்டுவிட்டதொகக் கிைக்கு மொகொை சகபயின்
பிரதம தசயலொளர், கிைக்கு மொகொை உள்ளூரொட்சி அகமச்சின்
தசயலொளர் உட்படப் பலர் தசொன்னொர்கள். தகௌரவ
உறுப்பினர் வொசுசதவ நொைொயக்கொர அவர்கள் தசொல்லியபடி,
இன்று முதலகமச்சர் அங்கு இல்லொவிட்டொலும் அதுபற்றி
விசொொிக்கப்படல்
சவண்டும்.
ஏதனனில்,
அவற்றுக்கு
வைங்கப்பட்ட
நிதிகள்
அரசியல்
தகலயீட்டொல்தொன்
முகறயொகச்
தசலவைிக்கப்படவில்கல
என்பகத
அந்த
சநரத்திலிருந்த அதிகொொிகசள ஏற்றுக் தகொண்டொர்கள். ஏறொவூர்
நகர சகபகய எடுத்துக்தகொண்டொல், அங்கு அன்றொட
சவகலககளச் தசய்வதற்குக்கூடப் பைமில்லொமல் இருக்கின்ற
நிகலயில்,
இந்த
உள்ளூரொட்சிச்
சகபயின்
பைம்
முதலகமச்சொின் அரசியல் சொர்பொன தமொஷொக்களுக்கொக
மிகவும்
சமொசமொன
முகறயில்
வீண்
விரயம்
தசய்யப்பட்டிருப்பகத நொங்கள் கொைக்கூடியதொக இருந்தது.
எனசவ, எங்களுகடய குழு அதன் அன்கறய தசயலொளொிடம்
இதுபற்றிய அவருகடய அறிக்கககய ஒரு மொதத்திற்குள்
சமர்ப்பிக்குமொறு சகட்டுக் தகொண்டசபொதிலும், அந்த அறிக்கக
எமது COPA க்கு இன்று வகர அனுப்பிகவக்கப்படவில்கல.
எனசவ, இந்த விடயத்திசல கவனம் தசலுத்தப்பட சவண்டும்.
அதுமொத்திரமல்ல,
Engineer
ஒருவரொலும்
அங்கு
ககயொடல்கள் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. இது சம்பந்தமொக
Auditor-General அவர்களொல் விொிவொகச் தசொல்லப்பட்டுள்ளது.

The observation of the Auditor-General has very clearly said,
that the engineer who was assigned by the former Chief
Minister has already mishandled the funds being given for
certain projects. Even now they are retaining the same
engineer, protected by certain officials, who are encouraging
this kind of activities. So this is totally unacceptable.

எனசவ, இந்தக் கைக்குகள் சம்பந்தமொன விசொரகைகள்
ததொடர்பில் உொியவர்கள் வககதசொல்லக்கூடிய வககயில்
பொரொளுமன்றம் சிபொொிசு தசய்ய சவண்டும் என்பகதயும் இந்த
சநரத்தில் ததொிவித்து, சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றி கூறி, விகடதபறு
கின்சறன். நன்றி.
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(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද දින අටවැනි
පාර්ලිශම්න්තුශේ ශදවැනි සභාවාරය සඳහා වූ රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාශේ පළමුවැනි වාර්තාව පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කළාට පසුව, අටවන පාර්ලිශම්න්තුශේ පළමුශවනි සැසිවාරය තුළ
ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම වාර්තා පිළිබඳව පැවශතන ශම්
විවාදශතදී ඒ සම්බන්ධශයන් අදහස් කීපයක් ප්රකා කරන්න මම
බලාශපොශරොත්තු වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් ජනතාවශේ
මුදේවලට වග කියන ආයතනය පාර්ලිශම්න්තුව බව අපි කවුරුත්
දන්නා කාරේයක්. ශම් රශට් ජනතාව ශම් රටට ශගවන බදු, රාජය
ආදායම් සහ වියදම්, රාජය ආයතනවල කරන ක්රියාකාරකම් ආදී
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ව ශයන් මුදේ හා සම්බන්ධ සියලු ශදයට වග කියන ආයතනය
තමයි පාර්ලිශම්න්තුව. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ මුදේ පිළිබඳව
නිරීක්ෂේය කරන ආයතන ශදකක් තිශබනවා. ඒ ආයතන ශදක
තමයි, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව සහ ශපොදු වයාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාව. ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්
සංස්ථා සහ මණ්ඩල නිරීක්ෂේය කරන අතර, මශේ මිත්ර -සමා
ශවන්න, මශේ මිත්ර ශනොශවයි. ප්රසන්න රේවීර මන්ත්රීතුමාශේ මිත්ර
- ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා සභාපති ධුරය දරන රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව රාජය ශදපාර්තශම්න්තු නිරීක්ෂේය
කරනවා. ශම් රශට් කරරව ෑනෑම ගනුශදනුවක් පිළිබඳව
අධීක්ෂේය කරලා, ඒ නිලධාරින් කැඳවලා, ඒ පිළිබඳව ශහොයා
බලන්න ශම් ආයතන ශදකට රවළුවන්. එශමන්ම ඒවාශත තිශබන
අඩුපාඩුකම් සියේල ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න
රවළුවන්. ඒ අඩුපාඩු පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාට පස්ශසේ, ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව
විසින්
මුදේ
අමාතයාං යටත්,
අදාළ
අමාතයාං යටත් ඒ අඩුපාඩුකම් පිළිබඳව දන්වලා යවනවා. ඒ
අනුව ඔවුන්ශේ නිර්ශේ ඉදිරිපත් කරලා, ඉදිරි කටයුතු කරශගන
යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ආයතන ශදක තමයි, ශම්
රශට් ජනතාවශේ මුදේ සම්බන්ධශයන් වග කිව යුතු ආයතන
ශදක. ලසන්ත අලගියවන්න නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, මම රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපතිවරයා හැිමයටත් කටයුතු
කළා. ඒ නිසා රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ
සභාපතිවරශයකු හැිමයට ශමොන තරම් කාර්ය භාරයක් කරන්න
රවළුවන්ද කියලා මම දන්නවා.
නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, අපි ඒ දවස්වල රාජය ආයතනවලට
ගිහිේලා පැන්නා. අපි රාජය ආයතනවලට පැනලා, ඒවා
නිරීක්ෂේය කළා ඒවාශත තිශබන වැරැදි ශහොයලා බැලුවා
වැරැදිකරුවන් ඇේලුවා ඒ අයට විරුේධව නීතයනුූලලව කටයුතු
කළා. ඒ නිසා ශම් ආයතනය වි ාල බලයක් සහිත, රවළුේ
ආයතනයක් කියන එක අපි කවුරුත් දන්නා ශදයක්. මම
කියාශගන ආශේ ශම්කයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම්
රශට් මුදේවලට වග කිව යුතු ආයතනය පාර්ලිශම්න්තුව නම්, ඒ
මුදේ ගැන ශසොයා බලන ආයතනය ''ශකෝප්'' කමිටුව නම්, ශම්
''ශකෝප්'' කමිටුව ශකශරහි රශට් ජනතාව තුළ වි ්වාසයක්
තිශබන්න ෑනෑ. වර්තමාන ''ශකෝප්'' කමිටුව පිළිබඳව ශම් රශට්
ජනතාවශේ තිශබන අවි ්වාසය තමයි මට තිශබන ප්ර ්නය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2015 ජනවාරි මාසශත 08
වැනිදායින් පස්ශසේ ශහොරකම නවත්වනවා කියලා බලයට පත්
ශවච්ද ශම් ආණ්ඩුව යටශත් මහා බැඳුම්කර මංශකොේලය පිළිබඳව
ඩිේ ගුේශසේකර මැතිතුමා විසින් පරීක්ෂේයක් කළා. ශකෝප්
කමිටුව විසින් පරීක්ෂේය කරලා, ශම් වාර්තාව පාර්ලිශම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන්න කලින්, ශහොරකම ශහළි ශවයි කියලා වාර්තාව
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් ශනොකර පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා
හැරියා. 2015 අශගෝස්තු මාසශයන් පස්ශසේ ''ශකෝප්'' කමිටුව නැවත
පත් කළා. ''ශකෝප්'' කමිටුව නැවත පත් කරනශකොට කලින් හිටරව
ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා ඉවත් කරලා, සුජීව ශසේනසිංහ මන්ත්රීතුමා
පත් කළා. එතුමා තමයි "බැඳුම්කරශත ඇත්ත නැත්ත" කියන
ශපොත ලිේශේ. පසුගිය දා ජනාධිපතිතුමා විසින් ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේ සභාවාරය නැවත ආරම්භ කළාට පසුව ''ශකෝප්''
කමිටුවට නැවත සාමාජිකයන් පිරිසක් පත් කළා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ශම් රශට් හැම ශකශනක්ම කථා කරන
ශදයක් තමයි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරු පිළිබඳව
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ට තිබුණු ශගෞරවය පිළිබඳව. වර්තමාන
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පාර්ලිශම්න්තුව තරම් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයා අපහසුතාවකට
පත් කරරව තැනක් තවත් නැහැ. මන්ත්රීවරයාට තිබුණු ගරුත්වය
ශම් තරම් නැති වුණු අවස්ථාවක් ලංකා ඉතිහාසශත කවදාවත්
නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශකෝප් කමිටුවට පසුගිය දා
සාමාජිකයන් පිරිසක් පත් කළා. ශම් පත්
කරරව
සාමාජිකයන්ශගන් ශදන්ශනක් බැඳුම්කර වංදාවට සම්බන්ධ
අර්ජුන් ඇශලෝසියස් මහතාශගන් මුදේ ගත්ත බව ශම් ශවනශකොට
ඔප්රව ශවලා තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට්
ජනතාවශේ මුදේවලට වග කියන ආයතනය පාර්ලිශම්න්තුවයි. ඒ
මුදේ අධීක්ෂේය කරන්ශන් ''ශකෝප්'' කමිටුව. ''ශකෝප්'' කමිටුවට
පත් කරලා ඉන්න සමහර සාමාජිකයන් ඒ කමිටුව විසින් පරීක්ෂා
කරන ලද ගනු ශදනුවකට සම්බන්ධ චූදිතශයකුශගන් මුදේ
අරශගන තිශබනවා. රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ හිටරව
සභාපති ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිශයෝජය ඇමතිතුමාට මතක
ඇති, බැඳුම්කර වංදාව පිළිබඳව ''ශකෝප්'' කමිටුශේ සාකච්ඡා කරරව
ශවලාශේ ''ශකෝප්'' කමිටුශේ හිටරව ඔය සේලි ගත්ත මිනිස්සු
විගේකාධිපතිතුමාට ඇඟිේල දිගු කරලා තර්ජනය කළ හැිම.
ඔවුන් විගේකාධිපතිතුමාට ප්ර ්න කරන්න දුන්ශන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ''ශකෝප්'' කමිටුව රණරේය කළා,
මහ බැංකු අධිපතිවරයා පාර්ලිශම්න්තුවට කැඳවන්න ෑනෑ කියලා.
මහ බැංකු අධිපතිවරයා පාර්ලිශම්න්තුවට කැඳවන්න ෑනෑ
කියනශකොට
''ශකෝප්''
කමිටුශේ
සභාපතිවරයාව
කථානායකතුමාශේ කාමරයට ශගනැේලා ලක්ෂ්මන් කිරිඇේල
ඇමතිතුමාත් එක්ක කිේවා, රවළුවන් නම් ශම්ක නවත්වන්න
කියලා. සුනිේ හඳුන්ශනත්ති සභාපතිතුමා "නැහැ, මම එතුමා
ශගන්වනවා" කියරව නිසා තමයි ශම් බැඳුම්කර වංදාව එළියට
ආශේ. ඒ වනතුරු මහ බැංකුව කිසිම ශතොරතුරක් දුන්ශන් නැහැ.
එදා මහ බැංකු අධිපතිවරයා ශකෝප් කමිටුවට ශගන්වන එක
නවත්වන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුව කටයුතු කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් ජනතාවශේ මුදේවලට වග කියන
ආයතනය
ශහොරකමක්
ගැන
ශහොයනශකොට
ආණ්ඩුව
මැදිහත්ශවලා ඒ චූදිතයන් ශකෝප් කමිටුවට කැඳවන එක
නවත්වනවා නම්, තව ශමොනවාද කථා කරන්ශන්? මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශවනශකොට පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු
ශදශදශනක් ශකෝප් කමිටුව පරීක්ෂා කළ ගනු ශදනුවකට සම්බන්ධ
ඒ චූදිතයාශගන් මුදේ ගත්තා කියා ඔප්රව ශවලා තිශබනවා. ඒ
වාශේම තව සාමාජිකයන් තුන්ශදශනක් මුදේ ගත්තා කියා ඔප්රව
ශවලා තිශබනවා. මම නම් කියලා ඒ අය අපහසුතාවට පත්
කරන්න කැමැති නැහැ. කළුතර දිස්්රික්කශත ඇමතිවරශයක්,
ගම්පහ දිස්්රික්කශත මන්ත්රීවරශයක් සහ රවත්තලම දිස්්රික්කශත
මන්ත්රීවරශයක් මුදේ අරශගන තිශබනවා කියලා ශම් ශවනශකොට
ඔප්රව ශවලා ඉවරයි. ශහට අනිේදා ශවනශකොට ඒ නම් ිමක එළියට
එනවා. ශකොළ වර්තමාන නගරාධිපතිතුමිය ශරෝසි ශසේනානායක
මහත්මියයි. බැඳුම්කර ශකොමිසශම් සාක් ව විභාග කරනශකොට ඒ
ශතොරතුරු එළියට ගියා කියලා පසුගිය දවස්වල පත්තර වල පළ
වුේා. ඒ ශතොරතුරු එළියට ගිශත එතුමිය මඟින් කියලා කිේවා.
දැන් ශහළිශවලා තිශබනවා එතුමියශේ රවතාත් මුදේ ගත්තා
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශේ සහ
ශකෝප් කමිටුශේ සාමාජිකයන් පස් ශදශනක් මුදේ අරශගන
තිශබනවා කියා ශම් ශවනශකොට ඔප්රව ශවලා ඉවරයි. තව
ශදන්ශනක් ශහට අනිේදා ශවනශකොට එළියට එනවා. ශම් ප්ර ්නය
නිසාම මමත්, අශප් කළුතර දිස්්රික්කශත පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී
ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමාත් දිවුරුම් ප්රකා දුන්නා. ශකෝප්
කමිටුවට තිශබන ශගෞරවය නැති කරන්න එපා, ශකෝප් කමිටුශේ
සාමාජිකයන් අර්ජුන් ඇශලෝසියස්ශගන් සේලි අරශගන නැත්නම්
වහාම දිවුරුම් ප්රකා යක් දීලා "අපි මුදේ අරශගන නැහැ" කියලා
කියන්න කියලා අපි කිේවා.
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ශදකක කාලයක් තමයි
තිශබන්ශන්.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මට විනාඩි කීයක්ද තිබුශණ්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි?

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට තිබුශණ් විනාඩි 10යි.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

අශප් පැත්ශතන් කථා කරන ශවන මන්ත්රීවරශයකුශේ කාලය
ලබා ශදන්න.

ගරු මන්ත්රීවරවයක්

(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ගරු ප්රසන්න රේතුංග මන්ත්රීතුමාශේ කාලය තිශබනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශහොඳයි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ශබොශහොම ස්තුතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කියාශගන ආශේ
පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරු පස්ශදශනක් ඒ චූදිතයාශගන් මුදේ
අරශගන තිශබන බව ශම් ශවනශකොට ඔප්රව ශවලා තිශබන බවයි.
අපි ගරු කථානායකතුමාට කිේවා, මුදේ අරශගන නැත්නම්
''ශකෝප්'' කමිටුශේ සියලු සාමාජිකයන්ශගන් දිවුරුම් ප්රකා
ලබාගන්න කියලා. පාර්ලිශම්න්තුශේ කළුතර දිස්්රික් මන්ත්රී
ජයන්ත සමරවීර මැතිතුමා සහ මම විතරයි ශකෝප් කමිටුශේ
සාමාජිකයන් හැිමයට තවම දිවුරුම් ප්රකා දීලා තිශබන්ශන්.
අනික් කවුරුවත් දිවුරුම් ප්රකා දුන්ශන් නැහැ. ඔක්ශකෝම දැන්
ඇිම ශකශහේ කාරව රිලේ වාශගයි. දැන් කවුරුවත් කතා කරන්ශන්
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශකෝප් කමිටු
සාමාජිකයන්ට සේලි දීලා විතරක් ශනොශවයි, ශම් ශවනශකොට
ශමන්ඩිස් අරක්කු සමාගශම් දිස්්රික් නිශයෝජිත තනතුරු ගත්
පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරු පස්ශදශනක් ඉන්නවා. වය පළාශත්
මන්ත්රීවරශයක් ඉන්නවා සබරගමුව පළාශත් මන්ත්රීවරශයක්
ඉන්නවා මධයම පළාශත් මන්ත්රීවරශයක් ඉන්නවා. ලජ්ජා නැතුව
ඊශත-ශපශර්දා නිශයෝජය ඇමතිකම් ගත්තා. ඇශලෝසියස්ශේ
අරක්කු විකුේනවා ශබදනවා. ඒජන්සි අරශගන, අර්ජුන්
ඇශලෝසියස්ශේ අරක්කු ශබදනවා. දැන් ලජ්ජා නැතුව කථා
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශමොකක්ද ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට ශවලා තිශබන්ශන්?
අපි ඊශත පත්තශර් දැක්කා, හාරදහස් පන්සියයකට මුදේ
ශබදලා කියලා. හාරදහස් පන්සියයකට මුදේ ශබදලා සිරිශකොශත්

628

වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට සේලි ශගවලා මහ බැංකුශේ නිලධාරින්ට
සේලි ශගවලා පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරුන්ට සේලි ශගවලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමොකක්ද ශම් ශවලා තිශබන්ශන්?
ශම් උත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුශේ, ජනතාවශේ මුදේවලට වග
කියන ආයතනශත සාමාජිකයන් පරීක්ෂේයට ලක්වන ප්රධාන
චූදිතයාශගන් මුදේ අරශගන තිශබනවා නම්, අද ශවනකේ ශම්
ආණ්ඩුශේ නීති ශකෝ? ලක්ෂ දහයට-පහශළොවට අපිට නඩු පවරලා
හිශර් දමනවා. රවි කරුේානායක හිටරව මුදේ ඇමතිතුමා බැඳුම්කර
ශකොමිසමට ආවා. එහිදී එතුමා අර්ජුන් ඇශලෝසියස්
මහත්මයාශගන් නිවසක් ගත්තාය කියලා ඔප්රව වුේා. ඒ ශදෝදනා
පත්රය නීතිපතිතුමාට යවලා මාස හතරක් ශවනවා. අද ශවනකේ
කිසි ප්රතිදාරයක් නැහැ. මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේලාට විරුේධව
මාස තුශනන් අධි ශදෝදනා භාර ශදනවා. මශහස්ත්රාත් අධිකරේශත
2012 වසශර් කථා කළ නඩුවල අධි ශදෝදනා තවම භාර දීලා
නැහැ. අවුරුදු හතක් පරක්කුයි, මශහස්ත්රාත් අධිකරේවල කථා
කරන නඩුවලට අදාළව මහාධිකරේවලට අධි ශදෝදනා භාර දීම.
හැබැයි ශම් ආණ්ඩුවට විරුේධව කථා කරනවාට ඒකාබේධ
විපක්ෂශත මන්ත්රීවරුන්ට විරුේධව අධි ශදෝදනා භාර දීලා නඩු
අහනවා.
රවි කරුේානායක මහත්මයාට විරුේධව අද ශවනකේ අධි
ශදෝදනා භාර දුන්නාද? FCID එකට කැඳවලා කටඋත්තරයක්
ගත්තාද? දයාසිරි ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා ශගන්වලා කටඋත්තරයක්
ගත්තා. සුජීව ශසේනසිංහ මන්ත්රීතුමා FCID එකට ශගන්වලා
කටඋත්තරයක් ගත්තා. අශනකුත් මන්ත්රීවරුන්ශගන් කටඋත්තර
ගන්නවාද? කළුතර දිස්්රික්කශත නිශයෝජය ඇමතිවරශයක්ශේ
මස්සිනා ගිහිේලා තමයි cheque එක මාරු කශළේ. දූෂේය
නැවැත්වීම ගැන කථා කරනවා. විගේකාධිපතිට ඇඟිේල දික්
කරලා තර්ජනය කළා. විගේකාධිපතිවරයා හරි කලකිරීශමනුයි
එදා කථා කශළේ. රශට් මුදේවලට වග කියන විගේකාධිපති
බැඳුම්කර ශකොමිසම ගැන කථා කරනශකොට, එක එක්ශකනාශේ
ශකොන්ත්රාත් කරන්න එපාය කියලා විගේකාධිපතිට කිේවා
විගේකාධිපතිවරයාට තර්ජනය කළා. විගේකාධිපතිවරයා මහ
බැංකුවට
ගිහිේලා
අදාළ
ශතොරතුරු
ඉේලනශකොට
විගේකාධිපතිවරයාට ශතොරතුරු ශනොදී හිිමයා. පාර්ලිශම්න්තුශේ
footnotes දැමූ සියලු ශදනාශේ වත්කම් ශහළි කරන්න කියලා
ඒකාබේධ විපක්ෂශත මන්ත්රීවරු විධියට අපි අේලස් ශහෝ දූෂේ
ශදෝදනා විමර් න ශකොමිසමට ගිහිේලා පැමිිකලි කළා. අද
ශවනකේ එක මන්ත්රීවරශයක් ශගන්වලා තිශබනවාද?
රුපියේ බිලියන 131ක් ශහොරකම් කළාය කියලා ශම්
මන්ත්රීතුමන්ලා ගිහිේලා ශම් ආණ්ඩුශේ මැති ඇමතිවරුන්ට
විරුේධව අේලස් ශහෝ දූෂේ ශදෝදනා විමර් න ශකොමිසමට
පැමිිකලි කළා. පැමිිකලි කරලා දැන් අවුරුදු එකහමාරයි. අද
ශවනකේ අේලස් ශකොමිසමට එක මන්ත්රීවරශයක් කැඳවා
තිශබනවාද? එක මන්ත්රීවරශයක්වත් අේලස් ශකොමිසමට කැඳවා
නැහැ. ඒ නිසා ඒ පැමිිකේල ඉදිරිපත් කළ මන්ත්රීතුමන්ලා
දසශදනා අේලස් ශකොමිසශම් සභාපතිතුමාට ලිපියක් ඉදිරිපත්
කරලා තිශබනවා. රජශත අමාතයවරු සහ නිලධාරින් ඇතුළු
ශදොශළොස්ශදශනකුට එශරහිව අේලස් ශහෝ දූෂේ ශදෝදනා
විමර් න ශකොමිසමට පැමිිකලි ඉදිරිපත් කළා. ගරු වාසුශේව
නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා, ගරු රශම්ෂ් පතිරේ මන්ත්රීතුමා, ගරු
සිසිර ජයශකොඩි මන්ත්රීතුමා, ගරු නිශරෝෂන් ශප්රේමරත්න
මන්ත්රීතුමා, ගරු මහින්ද යාපා අශේවර්ධන මන්ත්රීතුමා, ගරු කනක
ශහේරත් මන්ත්රීතුමා, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්ත්රීතුමා, ගරු උදය
ගම්මන්පිල මන්ත්රීතුමා, ගරු රංජිත් ද ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා, ගරු
විදුර වික්රමනායක මන්ත්රීතුමා යන මන්ත්රීවරු දසශදනා ශම්
ආණ්ඩුශේ ඇමතිවරු රුපියේ බිලියන 131ක් -මිලියන 131,000ක්
- මහ දවේ ශහොරකම් කළා කියලා පැමිිකලි ඉදිරිපත් කරලා
තිශබනවා. ශකෝ, ඒවාට විභාග? ශමොකක්ද, ශම් රශට් නීතිය? ශම්
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රශට් නීතිය තිශබන්ශන් ඒකාබේධ විපක්ෂයට විතරද? එක දිගට
දින දමලා ප්රසන්න රේතුංගශේ නඩු අහනවා. බැසිේ රාජපක්ෂ
මහත්මයාශේ නඩු එක දිගට දින දමලා අහනවා. මහින්දානන්ද
අලුත්ගමශේශේ නඩු අහනවා. දවශසන් දවස ඒ නඩු අහනවා.
හැබැයි මහ දවේ මංශකොේල කාරව කට්ිමයශේ නඩු පිළිබඳව
විභාගයකුත් නැහැ ශමොකක්වත් නැහැ. එශහම ශන්ද, ගරු විජිත
ශහේරත් මන්ත්රීතුමනි? ශමොකක්වත් නැහැ. ශම්වා ගැන කවුරුවත්
කථා කරන්ශන් නැහැ.
අපි දැක්කා, අශප් නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමා ඊශතශපශර්දා ශපොලීසිය භාර නිශයෝජය ඇමතිකම භාර ගත්තා. අද
නිශයෝජය ඇමතිකම භාර ගත්තා, ශහට උශේ FCID එකට ගියා
හිටරව ආරක්ෂක ශේකම්තුමාට විරුේධව කටඋත්තරයක් ශදන්න.
මාර ඇමතිකම්! ඇමතිකම දුන්න ගමන් ගිහිේලා කටඋත්තර
ශදනවා. ඊට කලින් කටඋත්තර ශදන්න බැහැ. ඇමතිකම දීලා
තිශබන්ශන්, කටඋත්තරයක් ශදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, අපි ගරු කථානායකතුමාශගන් ඉතාම ශගෞරවශයන්
ඉේලීමක් කරනවා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශකෝප් එශක් ඉන්න,
මුදේ ගත්ත සාමාජිකයින් ිමක වහාම ඉවත් කරන්න කියලා. ශම්
වන ශකොට ඒ පස්ශදනකුශේ නම් ඔප්රව ශවලා තිශබනවා. ගරු
ලසන්ත අලගියවන්න නිශයෝජය ඇමතිතුමනි,
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රශට් මහ බැංකුශේ මුදේ ශහොරකම් කර තිශබනවා. ඒ ශහොරකමට
සම්බන්ධ මහ එකාශේ ඉඳලා සියලුශදනා අද අහු ශවලා
තිශබනවා. පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරේය ශවලාශේ එක්සත්
ජාතික පක්ෂශත සියලු පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ට සේලි දුන්නා,
එක්සත් ජාතික පක්ෂශත මහශේකම්තුමා. අශප්ක්ෂකශයකුට
ලක්ෂ 50, 100, 150 දුන්නා.
ගරු හර්ෂේ රාජකරුේා
මන්ත්රීතුමනි, සේලි දුන්නා ශන්ද?

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා

(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

නැහැ.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

එශහම නම් "දුන්ශන් නැහැ" කියලා දිවුරුම් ප්රකා යක්
ශදන්න. සිරිශකොශත් ලයිට් බිේ ශගවා ගන්න බැරිව හිටරව
තමුන්නාන්ශසේලා එක්සත් ජාතික පක්ෂශත පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරුන්ට මැතිවරේයට ලක්ෂ 50, 100 ශබදුවා. මම ඒ
අයශේ නම් කියන්න කැමැති නැහැ.

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා

(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ)

'ෆුට්ශනෝට් කේලිය' ශකෝප් කමිටුශේ හැසිරුණු ආකාරය
ඔබතුමාට මතකද? ඔබතුමාට මතක ඇති, ෆුට්ශනෝට් කේලිය
හැසිරුණු ආකාරය. බුදු අම්ශම්! ශකෝප් කමිටුශේ සාකච්ඡාව යන
ගමනුත් සමහරු "Okay, okay" කිය කියා කථා කරනවා. අපි
හිතුවා, මළ ශගයක් ගැන කියලා ශගදරින් කථා කරනවා කියලා.
පස්ශසේ බැලුවාම අර්ජුන් ඇශලෝසියස් එක්කයි කථා කරලා
තිශබන්ශන්! ශම් රශට් ශලොකුම මූලය වංදාව සිදුවීම පිළිබඳව
පාර්ලිශම්න්තුශේ ශකෝප් කමිටුශේ පරීක්ෂේය පැවැත්ශවන
අතශර්, එක්සත් ජාතික පක්ෂශත ඇමතිවරු අර්ජුන් ඇශලෝසියස්
එක්ක දුරකථනශයන් කථා කර ගන්නවා, ශම් ප්ර ්නවලට ශදන
උත්තර ශමොනවාද කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
ශමොනවාද ශම් ශවන්ශන්? ශකොශහේටද ශම් අය ශම් රට ශගන
යන්ශන්? ජනවාරි මාසශත 08වැනි දා ශම් රශට් ජනතාව ශම්
ශගොේලන්ට ඡන්දය දුන්ශන් ශමොනවාටද? බැංකු කඩන්නද?
ජනාධිපතිතුමා අහලා තිබුේාශන්, "ජන වරම දුන්ශන් මහ බැංකුව
කඩන්නද" කියලා.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්ත්රීතුමනි,
බැඳුම්කර
වංදාව
සම්බන්ධශයන් වන ශකෝප් කමිටු වාර්තාව අපි පාර්ලිශම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කළා. හරි විධියට නම් ඒක එදාම අදාළ ආයතනවලට
යවන්න ෑනෑ. නමුත්, අද වනතුරු ඒක යවලා තිශබනවාද? අද
වනතුරු ඒක පාර්ලිශම්න්තුශවන් මුදේ අමාතයාං යට එශහම
නැත්නම් අදාළ ආයතනවලට යවලා නැහැ. ඒ නිසා
පාර්ලිශම්න්තුවත් වරදක් කරලා තිශබනවා. ඒ ශමොකක්ද? ශම්
කරුණු වහන එක. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්ක ඉතාම
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. " දිේරුම් ප්රකා යක් දුන්නා" කියලා
එදා මම කිේවාම, කළුතර දිස්්රික්කශත නිශයෝජය ඇමතිවරශයක්
කිේවා, ''අපට විරුේධවත් නඩු තිශබනවා'' කියලා. අපට විරුේධව
තිශබන නඩු දැන් විභාග කරනවා ශන්. දැන් දිගින් දිගට ඒවා
අහනවාශන්. ඒ නඩු රණන්දු ආවාම ශදෝදනා එන්ශන් කාටද,
ශමොනවාද ශවන්ශන් කියලා බලා ගන්න රවළුවන්. අපි අත්අඩංගුවට
ගත්තා ඒ ඔක්ශකෝම කළා ශන්. අධිකරේශත නඩු රණන්දුව ආවාම
බලා ගන්න රවළුවන්, කවුද ශහොරු, කවුද නිවැරදිකාරයන් කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්ශගොේලන් ශහොරකම
නවත්වන්න කියලා බලයට පත් ශවලා මාසයක් යන ශකොට ශම්

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

බැසිේ රාජපක්ෂ මහත්මයා ශබදුශේ?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

බැසිේ රාජපක්ෂ මහත්මයා ශබදුවා නම් තමුන්නාන්ශසේ ඒක
ඔප්රව කරන්නශකෝ. බැසිේ රාජපක්ෂ මහත්මයාට ශදෝදනාවක්
නැහැ. තමුන්නාන්ශසේලාටයි ශදෝදනාව තිශබන්ශන්, මහ බැංකුව
ශකොේල කෑවායි කියලා. [බාධා කිරීම්] හරි, ශපොඩ්ඩක් ඉන්නශකෝ.
ගරු හර්ෂේ රාජකරුේා මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ශබොශහොම
ශගෞරවනීය මන්ත්රීතුශමක්ශන්. ඔබතුමා කමිටුශේ සාමාජිකශයක්
ශන්ද?

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා

(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

ඔේ.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමා අර්ජුන් ඇශලෝසියස්ශගන් සේලි ගත්තා ද?

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා

(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

නැහැ.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ශහොඳයි, එශහම නම් ඔබතුමා ශකෝප් කමිටුවට දිවුරුම්
ප්රකා යක් ශදන්න. හැබැයි ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට
ශදෝදනාවක් තිශබනවා සේලි ගත්තා කියලා. ඔබතුමා ගත්ශත්
නැත්නම් දිවුරුම් ප්රකා යක් ශදන්න. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ
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ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශපශනනවා ශන්ද ශමොකද ශවන්ශන් කියලා?
[බාධා කිරීම්] ගරු හර්ෂේ රාජකරුේා මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා
එක්ක තිශබන ශපෞේගලික ප්ර ්නයක් නිසා ශනොශවයි මම ශමශහම
කියන්ශන්. ඒ විධියට රශට් මතයක් හැදිලා තිශබනවා. ඔබතුමාට
මතකද, සමහර අය ශකෝප් කමිටුශේ
හැසිරුණු හැිම?
විගේකාධිපතිතුමාට
තර්ජනය
කරරව
හැිම
මතකද?
තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩුශේ කණ්ඩායම අර්ජුන් ඇශලෝසියස්
ශවනුශවන් කශඩ් ගිය හැිම මතකද?

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා
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ගරු හිරුනිකා වප්රේමචන්ද්ර මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகொ பிசரமச்சந்திர)

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාව පිළිබඳව කථා කරන ශම් ශමොශහොශත් ඒ සම්බන්ධශයන්
අදහස් දක්වන්න මට ලැබී තිශබන්ශන් ඉතාම ශකිම කාලයක්
නිසා, අව යම කාරේා පමේක් කථා කරන්න මා
බලාශපොශරොත්තු වනවා.

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ශදකක කාලයක්
පමේයි තිශබන්ශන්.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ශහොඳයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
අර්ජුන් ඇශලෝසියස්ශගන් මුදේ ගත්ත සියලුශදනා විතරක්
ශනොශවයි, ශමන්ඩිස් සමාගශම් ඒජන්සි ගත්ත පාර්ලිශම්න්තුශේ
ඉන්න පස්ශදනා කවුද කියලාත් කියන්න. තමුන්නාන්ශසේලාශේ
පස්ශදනකු ඉන්නවා. ශම් සම්බන්ධශයන් අේලස් ශහෝ දූෂේ
ශදෝදනා විමර් න ශකොමිසමට ඉදිරිපත් කරරව පැමිිකේල මම
සභාගත* කරනවා.
ශමයට සම්බන්ධ ඌව පළාශත් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු
ඉන්නවා මධයම පළාශත් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු ඉන්නවා
සබරගමුව පළාත නිශයෝජනය කරන තමුන්නාන්ශසේලාශේ
පසුශපළ මන්ත්රීවරයකුත් ඉන්නවා වය පළාශත් මන්ත්රීවරයකුත්
ඉන්නවා. ඒ අය තමයි අර්ජුන් ඇශලෝසියස්ශේ අරක්කු ශබදන
කට්ිමය. පාර්ලිශම්න්තුශේ දැන් අරක්කු ශබදන මන්ත්රීවරුත්
ඉන්නවා.

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා

(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

ඒ නම් ිමක කියන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹிந்தொனந்த அலுத்கமசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ශපොඩ්ඩක් ඉන්නශකෝ. ඒ නම් ිමක ශහට අනිේදා එළියට
එනවා. කලබල ශවන්න එපා. මම දැන් කිේවාශන්. ගම්පහ
දිස්්රික්කශත එක්ශකනකුශේ නමක් තිශබනවා
කළුතර
එක්ශකනකුශේ නමක් තිශබනවා හලාවත එක් ශකනකුශේ
නමකුත් තිශබනවා. දැන් ඒවා හසු ශවලා තිශබනවා. ඒ නම් ිමක
එළියට එනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් උත්තරීතර
පාර්ලිශම්න්තුව තමයි ශම් රශට් ජනතාවශේ මුදේවලට වග කියන
ආයතනය. ඒ කටයුතු නිරීක්ෂේය කරන ආයතනය ශකෝප් කමිටුව
නම්, ඒ කමිටුශේ සාමාජිකයන් ශම් රශට් මහා මං ශකොේලය කළ
මං ශකොේලකරුවාශගන් සේලි අරශගන තිශබනවා නම්,
කරුේාකර ඒ සාමාජිකයන් ඉවත් කර ශවනත් සාමාජිකයන් පත්
කරලා, ඒ ශගෞරවනීය අවස්ථාව එතුමන්ලාට ලබා ශදන්න කියන
ඉේලීම පමේයි මා ඔබතුමාශගන් කරන්ශන්. ශබොශහොම ස්තුතියි.

———————————* ලියවිල්ල ඉිනරිපත් වනොකරන ලී.
ஆவைம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல.
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රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සාමාජිකයකු ව ශයන්
ශදශවනි වතාවටත් මා ශතෝරා ගැනීම පිළිබඳව විශ ේෂශයන්ම මා
සතුටු වනවා. මීය ට කලින් තිබුණු රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාශේ සහ වර්තමාන රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ
සභාපතිතුමා වන ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමාටත් මා
ස්තුතිවන්ත වන්න ෑනෑ. එතුමාත් එක්ක, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාශේ සිිමන මන්ත්රීතුමන්ලාත් එක්ක, ඒ නිලධාරින්
එක්ක වැඩ කර ශගන යනශකොට ඇත්තටම නවක මන්ත්රීවරියක
විධියට මටත් ශගොඩක් ශේවේ ඉශගන ගන්න රවළුවන් වුේා. නවක
මන්ත්රීවරියක විධියට රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ තිශබන
විමනාකම පිළිබඳව මට ශකොපමේ ශේවේ ඉශගන ගන්න
තිශබනවාද කියලා එහිදී මට ශත්රුම් ගියා. රාජය ශදපාර්තශම්න්තු,
අමාතයාං ඇතුශළේ ගනුශදනු සිේධ වන්ශන් ශකොශහොමද, ඒවාශත
අය වැය සකස් කරන්ශන් ශකොශහොමද, ඒ මුදේ පරිහරේය
වන්ශන් ශකොශහොමද, ඒ මුදේ යම් යම් කටයුතුවලට ශයොදවන්ශන්
ශකොශහොමද කියන ඒ සෑම ශදයක් පිළිබඳවම යමක් ඉශගන ගන්න
තිශබන ශහොඳම ස්ථානය රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව තමයි
කියලා මට උපශදස් දුන්ශන් අශප් ඉරාන් වික්රමරත්න රාජය
ඇමතිතුමායි. ඒ නිසා ශම් ශවලාශේ මම කිතඥපතාපූර්වකව
එතුමාත් මතක් කරන්න ෑනෑ. එතුමාශේ බල කිරීම මත, රවළුවන්
සෑම අවස්ථාවකම වාශේ රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට මම
ගියා. ඒ ගිය සෑම අවස්ථාවකදීම මට ඉශගන ගන්න ශදයක්
තිබුේා. එහිදී අශප් දැනුමට යමක් එකතු වුේා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට නිතරම සහභාගි වුණු ශකනකු විධියට මම අධයයනය
කරරව පළමුශවනි කාරේාව තමයි, 2015 වසරට කලින් අවුරුදු
ගේනාවක් තිස්ශසේ පැවැති ආණ්ඩු යටශත්ත් ඇහැ ගැටුශණ් නැති
අමාතයාං , රාජය ආයතන තිශබන බව. ඒ ආයතන ඇතුශළේ සිදු
වුණු මුදේ පිළිබඳ යම් යම් අකටයුතුකම් අවුරුදු ගේනාවක්
තිස්ශසේ ඇදී ශගන ඇවිත් තිශබනවා, ශමශතක් කථා ශනොකර.
2015දී රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපති ධුරය
ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමාට ලැබුේාට පස්ශසේ එතුමා කිසිම
විධියකින් කිසිම පැත්තකට ගැති වන්ශන් නැතිව ඉතාම
අපක්ෂපාරණව, සෑම නිලධාරිශයකුම කාරක සභාව ඉස්සරහට
ශගන්වාශගන ඒ හැම කාරේාවක්ම මුල සිට අග දක්වා අශප්
අවධානයට ශයොමු කළා. ඒ විධියට එතුමා කටයුතු කළ නිසා අපි
දැන ගත් කරුණු තිබුේා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මීය ට ිමක ශවලාවකට කලින්
මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මැතිතුමා කිේවා, පසුගිය ආණ්ඩු
කාලශත රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හරි ප්රබල
ආයතනයක්, ප්රබල තැනක්, ප්රබල ශකොමිිමයක් කියලා. ශම් කාරක
සභාශවන් එක පාරටම ගිහින් රාජය ආයතනවලට පනිනවා
කියලාත් එතුමා කිේවා. එතුමා කියන විධියට ඒ තරම් තදබල ශලස
ඒ වැඩ කටයුතු කළා නම්, ශම් ආණ්ඩු බලය ගත් අපට 2015
වසශර් සිට අද වන ශතක් පසුගිය ආණ්ඩු කාලශත සිදු වූ මූලය
අකටයුතුකම් ගැන ශසොයා බලන්න වුශණ් ශමොකද? අද සමහර
රජශත ආයතනවලට සිදු ශවලා තිශබන ශේවේ ගැන බලන ශකොට
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[ගරු හිරුනිකා ශප්රේමදන්ද්ර මහත්මිය]

-ශේ පාලනය පැත්තක තියන්න ශකෝ- රශට් රවරවැසියකු විධියට
ඇත්තටම මට රවදුමාකාර කලකිරීමක් ඇති වුශණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි කීප වතාවක් ශමෝටර් රථ
ප්රවාහන ශදපාර්තශම්න්තුශේ උදවිය ශම් කාරක සභාවට ශගන්වූවා.
අපි හිතමු, ලංකාශේ දූ වත රාජය ආයතන 10ක් තිශබනවා කියලා.
ශම් ආයතන 10න් ප්රමුඛ ස්ථානය ලැශබන්ශන් ශමෝටර් රථ
ප්රවාහන ශදපාර්තශම්න්තුවට. ශම් ආයතනය තරම් සේලි හම්බ
කරන්න රවළුවන්, අත යට ශකොමිස් ගහන්න රවළුවන් ආයතනයක්
ශම් රශට් ශකොශහේවත් නැහැ. ශම් ආයතනශත නිලධාරින්ශගන්
අශප් සභාපතිතුමා ප්ර ්න අහන ශකොට, පිටුපස ආසනයක හිටරව
රාජය නිලධාරිනියක් නිදි කිරනවා. මම එතුමියශගන් ඇහුවා, ශමම
ආයතනශත නිලධාරින් පාර්ලිශම්න්තුවට ශගන්වා සභාපතිතුමා
ප්ර ්න කරන ශකොට ඔබතුමිය නිදාශගන ඉන්නවා නම්, ආයතනය
ඇතුශළේත් ශම්කම ශන්ද ශවනවා ඇත්ශත් කියලා. ශමෝටර් රථ
ප්රවාහන ශදපාර්තශම්න්තුශේ ලිපි අවුරුදු ගේනාවක් තිස්ශසේ -අද
වනශකොටත්- අස්ථානගතයි. ශම් පිළිබඳව අපි දීර්ඝ ව ශයන්
සාකච්ඡා කළා. අපි ඔවුන්ට දන්වා තිශබනවා, ඊළඟ වතාශේ
පැමිශේනශකොට අස්ථානගත වුණු ලිපිශගොනු සියේලක්ම අප
අතට පත් කරන්න කියලා. රාජය ආයතනයක ලිපි අස්ථාන ගත
ශවනවා කියලා කියන්ශන් දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක්. අශප්
මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මැතිතුමා කිේවා, එතුමන්ලාශේ
කාලශත ශම් ආයතන පිළිබඳව ශසොයා බැලුවා, එම ආයතන
ක්තිමත්ව වැඩ කටයුතු කළා කියලා. ඒ විධියට වැඩ කටයුතු
කළා නම් අද ශම් වාශේ තත්ත්වයක් ඇති ශවන්න විධියක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රත්මලාන මශේ ආසනය නිසා
තවත් විශ ේෂ ශදයක් කියන්න තිශබනවා. පසුගිය ආණ්ඩු කාලශත
ශම් මුළු ලංකාශේම මහනගර සභා, නගර සභා, ප්රාශේශීය සභා
අතරින් තිබුණු දූ වතම මහ නගර සභාව තමයි ශදහිවල-ගේකිස්ස
මහනගර සභාව. එවකට නගරාධිපති විධියට හිිමශත ධනසිරි
කියලා මහත්මශයක්. දැන් එතුමා නැහැ. ධනසිරි මහත්මයා
නගරාධිපති විධියට කටයුතු කරශගන යනශකොට 2012 වසශර් හිඟ
වරිපනම් ආදායශමන් රුපියේ මිලියන 31ක් කපා හැරලා
තිශබනවා. එතුමා ශපෞේගලිකවම හඳුනන "නගින්දාස්" කියන
ආයතනයකින් වරිපනම් මුදේ රුපියේ ලක්ෂ 29ක් අය විය යුතුව
තිශබනවා. අපි ශම් ශවනශකොට ඔවුන්ට දැනුම් දීලා තිශබනවා, ශම්
හිඟ ආදායම් අය කර ගත යුතුයි කියලා. ශම් වන විට හිඟ
වරිපනම්වලින් රුපියේ මිලියන 100ක් අය කරශගන තිශබනවා
කියලා ගේන්දීශම් නිලධාරියා කියලා තිශබනවා. ශමවර
නගරාධිපති ශවලා තිශබන්ශන්, ශපොශහොට්ටුව පක්ෂය නිශයෝජනය
කරන ස්ටැන්ලි ඩයස් මහත්මයායි. ශබොරු කියන්න ෑනෑ නැහැ,
හිටරව නගරාධිපතිතුමාත් එක්ක බලේදි එතුමා ඇත්තටම යූඑන්පී
අය ද, ශ්රී ලංකා අය ද කියලා බලන්ශන් නැතිව, පක්ෂ, පාට
ශේදයකින් ශතොරව හැම ශකනා එක්කම ඉතාමත් සුහදව වැඩ
කටයුතු කරනවා. හැබැයි, ඉතාමත් වග කීශමන් යුතුව ශමය
කියන්න ෑනෑ. ඒ දවස්වල ධනසිරි කියන මහත්මයාත් එක්ක හිටරව
ශහොරු ිමක ඉන්නවා ශන්. දැන් ිමක ිමක ස්ටැන්ලි ඩයස්
නගරාධිපති මහත්මයා ළඟට ඒ අය ළං ශවනවා. එශහම ළං ශවලා
ඒ රවේගලයාවත් සවුත්තු කරන්න, ශහොරකම් කරන්න රවරුදු
කරන්න ිමක ිමක ලැහැස්ති ශවනවා. ස්ටැන්ලි ඩයස් කියන
නගරාධිපතිතුමා "ශහොශරක්" විධියට නම කැත කර ගත්ත
ශකශනක් ශනොශවයි කියලා මට වි ්වාසයක් තිශබනවා. ඒ නිසා
මම විශ ේෂශයන්ම පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ දී එතුමාට ශම් ිමක
කියනවා. එතුමාට ශම් කථාව ශකොශහන් හරි තැනකින් ආරංචි
ශවයි ශන්. "ශහොරුන්ශගන් ආරක්ෂා ශවලා ඉන්න, නැත්නම් හිටරව
නගරාධිපතිතුමා වාශේ නිකම් නම කැත කර ගන්නයි ශවන්ශන්"
කියලා, මා එතුමාට කියනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කාලයකට පසුව අද තමයි
කථාවක් කරන්න අවස්ථාව ලබා ගත්ශත්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
තිශබන ප්රධානතම ශකොමිිමයක් වන රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාශේ සිිමන ලාබාලතම සාමාජිකාව ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේම
සිිමන ලාබාලතම මන්ත්රීවරිය මම. මාව එම ශකොමිිමයට පත් කරරව
ගරු අගමැතිතුමාට, ගරු කථානායකතුමාට ශම් ශවලාශේ මා
ස්තුතිවන්ත ශවනවා. රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ හිටරව
ගරු සභාපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අවසාන ව ශයන් ශම්
කාරේාව පිළිබඳවත් මා සඳහන් කරන්නට ෑනෑ. රජශත ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාශේ නිලධාරිනියක් මට පැවසුවා, "ශමශතක්
කාලයක් රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ හිටරව එක
සභාපතිවරයකුටවත් අවස්ථාවක් ලැබුශණ් නැහැ අවස්ථාවක් කර
ගත්ශත් නැහැ, බිම් මට්ටශම් තිශබන ප්රාශේශීය සභා, නගර සභා,
මහ නගර සභා ශම් රාජය ගිණුම් කාරක සභාවට ශගන්වා ප්ර ්න
කරන්න. ශම් තමයි ප්රථම වතාව" කියලා. ඒ අවස්ථාව සලසා
ගත්ශත් අශප් ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා විතරයි. මම
එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අද ශඩංගු මදුරුවන්ට දුම ගැසීශම්
ඉඳන්, කැළි කසළ අයින් කරන එක දක්වා, ශපොඩි තැනක ඉඳලා
ඉහළම රාජය ආයතනය දක්වා, මම හිතන විධියට ශම් ශවනශකොට
රාජය නිලධාරින් 813ක්, - ශන්ද ගරු සභාපතිතුමනි?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මුදල් හා ජනමාධය
නිවයෝජය අමාතයුරමා)

(மொண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிதி மற்றும் தவகுசன
ஊடக பிரதி அகமச்சர்)

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Finance and Mass Media)

820ක්.

ගරු හිරුනිකා වප්රේමචන්ද්ර මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகொ பிசரமச்சந்திர)

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

- රාජය නිලධාරින් 820ක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ පැවැත්ශවන
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ හිටරව සභාපති ගරු ලසන්ත
අලගියවන්න මැතිතුමා ඉදිරියට අප ඉදිරියට ප්ර ්න කරන්නට
ශගන්වා තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, ඒ
වාශේම මා ඒ ගැන සතුටු වනවා. ශම් රශට් ප්රධානම මූලය
කළමනාකරේය සිදු වන තැන තමයි පාර්ලිශම්න්තුව.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඔබතුමියට තවත් මිනිත්තු ශදකක
කාලයක් පමේයි තිශබන්ශන්.

ගරු හිරුනිකා වප්රේමචන්ද්ර මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகொ பிசரமச்சந்திர)

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

විනාඩි ශදකක කාලයක් යන එකක් නැහැ. මට එච්දර ශදයක්
කියන්න නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් රශට් මූලය
කළමනාකරේය කරන තැන තමයි පාර්ලිශම්න්තුව. ශම් සෑම
ආයතනයක්ම පාර්ලිශම්න්තුවට ශගන්වලා, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාශේ දී ඔවුන්ශගන් ප්ර ්න කරලා, ඉදිරිශත දී කටයුතු
කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව එම
කාරක සභාශේ සාමාජිකාවක් හැිමයට මා අද ඇත්තටම සතුටු
වනවා. ශම් ආයතනවල සමහර දූ වත නිලධාරින් සිිමනවා තමයි.
හැබැයි, ඒ හැම ශකනාම දූ වතයි කියලා මම කියන්ශන් නැහැ.
රාජය ශසේවය කියලා කියන්ශන් ෑනෑම රටක කශෂේරුකාව. එය
බිඳ වැටුශේොත් රශට් ගමන් මඟ සම්පූර්ේශයන්ම අඩාල ශවන
බව රාජය ශසේවකයන්ට විශ ේෂශයන්ම කිව යුතුයි. ඒ කාලශත
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දූ වත වැඩ කරන්න හරි ශේසියි. ශමොකද, උඩ සිට පහළ දක්වාම
සිිමශත දූ වතයන් නිසා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

636

பைியொளர்களுகடய வொழ்வொதொரங்கள் குறித்தும் சயொசிக்க
சவண்டியுள்ள அசதசநரம், சமற்படி அரச நிறுவனங்கள்
ததொடர்ந்தும் நட்டத்தில் தசயற்பட்டு வருகின்ற நிகலயில்,
அந்த நட்டத்திகன ஈடுதசய்கின்ற வககயில் தபறப்படுகின்ற
தபொதுமக்களின் நிதி கொரைமொக தபொதுமக்கள் அகடகின்ற
பொதிப்புகள் குறித்தும் சயொசிக்க சவண்டும்.

ගරු මන්ත්රීතුමියනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු හිරුනිකා වප්රේමචන්ද්ර මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகொ பிசரமச்சந்திர)

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

ශම් කාලශත දූෂේයට අත ශපොවන්න එච්දර හැකියාවක්
නැහැ. ශමොකද, කවුරු ශකොශහොම කිේවත් අඩු තරමින් රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපතිතුමා හරි ශකළින් ඉන්නවා.
ඒ වාශේම, මට තවත් ශදයක් ගැන කියන්න තිශබනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

දැන් කථාව අවසන් කරන්න මන්ත්රීතුමිය. ඔබතුමියට නියමිත
කාලය දැන් අවසානයි.

ගරු හිරුනිකා වප්රේමචන්ද්ර මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகொ பிசரமச்சந்திர)

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

COPE එශක් සාමාජිකයින් විධියට හිටරව කීප ශදශනක් මුදේ
ලබා ගැනීම සම්බන්ධශයන් අද දින මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ
මන්ත්රීතුමා කථා කළා. එම සේලි ගත්තාය කියන 118 ශදනාශේ
ලැයිස්තුවට මම ඇතුළත් නැහැ කියන එක මම ඉතාමත්
ආඩම්බරශයන්, ඉතාමත් සංශතෝෂශයන් ප්රකා
කරනවා.
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.

அரச நிறுவனங்கள் ததொடர்பிலொன பல்சவறு முகறப்பொடு
ககளசய நொம் கடந்த பல கொலங்களொகக் சகள்வியுற்று
வருகின்சறொம். ஒரு நிறுவனத்கதச் சிறந்த முகறயில் இயக்கி,
அதன் மூலமொன சபொதிய பயன்ககள ஈட்டுவதற்குப் பதிலொக,
அந்நிறுவனத்தின்
மூலமொகத்
தத்தமது
தனிப்பட்ட
அபிலொகஷககளப் பூர்த்தி தசய்து தகொள்வதற்கு முகனகின்ற
நபர்கள் அத்தககய நிறுவனங்களின் பிரதொனிகளொக நியமனம்
தபறுகின்ற
நிகலகளிசலசய
இத்தககய
தவறுகள்,
முகறசகடுகள், ஊைல் சமொசடிகள் இடம்தபறுவதொகத் ததொிய
வருகின்றது. எனசவ, அரச நிறுவனங்கள் உயொிய பயகன,
அதொவது அவற்றின் உொிய இலக்குககள எட்ட சவண்டு
தமனில் அவற்றுக்தகன நியமிக்கப்படுகின்ற பிரதொனிகளில்
அதிக கவனம் தசலுத்துவது அவசியமொகின்றது.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ශම් අවස්ථාශේදී කවුරු ශහෝ ගරු
මන්ත්රීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු ශේලු කුමාර් මහතාශේ නම
ශයෝජනා කරන්න.

ගරු චන්ද්රානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා හා ළමා ක යුුර
අමාතයුරමිය)

(மொண்புமிகு (திருமதி) சந்திரொைி பண்டொர - மகளிர் மற்றும்
சிறுவர் அலுவல்கள் அகமச்சர்)

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara - Minister of Women
and Child Affairs)

(The Hon. Presiding Member)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා
දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ශබොශහොම ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. Douglas
Devananda. You have ten minutes.

[பி.ப. 3.30]

ගරු ඩේලසන වේවානන්දා මහතා

(மொண்புமிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ
சகபக்குத்
தகலகமதொங்கும்
உறுப்பினர்
அவர்கசள, இன்கறய தினம் அரசொங்கக் கைக்குகள் பற்றிய
குழுவினது அறிக்கக ததொடர்பிலொன ஒத்திகவப்புசவகள
விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு, எனது கருத்துக்ககளயும் பதிவு
தசய்வதற்கு வொய்ப்பு வைங்கியகம குறித்து எனது நன்றிகயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்சறன்.
இந்த நொட்டின் வரவு தசலவுத்திட்டத்திற்கு ஒரு பொொிய
சுகமயிகனக் தகொடுத்துக் தகொண்டிருக்கின்ற அரச நிறுவனங்
களின் நட்டங்கள் என்பது, இந்த நொட்டின் தபொருளொதொரத்
துகறயில் மிக அதீதமொன அழுத்தங்ககளப் பிரசயொகித்து
வருவதொகசவ ததொடர்ந்தும் கொைப்படுகின்றன. குறிப்பொக,
அரசுக்கும் வர்த்தக தசயற்பொடுகளுக்கும் ஒத்துவரொது என்ற
நிகலயிகன உருவொக்கி வருகின்ற சமற்படி நிறுவனங்கள்
கொரைமொக பல்சவறு வொிச் சுகமகளொல் தபொதுமக்கள்
பொதிக்கப்படுகின்ற நிகலகமகசள கொைப்படுகின்றன. ஒரு
பக்கத்தில் சமற்படி அரச நிறுவனங்களில் பைியொற்றுகின்ற

ප්රශ්නනය විමසන ලිනන්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුව ගරු වශ්හාන් වසේමසංහ මහතා මූලාසනවයන් ඉවත්
වුවයන්, ගරු වේලු කුමාර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மொண்புமிகு தசஹொன் சசமசிங்க அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசவ, மொண்புமிகு சவலு குமொர் அவர்கள்
தகலகம வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, and
THE HON. VELU KUMAR took the Chair.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

தகௌரவ டக்ளஸ் சதவொனந்தொ அவர்கசள, உங்களது
உகரகயத் ததொடரலொம்.

ගරු ඩේලසන වේවානන්දා මහතා

(மொண்புமிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

அந்தந்த நிறுவனங்களின் ஏகனய பதவிகளுக்தகனக்
கல்வி, திறகம மற்றும் தகுதி அடிப்பகடயில் நபர்கள் ததொிவு
தசய்யப்படுகின்ற நிகலயில், அவற்றின் பிரதொனிகள் அரசியல்
நியமனங்களொக இருக்கின்ற நிகலயில், அந்த அரசியல்
நியமனங்களும் அந்தந்தத் துகறகள் சொர்ந்த அனுபவங்களுடன்
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கூடிய ஏகனய தகுதிககளயும் அடிப்பகடயொகக் தகொண்ட
கவகளொக இருத்தசல அவசிமொகின்றது.

தசயற்றிறகனயும் பொதுகொப்பிகனயும் உறுதி தசய்துதகொள்ள
இயலுமொக
இருக்குதமன
எண்ணுகின்சறன்.
எனசவ,
இவ்விடயம் ததொடர்பில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அவதொன
தமடுக்க சவண்டும் எனக் சகட்டுக் தகொள்கின்சறன்.

நட்டசமற்படுகின்ற அரச நிறுவனங்ககளக் கட்டிதயழுப்பு
வதற்கொகதவனக் கூறப்பட்டு, அரச ததொைில்முயற்சிகள்
அகமச்சு உருவொக்கப்பட்டது. எனினும், அந்த அகமச்சு அரச
நிறுவனங்ககள விற்கின்ற அகமச்சொகக் கொைப்படுகின்றசத
அன்றி, அரச நிறுவனங்ககளக் கட்டிதயழுப்புவதொகத் ததொிய
வரவில்கல. ஒரு சில அரச மற்றும் தனிப்பட்ட ஆய்வு
ொீதியிலொன அறிக்ககககளப் பொர்க்கின்றதபொழுது, இந்த
நொட்கடப் தபொறுத்தவகரயில் அரசொங்கமொனது வர்த்தக
முயற்சிகளில் ஈடுபடுவது சொத்தியமொனதொக இல்கலதயன்ற
விடயம் வலியுறுத்தப்பட்டு வருவகத நொம் கொைக்கூடியதொக
இருக்கின்றது. இந்த இடத்தில் அரசியல் தகலயீடுகள்,
அடிப்பகட தசயற்றிறன் இன்கம, இயலொகம - முயலொகம
சபொன்ற
கொரைிககள
நொம்
முதன்கமப்
படுத்த
சவண்டியுள்ளது.

சமலும்
அகமச்சுக்கள்,
மொகொை
சகபகள்,
அரச
திகைக்களங்கள்,
ஆகைக்குழுக்கள்,
உள்ளூரொட்சி
மன்றங்கள், மொவட்ட தசயலகங்கள் ததொடர்பிலொன நிதி
நிர்வொகம் மற்றும் தசயலொற்றுகக ததொடர்பிலும் அரசொங்க
கைக்குகள் ததொடர்பிலொன குழுவின் மூன்றொவது அறிக்கக
எடுத்துகரக்கின்றது. தபொதுவொகசவ சமற்படி அகனத்துத்
துகறகள் சொர்ந்தும் பொர்க்கின்றசபொது, நிதி விதிகள் மற்றும்
தசயற்றிறன்
விதிகள்
பின்பற்றலொன
விகிதொசொர
நிகலகமககள இங்சக கொைக்கூடியதொக இருக்கின்றது.
உள்ளூரொட்சி மன்றங்களுக்கொன சதர்தகல இலகுபடுத்தும்
வககயில் எனக் கூறப்பட்டு, தகொண்டு வரப்பட்ட புதிய
சதர்தல் முகறகமயின் பிரதிபலன்ககள நொம் இப்சபொது
அனுபவித்துக் தகொண்டிருப்பகத இங்சக சுட்டிக்கொட்ட
சவண்டும்.

[ගරු ඩේලස් ශේවානන්දා මහතා]

எனசவ, இந்த நிகலயிலிருந்து நொங்கள் சமற்படி அரச
நிறுவனங்கள்
ததொடர்பில்
அவதொனம்
தசலுத்த
சவண்டுசமயன்றி, அவற்றிகன உடனடியொக விற்றுவிட
முயற்சிப்பகத மொத்திரசம குறியொகக் தகொள்ளல் நல்லதல்ல.
ஏதனனில், இங்கு அரச நிறுவனங்களில் சவகலவொய்ப்பு
தபற்றிருப்சபொரது வொழ்வொதொரம் ததொடர்பிலும் சிந்திக்க
சவண்டியுள்ளது. அசதசநரம், எமது பகுதிகளில் ஏற்தகனசவ
தசயற்பட்டிருந்த அரச நிறுவனங்ககளயும் தற்சபொகதய
சதகவகளுக்சகற்ப மறுசீரகமக்கப்படசவண்டிய சதகவகளும்
இருப்பசதொடு, ஏகனய வளங்ககளப் பயன்படுத்தியதொன புதிய
ததொைில்முயற்சிகளின் உருவொக்கங்களும் சதகவப்படுகின்றன.
அந்த வககயில் சமற்படி அரச நிறுவனங்ககள முன்தனடுப்
பது ததொடர்பில் நீண்ட கொலத்திற்குொிய தசயற்றிறன் தகொண்ட
தகொள்கக வகுப்புக்கள் அவசியமொகின்றன.
தபொதுப் படுகடன் தபறுதலொனது கட்டுப்பொட்டுக்குள்
தகொண்டு வரப்பட சவண்டும் எனும் தகொள்கக உறுதியில்,
இந்த அரசு ததொடர்ந்து தசயற்படுகின்ற நிகலயில், அரச
தசொத்துக்ககள விற்கின்ற ஒரு நிகலக்கும் தள்ளப்படலொம்.
ஆனொல், விற்பகன மூலமொகப் தபறப்படுகின்ற வருமொன
மொனது வொி வருமொனத்திகனப் சபொலன்றி, ஒரு முகற
மொத்திரசம கிகடக்கப் தபறக்கூடிய வருமொனமொகும் என்பகத
இங்கு சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்சறன். அத்துடன், விற்பகன
என வருமிடத்து, நட்டசமற்பட்டுள்ள அரச நிறுவனங்ககள
யன்றி, இலொபம் ஈட்டக்கூடிய அரச நிறுவனங்களுக்சக
சந்கதயில் சகள்விகள் இருக்கும் என்பதுதொன் யதொர்த்தமொகும்.
அந்த வககயில், அரசின் இலொபம் ஈட்டுகின்ற நிறுவனங்களின்
பங்குககள விற்பதன் மூலமொக இதகனச் சொத்தியமொக்கலொ
தமன முயற்சித்தொலும், நொளகடவில் அரசின் பங்குகளின் வீதம்
குகறந்து, அரசின் தசலவினங்ககள ஈடுதசய்து தகொள்வதற்குப்
பயன்பட்ட தசொத்துக்கள் அகனத்தும் இறுதியில் தனியொர்வ
சமொகிவிடும் நிகல ஏற்பட்டு விடும்.
அசதசநரம், பங்குச் சந்கத ஊடொன விற்பகனயின்சபொது,
பங்குகளின் மதிப்பொனது அவற்றின் உண்கமயொன மதிப்பில்
நிர்ையம் தபறொமல், சந்கத நிகலயில் கொைப்படுக்கின்ற
பல்சவறு சக்திகளின் தொக்கங்களின் அடிப்பகடயிசலசய
அகவ நிர்ையிக்கப்படுகின்ற நிகலகமகசள கொைப்படு
கின்றன. எனசவ, அரச நிறுவனங்கள் - அரச தனியொர்
மயப்படுத்தலுக்கு
உட்படுத்தப்படுமொனொல்,
அவற்றின்

சவட்பொளர்களுக்கு அதிக தசலவுககள ஏற்படுத்துகின்ற
விருப்பு வொக்கு முகறகம ஒைிக்கப்பட்டு, இன்று சவட்பொளர்
களுக்குச் தசலவிகனக்
குகறத்து, அரசுக்குப்
பொொிய
தசலவிகன ஏற்படுத்தும் வககயில் அதிகொித்த உறுப்பினர்
ககளக் தகொண்டதொகசவ இந்த உள்ளூரொட்சி மன்றங்கள்
உருவொகியிருக்கின்றன.
அசதசநரம்,
பைமுள்ளவர்கள்
வட்டொரங்களில் தவற்றி தபறக்கூடிய நிகலகமயிகனயும்
இது
எற்படுத்தியிருக்கின்றது.
60
வீதம்
வட்டொர
முகறகமயிலும் 40 வீதம் விகிதொசொர முகறகமயிலும் எனக்
கூறப்பட்டொலும், இன்று நகடமுகறயில் 100 வீதம் விகிதொசொர
முகறயிசலசய இந்தத் சதர்தல் முகறகம தசயற்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றதொகசவ உைர முடிகின்றது. அந்த வககயில்,
வட்டொரங்களில் தவற்றி தபற்ற கட்சிகளின் தவற்றியொனது
முடங்கிப் சபொய், சதொல்விகண்ட கட்சிகளின் பலமொன
எதிர்க்கட்சிகள்
உருவொக்கம்
தபற்றுள்ள
நிகலயில்,
தவற்றியொளர்களொல்
மக்களுக்கு
ஆற்ற
சவண்டிய
தபொறுப்புகள் ததொடர்பிலொன தீர்மொனங்கள் சபொதிய தபரும்
பொன்கம இன்றிய நிகலயில் பலம்வொய்ந்த எதிர்க்கட்சிகளின்
எதிர்ப்புகளுக்கு
முகங்தகொடுக்க
சவண்டிய
சிக்கலொன
நிகலகமகள் சதொற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளன.
மொகொை சகபககளப் தபொறுத்தவகரயில், நிதி விதிகள்
ததொடர்பிலொன
முகறகமகள்
பின்பற்றப்படொத
நிகல
தபொதுவொகசவ அவதொனிப்புப் தபறுகின்ற நிகலயில், இது
பல்சவறு
ஊைல்,
சமொசடிகளுக்கு
வைிசயற்படுத்தும்
நிகலயொகசவ ததன்படுகின்றது.
இந்தச் சகபயில் நொன்
ஏற்கனசவ பல தடகவகள் சுட்டிக்கொட்டியுள்ள வககயில்
வடக்கு மொகொை சகபயில் எற்கனசவ நியமனம் தபற்றிருந்த
அகமச்சர்களுக்கு எதிரொக ஊைல், சமொசடிக் குற்றச்சொட்டுகள்
வடக்கு
மொகொை
சகபயின்
ஆளுந்தரப்பினரொசலசய
முன்கவக்கப்பட்டு, அது ததொடர்பில் வடக்கு மொகொை
முதலகமச்சரொல் ஒரு விசொரகைக் குழுவும் நியமிக்கப்பட்டு,
விசொரகைகள் சமற்தகொள்ளப்பட்டு வருவதொகக் கூறப்பட்டு,
அந்த நொன்கு அகமச்சர்களும் பதவி நீக்கஞ் தசய்யப்பட்டனர்.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்னும் ஒரு நிமிடம்
இருக்கின்றது.
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ගරු ඩේලසන වේවානන්දා මහතා

(மொண்புமிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

ஆனொல், அவர்கள் ததொடர்பில் சவறு சட்ட நடவடிக்கககள்
எதுவும் இதுவகரயில் சமற்தகொள்ளப்படவில்கல.
அசத
சநரம், சமற்படி நொன்கு அகமச்சர்களினதும் அகமச்சுக்கள்
சபொக, வடக்கு மொகொை முதலகமச்சொின் கீைிருக்கின்ற
அகமச்சுக்கள் ததொடர்பிலும் ஊைல், சமொசடிக் குற்றச்
சொட்டுக்கள் முன்கவக்கப்பட்டன. எனினும், அகவ ததொடர்பில்
எவ்விதமொன விசொரகைகளும் சமற்தகொள்ளப்படவில்கல.
இத்தககய நிகலகமயின் மத்தியில் தற்சபொது வடக்கு
மொகொைத்தில் நியமனம் தபற்றிருக்கின்ற கல்வி அகமச்சர்
உள்ளிட்ட அகமச்சர்களுக்கு எதிரொகவும் ஊைல், சமொசடிக்
குற்றச்சொட்டுகள் முன்கவக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அசதசபொன்று கடந்த கொலத்தில் 'தநல்சிப்' உதவித்
திட்டத்தில் யொழ். மொவட்ட உள்ளூரொட்சி மன்றங்களில்
இடம்தபற்றிருந்த சமொசடிகள் ததொடர்பில் இதுவகரயில் உொிய
விசொரகைகள் சமற்தகொள்ளப்படவில்கல. இது ததொடர்பில்
வடக்கு மொகொை சகப விசொரகைககள சமற்தகொண்டதொகக்
கூறப்பட்டிருந்த நிகலயிலும், அது குறித்து எவ்விதமொன
தகவல்களும் இல்லொத நிகலயில், அது குற்றவொளிககளக்
கொப்பொற்றுகின்ற ஒரு தந்திசரொபொயம் என்சற கருதப்பட
சவண்டியுள்ளது. எனசவ, எமது மக்களுக்கொன நிதி - எமது
மக்களின் நிதி - இவ்வொறு முகறசகடுகளுக்கு ஒரு சில
நபர்களொல்
உட்படுத்தப்படுகின்ற
நிகலயில்,
அகவ
ததொடர்பில் உொிய சட்ட நடவடிக்கககள் சமற்தகொள்ளப்பட்டு,
குற்றவொளிகள் இனங்கொைப்பட்டு, தண்டிக்கப்பட சவண்டும்
என்பகத மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகின்சறன். நடந்து
முடிந்தகவ ததொடர்பில் முகறயொன சட்ட நடவடிக்கககள்
சமற்தகொள்ளப்படுவதுடன்,
அத்தககய
தவறுகள்
நடக்கொதிருப்பதற்கும் வைிவககககள சமற்தகொள்ள சவண்டும்.
அத்துடன், தசயற்றிறன் என்பது தபொதுவொகசவ எமது
பகுதிகளில் மக்கள் பயன்தபற சவண்டிய அரச நிறுவனங்களில்
குகறவொகசவ
கொைப்படுகின்றது.
இதற்குப்
சபொதிய
ஆளைிகள் இன்றிய குகறபொடுகளும் ஒரு கொரைமொக இருக்
கின்றது. சமலும், நிரப்பப்பட சவண்டிய ஆளைி தவற்றிடங்
களுக்குத் ததன் பகுதிககளச் சொர்ந்தவர்கள் நிரப்பப்பட்டு
வருகின்ற நிகலயில், தமொைி மற்றும் சூைல் குறிப்பொக, பிரசதச
பொிச்சயமற்ற
கொரைங்களொலும்
அரச
நிறுவனங்களின்
பயன்பொடுககளப் தபறுவதில் எமது மக்கள் பொொிய சிரமங்
களுக்கு முகங்தகொடுத்து வருகின்றனர். எனசவ, இத்தககய
பொதகங்கள் இனங்கொைப்பட்டு, அவற்கற அகற்றுவதன்
ஊடொகசவ எமது பகுதிகளில் அரச துகற சொர்ந்த நிறுவனங்
களொல் சபொதிய பயன்ககள எமது மக்களுக்கு வைங்க முடியும்.
மொகொை சகபகள் மற்றும் உள்ளூரொட்சி நிறுவனங்ககளப்
தபொறுத்தவகரயில் ஏகனய மொகொை சகபகள் மற்றும் ஏகனய
மொகொைங்களின் உள்ளூரொட்சி மன்றங்களுடன் எமது பகுதி குறிப்பொக வடக்கு மொகொைத்தின் மொகொை சகபகயசயொ,
அல்லது வடக்கு மொகொைத்தின் உள்ளூரொட்சி சகபககளசயொ
அகடவு மட்டத்தில் ஒப்பிட்டுப் பொர்க்க முடியொது. ஏகனய
மொகொைங்ககளப் தபொறுத்தவகரயில் மொகொை சகபகளும்
உள்ளூரொட்சி சகபகளும் மக்கள் நலன்சொர்ந்து தசயற்பட்டு
வருகின்றசபொதிலும், எமது பகுதியில் அது ததொடர்ந்தும் மக்கள்
நலன் சொரொத தசயற்பொடுகளிசலசய ஈடுபட்டு வருகின்றன.
அதொவது, மக்களின் உைர்வுககள அறிந்து தசயற்பட்டு,
மக்களின் பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்குப் பதிலொக மக்ககள
சமலும், சமலும் உைர்வுபூர்வமொகத் தூண்டியும் சீண்டியுசம
வருகின்றன. மறுபக்கத்தில் ஏகனய மொகொைங்களுக்கு மத்திய
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அரசின் சநரடிப் பங்களிப்புகள் கிகடக்கப் தபறுகின்றசபொதும்,
வடக்கில் அந்த நிகல அொிததன்சற கூறசவண்டும். ஒன்று
மத்திய அரசின் சநரடிப் பங்களிப்புகள் சபொதியளவு வருவ
தில்கல. வந்தொலும், அங்கு அவற்கற சமற்தகொள்ள விடுவ
தில்கல என்ற நிகலசய கொைப்படுகின்றது.
எனசவ,
மக்களது நலன் சொர்ந்த பைிககள சமற்
தகொள்வகதப் புறக்கைித்து வருகின்ற விருப்பமின்கம,
முயலொகம, இயலொகம தகொண்டவர்களிடம் எமது பகுதியின்
அரச
நிறுவனங்கள்
மொட்டிக்தகொண்டு,
தசய்வதறியொத
நிகலகம ததொடர்கின்றசபொது, எமது மக்கசள மீள முடியொத
வொழ்க்ககச்
சுகமககள
அரவகைத்துக்
தகொண்டு
வொைசவண்டிய நிகல ஏற்பட்டுள்ளதொல், வடக்கு மொகொை
சகபயின் உத்திசயொகபூர்வ கொலம் முடிவகடந்தவுடன், எமது
மக்களின் விடிவு கருதி வடக்கு மொகொை சகபக்கொன சதர்தகல
இந்த அரசு உடன் நடொத்த முன்வரசவண்டுதமனக் சகட்டுக்
தகொண்டு, சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்சறன்.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

நன்றி! அடுத்து, தகௌரவ பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட
அவர்கள்!

[අ.භා.3.((]

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද දින ගරු (ෛවදය) නලින්ද
ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමා විසින් සභාව කේතබන අවස්ථාශේ ඉදිරිපත්
කරන ලද ශයෝජනාව සම්බන්ධව කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත්
කරන්න මටත් අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටට පත්වන අතර, ඒ
අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශම්
වන විට මමත් රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සාමාජිකයකු
ශලස ක්රියා කරනවා. නවක මන්ත්රීවරයකු හැිමයට මම රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ අසුන් ගත්තාම, එහි සභාපති ගරු
ලසන්ත අලගියවන්න නිශයෝජය ඇමතිතුමා එම කාරක සභාව
ශමශහයවන ආකාරය පිළිබඳව ඇත්ත ව ශයන්ම මම එක්තරා
විධියකින් රවදුමයට පත් වුේා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්
ආකාරශයන් පසුගිය කාල පරිච්ශේදය තුළ අශප් රශට් රජශත
ආයතනවල ගිණුම් පරීක්ෂාවට ලක් වුේා නම්; විමර් නයකට
ලක් වුේා නම්, අද අපි දකින ශබොශහෝ දුර්වලතා, රාජය ශසේවශත
ඇති ශබොශහෝ දූෂේ, අක්රමිකතා අපට අවම කරගන්න ශනොශවයි,
අද තිශබන තත්ත්වශයන් සියයට 90කට වැඩි ප්රමාේයක් නැති
කරගන්න තිබුේාය කියා මා වි ්වාස කරනවා.
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපති ගරු ලසන්ත
අලගියවන්න මැතිතුමාශේ ශමශහයවීශමන් නිකුත් කරන ලද
ශපොදු නිරීක්ෂේ, නිගමන සහ නිර්ශේ පිළිබඳව 2019 ශදසැම්බර්
08වන දා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවක් තිශබනවා. ශම් වාර්තාව කියවා
බැලුවාම අපට ශපශනනවා, රජශත එක් එක් ආයතන පිළිබඳව යම්
යම් නිගමන, නිරීක්ෂේ සහ නිර්ශේ එහි ඉදිරිපත් කර තිශබන
බව. ඒ ශබොශහෝ නිරීක්ෂේ සහ නිර්ශේ ශදස බැලුවාම අපට
ශපනී ගියා, ඇතැම් ආයතනවල අභයන්තර විගේනය සඳහා
ප්රමාේවත් නිලධාරින් පිරිසක් ශනොමැතිකමින් සමහර විගේනයන්
ප්රමාදවී ඇති බව. මම ඒ පිළිබඳව උදාහරේයක් කියන්නම්. ශම්
වන විට තැපැේ ශදපාර්තශම්න්තුශේ වැඩ වර්ජනයකුත් තිශබන
නිසා ශම් කාරේය ඉස්මතු කරන එක ශහොඳයි කියා මා කේපනා
කළා.

641

642

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු බන්දුල ලාේ බණ්ඩාරිශගොඩ මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2017 ශදසැම්බර් 08වන දා
ඉදිරිපත් කළ වාර්තාශේ 11වැනි පිටුශේ ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:
"2013 වසශර් දී අනාවරේය වූ, තැපැේ කාර්යාල 0(ක සිදුව තිබූ රුපියේ
8,613,000/-ක වංදාවක් සම්බන්ධශයන් සිදු කරන ලද විමර් න කටයුතු
සඳහා වසර 03 සිට වසර 13 දක්වා කාලයක ප්රමාදයක් සිදුවී තිබිික.
තැපැේ කාර්යාල හා ඒ හා සම්බන්ධිත අං වල සිදුව ඇති දූෂේ, වංදා හා
අක්රමිකතා සම්බන්ධශයන් සිදුවන විමර් න කාර්යාවලිය ඉතා මන්දගාමීය 
බව අවධාරේය කළ කාරක සභාව, එම විමර් න හා පරීක්ෂේ කටයුතු
කඩිනම් කරන ශලස ප්ර.ග.නි./ග.නි. හට උපශදස් ශදන ලදී. ශමම
ප්රමාදයන්ට ශහේතුව විමර් න අං ශත පවතින නිලධාරි හිඟය බවත්, දැනට
එම අං ශත ශසේවශත ශයදී සිිමනුශත නිලධාරින් 1)ශදශනකු පමේක්
බවත් අනාවරේය විය. 201).12.31 දින වන විට විමර් න 2,711ක
ප්රමාේයක් පවතින බව ශහළිදරේ වූ ශහයින්, ඒවා නිරාකරේය සඳහා
ශර්ඛීය අමාතයාං ය මැදිහත්වී කටයුතු කළ යුතු බව කාරක සභාව විසින්
අවධාරේය කරන ලදී."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වසර 3 සිට වසර 13ක් දක්වා
කාලයක් ශම් ප්රමාදය සිදු ශවන්න ශහේතු වි තිශබන්ශන් අභයන්තර
විගේන නිලධාරින්ශේ හිඟකමයි. මම හිතන හැිමයට අද අශප්
රශට් සංවර්ධන නිලධාරින් හැිමයට බඳවා ගත් උපාධිධාරින් වි ාල
සංඛයාවක් ඉන්නවා. මම ඒ අයට අශගෞරව කරන්නට ශනොශවයි
ශම්වා කියන්ශන්. ඒ අය සමහර ශවලාවට පාරට ඇවිේලා
උේශඝෝෂේය කරනවා, "අපට duty එකක් ශදන්න. රාජකාරියක්
ශදන්න. අපට රාජකාරියක් නැහැ." කියලා. ඇයි, ශම් රශට් සිිමන
බඳවා ගත් උපාධිධාරින්ශගන් ශහෝ ඉදිරිශතදී බඳවා ගන්නා
පිරිශසන් ශම් සඳහා රවහුණු කරලා නිලධාරින් පත් කළ
ශනොහැක්ශක්?
මම අවුරුදු 23ක් පළාත් සභාව නිශයෝජනය කරලායි
පාර්ලිශම්න්තුවට ආශේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප්
පළාත් සභාවල ගිණුම් කාරක සභාවල මීය ට අවුරුදු 10කට 15කට
කලින් ගිණුම් වාර්තා තමයි තවම පරීක්ෂා කරන්ශන්. ශම්වා
පරීක්ෂා කරලා යම් යම් නිරීක්ෂේ සහ නිර්ශේ වලට යන විට ඒ
ආයතනවල සිදු වන්නට ෑනෑ විනා ය, රටට සහ ජනතාවට සිදු
විය යුතු අවාසිය සිදු වී හමාරයි. සමහර ශවලාවට ශම්වාට වග කිව
යුතු නිලධාරින් ඒ ස්ථානවල නැහැ. සමහර කාරේා විභාග කරන
විට වග කිව යුතු නිලධාරින් විරාම ගිහිේලා, තවත් සමහර අය
වි ්රාම ගිහින් මිය ගිහින්. ඒ වාශේම ශම්වාට වග කිව යුතු සමහර
ශේ පාලනඥපයිනුත් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද අපට නිගණ්ධයන්ශගන්
බේ අහන්නට සිේධ ශවලා තිශබනවා. බුදු රජාේන් වහන්ශසේශේ
කාලශත ්ශේතාම්බර සහ දිගම්බර කියලා නිගණ්ධ නාථ
රවත්රයන්ශේ ශගෝලශයෝ වර්ග ශදකක් හිිමයා. කට්ිමයක් සුදු ශරදි
කඩක් පමේක් ඇඳශගන හිිමයා. ඒ අයට කිේවා ්ශේතාම්බර
කියලා. තව කට්ිමයක් නිර්වස්ත්රව, -ඇශේ නූේ ශපොටක්වත්
නැතිව- හිිමයා. ඒ අයට කිේවා දිගම්බර කියලා. ඒකාබේධ
කේලිශත කට්ිමයත් ඔය වාශේ කණ්ඩායම් ශදකකයි ඉන්ශන්. එක
කට්ිමයක් ්ශේතාම්බර, අශනක් කට්ිමය දිගම්බර. ඒ අයශේ දූෂේ,
වංදා, ශහොරකම් විභාගයට ශනොගැනීශම්, පරීක්ෂේයට භාජනය
ශනොකිරීශම්, ශම්වාට නිසි දඬුවම් ශනොදීශම් ශහේතුව නිසායි අද අපට
දිගම්බරයන්ශගන් බේ අහන්නට ශවලා තිශබන්ශන් මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ වගකීම මමත් නිශයෝජනය කරන රජය
සහමුලින්ම භාර ගන්නවා. ඒක තමයි වුණු බරපතළ ප්ර ්නය
වන්ශන්. රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව අද ක්රියාත්මක වන
විධියට මීය ට ශපර ක්රියාත්මක ශවලා ශම් නිරීක්ෂේ සහ
නිර්ශේ වලට යම්කිසි ක්රියාමාර්ගයක් ගත්තා නම්, අශප් ගරු
නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමා ශයෝජනා කරන්නා වාශේ අදාළ

ආයතනවලින් ශම්වාට අව ්ය කරන යම් පරීක්ෂේ සිදු කරලා
දඬුවම් දිය යුතු අයට දඬුවම් දුන්නා නම් අද අපට සිේධ ශවලා
තිශබනවා වාශේ දිගම්බරයන්ශගන් -නිර්වස්ත්රව ඉන්න අයශගන්බේ අහන්නට වුවමනාත් නැහැ. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශම් රශට්
එදා හිටරව ශේ පාලනඥපයන්ටත්, නිලධාරින්ටත්, අද පත් වුණු
අයටත්, අනාගතශත පත් වන අයටත් ඒක ශහොඳ පූර්වාදර් යක්
බවට පත් ශවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාශේ නිර්ශේ , නිරීක්ෂේ ක්රියාත්මක කළ යුතු යැයි
හැඟශවන කේ තැබීශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් වන ශවලාශේ මම
ශයෝජනාවක් විධියට අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් ශේ පාලනඥපයින්,
මහජන නිශයෝජිතයින් රවහුණු කිරීශම් කුමන ශහෝ ආයතනයක්
ආරම්භ කරන්නට අව යයි.
්
එවැනි යම් යම් ආයතන තිශබනවා, ශ්රී
ලංකා පදනම් ආයතනය වැනි ඒවා. නමුත්, ඒවා ප්රමාේවත්
නැහැ. ප්රාශේශීය මට්ටශම් ඉඳලා එන ශේපාලනඥපයින්ට
විදයාත්මකව දැනුමක්, අවශබෝධයක් ශදන්නට රවළුවන් නිසි
ආයතනයක් අශප් රශට් නැහැ. ශම් රශට් මහජන මුදේ හුඟාක්
විනා ශවන්නට ඒක ප්රධාන ශහේතුවක් ශවනවා. සමහර අය
ප්රාශේශීය සභාවලට පත් ශවනවා. ඒ අය මහජන නිශයෝජිතශයෝ.
හැබැයි, ප්රාශේශීය සභාශේ සභාපතිවරයාට ප්රාශේශීය සභා පනත
අනුව වි ාල බලයක් තිශබනවා. අලුශතන් පිහිටුවූ ප්රාශේශීය සභා
පත් ශවන්නට කලින් මීය ට ශපර තිබුණු ප්රාශේශීය සභා
සභාපතිවරයා තමයි ශදක් පත්වලට අත්සන් කශළේ. දකුණු
පළාශත් ප්රාශේශීය සභා සභාපතිවරශයකුට එක අවස්ථාවක
විමර් නයක් ආවා, ඔහුශේ නමටම ශදක් පතක් ලියාශගන
ලාච්චුශේ දාශගන ඉඳලා. හරි දැනුමක් තිබුේා නම්, හරි
අවශබෝධයක් තිබුේා නම් ශම් වාශේ ශේවේ කරන්ශන් නැහැශන්.
මහජනයා ඡන්දය දීලා පත් ශවලා එන බව හැබෑව. ශම් රශට් ශම්
සා වි ාල මුදේ කන්දරාවක් කාබාසිනියා වුණු එශක් රණන්දු - රණරේ
ගන්නා මහජන නිශයෝජිතශයෝ රවහුණු කරන්නට යම්කිසි
පිරිවැයක් දැරුවාට පාඩුවක් නැහැ. අඩුම තරමින් ඒ අයට ශම්ක
පාධමාලාවක් හැිමයට ලබා දුන්නත් ඇති වරදක් නැහැ. ප්රාශේශීය
සභාවලින් පටන් අරශගන, පළාත් සභා, පාර්ලිශම්න්තුව දක්වා
වන සියලුම මන්ත්රීවරුන්ට යම්කිසි අවශබෝධයක් ශදන්නට ෑනෑ.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා,
තිශබනවා.

ඔබතුමාට

තව

විනාඩියක

කාලයක්

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශගන් තවත් තත්පර
කිහිපයක් ඉේලනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තව විනාඩියක කාලයක් තිශබනවා.

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)

පළාත් සභාශේ ඉඳලා යම් යම් කාරේා දන්න ශකශනකු
හැිමයට මට කියන්න ශගොඩක් කාරේා තිශබනවා. කාලය ශකිම
නිසා රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශවන් එළියට එන සමහර
කාරේා ගැන මට දැන් ප්රකා කරන්න අපහසුයි. දැන් බලන්න,

643

2018 ජුනි 19

ජාතික ශකෞතුකාගාර ශදපාර්තශම්න්තුව ගැන. අපි දන්නවා, 2012
වසශර් එහි ශසොරකමක් සිදු වුණු බව. ශසොරකම සිදු වුේාම ජාතික
ශකෞතුකාගාරය භාණ්ඩවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධශයන් යම් කිසි
වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරන්න ෑනෑ. හැබැයි, ශමොකක්ද වුශණ්?
අශප් රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ නිරීක්ෂේ හා
නිර්ශේ වල තිශබනවා, "ශහොරකශමන් වසර පහක් ගත ශවලා
තිබුේත් නිසි පරිදි ආරක් වත කැමරා පේධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට
ශම් දක්වා කටයුතු කර ශනොමැත." කියලා. ශම් ශකොතැනද? ජාතික
ශකෞතුකාගාර ශදපාර්තශම්න්තුශේ. ජාතික ශකෞතුකාගාර
ශදපාර්තශම්න්තුව කියලා කියන්ශන් අපි කවුරුත් හදවත වාශේ
ආරක්ෂා කළ යුතු තැනක්, අශප් ඉතිහාසය පිළිබඳව සඳහන්
තැනක්, අශප් මතු පරම්පරාවට අශප් ඉතිහාසය පිළිබඳව යම්
පාඩමක් කියලා ශදන්න රවළුවන් තැනක්. අපි දන්නවා, 2012
වසශර් ශමතැන ශහොරකමක් වුණු බව. දැන් තත්ත්වය මම දන්ශන්
නැහැ. ශම්ක, 2017 ශදසැම්බර් වාර්තාව. CCTV camera ිමක සවි
කර ගන්න අවුරුදු පහක් ගිහිේලා තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ඒක නිසා ශම් ශයෝජනාව වැදගත් කියලා මම
කේපනා කරනවා. ශමොකක් නිසාද? රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාව ඉදිරිපත් කරන නිරීක්ෂේ, නිර්ශේ ක්රියාත්මක කරන්න
යාන්ත්රේයකුත් තිබිය යුතුයි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)

ඒ සඳහා වහාම කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මමත් ශම් අදහසට
එකඟ ශවනවා. මම මීය ට වඩා කාලය ගන්න බලාශපොශරොත්තු
ශවන්ශන් නැහැ. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්, රජශත ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාව අද යන ශම් ගමන ඉස්සරහට ගිහිේලා ශම්
රශට් ජනතාවශේ මහජන මුදේ-ශේපළ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
ශහොඳ පවුරක් හැිමයට ක්රියා කිරීමට ක්තිය ලැශේවා! කියා
ප්රාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස්තුතියි. Next, the Hon. Gnanamuthu Srineshan.
[பி.ப. 3.55]

ගරු ඥානමුත්ුර ශ්රීවන්සන් මහතා

(மொண்புமிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீசநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்று
இங்கு அரசொங்கக் கைக்குகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கக
ததொடர்பொன விவொதம் நகடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றது.
அரச நிறுவனங்களின் கைக்குககள சமற்பொர்கவ தசய்தல்
ததொடர்பொன அறிக்ககயில் பிரதொன நிறுவனங்களும் துகை
நிறுவனங்களும்
இடம்தபற்றிருக்கின்றன.
அகமச்சுக்கள்,
திகைக்களங்கள், மொவட்டச் தசயலகங்கள், உள்ளூரொட்சி
நிறுவனங்கதளன்று தமொத்தமொக 519 பிரதொன நிறுவனங்கள்
ததொடர்பொகவும், மொகொை சகபகள், பிரசதசச் தசயலகங்கள்
மற்றும் அகமப்புக்கதளன்று 842 துகை நிறுவனங்கள்
ததொடர்பொகவும் குறித்த அறிக்ககயில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்
கின்றது. அந்த வககயில், அரசொங்கக் கைக்குகள் பற்றிய
குழுவின் விடயப் பரப்புக்குட்பட்டிருக்கின்ற நிறுவனங்களின்
கைக்குகள்
ஆய்வு
தசய்யப்பட்டு
அறிக்ககப்
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படுத்தப்பட்டிருக்கின்றகம பற்றிய ஒரு முக்கியமொன விடயம்
இன்கறய விவொதத்தின் கருப்தபொருளொக இருக்கின்றது.
கொகலசவகளப் பத்திொிககக் கண்சைொட்டத்தின்சபொது
நொன் ஒரு தசய்திகயப் பொர்த்சதன். அதொவது அரச நிதியில்
நொற்பது சதவீதமொனகவ வீண் விரயம் தசய்யப்படுகின்ற
ததன்ற ஒரு கருத்து அங்சக கூறப்பட்டிருந்தது. அப்படி
தயன்றொல்
அறுபது
சதவீதமொன
நிதிதொன்
தசலவு
தசய்யப்படுகின்றததன்று எங்களொல் மறுதகலயொக ஊகித்துக்
தகொள்ள முடியும். ஒரு ஜனநொயக நொட்டில் மக்களுக்கொகப்
பைியொற்றக்கூடிய
திகைக்களங்களொக
இருக்கலொம்;
அகமச்சுக்களொக இருக்கலொம்; மொவட்டச் தசயலகங்களொக
இருக்கலொம்;
பிரசதச
தசயலகங்களொக
இருக்கலொம்;
உள்ளூரொட்சி
நிறுவனங்களொக
இருக்கலொம்,
இகவ
மக்களுக்கொகச்
சசகவயொற்றுவதற்கொக,
நிதியிகனக்
ககயொளுகின்ற அதிகொரங்களும் அவற்றுக்கு
வைங்கப்
பட்டிருக்கின்றன. இந்த நிகலயில் நொற்பது சதவீதமொன நிதி
வீண் விரயம் தசய்யப்படுகின்றது என்றொல், இகத ஐம்பதுக்கு
ஐம்பது என்று மட்டந்தட்டிப் பொர்க்கின்றசபொது மக்களுக்கொகச்
தசலவுதசய்யசவண்டிய நிதியின் ஐம்பது சதவீதமொன நிதி
வீண் விரயம் தசய்யப்படுகின்றததன்று குறிப்பிட முடியும்.
அழுத்தமொகச் தசொல்வதொக இருந்தொல் நொற்பது சதவீதமொன
நிதி வீண் விரயம் தசய்யப்படுகின்றது.
இன்று சட்டபூர்வமொன தசயற்பொடுகளுக்கப்பொல் சொதொரை
நிகழ்வுகளொகப் பல விடயங்கள் நகடதபற்றுக் தகொண்டிருக்
கின்றன. அந்த வககயில் தபொருட்ககளக் தகொள்வனவு
தசய்கின்றசபொது தரகுப் பைம் தபற்றுக்தகொள்ளல் என்ற
விடயமொனது சொதொரைததொரு ககங்கொியமொகக் கருதப்
படுகின்றது. தபொதுவொக சந்கதயில் குகறந்த விகலயில்
சகள்வி மனுக்ககளக் சகொொி, குகறந்த விகலயில் தரமொன
தபொருட்ககளக் தகொள்வனவு தசய்ய முடியுதமன்கின்ற ஒரு
நிகலப்பொடு
கொைப்பட்டொலும்,
அசநகமொக
தரமற்ற
தபொருட்கள்
தகொள்வனவு
தசய்யப்படுவதும்
உயர்ந்த
விகலயில் அதற்குொிய பற்றுச்சீட்டுக்கள் தபறப்படுவதுமொன
நிகலகமயில், தமொத்தத்தில் எங்களுகடய
மக்களுக்கொகச்
தசலவு
தசய்யப்படுகின்ற
பைம்
வீண்
விரயம்
தசய்யப்படுகின்றது.
அரச நிறுவனங்களில் சநொோ்கமயொகப் பைியொற்றுகின்ற
அதிகொொிகள் மற்றும் அலுவலர்ககள நொங்கள் என்றும்
பொரொட்டுகின்சறொம்.
மனச்சொட்சிப்படியும்,
கடவுளுக்குப்
பயந்தும்
பைியொற்றுகின்ற
அதிகொொிகள்
மற்றும்
அலுவலர்ககள ஒருசபொதும் குகறகூறுவதற்கில்கல. ஆனொல்,
எமது நொட்டில் நிதி சமொசடிகள், ஊைல்கள் அல்லது
ஒழுங்கீனங்கள் அல்லது வீண் விரயங்கள் வொகையடி
வொகையொக, சர்வசொதொரைமொக நிகழ்ந்து தகொண்டிருக்கின்ற
படியொல் எமது நொடு அபிவிருத்தியகடந்து வருகின்ற நொடுகள்
பட்டியலிலிருந்து விடுபட்டு அபிவிருத்தியகடந்த நொடுகள்
பட்டியலுக்குள் முன்சனறிச் தசல்ல முடியொத ஒரு துர்ப்பொக்கிய
நிகலகமசய
கொைப்படுகின்றது.
அரச
நிறுவனங்கள்
நிதியிகனச் சொியொன முகறயில் ககயொண்டு அந்த நிதியிகன
மக்களின் வொழ்வொதொரத்துக்கொக, அபிவிருத்திக்கொகச் தசலவு
தசய்ய சவண்டும். அதொவது, அந்த நிதி நூற்றுக்கு நூறு
சதவீதம் முகறயொகச் தசலவு தசய்யப்படுமொக இருந்தொல் எமது
நொட்டில் வறுகம ஏற்படுகின்ற நிகலகமசயொ அல்லது எமது
நொடு அபிவிருத்தி அகடந்து வருகின்ற நொடுகள் என்ற
பட்டியலுக்குள் ததொடர்ந்து இடம்தபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்ற
துர்ப்பொக்கியமொன நிகலகமசயொ ஏற்படக்கூடிய வொய்ப்பு
இல்கல. ஆனொல், இன்று தபொதுவொக அகமச்சு மட்டத்தில்
இடம்தபறக்கூடிய
வீண்
விரயங்கள்
அல்லது
நிதித்
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துஷ்பிரசயொகங்கள் உயர்ந்த மட்டத்தில் இருப்பகதயும்,
மொவட்டச்
தசயலகங்கள்,
பிரசதசச்
தசலயகங்கள்,
உள்ளூரொட்சி நிறுவனங்கள் என்று இறங்கு வொிகசப்
படுத்திக்தகொண்டு தசல்கின்றசபொது அகவ அதற்கு அடுத்த
கட்டத்தில் இருப்பகதயும் கொைக்கூடியதொக இருக்கின்றது.
அந்த வககயில் இன்று "விரலுக்குத் தக்க வீக்கம்" என்று
கூறுவதுசபொன்று
அந்தந்த
நிறுவனங்களின்
அதிகொர
வீச்சுக்களுக்கு - எல்கலகளுக்கு ஏற்ற விதத்தில் நிதி சமொசடி
அல்லது
துஷ்பிரசயொகம்
அல்லது
வீண்
விரயம்
அதிகொித்துக்தகொண்டு தசல்கின்றது.
மட்டக்களப்பு மொவட்டத்கதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற
ஒரு பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வககயில், எனது
மொவட்டத்தில் ஊைல், சமொசடி, இலஞ்சம் முதலிய விடயங்கள்
இடம்தபறக்கூடொது என்ற விடயத்தில் முன்மொதிொியொக நடந்து
தகொள்ள சவண்டுதமன்ற அடிப்பகடயில் நொன் மிகவும்
கவனமொகச் தசயற்பட்டு வருகின்சறன். கடந்த கொலத்தில் எமது
மொவட்டச் தசயலகத்தில் சில தில்லுமுல்லுகள் இடம்தபற்றகம
பற்றி எங்களொல் அறியக்கூடியதொக இருந்தது. அதன்
கொரைமொக, அங்கிருக்கின்ற சில அதிகொொிககள இடமொற்றம்
தசய்து, சநர்கமயொக, உண்கமயொகப் பைியொற்றக்கூடிய
அதிகொொிககள நியமிக்க சவண்டும் என்ற ஒரு சகொொிக்கககய
விடுத்திருந்சதொம். பலத்த சபொரொட்டத்தின் மத்தியில் அந்தக்
சகொொிக்கக நிகறசவற்றப்பட்டிருக்கின்றது.
மட்டக்களப்பிலுள்ள பிரதொன பொலம் கல்லடிப் பொலமொகும்.
அதற்கு
அண்மித்ததொகச்
சிறுவர்
பூங்கொதவொன்று
அகமக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்குப் பக்கத்தில் மீனுருவச்
சிற்பங்கள் அகமக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சொதொரைமொக அதற்கு
எவ்வளவு தசலவு தசய்யப்பட்டிருக்குதமன அறிவதற்கொக ஒரு
மதிப்பீட்டிகனச் தசய்யுமொறு தபொறியியலொளர் ஒருவொிடம்
சகட்டிருந்சதன். அவரது கைிப்பின்படி அதற்குொிய தசலவு 1 1.5
மில்லியனுக்கு
உட்பட்டதொக
இருக்கும்
என்று
குறிப்பிட்டொர். ஆனொல், அதற்கு 9.3 மில்லியன் - 93
இலட்சங்கள் தசலவு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகசவ, அந்த
மீனுருவச் சிற்பத்திகன வடித்ததடுக்கச் சொதொரை மதிப்பீட்கட
விட 6 மடங்கு தசலவு தசய்யப்பட்டிருப்பகத அறியக்
கூடியதொக இருந்தது. இவ்வொறு நிதி சமொசடி தசய்கின்றவர்கள்,
நிதித் துஷ்பிரசயொகம் தசய்கின்றவர்கள், தபொதுமக்களுக்கொகச்
தசலவு தசய்ய சவண்டிய நிதிகயத் தங்கள் சட்கடப் கபக்குள்
சபொட்டுக்தகொண்டு
தசல்கின்றவர்கள்
இருக்கின்றொர்கள்.
இப்படிப்பட்டவர்களில் சிலர் சில தந்திசரொபொயங்ககளக்
ககடப்பிடிக்கிறொர்கள். அதொவது, அசநகமொக அகமச்சர்கள்
மற்றும் அதிகொொிகசளொடு நல்லுறகவப் சபணுகின்றொர்கள்,
அல்லது அவர்களின் மனம் குளிரக்கூடிய விதத்தில் மொகலகள்
அைிவிக்கின்றகம சபொன்ற சில வரசவற்புச் தசயற்பொடுகளில்
ஈடுபடுகின்றொர்கள். இவ்வொறு தசய்து தகொண்டுதொன் இவர்கள்
தங்களது
தில்லுமுல்லுககளயும்
சமொசடித்தனமொன
தசயல்ககளயும் மிகவும் சொதுொியமொன முகறயில் தசய்து
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இப்படிப்பட்ட ஊைல்தொொிகள் யொர்?
ஊைல், சமொசடிகள் விடயத்தில் ஒரு வகலப்பின்னல்
கொைப்படுகின்றது. அந்த வகலப்பின்னலில், அரசியல்
வொதிகளும் இருக்கின்றொர்கள், நிர்வொகிகளும் இருக்கின்
றொர்கள். அவ்வொசற இப்படிப்பட்டவர்ககளக் கொப்பொற்றக்
கூடிய ஊடகவியலொளர்களும் இருக்கிறொர்கள். நொன் எல்லொ
ஊடகவியலொளர்ககளயும் தசொல்லவில்கல. சநர்கமயொகவும்
நடுநிகலயொகவும்
தசயற்படக்கூடிய
ஊடகவியலொளர்கள்
இருக்கின்ற
அசதசவகள,
இந்தத்
தவறொனவர்களின்,
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தில்லுமுல்லு
தசய்கின்றவர்களின்
புகழ்பொடிக்தகொண்டு,
அவர்களுக்குச் சொன்றிதழ் தகொடுத்துக் தகொண்டு அவர்ககளப்
பொதுகொக்கின்ற விதத்தில் தசயற்படுகின்றவர்களும் இருக்கின்
றொர்கள். நமது நொடு ஒரு ஜனநொயக நொடு என்ற வககயில்
ஊடகச்
சுதந்திரம்
இருக்க
சவண்டும்.
ஊடகங்கள்
பிகையொனவர்ககளச் சுட்டிக்கொட்ட சவண்டும், சமொசடிக்கொரர்
ககளச்
சுட்டிக்கொட்ட
சவண்டும்,
ஊைல்தொொிககளச்
சுட்டிக்கொட்ட சவண்டும், மக்ககள ஏமொற்றுகின்றவர்ககளச்
சுட்டிக்கொட்ட சவண்டும். மொறொக, அகவ அவ்வொறொன
தசயற்பொடுகளில்
ஈடுபடுகின்றவர்களுக்குப்
பக்கபலமொக
இருக்கின்றசபொது ஊைல்தொொிகள் அல்லது நிதி சமொசடி
தசய்கின்றவர்கள்
சமலும்
சமலும்
வளர்ந்துதகொண்டு
வருவதற்குத்தொன் வொய்ப்பிருக்கின்றது.
நொங்கள் நல்லொட்சி அரசிகன ஏற்படுத்துவதில் பங்குதொொி
களொக இருந்திருக்கின்சறொம். ஆனொல் இந்த நல்லொட்சியிலும்
கூட அரச திகைக்களங்கள் அல்லது அகமச்சுகள் மற்றும்
நிறுவனங்களில்
இப்படியொன
தில்லுமுல்லுகள்
நகடதபறுகின்றசபொது அவற்கற எங்களொல் ஜீரைிக்க
முடியொதுள்ளது. அந்த அடிப்பகடயில், உண்கமயில் இந்த
அரசொங்கக் கைக்குகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்ககயில் நிதி
விடயத்தில் தவளிப்பகடத் தன்கம என்பது மிக முக்கியமொன
ஒன்றொகும். தபொறுப்புக் கூறுதல், தவளிப்பகடத் தன்கம
என்பன ஜனநொயகத்தின் பக்க சவொோ்களொக இருக்கசவண்டும்.
அந்த அடிப்பகடயில் இந்த நிதி விடயத்தில் சொியொன
தவளிப்பகடத் தன்கம கொட்டப்பட சவண்டும். அதொவது,
மக்களிடமிருந்து வொிப்பைங்கள் அறவிடப்படுகின்றன. இந்த
அறவிடப்படுகின்ற வொிப்பைங்களுக்குப் பதிலொக அரசு
மக்களுக்குச் சசகவ தசய்ய சவண்டும் என்று மக்கள்
எதிர்பொர்த்துக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். மக்கள் இவ்வொறு
எதிர்பொர்த்துக்
தகொண்டிருக்கின்றசபொது,
மக்களுக்குச்
சசரசவண்டிய அந்த நிதி, ஒரு கட்டுமொனம் மூலமொகசவொ,
வீதிககள
அகமப்பதன்
மூலமொகசவொ
அல்லது
வடிகொல்ககளத் திருத்துவதன் மூலமொகசவொ நூற்றுக்கு நூறு
வீதம் தசலவு தசய்யப்படுமொக இருந்தொல், உண்கமயில்
மக்ககள அபிவிருத்தி என்கின்ற விடயத்தில் தங்குதகட
யில்லொமல்
முன்சனொக்கிக்
தகொண்டு
தசல்வதற்குொிய
வொய்ப்பிருக்கின்றது.
1948ஆம் ஆண்டில் நொங்கள் சுதந்திரம் தபற்சறொம்;
இப்சபொது 70 ஆண்டுககளக் கடந்திருக்கின்சறொம். இந்த
சவகளயில் எங்களுகடய உற்பத்தித் திறகனப்பற்றி நொங்கள்
ஒரு தடகவ அவதொனிக்க சவண்டும். அதொவது, தவளியீடு
ககள உள்ளீடுகளொல் பிொித்துப் பொர்ப்பதன் மூலமொக இந்த
உற்பத்தித் திறகனக் கைக்கிட முடியும்.
ஜப்பொனின்
உற்பத்தித் திறகனப் பொர்க்கின்றசபொது அது
60 ஆக
இருக்கின்றது. ஆனொல்,
இலங்கககயப் தபொறுத்தமட்டில்
உற்பத்தித் திறன் வீதம் 1.6 ஆகத்தொன் கொைப்படுகின்றது.
அப்படிதயன்றொல், ஜப்பொசனொடு ஒப்பிட்டுப் பொர்க்கின்ற
சபொது, எங்களுகடய உற்பத்தித் திறனின் அளவு மிக மிகக்
குகறவொன மட்டத்தில் கொைப்படுகின்றது. உள்ளீடுகளுக்கு
அதிக தசலவு தசய்து தபறப்படுகின்ற தவளியீடுகளினொல்
எங்களது உற்பத்தித் திறன் என்பது 1.6 ஆக இருக்க,
இந்தியொவில் அது 14 ஆக இருக்க, ஜப்பொனில் அது 60 ஆக
இருக்கின்றது.
எனசவ, எங்களுகடய நிகலப்பொடு மிக
சமொசமொன நிகலயிலிருக்கின்றது. இந்தப் புள்ளிவிபரம் ஐந்து
வருடங்களுக்கு
முற்பட்டதொக
இருக்கும்
என
நொன்
நிகனக்கின்சறன். அண்கமய புள்ளிவிபரத்கதப் பொர்க்க
முடியவில்கல. அதனொல் எமது உற்பத்தித்திறன் தற்சபொது
அதிலிருந்து
வளர்ந்திருக்கின்றசதொ
அல்லது
அசத
நிகலயிலிருக்கின்றசதொ என்பது எனக்குத் ததொியவில்கல;
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அதகன இற்கறப்படுத்திக் தகொள்ள முடியவில்கல. எனசவ,
இந்த அரசொங்கக் கைக்குகள் பற்றிய குழு மிகவும் விகனத்
திறனொகச் தசயற்பட சவண்டும்.
இது விகனத்திறனொகச்
தசயற்படுவதன் மூலமொக, சொியொன முகறயில் அந்தக்
கைக்குககளப்
பொிசீலகன
தசய்வதற்கும்
மதிப்பீடுகள்
தசய்வதற்கும் அறிக்ககயிடுவதற்கும் உொிய நடவடிக்கக
ககளச் தசய்வதன் மூலமொக முக்கியமொக இந்த ஊைல்,
சமொசடிகளில் ஈடுபடுகின்றவர்கள், நிதியிகனப் பிகையொன
முகறயில் ககயொள்கின்றவர்கள் சபொன்றவர்களுக்கு எதிரொகக்
கடுகமயொன நடவடிக்ககககள எடுக்கசவண்டும். தபொது
நிதியிகன சமொசடிக்கு உட்படுத்துவசதொ அல்லது தங்களு
கடய இஷ்டப்படி பயன்படுத்துவசதொ மிகப் பொரதூரமொன ஒரு
குற்றச் தசயலொகும். எனசவ, கடந்த கொலமொக இருக்கலொம்,
தற்கொலமொக இருக்கலொம், எக்கொலமொக இருந்தொலும் யொர் இந்த
அரச நிதியிகன, மக்களுக்குச் சசரசவண்டிய நிதியிகன ஒரு
சமொசடித் தன்கமயொன முகறயிசல ககயொண்டொர்கசளொ
அல்லது
ககயொள்கின்றொர்கசளொ,
அவர்களுக்தகதிரொகச்
சொியொன நடவடிக்ககககள எடுக்கசவண்டும். அதற்கு இந்த
அரசொங்கக் கைக்குகள் பற்றிய குறித்த பொரொளுமன்றக் குழு
மிகவும் பக்கபலமொக இருந்து தசயற்பட சவண்டும் என்பது
எங்களுகடய சவண்டுசகொளொக அகமகின்றது.
குறிப்பொக, நொங்கள் அரச நிதி ததொடர்பில் பொர்க்கின்ற
சபொது சமற்பொர்கவ, கைக்கொய்வு, மதிப்பீடு, அவற்கற
முகறயொக அறிக்ககயிடல் என்பன முக்கியமொக இருக்கின்ற
அசதசவகளயில், இந்த அறிக்கககள் இடப்பட்டதன் பின்னர்
யொர் பக்கமொக விரல் நீட்டப்படுகின்றசதொ, அவர்களுக்
தகதிரொக ஒரு சொியொன, நியொயமொன நடவடிக்கக எடுக்க
சவண்டும். சிலசவகளகளில் ஆயிரம் ஆய்வுகள் தசய்யப்
பட்டொலும் அல்லது அறிக்ககயிடப்பட்டொலும், அறிக்ககயிடப்
பட்டதன்
பின்னர்
அதகன
அமுல்படுத்தல்
அல்லது
நடவடிக்கக எடுத்தல் என்பது மிக முக்கியமொக இருக்கின்றது
என்று தசொல்வொர்கள்.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்னும் ஒரு நிமிடம்
இருக்கின்றது.

ගරු ඥානමුත්ුර ශ්රීවන්සන් මහතා

(மொண்புமிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீசநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

எனசவ,
இவ்வொறொன
தசயற்பொடுககளச்
சொியொகச்
தசய்கின்றசபொது, உண்கமயில் எமது நொட்டில் ஒரு நல்லொட்சி
நகடதபறுகின்றது, நல்ல நிர்வொகம் நகடதபறுகின்றது
அல்லது நல்ல விதத்தில் மக்கள் பொிகொிக்கப்படுகின்றொர்கள்
என்ற உண்கமகய நொங்கள் விளங்கிக் தகொள்ளக்கூடியதொக
இருக்கும்.
குறிப்பொக, இன்னுதமொரு விடயத்கத நொன் தசொல்லியொக
சவண்டும். அதொவது, எங்களுகடய நொட்டில் அன்றிலிருந்து
இன்றுவகர மக்கள் எதிர்பொர்க்கின்ற விடயங்கள், வறுகம
கயத் தைிக்கசவண்டும், வொழ்வொதொரத்கதக் கட்டிதயழுப்ப
சவண்டும், அபிவிருத்திகயக் கொைசவண்டும்,
ஒட்டு
தமொத்தத்தில் எமது நொடு ஓர் அபிவிருத்தியகடந்த நொடொகத்
தகலநிமிர்ந்து நிற்கசவண்டும் என்பதொகும். ஆனொல், அந்த
எதிர்பொர்ப்புக்ககள சுதந்திரம் தபற்று 70 ஆண்டுகள்
கைிந்தசபொதும் எங்களொல் அகடயமுடியொமல் இருக்கின்றது.
இதற்குக் குறுகிய அரசியல் இலொபம் சதடுகின்ற தசயற்
பொடுகள் அல்லது நிதியிகனக் ககயொள்கின்ற விடயத்தில்

கொைப்படுகின்ற மகறகைியமொன தசயற்பொடுகள் என்பன
கொரைமொக அகமகின்றன. எனசவதொன் இந்த அரசொங்கக்
கைக்குகள் பற்றிய குழுவொனது விரல் நீட்டிக் கொட்டுகின்ற
அல்லது ததொட்டுக் கொட்டுகின்ற இந்த சமொசடித்தனமொன
தசயற்பொடுகள் இடம்தபறுகின்ற திகைக்களங்கள், அகமச்
சுக்கள், உள்ளூரொட்சி அதிகொரசகபகள், பிரசதச தசயலகங்கள்
எகவயொக இருந்தொலும் அவற்றின்மீது உொிய நடவடிக்கக
எடுத்து, இந்த மகறகைியமொன தசயற்பொடுககளக் கட்டுப்
படுத்த சவண்டுதமன்று கூறி, எனது உகரயிகன நிகறவு
தசய்கின்சறன்.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
நன்றி. The next speaker

is the
Wickramaratne. You have ten minutes.

Hon.

Eran

[අ.භා.(.10]

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා (මුදල් රාජය අමාතයුරමා)
(மொண்புமிகு
அகமச்சர்)

இரொன்

விக்கிரமரத்ன

-

நிதி

இரொஜொங்க

The Hon. Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද සභාව කේ තැබීශම්
ශයෝජනාව යටශත් රාජය ගිණුම් කාරක සභාශේ වාර්තා පහක්
පිළිබඳව වාද විවාද කරන අවස්ථාව. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
පැරිකම කාරක සභාව තමයි රාජය ගිණුම් කාරක සභාව. මම
හිතන විධියට රාජය ගිණුම් කාරක සභාව ආරම්භ කරලා දැනට
අවුරුදු 95ක් පමේ ශවනවා. නමුත් ශම් අටවැනි පාර්ලිශම්න්තුව
තුළ තමයි, ශකිම කාලයක් තුළදී රාජය ගිණුම් කාරක සභාශේ
වාර්තාවන් හතරකුත්, අතුරු වාර්තාවකුත් ඉදිරිපත් කරන්න
රවළුවන්ශවලා තිශබන්ශන්. ශම් අවස්ථාශේ මා පළමුශවන්ම අශප්
රාජය ගිණුම් කාරක සභාශේ සභාපති ගරු ලසන්ත අලගියවන්න
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මම හිතන විධියට එතුමාශේ
මඟ ශපන්වීම ශහේතුශවන් පමේයි අපට ශමවැනි වාර්තා
ගේනාවක් ශීඝ්රශයන් ඉදිරිපත් කරන්න රවළුවන්ශවලා
තිශබන්ශන්. එතුමාට සහාය දුන් පාර්ලිශම්න්තුශේ මහ
ශේකම්තුමාට, නිශයෝජය මහශේකම්තුමාට සහ සහකාර මහ
ශේකම්වරුන්ට වාශේම රාජය ගිණුම් කාරක සභා කාර්යාං ශත
කාර්ය මණ්ඩලයටත් අශප් ස්තුතිය ප්රකා
කරනවා.
එතුමන්ලාශේත්, විගේකාධිපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සහ
මහා භාණ්ඩාගාරශත නිලධාරින්ශේත් සහාය නිසා තමයි අපට ශම්
ශේ කරන්න රවළුවන්ශවලා තිශබන්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශේ හැන්සාඩ්
සංස්කාරකවරිය වන අශප් රංජනී ජයමාන්න ශමනවිය අවුරුදු
35ක ශසේවයකින් පසුව අද දින විරාම ලබනවා. ඇය ගැන
සඳහනක් කරන්න අද මම ශමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.
හුඟාක් ශවලාවට පාර්ලිශම්න්තුශේ ශපශනන්ශන් අප වැනි
මැති ඇමතිවරුන්. ශමොකද, වාද විවාද කරන නිසා. නමුත් අශප්
කාර්ය භාරය හරිහැිම කරන්න අප පිටුපස සිට නිහඬව ශසේවය
කරන වි ාල ශසේවක පිරිසක් සිිමනවා. රංජනී ජයමාන්න ශමනවිය
විරාම ලබා ඉදිරි කටයුතු සාර්ථකව කර ශගන යාම සඳහා අපි
ඇයට ාරීරික, මානසික, අධයාත්මික සුවය පතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රාජය ගිණුම් කාරක සභාශේ
වාර්තාවන් අතරින් මම අතිශර්ක වාර්තාව ගැන පමේක් වදනයක්
කියන්න කැමැතියි. අශප් රශට් රාජය ආදායශමන් සියයට 85ක්ම
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[ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා]

ලැශබන්ශන් ශර්ගුව හරහා, ශේශීය ආදායම් ශදපාර්තශම්න්තුව
හරහා සහ සුරාබදු ශදපාර්තශම්න්තුව හරහායි. ඒ නිසා රජශත මුළු
ආදායශමන් සියයට 85කට වැඩි ප්රමාේයක් ලැශබන ශම් ආයතන
තුන ශතොරතුරු තාක්ෂේය භාවිතය තුළින් කාර්යක්ෂම කරන්ශන්
ඵලදායී කරන්ශන් දූෂේය අවම කරන්ශන් ශකොශහොමද කියන
අරමුිකන් තමයි ශම් ශදපාර්තශම්න්තු තුනට සම්බන්ධ ආයතනත්
ශගන්වලා රාජය ගිණුම් කාරක සභාව විමර් නය කශළේ. ශමහි
නිර්ශේ කිහිපයක්ම තිශබනවා. සමහර නිර්ශේ ක්රියාත්මකශවලා
තිශබනවා. ඒ ගැන අපි අශප් සතුට ප්රකා කරන්න ෑනෑ.
විශ ේෂශයන්ම ශර්ගුව විසින් ක්රියාත්මක කරන යම් කරුණු
පේධති සැලකිේලට ශගන තිශබනවා. ශේශීය ආදායම්
ශදපාර්තශම්න්තුශේත් සිදු කරන යම් කිසි ක්රියාවලින් තිශබනවා.
ඒවා ගැන මතක් කරන අතර මම ශම් ගරු සභාවට විශ ේෂශයන්ම
කිව යුත්ශත් අඩු පාඩුව ගැනයි. අඩු පාඩුව මම කියන්නම්. ශම්
සියලුම ආයතන ශතොරතුරු සන්නිශේදන තාක්ෂේය මඟින්
සම්බන්ධ කරලා, ඒ එක් එක් මිදුකාංග භාවිතා ශවනවා. නමුත්
ඒවා හරහා - RAMIS එක හරහා- ඒ සියේලක්ම එකමුතු කරන්න,
එකතු කරන්න හැකි ක්රමශේදයකට යා යුතුයි. ඒක තවම අපි හිතරව
විධියට සිදුශවලා නැහැ.
ශම් වාර්තාශේ සඳහන් ශවනවා, වසරක් තුළදී -2019
ඔක්ශතෝබර් මාසශත 1වැනි දා ශවන ශකොට- නැවතත් ගිණුම්
කාරක සභාවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියලා. ඒ ප්රගතිය
පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිපත් ශවලා නැහැ. ඒ වාර්තාව වහාම
ඉදිරිපත් කරන්න අව යයි කියලා මම ශම් අවස්ථාශේදී මතක්
කරනවා. අපි දන්නවා, ශතොරතුරු තාක්ෂේය පාවිච්චි කශළොත්,
අපට ආදායම වැඩි කර ගන්න දූෂේය අවම කරන්න රවළුවන්
කියලා. ඒ තුළින් ශගෞරවශයන් වැඩ කරන රජශත නිලධාරින්ශේ
ශගෞරවය අපට ආරක්ෂා කරන්න රවළුවන් ශවනවා. ශහොරකමට,
වංදාවට ඉන්න ඒ සුළු පිරිස තමයි ශම් ශේවේ හුඟක් ශවලාවට
ප්රමාද කරන්ශන්. නමුත් වැඩි පිරිසශේ ශගෞරවය අපට රැක ගන්නට
රවළුවන් ශවනවා.
ඊළඟට මුදේ අමාතයාං ය පිළිබඳව විගේකාධිපතිතුමා ළඟදී
කරරව ප්රකා යක් ගැන මම වදනයක් කියන්න කැමැතියි.
පළමුශවන්ම මම කියන්න ෑනෑ, විගේකාධිපතිතුමා කරරව
ප්රකා ය
නිවැරැදි
ප්රකා යක්
කියලා.
නමුත්
ඒ
විගේකාධිපතිතුමාශේ නිවැරැදි ප්රකා ය අරශගන මහ බැංකුශේ
හිටරව අධිපතිතුමා මුදේ අමාතයාං ය රජශත ශම් ේය ප්රමාේය
සඟවනවා වාශේ අදහසක් මාධයයට ප්රකා කළා. ඇත්තටම මුදේ
අමාතයාං යත් ඒ වාශේම මහ බැංකුවත් සඳහන් කරලා තිශබනවා,
"2019 අවසන් ශවන ශකොට ශ්රී ලංකා රජශත මුළු ේය ප්රමාේය
රුපියේ බිලියන 10,313යි නැත්නම් දළ ශේශීය නිෂ්පාදනශයන්
සියයට 99.)යි" කියලා. නමුත් විගේකාධිපති සඳහන් කර
තිශබනවා, "නැහැ, ඒ ප්රමාේය ඇත්තටම රුපියේ බිලියන දහදහස්
හත්සියශදකයි. දළ ශේශීය නිෂ්පාදනශත ප්රති තය සියයට අසූවයි
ද ම පහයි'' කියලා. තව විධියකට කිේශවොත්, විගේකාධිපති
සඳහන් කර තිශබන්ශන් රජශත මුළු ේය ප්රමාේය රුපියේ
බිලියන තුන්සිය අසූනවයකින් විතර අඩු බවයි. ඇත්තටම ශමතැන
සිදුශවලා තිශබන්ශන් ශම්කයි. පසුගිය වකවානුශේ -එදා රජයහම්බන්ශතොට වරාය හදනශකොට ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය එක්ක
ගිවිසුම් හතරක් අත්සන් කළා. අත්සක් කරලා, කැබිනට්
මණ්ඩලයට දැන්වූවා, ශම්වා රජශත ේය ශනොශවයි, ශම්වා රජශත
ේශයන් අයින් කරලා ශකළින්ම වරාය අධිකාරියට දාන්න කියලා.
ඇත්තටම ශම් ඉේලීම කශළේ එදා හිටරව මුදේ ඇමතිතුමායි. එදා
හිටරව මුදේ ඇමතිතුමා 2013 ජනවාරි මාසශත 9 වැනි දා කැබිනට්
මණ්ඩලයට සන්ශේ යක් ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්ශසේ 2013 ජනවාරි
මාසශත 11 වැනි දා කැබිනට් රණරේයක් ආවා. ඒ කැබිනට් රණරේය
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ආශේ මුදේ අමාතයාං ශත හිටරව ශේකම් පී.බී.ජයසුන්දර
මැතිතුමාටයි. ඒ කැබිනට් සන්ශේ ය ඉදිරිපත් කශළේ කවුද?
ඉදිරිපත් කශළේ එදා හිටරව මුදේ ඇමතිතුමායි. එදා හිටරව මුදේ
ඇමතිතුමා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා.
"හම්බන්ශතොට වරාශත සංවර්ධන වයාපිතිශත පළමුවන හා
ශදවන අදියර සඳහා චීන ආනයන අපනයන බැංකුශවන් ලබා
ගනු ලැබූ ේය අරමුදේ එම ශකොන්ශේසි මත ේය ශසේවාකරේය
කිරීමට ශ්රී ලංකා රජය ශවනුශවන් ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරියට
වගකීම පැවරීමටත් අමාතය මණ්ඩල අනුමතිය අශප්ක්ෂා ශකශර්"
කියලා එතුමා කැබිනට් සන්ශේ ය ඉදිරිපත් කළා. ඒ සියලු
විස්තර මා ළඟ තිශබනවා. එදා කැබිනට් මණ්ඩලශයන් ඒ රණරේය
ගත්තාය
කියලාත්
තිශබනවා.
හම්බන්ශතොට
වරාය
ශගොඩනැඟීශම්දී වාශේම, ශනොශරොච්ශදෝශේ ගේ අුණරු බලාගාරය
හදන්න යනශකොටත් තවත් ගිවිසුම් තුනක් හැදුවා. ඒ ගිවිසුම්
හරහා රජයට තිශබන ේය අයින් කරලා, ඒ ේය ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයටත් ඒ වාශේම Lanka Coal Company (Pvt) Limited
එකටත් පවරා තිශබනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. කථාව
ශකිම කශළොත් ශහොඳයි.

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා

(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මා කතාව ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්.
එම සමාගශම් නම තමයි, Lanka Coal Company (Pvt)
Limited. ඒ සමාගමට ඒ ේය පවරා තිශබනවා. "ශම්ක රජශත
ේයක් ශනොශවයි. ඒ නිසා ශම් ේය ඒ ආයතනයට පැවරිය යුතුයි"
කිේවා. ඒ වාශේම මත්තල ගුවන් ශතොටුශපොළ හදනශකොටත් 2010
ඔක්ශතෝබර් මාසශත 11වන දා ඒ අය නැවතත් කැබිනට්
මණ්ඩලයට ශයෝජනා කළා, ශම් ේය රජශත ේශයන් අයින්
කරලා ගුවන් ශතොටුශපොළ සහ ගුවන් ශසේවා (ශ්රී ලංකා) සමාගමට
පවරන්න කියලා. ඔක්ශතෝබර් මාසශත 2(වන දා ඒ සඳහා
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා ගත්තා. මා ශමහිදී ශකිමශයන්
කියන්න හැදුශේ ශම්කයි. විගේකාධිපතිතුමා කියරව ශේ හරි. නමුත්
ඇත්තටම ශම් ශේ සිදු වුශණ් 2010 සහ 2013දීයි. පසු ගිය රජය
කාලශත 2010 සහ 2013දී තමයි -මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශම්
රශට් මුදේ අමාතයතුමා ශවලා සිිමන විට තමයි- කැබිනට්
මණ්ඩලශත අනුමැතිය ලබා ගත්ශත්, ශම් ේය රජශත ේශයන්
අයින් කරලා ඒ සමාගම්වලට පවරන්න. එදා ඉඳලා අද වන ශතක්
මුදේ අමාතයාං ය ඒ ආකාරශයන්ම තමයි -ඒ අනුවම තමයි- ක්රියා
කරලා තිශබන්ශන්. නමුත් ඒ ේය සඟවන්න මුදේ අමාතයාං ය
කිසිම ක්රියාවක ශයදුශණ් නැහැ. එදා ඒ රජය ඒ ේය සඟවන්න
තමයි ඒ ක්රියාව කශළේ. එදා ඒ ේය සැශඟේශේ නැත්නම් රජය ගත්
ේය ප්රකාශිත ේයට වඩා වි ාලයි කියලා එදා හිටරව මුදේ
ඇමතිතුමාට විතරක් ශනොශවයි, මහ බැංකුශේ අධිපතිතුමාටත් මා
මතක් කරන්න ෑනෑ. ශමොකද, අද සමහර අයට අමතක වීශම්
ශරෝගයක් තිශබන නිසා. මහ බැංකුශේ එදා හිටරව අධිපතිතුමා අජිත් නිවාඩ් කේරාේ මහතා- මාධය කැඳවා කියනවා, ශම් ේය
අද සැශඟේවා වාශේ කතාවක්. ඒ නිසා තමයි මා ශම් විස්තර
කැබිනට් එශක් notes සමඟ ශම් සභාවට ඉදිරිපත් කශළේ. ශම්
වාශේ ශහොර ශබොරු කරලා, වංදා කරලා,
විරාම ගිහිේලාත්
තවත් වංදා කරන්න හදන අය ගැන රට දැන ගත යුතුය කියන එක
ශම් අවස්ථාශේදී කිව යුතුයි.
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මට කාලය ලබා දීම ගැන ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිශයෝජය අමාතයතුමා.
ඊට ශපර මූලාසනය සඳහා ගරු තුසිතා
මන්ත්රීතුමියශේ නම ශයෝජනා කරන්න.

විශජ්මාන්න

ගරු අත ත් පී. වපවර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය
බලශ්ක්ති රාජය අමාතයුරමා)
(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபசரரொ
- மின்வலு
புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி இரொஜொங்க அகமச்சர்)

மற்றும்

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු තුසිතා විශජ්මාන්න
මන්ත්රීතුමිය දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මම ශයෝජනා කරනවා.

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහතා

(மொண்புமிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)

විසන් සනථිර කරන ලී.
ஆசமொதித்தொர்.
Seconded.

අනුරරුව ගරු වේලු කුමාර් මහතා මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්
ගරු (වවදය) ුරසතා විවේමාන්න මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
மொண்புமிகு
சவலு
குமொர்
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசவ, மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி)
(திருமதி) துஸிதொ விசஜமொன்ன அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and
THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA) took the
Chair.

[අ.භා. (.22]

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මුදල් හා ජනමාධය
නිවයෝජය අමාතයුරමා)

(மொண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிதி மற்றும் தவகுசன
ஊடக பிரதி அகமச்சர்)

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Finance and Mass Media)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාශේ සභාපතිවරයා විධියට මා අද ඉතාම සතුටු ශවනවා, ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ වාර්තා
පහක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වීම පිළිබඳව සහ ඒ වාර්තා ගැන
දවසක් රවරා පැවැත්ශවන ශම් විවාදශතදී කතා කරන්න අවස්ථාව
ලැබීම පිළිබඳව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාශේ ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳව ශම් විවාදශතදී ශම් දක්වා
පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන සියලු ශේ පාලන පක්ෂවල
නිශයෝජිතයන් කතා කළා. මා ප්රථමශයන්ම ඒ සෑම ශකනකුටම
ස්තුතිවන්ත වනවා, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ
ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳව සිය අදහස්, ශයෝජනා ඉතාම ඵලදායි ශලස
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව.
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ඒ වාශේම, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ ක්රියාවලිය
ශම් ආකාරශයන් සාර්ථකව කරශගන යන්න අපට සහශයෝගය
ලබා ශදන, දුන් අය පිළිබඳව මා මුලින්ම සිහිපත් කළ යුතුව
තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට නායකත්වය
ලබා ශදන ගරු කථානායකතුමාව මුලින්ම සිහිපත් කළයුතු
ශවනවා. එතුමා රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ කටයුතු
පිළිබඳව සෑම අවස්ථාවකම මඟශපන්වමින් අව ය ක්තිය අපට
ලබා ශදන අතර, අශප් කාරක සභාශේ මන්ත්රීවරුන්ට,
නිලධාරින්ට, ශේශීය හා විශේශීය රවහුණුවීම් සඳහා අවස්ථාව ලබා
ශදමින්, විවිධ වැඩ මුළු සඳහාද අවස්ථාව ලබා දුන්නා. පක්ෂ
නායක රැස්වීම් තුළ අවස්ථා ගේනාවකදීම කථා කර, ශමවැනි
විවාදයක් ලබා ගැනීමට පවා නායකත්වයක් ලබා දුන්ශන් ගරු
කථානායකතුමායි. ඒ නිසා ශම් අවස්ථාශේ දී අප එතුමාව
කිතශේදීව සිහිපත් කරන්නට ෑනෑ.
ඒ වාශේම මහ ශේකම්තුමා, අශප් කාරක සභා ශේකම්
කාර්යාලශත ශේකම්තුමා ඇතුළු සියලු ශදනාම ශම් ගිණුම් කාරක
සභාශේ ක්රියාවලීන් ශවනුශවන් අපට දැවැන්ත ක්තියක් ලබා
දුන්නා. රාජය ආයතන 839ක් සම්බන්ධශයන් කටයුතු කිරීම
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට ශලශහසි පහසු කාර්යක්
ශනොශවයි. ඒක සෑමශදනාටම අවශබෝධ ශවනවා ඇති. රාජය
ආයතන 839ක ගිණුම් ක්රියාවලිය පිළිබඳව ශකොපමේ වැඩ
ප්රමාේයක් තිශබනවාද යන්න අමුතුශවන් සඳහන් කිරීශම්
අව යතාවක් නැහැ. ඒ ශවනුශවන් වි ාල කාර්ය මණ්ඩලයක්
අශප් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශේකම් කාර්යාලය තුළ නැහැ.
ශේකම්තුමියක්,
සහකාර
ප්රධාන
නිලධාරිතුශමක්
සහ
නිලධාරිතුමියක් සිිමනවා පාර්ලිශම්න්තු නිලධාරින් හතරශදශනක්
සිිමනවා ලඝුශේඛිකාවන් ශදශදශනක් සිිමනවා පාර්ලිශම්න්තුශේ
ශසේවා සහායකයින් තුන්ශදශනක් සිිමනවා. ශම් ශදොශළොස්ශදනා,
පාර්ලිශම්න්තුශේ
සිිමන
භාෂා පරිවර්තක, හැන්සාඩ් යන
අශනකුත් අං වල සහශයෝගය දායකත්වය අරශගන තමයි
ශමවැනි දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් ශම් කාරක සභා ක්රියාවලිය තුළ
ඉටු කරනු ලබන්ශන්. ශමවැනි කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීමට අව ය
දායකත්වය, කැපවීම ලබා දීම පිළිබඳව එහි ශේකම්තුමිය ඇතුළු
සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයට මම ස්තුතිය පළ කරන්නට ෑනෑ. ඒ
වාශේම, අශප් ශම් කටයුතු කර ශගන යෑම සඳහා, අදාළ
වැඩසටහන් සකස් කිරීම තුළින් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශතොරතුරු
තාක්ෂේ අං ශත අධයක්ෂතුමා ඇතුළු එම කාර්ය මණ්ඩලය අපට
වි ාල ක්තියක් ලබා දී තිශබන අතර, ඒ සකස් කළ වැඩසටහන්
අශප් වැඩ කටයුතුවලට වි ාල රුකුලක් ශවලා තිශබනවා.
ශමම කාරක සභාශේ උපශේ කශයක් විධියට කටයුතු කළ,
හිටරව අමාතයාං ශේකම්වරශයක් වන ලලිත් ආර් ද සිේවා
මහත්මයා ලබා දුන් ක්තියත් ශම් ශමොශහොශත් අප කිතශේදීව
සිහිපත් කරන්නට ෑනෑ.
ශම් ක්රියාවලිශත දී විගේකාධිපතිවරයා ඇතුළු විගේකාධිපති
ශදපාර්තශම්න්තුව අපට වි ාල ක්තියක් ලබා ශදනවා. අප විසින්
කැඳවනු ලබන රැස්වීම්වලට වාර්තා ඉදිරිපත් කරමින්, වි ාල
කැපවීමකින් යුතුව විගේකාධිපතිතුමාශේ නායකත්වශයන් ඒ
ක්තිය අපට ලබා ශදනවා. ඒ වාශේම, මා ඇතුළු අශප් කාරක
සභාශේ මන්ත්රීවරුන් 25ශදනාට ශම් කටයුතු නිදහශසේ කර ශගන
යෑම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමා, කිසිදු අත
ශපවීමකින්, කිසිදු බලපෑමකින් ශතොරව රජය විධියට ඒ අව ය
පූර්ේ නිදහස අපට ලබා ශදනවා. ඒ වාශේම කාරක සභාව
කියන්ශන් සභාපතිවරයා ශනොශවයි. සභාපතිවරයාට තිශබන
කාර්ය භාරය හා වගකීම වන්ශන් ශසසු සාමාජිකයන්ශේ අදහස්
හා ශයෝජනා මත කටයුතු කිරීම. ඒ අනුව පාර්ලිශම්න්තුව

653

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා]

නිශයෝජනය කරන සියලුම ශේ පාලන පක්ෂවල නිශයෝජිතයන්
2)ශදශනකු අශප් කාරක සභාව නිශයෝජනය කරනවා. සියලුම
ශේ පාලන පක්ෂවල නිශයෝජිතයන් තමන්ශේ ශේ පාලන
ප්රතිපත්ති, පක්ෂය එළිශයන් තියලා කාරක සභාවට ඇවිේලා සැබෑ
මහජන නිශයෝජිතයකුශේ වගකීම කුමක්ද කියන එක අවශබෝධ
කරශගන කණ්ඩායමක් විධියට කාරක සභාව තුළ කටයුතු කරන
නිසා තමයි, ඒ අයශේ කැපවීම නිසා තමයි අපට ශම් කටයුත්ත
සාර්ථකව ඉටු කරගන්න රවළුවන්කම ලැබී තිශබන්ශන් කියන
කාරේය මම ඉතාමත් සතුිමන් සඳහන් කරනවා. එම නිසා ඒ
සියලුශදනාවම ශම් අවස්ථාශේ දී සිහිපත් කළ යුතුයි. තනිවම
වැඩක් කරන්න රවළුවන්කමක් නැහැ. බාහිර ආයතන ඇතුළු සෑම
ශකශනකුම ලබා ශදන වගකීම හා සහශයෝගය තුළින් තමයි අපි
ශම් කාර්ය භාරයන් සියේලක්ම සාර්ථකව ඉටු කරනු ලබන්ශන්.
එම නිසා ශම් කටයුතු ශවනුශවන් අපට ලබා ශදන සහශයෝගය
පිළිබඳව රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපතිවරයා
විධියට මම ඒ සියලු ශදනාටම ස්තුතිය පළ කරන්නට ෑනෑ.
විශ ේෂශයන්ම අපි ශමම රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව
තුළින් කරන්ශන් ශමොකක්ද? ඒ වාශේම කළ යුතු වන්ශන්
ශමොකක්ද? අශප් රශට් ශදශකෝිමයක් ජනතාව නිශයෝජනය
කරන්න පාර්ලිශම්න්තුවට 225ශදශනක් ශතෝරා පත්කර එවනවා.
අපව ශතෝරා පත්කර එවන්ශන් ඇයි? ජනතාව තුළ විවිධ අරමුණු
වි ාල ව ශයන් තිශබන්නට රවළුවන්. නමුත්, අපට පැවරී තිශබන
ප්රධාන වගකීම් කිහිපයක් තිශබනවා. ඉන් පළමුවැනි වගකීම තමයි
ශම් රශට් නීති ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම. ඊළඟ වගකීම තමයි අය වැය
මඟින් ජනතාවශේ බදු මුදේ රශට් මුදේ ශවන් කිරීම සහ අනුමත
කිරීම. ඊළඟ කාර්ය භාරය තමයි, එශසේ අනුමත කරනු ලබන මුදේ
ජනතාවශේ මුදේ නිසා ඒවා හරි හැිම, ඵලදායී ශලස සහ වග
කීමකින් යුතුව වියදම් කරනවාද කියා ශසොයා බැලීම. එය
පාර්ලිශම්න්තුශේ එක් වගකීමක් බවට පත් ශවනවා. ශමම ප්රධාන
අරමුණු තුන සඳහා තමයි ජනතාව අපව පාර්ලිශම්න්තුවට
එවන්ශන්.
රශට් විවිධ මත තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුව පවත්වාශගන
යන්න දවසකට ශමච්දර මුදලක් වියදම් කරනවා අවුරුේදකට
ශමච්දර මුදලක් වියදම් කරනවා කියලා කියනවා. ඒ සෑම ශදයක්ම
කරන්ශන් ශමන්න ශම් අරමුණු තුන, එම වගකීම් තුන අශපන්
ඉටුකර ගැනීම සඳහායි. ඒ අනුව පාර්ලිශම්න්තුව අය වැය මඟින්
ශවන් කරනු ලබන මුදේ නිසි පරිදි වියදම් කිරීශම් කාර්ය භාරය සිදු
වුේාද කියන කාරේය පිළිබඳ ශසොය බැලීමට පාර්ලිශම්න්තුශේ
සිිමන මන්ත්රීවරු 225ටම බැරි නිසා තමයි ශම් මන්ත්රීවරු 225
නිශයෝජනය කරමින් 2)ශදශනකුශගන් සමන්විත කමිටුවක් සකස්
කරලා රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව පිහිටුවලා තිශබන්ශන්.
තවත් මන්ත්රීවරු 2)ශදශනක් පත් කරලා ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාව පිහිටුවලා තිශබනවා. මෑතකදී රජශත මුදේ පිළිබඳ
කාරක සභාවත් පිහිටුවලා තිශබනවා. එතශකොට අපි
පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිශේන්ශන් ඇයි, අපි ශම් කමිටුවලට පත්
කරන්ශන් ඇයි? අය වැශයන් ශවන් කරන මුදේ නිසි පරිදි වියදම්
කරනවාද කියන කාරේය පිළිබඳ ශසොයා බැලීශම් කාර්ය භාරය
තමයි අපට පැවරී තිශබන යුතුකම, වගකීම බවට පත් ශවලා
තිශබන්ශන්. ඒ අනුව වර්තමානශත අශප් රශට් රජශත ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාවට රාජය ආයතන 839ක් අයත් ශවනවා. අශප්
රශට් විශ ේ වත වූ වියදම් ඒකක 19ක්, අමාතයාං
51ක්,
ශදපාර්තශම්න්තු 92ක්, දිස්්රික් ශේකම් කාර්යාල 25ක්, පළාත්
අරමුදේ 9ක්, පළාත් අමාතයාං (5ක්, පළාත් සභා විශ ේෂ වියදම්
ඒකක, ශදපාර්තශම්න්තු 215ක්, පළාත් සභා අධිකාරි ()ක්,
මහනගර සභා 23ක්, නගර සභා (1ක් සහ ප්රාශේශීය සභා 291ක්
ආදී ව ශයන් එය සමන්විත ශවනවා. ඊට අමතරව ශපොදු වයාපාර
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පිළිබඳ කාරක සභාව සඳහා වයවස්ථාපිත මණ්ඩල ආයතන (29ක්
අයත් ශවනවා. පාර්ලිශම්න්තුව අය වැශයන් ශවන් කරනු ලබන
මුදේ ශම් ශදපාර්තශම්න්තු, ආයතන 839 වියදම් කරන ආකාරය
පිළිබඳව සහ එම ආයතනවල කාර්ය සාධනය පිළිබඳව තමයි
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විධියට අපි ශසොයා බැලිය යුතු
වන්ශන්. ශමය ශසොයා බැලිය යුත්ශත් ශකශසේද? ශමය සෑම
වර්ෂයකම ශසොයා බැලිය යුතුයි.
පාර්ලිශම්න්තුව සෑම වර්ෂයකම ඉදිරි වර්ෂය සඳහා අය වැය
සම්මත කරනවා. අය වැය සම්මත කරලා ශම් ආයතනවලට මුදේ
ලබා දුන්නාට පසුව එම ආයතන අශප් රශට් තිශබන නීති-රීති
අනුව මුදේ වියදම් කළ යුතුයි. ඒ අනුව විගේකාධිපති
ශදපාර්තශම්න්තුව ශම් පිළිබඳ ශසොයා බලා පාර්ලිශම්න්තුවට
වාර්තා කරනවා. පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තා කරන ශේ පිළිබඳව වැඩි
දුරටත් ශසොයා බැලීම අප විසින් සිදුකළ යුතුයි. ශම්ක වර්තමානශත
තිශබන නීතියක් ශනොශවයි. සෑම අවුරුේදකම අය වැශයන් සේලි
ශවන් කරනවා. සෑම අවුරුේදකම රජශයන් ශම් ආයතනවලට
සේලි ලබා ශදනවා. එම ආයතන සේලි වියදම් කරනවා.
විගේකාධිපතිවරයා සෑම අවුරුේදකම ඊට ශපර අවුරුදුවල එම
ආයතන සේලි වියදම් කශළේ ශකොශහොමද කියන එක පිළිබඳ
වාර්තාවක් පාර්ලිශම්න්තුවට ලබා ශදනවා. ඒ අනුව අපි කාරක
සභාව විධියට විගේකාධිපතිවරයා සහ අදාළ ආයතන කැඳවලා,
ඉදිරිපත් කර තිශබන කරුණු පිළිබඳ නැවත නිර්ශේ යක්
පාර්ලිශම්න්තුවට ලබා ශදනවා. ශමම ක්රියාවලිය තමයි සිදු විය
යුතුව තිබුශණ්.
විශ ේෂශයන්ම පළමුවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ සිට රජශත ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභා පැවතුේා. එම පැවැති රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාවලිනුත් වි ාල කාර්ය භාරයක් ඉටු වී තිශබනවා.
1998 වර්ෂශත සිට 1988 වර්ෂය ශතක් පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තා
15ක් ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා ආයතන 198යි. 1988 සිට 1993
දක්වා වූ කාලය තුළ වාර්තා 11ක් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා
ආයතන 50යි. 199( සිට 2010 වනශතක් පාර්ලිශම්න්තුවට කැඳවා
තිශබන්ශන් ආයතන 3ක් වැනි සුළු ප්රමාේයක්. ඊළඟට, 2010 සිට
2015 වනශතක් නැවත ආයතන 1)0ක් කැඳවා තිශබනවා. ශම්
අනුව 1998 සිට ශම් වනශතක්ම ආයතන (25ක් පමේ තමයි
පාර්ලිශම්න්තුවට කැඳවන්න රවළුවන් ශවලා තිශබන්ශන්.
වර්තමානශතදී රජශත මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව සෑම වර්ෂයකම
ශම් ආයතන පිළිබඳව ශසොයා බැලිය යුතුයි ශම් සියලුම ආයතන
පිළිබඳව සෑම වර්ෂයකම පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තා ඉදිරිපත් කළ
යුතුයි. ඉතිහාසශත තිබූ රජශත මුදේ පිළිබඳ කාරක සභා තුළින්
ශමම කාර්ය භාරය නිසි පරිදි ඉටු ශවලා තිශබනවාද කියන
කාරේය අපි සාකච්ඡා කර බැලුවා. ඒ ක්රියාවලිය නිසි පරිදි ඉටු
ශවලා නැති බව කනගාටුශවන් වුවත් අපි සඳහන් කරන්න ෑනෑ.
එය පැවතුණු රජශත මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාවල අඩු පාඩුවක්
ශනොශවයි. අපි ඒ අයට ශදෝෂාශරෝපේය කළ යුතු වන්ශන් නැහැ.
නමුත් සමස්ත පාර්ලිශම්න්තුවම එම වගකීම ඉටු කර තිබුශණ්
නැහැය කියන කාරේය අපි නිහතමානීව පිළිගත යුතුව තිශබනවා.
වර්තමානශත තිශබන රජශත මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව ශම් අඩු
පාඩුව පිළිගත්තා අවශබෝධ කර ගත්තා. එය අවශබෝධ කරශගන,
ඒ සිදු වුණු ක්රියාවලිය පිළිබඳව අපි ශසොයා බැලුවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, එදා ඒ කැඳවන ලද
ආයතනවල අවුරුදු 10කට 15කට ශපර වර්ෂවල ගිණුම් වාර්තා
තමයි සලකා බලා තිශබන්ශන්. එශහම කළාය කියා නිසි
ප්රශයෝජනයක් ලබා ගන්න රවළුවන් ශවලා නැහැ. ඒ නිලධාරින්
නැහැ විරාම ගිහින්. එම නිසා ඒ කැඳවන ලද ආයතන
සම්බන්ධශයනුත්
විශ ේෂශයන්ම
නිසි
ඵලදායකත්වයක්
ලබාගැනීමට රවළුවන්කමක් ලැබී තිබුශණ් නැහැ. ඒ වාර්තා
පරිශීලනය කිරීශම්දී අපට එය ඉතාම ශහොඳින් අවශබෝධ වුේා. එම
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නිසා එය නිවැරැදි කිරීමට අපි උත්සාහ කළා. 201) සිට 2018
දක්වා අපි වාර්තා )ක් ඉදිරිපත් කළා. අපි ශම් වනවිට ශමම කාරක
සභාවට ආයතන 125ක් කැඳවා තිශබනවා. අපි 201).09.22වන දා
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. 2019.0).23වන දා තවත් වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාශේම, ශතොරතුරු තාක්ෂේ පේධතිය හරහා
ජාලගත වැඩසටහනක් අපි ශම් ශවනුශවන් ක්රියාත්මක කළා. මම
ඒ පිළිබඳවත් පැහැදිලි කරන්නම්.
ශම් ආයතන 832ම ආවරේය වන පරිදි ජාලගත වැඩසටහනක්
ක්රියාත්මක කරලා, එම ආයතනවල ශතොරතුරු ලබාශගන
2019.11.13වන දින අපි පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කළා. ඉන් පසුව, 2019.12.08වන දා තවත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කළා. ඊට අමතරව, ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න රාජය අමාතයතුමාශේ
සභාපතිත්වශයන් යුතුව රජශත මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ
අනුකාරක සභාවක් පිහිශටේවා. එම අනුකාරක සභාවට රජශත
ආයතන කැඳවලා, ආදායම් ලබන ආයතනවල එම ආදායම්
වැඩිකර ගැනීමට කටයුතු කළ හැක්ශක් ශකශසේද කියා සාකච්ඡා
කළා. ඒ අනුව එම ආයතන කලින් පාවිච්චි කර තිශබන ක්රමශේද
ශමොනවාද, ශතොරතුරු තාක්ෂේය භාවිත කර එම ආයතනවල
ආදායම වැඩි කර ගන්ශන් ශකොශහොමද යනාදී කරුණු පිළිබඳව
අධයයනයක් කරලා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පැහැදිලි වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරන්න අශප් කාරක සභාව කටයුතු කළා. ඒ වාශේම,
ශම් ආයතන 839ම පිළිබඳව -ඒවා එකින් එකට අරශගන- 201)
වර්ෂයට අදාළ තවත් වාර්තාවක් අද දිනශතදී අපි ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව ශම් ආයතන
අටසියතිස්හශත්ම 2015 වර්ෂයට අදාළ ගිණුම් පිළිබඳව
වාර්තාවකුත්, 201) වර්ෂයට අදාළ ගිණුම් පිළිබඳ වාර්තාවකුත් ශම්
වනවිට ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න අපි කටයුතු කර
තිශබනවා. ශම්ක අනිවාර්යශයන්ම සිදුවිය යුතු කරුේක්. ශමම
කාරක සභාවට ශම් ආයතන කැඳවා අපි කථා කරන්ශන් අවුරුදු
10ක් 15ක් පැරික ශේවේ පිළිබඳව ශනොශවයි. මෑත වර්ෂවල
සිදුවුණු අඩු පාඩුකම් පිළිබඳව අපි ඔවුන් සමඟ කථා කළා. ශම්
ආයතන අටසිය ගේනම පාර්ලිශම්න්තුවට කැඳවන්න අපිට
රවළුවන්කමක් නැති නමුත් පාර්ලිශම්න්තුවත්, ශම් ආයතන 839ත්,
විගේකාධිපතිවරයාත් සම්බන්ධ කර ගනිමින් ජාලගත ශතොරතුරු
තාක්ෂේ පේධතියක් අපි හඳුන්වා දී තිශබනවා. ඒ අනුව අපි
වර්තමාන කාරක සභාවට ශම් ආයතන ශවන් ශවන් ව ශයන්
කැඳවනවා වාශේම, ජාලගත වැඩසටහන මඟින් පාර්ලිශම්න්තුවත්,
ශම් ආයතන 839ත් අතර අද වනවිට ඍජු සම්බන්ධතාවකුත් ඇති
කරශගන තිශබනවා. අද අපි ශබොශහෝවිට ශම් ආයතන සමඟ
ගනුශදනු කරන්ශන් ලිපිවලින් ශනොශවයි. අද අපි නවීන
තාක්ෂිකක වැඩසටහන් පාවිච්චි කරලා ශම් ආයතන 839ත්,
පාර්ලිශම්න්තුවත් අතර ඉතාම සමීය පව සම්බන්ධතාවක් ඇති කර
ගැනීමම අශප් ඉදිරි කටයුතු සඳහා ඉතාම සුබවාදී ප්රවේතාවක් බව
මම විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කරන්න ෑනෑ.
ශම් ආයතනවල විගේනය සහ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ
ශතොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා අපි ප්ර ්නාවලියක් සකස් කර
තිශබනවා. අපි ශමම ක්රියාවලිය තුළින් කරන්න බලාශපොශරොත්තු
වුශණ් ශම්කයි. විශ ේෂශයන්ම අපිට ආයතන වි ාල ප්රමාේයක්
කැඳවන්න රවළුවන්කමක් නැති නිසා, අපි ප්ර ්නාවලි පහක් සකස්
කළා.
අමාතයාං ,
ශදපාර්තශම්න්තු,
දිස්්රික්
ශේකම්
කාර්යාලවලට එක ප්ර ්නාවලියකුත්, සියලුම පළාත් සභා සහ
පළාත් සභා අරමුදේවලට එක ප්ර ්නාවලියකුත්, පළාත් සභා
අමාතයාං , ශදපාර්තශම්න්තු, විශ ේෂ ගිණුම් ඒකක සඳහා එක
ප්ර ්නාවලියකුත්, පළාත් සභා ප්රඥපප්ති සඳහා එක ප්ර ්නාවලියකුත්,
සියලුම පළාත් පාලන ආයතන සඳහා එක ප්ර ්නාවලියකුත් යනාදී
ව ශයන් ප්ර ්නාවලි පහක් අප සකස් කර තිශබනවා. ඒ මඟින් අප
එම ආයතනවල ශතොරතුරු ලබා ගන්නවා. විශ ේෂශයන්ම එම
ආයතනවල සැලසුම්කරේය, අභයන්තර පාලනය, මානව සම්පත්
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කළමනාකරේය, රාජය සම්පත් කළමනාකරේය, රාජය ආදායම්
කළමනාකරේය, වියදම් කළමනාකරේය, අනික් රාජය මූලය
ක්රියාකාරකම්, ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම, විගේනයට ප්රතිදාර දැක්වීම්
හා කාර්ය සාධනය පිළිබඳව එම ප්ර ්නාවලිය හරහා ශතොරතුරු
ඇතුළත් කර ගනු ලබනවා. ඒ අනුව ශම් ප්ර ්නාවලියට ඒ අදාළ
ආයතනවලින් ලබාශදන ශතොරතුරු, ශතොරතුරු පේධතිය හරහා
අමාතයාං ශේකම් විසින් නිර්ශේ කරලා, විගේකාධිපතිවරයාට
එේවාට පසුව විගේකාධිපතිතුමාශේ නිලධාරිශයක් ඒ අදාළ
අමාතයාං වලට ගිහින්, ආයතනවලට ගිහින් ඒ ලබා දී තිශබන
ශතොරතුරු නිවැරැදිද කියා බලා, විගේකාධිපතිවරයාශේ නිර්ශේ
සමඟ ශතොරතුරු පේධතිය හරහාම එම ශතොරතුරු පාර්ලිශම්න්තුවට
එවනවා. එම ශතොරතුරු පාර්ලිශම්න්තුවට ලැබුේාට පසුව
ශතොරතුරු පේධතිය හරහාම ශම් ආයතනවලට ලකුණු ලබා
ශදනවා.
ආයතනවල වැරැදි, අඩු පාඩුකම් සිදුවුේාට පසුව ශකොපමේ
පරීක්ෂේ පැවැත්වූවත් ප ්දාත් පරීක්ෂේ පැවැත්වූවත් රටට
අහිමි වුණු මුදේ නැවත ලබා ගන්න රවළුවන්කමක් ලැශබන්ශන්
නැහැය කියන කාරේය කාරක සභාව තුළ කටයුතු කරන විට අප
දකින ශදයක්. ශකොපමේ පරීක්ෂේ පැවැත්වූවත් ඒ සිදුවුණු පාඩුව
මකා ගන්න නැවත රවළුවන්කමක් ලැශබන්ශන් නැහැ. එම නිසා
කාරක සභාව විධියට අපි උත්සාහ කරන්ශන්, ශම් ආයතනවල
සිදුවන අඩු පාඩුකම් නැති කර ගන්නයි අවම කර ගන්නයි. ඒ
නිසා පාර්ලිශම්න්තුවත්, විගේකාධිපති ශදපාර්තශම්න්තුවත්, ඒ
ආයතනත් අතර දැඩි සම්බන්ධතාවක් තිශබනවා නම්
අධීක්ෂේයක් තිශබනවා නම් සම්බන්ධීකරේයක් තිශබනවා නම්
එම ආයතනවල සිදුවන අඩු පාඩුකම් අවම ශවනවාය කියන
වි ්වාසය අප තුළ තිශබනවා.
කාරක සභාවට ආයතනයක් කැශඳේවාම ඒ ආයතනය
ශකොපමේ උනන්දු ශවනවාද කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි,
ශබොශහෝ ආයතනවලට ඒ උනන්දුව තිශබන්ශන් කාරක සභාවට
ඇවිේලා පිළිතුරු දීලා යන්න විතරයි. කාරක සභාවට කැශඳේවාට
පස්ශසේ ආයතන සූදානම් ශවනවා. එම නිසා අපි දැක්කා, ශම්
ආයතනයත්, පාර්ලිශම්න්තුවත් අතර ඍජු සම්බන්ධතාවක
අව යතාවක් තිශබන බව. එම නිසා තමයි ශම් ශතොරතුරු පේධති
වැඩසටහන අපි හඳුන්වා දීලා තිශබන්ශන්. 2015 අවුරුේශේ අපි ඒ
ආයතන ඇගැයීමකට ලක් කළා. ශහොඳම කාර්ය සාධනයක්
තිශබන, විගේනයක් ඉදිරිපත් කළ ආයතන ඇගැයීමකට ලක්
කළා. ඒ අයට අපි පාර්ලිශම්න්තුශේ ඇගැයීම් වැඩසටහනක්
පැවැත්වූවා. ඒ තුළින් ඒ ආයතනවලට සහතික පත් ලබා දුන්නා. ඒ
වාශේම 2015 අවුරුේශේ හඳුන්වා දුන් ශතොරතුරු පේධති
වැඩසටහනත් එක්ක සංසන්දනය කළාම, 201) අවුරුේශේම එම
ආයතන කාර්ය සාධනය සහ ගිණුම් කටයුතු පැත්ශතන් වි ාල
ප්රගතියක් ලබාශගන තිශබනවාය කියන කාරේය රජශත ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාව විධියට අපි ඉතාමත් සතුිමන් සඳහන්
කරන්න ෑනෑ.
විශ ේෂශයන්ම 2015 අවුරුේශේ ශම් ආයතන 839න් ආයතන
122ක්ම ලකුණු 50ටත් වඩා අඩුශවන් තමයි ලබාශගන තිබුශණ්.
නමුත් 201) ගිණුම් අනුව බැලුවාම ආයතන 100ක්ම ලකුණු
50කට වඩා වැඩිශයන් ලබා ගන්නා ආයතන බවට පත්ශවලා
තිශබන බව ශපශනනවා. ඒ වාශේම 201) අවුරුේශේ ලකුණු 90ට
වඩා වැඩිශයන් ලබාගත් ආයතන තිබුශණ් ඉතාමත් සුළු
ප්රමාේයක්. නමුත් 201) වර්ෂය වන විට ඒ ආයතන වි ාල
ප්රගතියක් අත්පත් කරශගන තිශබනවා වැඩි ආයතන ප්රමාේයක්
වැඩි ලකුණු සංඛයාවක් ලබාශගන තිශබනවා.
අද ඒ ආයතනවල විගේන කමිටු කැඳවනවා. ඒ වාශේම එම
ආයතනවල අනිකුත් කටයුතු සම්බන්ධශයන් අද යම් ප්රවේතාවක්
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[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා]

ඇති කරශගන තිශබනවා. ඒ වාශේම විගේනයට පිළිතුරු
ලබාදීශම්දී අද ඒ ආයතන ශුභවාදි තත්ත්වයකට පත්ශවලා
තිශබනවා. 201) වර්ෂයට අදාළ සියලුම ආයතන ඇගැයීමකට ලක්
කිරීශම් වැඩසටහනක් අපි ශම් වර්ෂශතදීත් අනිවාර්යශයන්ම
ක්රියාත්මක කරනවා. ශම් වැඩසටහන තුළින් අශප් රජශත ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාශේ කටයුතු ඉතාමත් කාර්යක්ෂම කර ගැනීමට
අපට හැකියාව ලැබී තිශබනවා. ශමය සමස්ත පාර්ලිශම්න්තුවම ලද
ජයග්රහේයක් විධියටයි අපි දකින්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මෑතකදී පාර්ලිශම්න්තුවට
හඳුන්වා දුන් ස්ථාවර නිශයෝග අනුව, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාව ශම් ආයතන සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරනු ලබන වාර්තාව මුදේ අමාතයාං යටත්, අදාළ
ආයතනවලටත් ශනොපමාව යැවිය යුතුව තිශබනවා. ශම් ඉදිරිපත්
කරරව වාර්තා පාර්ලිශම්න්තුව අදාළ ආයතනවලට යවන්න ෑනෑ.
අදාළ ආයතනවලට ශම් වාර්තාව යවනවාය කියන්ශන්, ශම් කාරක
සභාශේදී අනාවරේය වුණු කරුණු ඇතුළත් වාර්තාව, නිර්ශේ යන්
යවන එකයි. ඊට පස්ශසේ මුදේ අමාතයාං යත්, අදාළ ආයතනයත්
ඒ නිර්ශේ පිළිබඳව අව ය ක්රියාමාර්ග ශගන මාස ශදකක්
ඇතුළත, එනම් සති 8ක් ගතවීමට ශපර පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තා
කළ යුතුයි. එතශකොට කාරක සභාවට බලන්න රවළුවන්, ශම් කාරක
සභාශවන් ශසොයාගත් කරුණු, අනාවරේය කරගත් කරුණු ශම්
ආයතන ක්රියාත්මක කරලාද, නැේද කියලා.

මන්ත්රීතුමන්ලා සියලු ශදනාම දකින්ශන්. ඒ වාශේම ශම් ඉදිරිපත්
කරරව වාර්තාවල ඒ ඒ ආයතන සම්බන්ධව ශවන ශවනම
නිරීක්ෂේ ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ඒ වාශේම ඒ ඉදිරිපත් කළ
වාර්තාවල විශ ේෂ නිර්ශේ යන් ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. එශසේම
ශපොදු නිරීක්ෂේයන් ද අපි ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. ශම් ශපොදු
නිරීක්ෂේයන් හා විශ ේෂ නිරීක්ෂේයන් අපි ශවනමම අරශගන ඒ
ආයතනවලට ලබා දුන් නිශයෝගවලට අමතරව ශපොදු
නිරීක්ෂේයන් හා විශ ේෂ නිරීක්ෂේයන් පිළිබඳව විශ ේෂ
අවධානය ශයොමු කළ යුතුව තිශබනවා.
අද විගේකාධිපති ශදපාර්තශම්න්තුවත් ශම් කටයුතු ක්තිමත්
කිරීම සඳහා දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් ලබා ශදනවා. ඒ වාශේම
පාර්ලිශම්න්තුශේ රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ
කටයුතුවලට විගේන පනතකින් වි ාල සහශයෝගයක් ලැශබනවා
යයි කියන්නට ෑනෑ. එම නිසා අපි සියලු ශදනාම ඒකරාශී වී
විගේන පනත් ශකටුම්පත කඩිනමින් සම්මත කර ගත යුතුයි.
විගේන පනත් ශකටුම්පතට අමාතය මණ්ඩලශත අනුමතිය
ලැබුේා.
එය
ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ශම්
සම්බන්ධශයන් විවිධ ආයතනවල අදහස් හා ශයෝජනා ආවා. අද ඒ
අදහස් හා ශයෝජනා අධයයනය කරමින් තිශබනවා. එම නිසා ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව ශගන යන ශම් ක්රියාවලියට විගේකාධිපතිවරයා විගේන ශකොමිෂන් සභාව ක්තිමත් වීම වි ාල රුකුලක්ය කියන
එකත් අපි ශම් අවස්ථාශේදී සඳහන් කරන්නට ෑනෑ.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

අශප් මන්ත්රීතුමන්ලාශේ අදහස් හා ශයෝජනාවලින් කියවුේා,
ශම් කාරක සභාව නිර්ශේ ඉදිරිපත් කරනවා පමේයි, පසු
විපරමක් සිේධ වන්ශන් නැහැයි කියලා ශම් රණන්දු රණරේ
ක්රියාත්මක කරනවාද කියා ශසොයා බැලීමක් සිේධ ශවන්ශන් නැහැ
කියා. අපි අද පාර්ලිශම්න්තු
ස්ථාවර නිශයෝග මඟින් ශම්
වැඩසටහන තවත්
ක්තිමත් කර තිශබනවා. ශම් ගිණුම්
ක්රියාවලිය- මුදේ නිසි පරිදි වියදම් කළාද කියා ශසොයා බැලීශම්
ක්රියාවලිය- තවත් පියවරක් ඉදිරියට තබා මාස ශදකක් ඇතුළත
නැවතත් ඒ ගන්නා ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ ශතොරතුරු පාර්ලිශම්න්තුවට
වාර්තා කරන මට්ටමකට අද ඇවිත් තිශබනවා. එම නිසා කාරක
සභාව විධියට අපි නව ස්ථාවර නිශයෝගවලට අනුව ඒ කටයුතු
ක්රියාත්මක කරන්න සූදානම් ශවලා තිශබනවා. ශම් වාර්තා
සියේලක්ම අපි ඒ ආයතනවලට ශයොමු කරනවා. ශම් සෑම
ආයතනයක්ම මාස ශදකක් ඇතුළත ඒ ආයතන ශවත ලබා දුන් වග
කීම් ඉටු කිරීම පිළිබඳව ශමම පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තා කළ යුතුව
තිශබනවා. ඒ අනුව ශම් වැඩසටහන තව තවත් ක්තිමත් කරන්න
අපි අනිවාර්යශයන්ම කටයුතු කරනවා. එශසේ කටයුතු කළ යුතුයි.
ශම් සෑම ශදයකම අවසානය කුමක්ද? ශම් රශට් ජනතාව අපව
පාර්ලිශම්න්තුවට එවන්ශන් ශමන්න ශම් කටයුතු ිමක කරන්නයි.
ශම් රශට් නීති ිමක හදලා, මුදේ ිමක ශවන් කර, හරිහැිම ඒ මුදේ
ිමක වියදම් කළා ද කියා ශසොයා බලන්නයි. ඒ වග කීම අප මනාව
අවශබෝධ කර ශගන තිශබන නිසා තමයි අශප් කාලශයන් වැඩි
ප්රමාේයක් ශම් ශවනුශවන් මිඩංගු කරන්ශන්. අශප් කාලය මිඩංගු
කර, මා ඇතුළු අශප් කාරක සභාශේ මන්ත්රීවරුන් විසි හය ශදනා
ශම් පිළිබඳ ඉතාමත් ශහොඳ අවශබෝධයකින් යුතුව ශම් කටයුතු
නිවැරදි කරන්න ක්රියා කරනවා. එම නිසා ඒ කාර්ය භාරය අප
ශබොශහොම පැහැදිලිව ඉටු කරනවාය කියන එක ඉතාමත්
වගකීමකින් යුතුව කියන්නට ෑනෑ.
පාර්ලිශම්න්තුශේ ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවත්,
රජශත ගිණුම් කාරක සභාවත් ඉතාමත් සුහද සම්බන්ධතාවයකින්
යුතුව සමස්ත පාර්ලිශම්න්තුශේ මූලය වග කීම් නිසි ශලස අවශබෝධ
කර ශගන කටයුතු කරනවා. එය එශසේ අනිවාර්යශයන්ම සිදු කළ
යුතු කාර්යයක් හැිමයටයි ශපෞේගලිකව මා ඇතුළු කාරක සභාශේ

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට
තිශබනවා.

තව විනාඩි

හතරක කාලයක්

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மொண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

විශ ේෂශයන්ම රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්
ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්තා පිළිබඳව විවාද කරනු ලබන ශම්
අවස්ථාව, මා ශම් කාරේයත් කියන්න උපශයෝගි කර ගන්නවා.
ජාතික විගේන පනත් ශකටුම්පශත් තිශබන අඩුපාඩුකම් නිවැරැදි
කරලා, කඩිනමින් එය සම්මත කර දීම අශප් යුතුකමක් හා
වගකීමක් බව අපි අවශබෝධ කර ගන්න ෑනෑ. අපි ඒ කාරේය
ශකශරහිත් අනිවාර්යශයන්ම අශප් අවධානය ශයොමු කරන්න ෑනෑ.
ශම් ක්රියාවලිය තවත් ක්තිමත් වීම සඳහා ශම් කාරක සභාව විසින්
ලබා ශදන නිශයෝග ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව පසු විපරමක් කළ
යුතුයි. එශමන්ම ශම්වා සැබෑ ශලස ක්රියාවට නැංවීම පිළිබඳව අපි
දැනට වඩා, තවදුරටත් ක්තිමත් විය යුතුයි. ස්ථාවර නිශයෝග
හරහා යම් දින වකවානු, යම් සීමාවන් දාලා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
කටයුතු තවත් ක්තිමත් කරන්න ක්රියා කරලා තිශබනවා. හැබැයි,
අපි මීය ටත් වඩා ඉදිරියට යා යුතුයි. රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට නිලධාරින් කැඳවලා, ඔවුන්ට දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි කියන
තැන මම ශපෞේගලිකව නැහැ. දඬුවම් ලබා දීලා පමේක් ශම් සෑම
ශදයක්ම නිවැරැදි කර ගන්න රවළුවන්කමක් ලැශබන්ශන් නැහැ.
නමුත් අපි සෑම ශකශනකුටම හිමිශවලා තිශබන වගකීම් හරිහැිම
ඉටු කරනවා නම්, ශම් සිදු වන අඩුපාඩුකම් අපට නිවැරදි කර
ගන්න රවළුවන්කමක් ලැශබනවා කියන එකයි ශපෞේගලිකව මශේ
වි ්වාසය. එම නිසා දඬුවම් ලබා දීමට අපට ඒ බලතල අව ය
වන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ශම් නිර්ශේ යන් ක්රියාත්මක කිරීම
සම්බන්ධශයන් ඒ ආයතන දක්වන ප්රතිදාර පිළිබඳව ශසොයා බලා,
දැනට තිශබනවාට වඩා දඬුවම් ලබා දීමටත් යන්ශන් නැතිව,
අතරමැදි තැනකට ඒශම් අව යතාව අනිවාර්යශයන්ම අපට
තිශබනවා. වර්තමානශතදී පමේක් ශනොශවයි, නිදහසින් පස්ශසේ
සෑම යුගයකදීම ශම් රශට් රාජය ශේපළ, රාජය මුදේ වංදාවන් සහ

659

2018 ජුනි 19

අක්රමිකතාවන් සිදු වුේා කියන එක අපි පිළිගත යුතුයි. අද ශම්
තත්ත්වය නිසාම රශට් සමස්ත ජනතාව තුළ ශේ පාලනඥපයන්
ශකශරහි වි ්වාසයක් නැහැ. පිළිකුේ සහගත විධියට තමයි රශට්
ජනතාව ශේ පාලනඥපයන් දිහා බලන්ශන් ඔවුන්ව දකින්ශන්.
ජනතාව එශසේ බැලුවාය කියලා අපි ජනතාවට ශදෝෂාශරෝපේය
කළ යුතු වන්ශන් නැහැ. ජනතාව සාධාරේයි. ශම් තත්ත්වය
නිවැරැදි වීමට නම් අපට පැවරී තිශබන වගකීම අපි නිසි පරිදි ඉටු
කරලා, ශම් රශට් ජනතාව තුළ ශේ පාලනඥපයන් ශකශරහි ඇති
වැරැදි ආකේප නිවැරැදි කළ යුතුයි. එශලස කටයුතු කිරීම තමයි අද
රටක් විධියට අව ය වන්ශන් කියා මම ශපෞේගලිකව හිතනවා.
අද දිනය රවරා පාර්ලිශම්න්තුශේ පැවැත්ශවන විවාදශතදී
විවිධාකාරශයන් අදහස් සහ ශයෝජනා ඉදිරිපත් කරරව, ඉදිරිශතදී
තවදුරටත් අදහස් ලබා දීමට සිිමන සියලුම මැති-ඇමතිවරුන්ට,
මන්ත්රීතුමියන්ලාට අපි ශම් අවස්ථාශේදී ස්තුතිය රවද කරන අතර,
මා ඇතුළු රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ අශප් සියලුම
සාමාජිකයන්ශේ ස්තුතියත් සමස්ත පාර්ලිශම්න්තුව ශවනුශවන් මම
ශම් අවස්ථාශේදී රවද කරනවා. ශම් රශට් ජනතාවශේ මුදේ උපරිම
ආකාරශයන් රශට් ඉදිරි අනාගතය සඳහා ශයොදා ගැනීමට අපි
සියලුශදනාම ඒක රාශී ශවලා, එකතුශවලා කටයුතු කරමු කියන
ආරාධනයත් කරමින් මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීය ළඟට ගරු මුජිබූර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි හතක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා.5.03]

ගරු මුත බුර් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කර ඇති රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ වාර්තා පිළිබඳ
විවාදයට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම පළමුශවන්ම
ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාශේම අශප් රජශත ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපතිතුමා කථා කළාට පසුව මට කථා
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැනත් මම ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත
වනවා.
විශ ේෂශයන්ම
එතුමාශේ
කථාශේදී
සඳහන්
කළා,
ශේ පාලනඥපයන් ගැනත්, දඬුවම් දීම පිළිබඳවත් එතුමාශේ මතය.
එතුමා කිේව විධියට අපිත් දන්නවා, ශේ පාලනඥපයන් ගැන
සමාජශත
තිශබන
බැේම
ශමොකක්ද
කියන
වගත්,
ශේ පාලනඥපයන් පිළිබඳව සමාජශත එශහම ශහොඳ මතයක්
නැහැයි කියලාත්. ශේ පාලනඥපයන් ගැන සමාජශත තිශබන්ශන්
ඉතා භයානක වැරදි මතයක්. ශේ පාලනඥපයාශේ හැම ශදයක්
පිළිබඳවම ජනතාව බලන්න රවරුදු ශවලා තිශබන්ශන් වපර ඇසින්
කිේශවොත් එය ඉතාම නිවැරදියි. මම හිතනවා, ඒක ශම් සමාජ
අර්බුදය තුළ ඇති ශවච්ද ශදයක් කියලා. පසුගිය කාලය තුළ සිදු
වුණු යම් යම් ශේ පාලන සිේධීන් නිසා ශපොදුශේ හැම
ශේ පාලනඥපයා ගැනම ජනතාවට තිශබන වි ්වාසය අද ඉතා අඩු
මට්ටමකයි තිශබන්ශන්. අපි දන්නවා, ශේ පාලනඥපයන් වංදා හා
දූෂේවලට සම්බන්ධ වුේාම ඒවා ඉතා ඉක්මනින් ප්රසිේධ ශවනවා
මාධය ඒ ගැන කථා කරනවා මාධය තුළ ඒවා පළ ශවනවා විරුේධ
පක්ෂශත ඉන්න උදවිය ඒවා ගැන කථා කරනවා කියලා.
ශේ පාලන නායකයන් විසින්
මුදේ සම්බන්ධ වංදා ශහෝ
එශහමත් නැත්නම් ශනොශයකුත් වංදාවලට, දූෂේවලට සම්බන්ධ
වුේාම ඒවා ශහළිදරේ වීශම් ක්රම තිශබනවා. එක්ශකෝ විරුේධ
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පක්ෂශත සිිමන මන්ත්රීවරු ඒවා ශහොයාශගන ඇවිේලා ශම් සභාවට
ඉදිරිපත් කරනවා.
අපි දන්නවා, ශම් රශට් රාජය යන්ත්රේය ගැන. රාජය
නිලධාරින් යම් යම් දූෂේවලට සම්බන්ධ වුේාම, යම් යම් ශේවේ
සඳහා රජශත මුදේ අවභාවිත කළාම, එශහම නැත්නම්
ශනොශයකුත් වංදාවලට සම්බන්ධ වුේාම ඒවා ශහළිදරේ වීශම්
සම්භාවිතාව ඉතාම අඩු මට්ටමකයි තිශබන්ශන්. අපි සියලුශදනාම
වි ්වාස කරනවා, ශපොදුශේ හැම රාජය නිලධාරිශයක්ම එශහම
ශනොශවයි කියා. නමුත් රාජය නිලධාරින් වි ාල පිරිසක් සහ
සමහර ආයතන ප්රධානීන් යම් යම් ශේවේ අයුතු ශලස උපයා
ගැනීම්, වංදා දූෂේවලට සම්බන්ධවීම් අපි සියලුශදනාම දැකලා
තිශබනවා. ශමොන ආණ්ඩුව තිබුේත්, ශකොයි ආණ්ඩු කාලශයත්
ඒවා තිබිලා තිශබනවා. ආණ්ඩු මාරු වුේා කියලා ඒවා ශවනස්
ශවන්ශන් නැහැ. සමහර රාජය නිලධාරින් ඒ අයශේ වංදා, දූෂේ
එක්ශකෝ ඒ එන ඇමතිතුමාව අේලා ශගන යටපත් කර ගන්නවා
එශහම නැත්නම් ඊළඟ ආණ්ඩුව ආවාම ඒ ආණ්ඩුශේ ඉන්න
ඇමතිතුමා අේලාශගන ඒවා යටපත් කර ගන්නවා. ඒ වාශේ
සිේධීන් රාශියක් අපි දැකලා තිශබනවා. නමුත් දැන් තිශයන ශේ
තමයි එශහම සම්බන්ධ ශවන රාජය නිලධාරින්ව පරීක්ෂාවට ලක්
කිරීම හා ඔවුන් පිළිබඳව රණන්දු ගන්නා වූ යන්ත්රේය කුමක්ද
කියන එක. පාර්ලිශම්න්තුව තුළ රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාවත්, ඒ වාශේම ශකෝප් කමිටුවත් කියන කාරක සභාවන්
ශදකක් තිශබනවා. රාජය නිලධාරින්ශේ ක්රියාදාමය පිළිබඳව
පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න රවළුවන් ආයතන ශදකක් හැිමයට ශම්
ආයතන අපට හඳුන්වන්න රවළුවන්. ශම් ආයතන ශදක තුළින්
වි ාල ශසේවයක් ශවන බව අපි දන්නවා.
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව රාජය ආයතනවල,
ශදපාර්තශම්න්තුවල ගනුශදනු හා සියලු ශේවේ පරීක්ෂාවට
ලක්කරන්න රවළුවන් ආයතනයක් හැිමයට තිශබනවා. ඒ වාශේම
තමයි විගේකාධිපතිතුමාශේ වාර්තාවත්. විගේකාධිපතිතුමාශේ
වාර්තාව තුළින් විගේකාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරන ශේවේ ගැන
බැලුශවොත්, ඒ වාර්තාවත් ශම් රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව
කරන කාර්යන් හා සමාන කාර්යයක් තමයි කරන්ශන්. නමුත් අපි
දකින ශේ තමයි ශබොශහෝ දුරට අශප් රශට් දැන් ශම් ශේවේ
වාර්තාවලට පමේයි සීමා ශවන්ශන් කියන කාරේය.
විගේකාධිපතිතුමාශේ වාර්තාව අරශගන බැලුශවොත්, ඒ වාර්තාව
තුළ එතුමා හඳුනාගත් ශේවේ, නිර්ශේ කරරව ශේවේ වි ාල
ව ශයන් තිශබනවා. මම දැක්කා, ඊශයත් එතුමාශේ කථාවකදී
වි ාල වංදාවක් ගැන එතුමා සඳහන් කළා. නමුත් අවාසනාවකට,
ශවලා තිශබන ශේ තමයි ශම්වා වාර්තාවන්වලට පමේක්
සීමාවීශම් හැකියාවක් සහ ඒවාට සවන්දීශම් හැකියාවක් විතරක්
තිබීම. ඊට එහා ශම් කටයුත්ත යන්ශන් නැහැ. ඒක තමයි තිශබන
ප්ර ්නය. රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ගත්තත්, ඒක හරියට
දත් නැති කටක් වාශේයි. ශමොකද, හපන්න බැහැ හැරවවාට
අහුශවන්ශන් නැහැ. ශමහිදී අපට කථා කරන්න රවළුවන් රාජය
නිලධාරින් ශගනැේලා ප්ර ්න කරන්න රවළුවන් නිර්ශේ ශදන්න
රවළුවන්. ඒ නිසා අපට ශහොඳයි. ඒ ශේවේ ගැන සාකච්ඡා කර කර
අපට ඉන්න රවළුවන්. නමුත් එහි ශදන අවසාන රණන්දුව, ඒ ශදන
නිර්ශේ ක්රියාත්මක කරන රවේගලයා ඒක ක්රියාත්මක ශනො කළාම
අපි ගන්නා රණන්දුව ශමොකක්ද කියන එක ගැන ගැටලුවක්
තිශබනවා. ඒ අනුව බලනශකොට, රජශත නිලධාරින් සම්බන්ධ
වංදා, දූෂේ සම්බන්ධශයන් නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීම පැත්ශතන්
අපි ඉතාම අවම මට්ටමකයි ඉන්ශන් අපි ඉතාම ප්රාථමික
මට්ටමකයි ඉන්ශන්. යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට පත් වුේාම අපි
රටක් හැිමයට ශම් වංදා, දූෂේවලට විරුේධව වි ාල හඬක්
නැුණවා. ඒ හඬ නැුණශේ, ශේ පාලනඥපයින්ට විරුේධව විතරක්
ශනොශවයි. වංදා, දූෂේ නැති කරනවාය කියලා අපි කිේශේ,
ශේ පාලනඥපයින් විසින් කරන ලද වංදා, දූෂේ පිළිබඳව විතරක්
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ශනොශවයි. ශම් රශට් රාජය තන්ත්රය තුළ ඉන්න යම් යම් ප්රබල
නිලධාරින් හවුේ වුණු වංදා, දූෂේ නැවැත්වීශම් ක්රියාදාමයත් අශප්
ඒ සටන් පාධය තුළ තිශබනවා. නමුත් ඒ ගැන දක්වන අවධානය,
ඒ සම්බන්ධශයන් ගන්නා වූ රණන්දු-රණරේ, ඒ සම්බන්ධශයන්
ගන්නා වූ නීතිමය ක්රියාමාර්ග සම්බන්ධශයන් බැලුවාම ඉතාම
අවම, ප්රාථමික මට්ටමකයි අපි ඉන්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, යහපාලන රජය හැිමයට අපි
ශම් වංදා, දූෂේ අවම කර ගැනීම සඳහා යම් යම් රණන්දු-රණරේ
අරශගන තිශබනවා. ස්වාධීන ශකොමිෂන් සභා ඇති කිරීම, ශකෝප්
වාර්තාව හරහා යම් යම් නීතිමය ක්රියාමාර්ගවලට යාම වාශේ
සාධනීය රණන්දු අරශගන තිශබනවා. නමුත් සමස්තයක් ව ශයන්
ගත්තාම ශම් රශට් සිදු වන වංදා, දූෂේ අවම කර ගැනීමට ඒ
සාධනීය රණන්දු විතරක් ප්රමාේවත් ශවනවා කියලා මා හිතන්ශන්
නැහැ.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්ත්රීතුමියනි,
ඒ
නිසා
ශේ පාලනඥපයින්ශේ වංදා, දූෂේ අවම කරන්න, නැති කරන්න
කථා කරනවා වාශේම, ඒවාට විරුේධව ශපනී සිිමනවා වාශේමරාජය යන්ත්රේය තුළත් වි ාල ශලස ශම් රශට් ජනතාවශේ මුදේ
අවභාවිතා කරනවා දූෂේයට ලක් ශවනවා.- ඒවා නැති කිරීම
සඳහා නීතිමය පැත්ශතන් මීය ට වඩා යම් වි ාල යන්ත්රේයක් අපට
අව ය ශවනවා. ඒක ශම් රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ
වාර්තාව තුළ අපට ශපශනනවා. අපට තව හුඟක් ඉස්සරහට යන්න
තිශබනවා. අපි තවම ප්රාථමික අවධිශත ඉන්ශන්. ඒ ප්රාථමික
අවධිශත ඉඳන් ඉස්සරහට යන්න නම්, පාර්ලිශම්න්තුව හැිමයට අපි
මීය ට වඩා නීති-රීති ශගනැේලා, රාජය යන්ත්රේය තුළත් සිදු වන
වංදා දූෂේ අවම කර ගන්න රවළුවන් රණන්දු රණරේ ගත යුතුයි කියන
එක තමයි මාශේ අදහස. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි.
මීය ළඟට, ගරු විජිත ශේරුශගොඩ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
දහයක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා.5.11]

ගරු විත ත වේරුවගොඩ මහතා

(மொண்புமிகு விஜித சபருதகொட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

මූලාසනය ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමියනි, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාශේ වාර්තාව පිළිබඳ විවාදය පැවැත්ශවන ශම්
ශමොශහොශත් ඒ පිළිබඳව අදහස් කිහිපයක් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා
දීම පිළිබඳව මා ස්තුතිවන්ත ශවනවා. රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාශේ සභාපතිතුමා විධියට ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා
එම කාරක සභාශේ වුහය, ඉලක්ක සහ ක්රියාවලිය පිළිබඳව
පැහැදිලි විස්තර කිරීම් ගේනාවක් සිේධ කළා. ශකොශහොම වුේත්,
පාර්ලිශම්න්තුව විමර් නය කරන ලද වාර්තාවල අන්තර්ගතය
පිළිබඳව තමයි අද දවශසේ කථා කරන්ශන්.
රශට් මූලය පාලනය පිළිබඳව වගකීම තිශබන්ශන්
පාර්ලිශම්න්තුවටයි. ඒ නිසා තමයි රශට් ඉදිරි සංවර්ධන සැලැස්ම
පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන ශයෝජනා සහ ඒ වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක
කිරීමට අය වැය ශේඛනය මඟින් මුදේ ප්රතිපාදන ශවන් කරන්ශන්.
විවිධ අමාතයාං , ශදපාර්තශම්න්තු යටශත් ඒ මුදේ ප්රතිපාදන
ශවන් කළාට පසු ඒ අවුරුේද තුළ රශට් සංවර්ධනය ශවනුශවන්
වි ාල කාර්ය භාරයක් කළ යුතුව තිශබනවා. ඒ අනුව රාජය
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ශදපාර්තශම්න්තු, ආයතන සියේල සූදානම් ශවනවා, අය වැශයන්
ශවන් කළ මුදේවලින් රජය බලාශපොශරොත්තු වුණු ඉලක්ක කරා
යන්න. එහිදී සිේධ වන යම් යම් අක්රමිකතා, මූලය අවභාවිත වීම්,
මූලය විනය පිළිබඳව විමර් නය කරන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුශේ
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවයි. එක පැත්තකින් රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවත්, අශනක් පැත්ශතන් ශපොදු වයාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාවත් මූලය සහ රාජය ආයතන පිළිබඳව
විමර් නය කරනවා. අද රශට් හැම අං යකම ශලොකු කඩා
වැටීමක් තිශබනවා අපි දකිනවා. සමාජමය ව ශයන්,
සංස්කිතිකමය ව ශයන්, ආර්ථිකමය ව ශයන් වාශේම රාජය
ආයතන ව ශයනුත් ශලොකු කඩා වැටීමක් දකින්න ලැශබනවා. ඒ
නිසා රටක් විධියට අපි ශකොශහේටද යන්ශන් කියන කාරේය
පිළිබඳව කේපනා කරලා ශම්වා සියේලම විධිමත් කරගත යුතු
වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, රාජය ආදායම සමන්විත
වන්ශන් බදු ආදායමින් සහ බදු ශනොවන ආදායම්වලිනුයි. ශම් වන
ශකොට ජනතාවශගන් එකතු කරන බදු ආදායම වැඩි ශවලා
තිශබනවා. 2015දී ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 9,973ක් වූ බදු
ආදායම 2019 වන ශකොට 10,955 දක්වා වැඩි ශවලා තිශබනවා.
ශම් බදු ආදායම වැඩි ශවන්ශන් ජනතාවශේ ආදායම වැඩි ශවලා
ශනොශවයි. රාජය ආදායම වැඩි කර ගැනීම සඳහා බදු එකතු
කරනවා. අද වන විට මිනිසුන්ට දරන්න සිේධ ශවලා තිශබන බදු
ප්රමාේය වැඩි ශවලා තිශබනවා. ශම් බදු ආදායම තමයි රාජය
ආදායශම් ශකොටසක් විධියට ශපොදු සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රාජය
ආයතනවලට, ශදපාර්තශම්න්තුවලට ශවන් කරන්ශන් රජශත
ඉලක්ක කරා යන්න. එහිදී ශමවැනි අක්රමිකතා, දූෂේ සිේධ වනවා
නම් ජනතාවශේ දහඩිය, මහන්සිය, කඳුළු තමයි ශම්
අක්රමිකතාවලට, දූෂේවලට, වංදාවලට ශගොදුරු වන්ශන්. ඒ නිසා
රජශත ගිණුම් කාරක සභාවට ශම්වා පිළිබඳව විමර් නය කිරීශම්
බලය පමේක් දීලා මදි. ශම්වා පිළිබඳව ශසොයා බලා ශම්වා
නිවැරදි කර ගන්නටත්, ඒ පිළිබඳව යම් දඬුවම් ලබා දීමටත්
අවකා යක් සැලශසන්න ෑනෑයි කියලා අපි වි ්වාස කරනවා.
පසුගිය අවුරුේශේ විතරක් රාජය ආයතනවලින් ලැබූ පාඩුව
රුපියේ බිලියන 50ක් කියලා අශප් ගරු කථානායකතුමා පසුගිය
දවස්වල "ශවෝටර්ස් ඒජ්" හි පැවැති රැස්වීමකදී ප්රකා කර
තිශබනවා. ශම් රශට් සංවර්ධන කටයුතුවලට, රජය පවත්වා ශගන
යන්න විශේ ේය ගන්න අව ය නැහැ. ශම් විනා වන එශහම
නැත්නම් පාඩු ලබන රුපියේ බිලියන 50 කළමනාකරේය කර
ගත්ශතොත්, ේය ශනොවී ශම් සංවර්ධන කටයුතු කරශගන යන්න,
ජනතාවශේ සුභසාධන කටයුතු කරශගන යන්න, ශම් රජය
පවත්වා ශගන යන්න රවළුවන්කම ලැශබනවා. ඊළඟට, රාජය
ආයතනවලින් ශම් විධියට පාඩු ලබනවා නම්, රජශත ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාව සහ ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශේ
කාර්ය භාරය තිශබන්ශන් ශකොතැනද කියන එක ගැනත් අපට
සිතා බලන්න ශවනවා. ශමොකද, සම්මුති ආණ්ඩුවක් විධියට ශම්
ආණ්ඩුව බලයට පත් වුශේත්, යහ පාලනය ඇති කරනවා
කියලායි. "යහ පාලනය" කියන්ශන් යහපත් පාලනයක් කියන
එකයි. රශට් විනයක් වාශේම මූලය විනයක් තිශබන්නට ෑනෑ.
ශහොරකම, දූෂේය, වංදාව රාජය ආයතනවලින් විතරක්
ශනොශවයි, සමාජශයනුත් තුරන් කරන්න ෑනෑ. හැබැයි, අද වන
විට ශම් හැම ශදයක්ම වැඩි වන පැත්තටයි කටයුතු සිේධශවලා
තිශබන්ශන්. එක පැත්තකින් රජශත ේය වැඩි ශවනවා; ජනතාවට
ගහන බදු ප්රමාේය වැඩි ශවලා තිශබනවා; ජීවන වියදම වැඩි
ශවලා තිශබනවා; වංදාව, දූෂේය, අක්රමිකතා -ශම් සියේලත්වැඩි ශවලා තිශබනවා.
දූ වත බැඳුම්කර ගනු ශදනුව පිළිබඳව අද දවශසේත් කථා වුේා.
ශම් ගැන කථා වීම පිළිබඳව ප්ර ්නයක් නැහැ. ශම් මහ බැංකු
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බැඳුම්කර ගනු ශදනුව ශම් රශට් සිදු වුණු භයානකම, දැවැන්තම,
බරපතළම මූලය අපරාධයක් විධියට සලකන්න රවළුවන්. ශ්රී ලංකා
මහ බැංකුව අයිති ආර්ථික කටයුතු අමාතයාං ය එවකට තිබුශණ්ත්
අගමැතිතුමා යටශත්යි. ඒ නිසා අගමැතිතුමාටත් ඒ ශදෝදනාශවන්
ගැලශවන්න බැහැ. එතුමා ශදෝදනාශවන් නිදහස් ශවලාත් නැහැ.
පසුගිය දවස්වල එතුමාට විරුේධව වි ්වාසභංග ශයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් වුේාම එතුමා ඒක ජයග්රහේය කළා. නමුත්, මහ බැංකු
බැඳුම්කර වංදාශවන් වි ාල මූලය පාඩුවක්, වි ාල හානියක් සිදු
වුේා, රශට් ශපොලී අනුපාතය වැඩි වුේා, ඒ වංදාව අවුරුදු 30ක්
වාශේ කාලයක් ආර්ථිකයට බලපානවා, එම නිසා ශම් වංදාව
ආර්ථිකයට දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක්ය කියන එක ශම්
වනශකොට සමාජගත ශවලා තිශබනවා. එම නිසා අද දින ඉදිරිපත්
කර තිශබන සභාව කේ තැබීශම් ශයෝජනාව සමඟ සම්බන්ධ
කරලා ශහෝ ඒ ගැන කථා කිරීම වැදගත් වනවා. ශමොකද, ශම්
කාරේය ජනතාවට අමතක නැති නිසා.
රාජය ආයතනයක මූලය වංදාවක් සිේධ වුශේොත්,
වයවස්ථාපිත ආයතනයක ඒ වාශේ අක්රමිකතාවක් සිේධ වුශේොත්
COPE එක තුළ ශහෝ, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව තුළ
ශහෝ ඒ කරුේ සාකච්ඡාවට ගත්තාම එය ශහළිදරේ ශවනවා.
හැබැයි, දූ වත බැඳුම්කර ගනුශදනුශවන් ශේ පාලනඥපයන් මුදේ
ලබා ගත්තාය කියන කාරේය අද මාධයයට ශහොඳ මාතිකාවක්
ශවලා තිශබනවා. අද මාධය තලු මර මරා ඒ කාරේය ගැන
ප්රවිත්ති සපයනවා. ඒ නිසා අද ඒ කාරේය ජනමාධය තුළ විශ ේෂ
අවධානයට ශයොමු ශවලා තිශබනවා. ශමහිදී මුදේ ගත්ශත් කවුද,
ශනොගත්ශත් කවුද කියන එක ජනතාවටත් ප්ර ්නයක්. මුදේ
ගත්තාය කියලා හතරශදශනක්, පස්ශදශනක් පිළිශගනත්
තිශබනවා. හැබැයි, ශම් කාරේය විගේනය ශවන්ශන් නැහැයි
කිේවාට, ජනතා අධිකරේශතදී විගේනය ශවන්න රවළුවන්. ඒක ඊ
ළඟ මැතිවරේශතදීත් ශවන්න රවළුවන්. ශකොයි ශමොශහොතක හරි
ශම් කාරේය විගේනය වනවා. නමුත්, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාශේ සභාපතිතුමා සඳහන් කශළේ රජශත ශම්
ආයතනවලින් රජයට සිේධ වුණු පාඩු, ඒ විනා ය නැවත අය කර
ගන්න බැහැයි කියලායි. ඒ අක්රමිකතාවලින් පාඩුවක් සිේධ වුේා
නම්, ඒක දරා ගන්න වනවා කියලා කිේවා. නමුත් ඒක එශහම
ශවන්න බැහැ. ශම් විධියට ගිශයොත් රජයක් පවත්වාශගන යන්න
හම්බ වන්ශන් නැහැ. අනාගතශත බලයට එන රජයකටවත් ඒ
රජය පවත්වා ශගන යන්න බැරිවනවා. එම නිසා ශම් මුදේ අය කර
ගන්න ක්රමයක් සකස් කරන්න ෑනෑ. ඉදිරිශතදී ශම් ප්ර ්නවලට
තිරසාර කේ පවත්නා විසඳුම් ලබා ශදන්න ෑනෑ නම්, ශම් මුදේ
අය කර ගන්න ක්රමයක්, ශම් අලාභ අය කර ගන්න ක්රමයක් සහ
ශම් වැරදිවලට දඬුවම් ලබා ශදන ක්රමයක් ක්රියාත්මක කළ යුතුයි.
අපි ඒ පිළිබඳවත් අවධානය ශයොමු කරන්න ෑනෑ.

අකාර්යක්ෂම ශවලා තිශබනවාය කියන එකයි. ඒ සඳහා ශවන්
කරන මුදේවලින් කිසි ප්රශයෝජනයක් ලැබිලා නැහැ. ලංකාශේ අය
විශේ රටවල පදිංචි ශවලා ඉන්නවා. එක්ශකෝ ඒ අයට ශසේවයක්
වන්න ෑනෑ. එශහම නැත්නම් රශට් කීර්තිය ශවනුශවන්, සංදාරක
වයාපාරය ශවනුශවන් ඒ තානාපති ශසේවශයන් ඵලදායී යමක්
ශවලා නැහැයි කියලා විගේකාධිපතිතුමා කියනවා. රුපියේ
බිලියන 8.3ක් කියන්ශන් වි ාල මුදලක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අය වැශයන් රාජය
ආයතනවලට ශවන් කරන සියලු මුදේ වර්ෂය අවසාන වනශකොට
වියදම් කරන්ශන් නැහැ. ඒකත් විගේනයට ලක් ශවන්න ෑනෑ
ශදයක්. අය වැයකින් මුදේ ශවන් කරන්ශන් රශට් සංවර්ධනය
ශවනුශවන්, ඒ ආයතනවල දියුණුව ශවනුශවන්. අවසානශත ඒ
මුදේ ිමක වැය වන්න ෑනෑ මහ ජනතාවශේ දියුණුවට. ඒ මුදල
අවුරුේද අවසන් වනශකොට වියදම් වුශණ් නැත්නම් එතැනත්
ගැටලුවක් තිශබනවා. එශහම
කියන්ශන් අපි ශනොශවයි,
විගේකාධිපතිතුමා. මම දීර්ඝව කථා කරන්න යන්ශන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් අවස්ථාශේදී මා තවත්
කාරේයක් සඳහන් කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරන්න
කැමැතියි.
පාර්ලිශම්න්තුශේ
හැන්සාඩ්
ශදපාර්තශම්න්තුශේ
සංස්කාරකතුමිය හැිමයට කටයුතු කළ රංජනී ජයමාන්න
ශමශනවිය අවුරුදු 35ක ශසේවයකින් පසු අද දවශසේ විරාම යනවා.
එතුමිය ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශවනුශවන්, ඒ වාශේම හැන්සාඩ්
සංස්කරේය ශවනුශවන් වි ාල කාර්යභාරයක් කළා. අද දින
විරාම යන එතුමියශේ විරාම ජීවිතය නිශරෝගිමත්, සැපවත්
ජීවිතයක් බවට පත් වන්නට අපි සුබ පතනවා. පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරු වන අප සියලුශදනාම ශම් කාලය තුළ එතුමිය කරරව
ශසේවය ඇගැයීමකට ලක් කරනවාය කියන කාරේයත් ඇයට
ශගෞරවයක් ව ශයන් මා ශම් ශමොශහොශත් සිහිපත් කරනවා.
ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය  ළඟට, ගරු නිහාේ ගලප්පත්ති මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි, 15ක කාලයක් තිශබනවා.

[අ.භා.5.22]

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට
තිශබනවා.

664

තව

විනාඩියක

කාලයක්

ගරු විත ත වේරුවගොඩ මහතා

(மொண்புமிகு விஜித சபருதகொட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

"තානාපති කාර්යාල නඩත්තුවට 2019දී රුපියේ බිලියන 8.3ක්
වැය ශවලා තිශබනවා. හැබැයි, ඒශකන් කාර්යක්ෂම ප්රතිඵල
ලැබිලා නැහැ" යි කියලා විගේකාධිපතිතුමා සඳහන් කළ
කාරේයක් "අද" පත්තරශත සිරස්තලය විධියට අද පළ කර
තිශබනවා. එශහම කියන්ශන් අපි ශනොශවයි, රජශත
විගේකාධිපතිතුමා. ඒ කියන්ශන් අශප් තානාපති ශසේවය

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, රටක මූලය බලය සහ මූලය
වගකීම පැවශරන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුවට. ඒ කාරේය වදනශත
පරිසමාප්ත අර්ථශයන්ම ශත්රුම් ගත් ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ්
ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමා විසින් රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාව විසින් ඉදිරිපත් කළ විගේන වාර්තා විවාදයට
ගන්න කටයුතු කිරීම සඳහා ශගන එන ලද සභාව කේ තැබීශම්
ශයෝජනාව ඉතාම ප්ර ංසනීයයි කියන එක මා ශම් ශමොශහොශත්
සඳහන් කරන්න ෑනෑ. ආයතන 839ක් සම්බන්ධශයන් විගේන
වාර්තා (ක් සහ අතුරු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සමත් වීම
ප්ර ංසනීය කටයුත්තක්ය කියලා අපි වි ්වාස කරනවා. ශමන්න
ශම් කාරේශතදී රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ වර්තමාන
සභාපතිවරයා සුවිශ ේෂී වග කීමක් ඉෂ්ට කරනු ලැබුවා. ශමහිදී
එතුමාශේ මැදිහත්වීම ඉතාම ප්ර ංසනීයයි.
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[ගරු නිහාේ ගලප්පත්ති මහතා]

ඒ වාශේම, විගේකාධිපතිතුමා, නිශයෝජය විගේකාධිපතිවරුන්
සහ මුදේ අමාතයාං ශත නිලධාරින්ශේ මැදිහත්වීමත්, රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ නිලධාරින් ඇතුළු කාර්ය
මණ්ඩලශතත්,
හැන්සාඩ්
ශදපාර්තශම්න්තුශේ
ශසොයුරු
ශසොයුරියන්ශේත් මැදිහත්වීමත් ඉතාම ප්ර ංසනීයයි. ශම් අයශේ
සාමූහික වගකීශම් ප්රතිඵලයක් විධියට තමයි රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාශේ සභාපතිතුමා ඇතුළු අපි කාටත් රවළුවන් වුශණ් ශම්
වාශේ විධිමත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඒ වාශේම මම ශම්
ශමොශහොශත් විශ ේෂ කරුේක් සඳහන් කරන්න කැමතියි.
පාර්ලිශම්න්තුශේ හැන්සාඩ් ශදපාර්තශම්න්තුවට වසර 35ක් තිස්ශසේ
ඉතාම විශිෂ්ට ශසේවයක් කරරව, හැන්සාඩ් සංස්කාරක රංජනී
ජයමාන්න ශසොයුරිය අද විරාම යනවා. මා ඇයශේ විරාම දිවියට
සුබ පතනවා. ඒ වාශේම, ඇයට සියවසක් ජීවත්වීමට හැකියාව
ලැශේවායි කියලා ආශිර්වාද කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් වාර්තා සම්බන්ධශයන්
මුද්රිත මාධයවලට සහ විදුත් මාධයවලට විගේකාධිපතිතුමා
විවිත ප්රකා යක් කරනු ලැබුවා, හිටරව ජනාධිපතිවරයාශේ
ශේකම්වරයා විසින් මහජන මුදේ අවභාවිත කළ සිේධියක්
සම්බන්ධශයන්. ඔහු කිේවා, ඒ වාශේ කටයුතුවලට මැදිහත් වූ
අයට ශම් විධියට දඬුවම් දුන්ශනොත් නිලධාරින් බහුතරයකට
දඬුවම් විඳින්න සිේධ ශවනවා කියලා. එතුමා ශකොන්ද ශකළින්
තියාශගන, කිසිම බලපෑමකින් ශතොරව, සිජුව මැදිහත්ශවලා ඒ
ප්රකා ය කරනු ලැබුවා. මට මතකයි, ඒ ප්රකා ය කළාට පස්ශසේ ශම්
ඊනියා යහ පාලන ආණ්ඩුශේ ඇතැම් මැති ඇමතිවරු සහ
සභානායකවරයා ඒ ප්රකා ය අභිශයෝගයට ලක් කළා, "එවැනි
ප්රකා යක් කරන්න ඔහුට කිසිම අයිතියක් නැහැ" කියලා. නමුත්
විගේකාධිපතිවරයා මහජනතාවශගන් පඩි ලබන ශකනකු විධියට
ශකොන්ද ශකළින් තියාශගන සිජුව සිිමයා මිස, ශමොනම
ආකාරයකින්වත් එම අදහස -ප්රකා ය- ඉවත් කර ගැනීමට කටයුතු
කශළේ නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාශවන් නිරීක්ෂේය කරරව අවස්ථාවලදී අපි දැක්කා, රජශත
ශදපාර්තශම්න්තුවල රවරප්පාඩු රාශියක් තිශබන බව. ඒ නිසා අපි ඒ
ශදපාර්තශම්න්තු ප්රධානීන්ශගන්, අමාතයාං ශේකම්වරුන්ශගන්
නිරන්තරශයන්ම අසනු ලැබුවා, "ශමවැනි විගේන වාර්තා හැදීශම්
දී යම් යම් අක්රමිකතා සිදු ශවන්ශන් කාර්ය මණ්ඩලශත - මානව
සම්පශත් - යම් ආකාරයක අඩුවක් නිසා ද" කියලා. ඔවුන් කිේවා,
"ඒකත් යම් කිසි ආකාරයක ගැටලුවක් තමයි" කියලා. දළ
ව ශයන් ගත්තාම අද වන විට උපාධිධාරින් )0,000කට වැඩි
පිරිසක් වි ්ව විදයාලවලින් පිටශවලා ඉන්නවා. ශම් ඊනියා යහ
පාලන ආණ්ඩුශේ අගමැතිවරයා කිේවා, රැකියා ලක්ෂ 10ක්
සපයනවා කියලා. ඒ රැකියා ලක්ෂ 10 ශමම උපාධිධාරින්ට ලබා
දීලා ඒ අයශගන් අව ය වැඩ කටයුතු කර ගන්නවා නම්, ශම්
ශදපාර්තශම්න්තුවල තිශබන විගේන ගැටලු යම්තාක් දුරකට අවම
කර ගන්න රවළුවන්කම තිශබනවාය කියලා මා වි ්වාස කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාශේ සිේවන වාර්තාශේ සඳහන් කරුණු ශකශරහි මම
ඔබතුමියශේ අවධානය ශයොමු කරවනවා. අපි රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාවට 201( මැයි 0( වන දා ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන
අමාතයාං ය
කැශඳේවා.
විගේකාධිපතිතුමා
නිරීක්ෂේය 109වන පිටුශේ ශමශසේ සඳහන් වනවා:
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මේ යාත්රා 02ක් මිලදී ගැනීම සඳහා 2009 වර්ෂශත සිංගප්පූරු සමාගමක්
සමඟ එළ තිබූ ගිවිසුමකට අනුව අත්තිකාරම් ශගවා දින 280ක් තුළ
ශකොන්ත්රාත්කරු විසින් යාත්රා නිෂ්පාදනය කර භාර දිය යුතු වූ අතර ශම්
සඳහා රු.1(8,8000,000/-ක මුදේ ප්රතිපාදන ශවන් කර 2015 ශදසැම්බර්
වන විට රු.113,556,801/-ක් වැය කර තිබුේද, මේ යාත්රා මිලට ශගන
ශනොතිබීම.
මේ යාත්රා මිලදී ගැනීම "මහින්ද චින්තන" වැඩ සටහන යටශත් ඇතුළත්
කර තිබූ වැඩ සටහනක් වන අතර, ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය 2009
වසශර්දී ලැබී තිබූ බවත්, ඒ අනුව මහා භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන ද ලැබී
තිබුණු බවත්, ඒ සඳහා වූ ඇස්තශම්න්තුගත වියදම රුපියේ මිලියන 32)ක්
බවත්, එම ප්රතිපාදනවලින් මිලියන 113ක් වැය කර ඇතත්, මේ යාත්රා
ශදක ලැබී ශනොමැති බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසීය. බැංකු ඇපකරයක්
ශනොමැතිව අත්තිකාරම් මුදලක් ශලස රුපියේ මිලියන )5ක් ශගවා ඇති
බව ශහළිදරේ වන බවත්, ශමම ගනුශදනුවට අදාළ ශටන්ඩර් පරිපාිමය
වැනි ශතොරතුරු ඇතුළත් ලිපි ශගොනු අස්ථානගත වී ඇති බවත් ප්ර.ග.නි
පැවසීය."

චින්තන සභාපතිතුමන්ලාශේ කාලශත ඉතාමත්ම ප්ර ංසනීය
ආකාරශයන් ඒ විගේන කටයුතු සිේධ ශවලා තිශබන බව අද අපට
ශපශනනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, 109වැනි පිටුශේ
ශමන්න ශම් ආකාරයට සඳහන්ව තිශබනවා:
"දික්ෑවිට ධීවර වරාය ඉදිකිරීම සඳහා ශවන් කළ මුදලින් ඊට අයත් ශනොවූ
සී/ස සීශනෝර් පදනමට අයත් මට්ටක්කුලිය ශබෝට්ටු යාත්රාංගේය
අලුත්වැඩියා කිරීමට වැය කළ රුපියේ මිලියන 10)ක මුදල ආපසු අය කර
ගැනීමට ශහෝ එහි ප්රතිලාභ ධීවරයන්ට ලැශබන පරිදි ශයෝජනා ක්රමයක්
සැකසීමටත්, ඒ පිළිබඳව කාරක සභාවට වාර්තා කිරීමටත් පූර්ව කාරක
සභාශේ දී ප්ර.ග.නි ශවත උපශදස් ලබා දී තිබූ අතර, ධීවරයන්ට ප්රතිලාභ
ලැශබන අන්දශම් සහනදායි මිලකට යාත්රා අලුත්වැඩියා කර ගැනීශම්
ශයෝජනා ක්රමයක් සකස් කර ශනොතිබීම හා 201) ශදසැම්බර් මස 31 දිනට
එම ශබෝට්ටු අංගේය ශවනුශවන් වැය කළ මුදල රුපියේ 225,000,000/ක් වීම."

කේපනා කරලා බලන්න. ශමන්න ශමශහම තමයි චින්තන
සභාපතිතුමන්ලාශේ කාලශත විගේන කටයුතු සිේධ වුශණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, 110වැනි පිටුශේ ශමන්න ශම්
ආකාරයට සඳහන්ව තිශබනවා:
"දික්ෑවිට ධීවර වරාය විවිත කිරීශම් උත්සවශත මුළු වියදම රුපියේ
26,889,165/-ක් වූ අතර, උත්සව ාලාව ඉදිකිරීම් හා සැරසිලි කිරීම
ශපෞේගලික ආයතනයකට පවරා තිබුික. ඒ සඳහා අනුමත මුදල හා එකඟ
වූ මුදල ඉක්මවා රුපියේ 1,898,950/-ක් ශගවා තිබුික. සමරු ඵලකය
ඉදිකිරීම සඳහා සැපයුම්කරු රුපියේ )50,000/-ක වියදමක් දක්වා තිබූ
අතර, ප්රසම්පාදන කමිටුව විසින් ඊට අමතර ගාස්තු ශලස රුපියේ
350,000/-ක් එකතු කර රුපියේ ලක්ෂ 1,000,000/-ක් අනුමත කර ශගවීම්
කර තිබීම."

ශමන්න ශම් ආකාරශයන් තමයි පසුගිය කාලශත කටයුතු
සිේධ ශවලා තිශබන්ශන්. ශම් මහජන මුදේ. ශම් මහජන
මුදේවලට ආගිය අතක් නැහැ; අදටත් ඒ මුදේවලට ශවච්ද ශදයක්
නැහැ. ශම්වාට වග කිවයුතු නිලධාරින් සියලු ශදනාම
නිවිහැනහිේශේ සුවශසේ කාලය ගත කරනවා. ඒවාට එදා හිටරව
ශේ පාලනඥපයන් වග කියන්න ෑනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමියනි, 110වැනි පිටුශේ තවදුරටත් ශමන්න ශම් ආකාරයට
සඳහන්ව තිශබනවා:
"2015 වර්ෂය අවසාන වන විට නිම කළ යුතුව තිබූ කයිකාවල
නැංගුරම්පළ ඉදිකිරීශම් වයාපිතිය ආරම්භ කිරීම සඳහා රුපියේ මිලියන
8(.8(ක් වැය කර තිබුික. ශවරළ සංරක්ෂේ ශදපාර්තශම්න්තුශේ
අනුමැතිය ලබා ශනොතිබීම ශහේතුශවන් වයාපිතිය නතර කර දමා තිබූ බව
ද, වයාපිතිය නතර කර තිබුේ ද, උපශේ න ගාස්තුශවන් සියයට )2ක්
එනම්, රුපියේ (,379,531/-ක් උපශේ ක ආයතනයකට ශගවා තිබීම."

නමුත්, තවමත් දික්ෑවිට ධීවර වරාය කුමන ආකාරයකින්වත්
ගේ කෑේලක්වත් තියලා හදලා නැහැ. ඒ නිසා ශම් වාශේ දැවැන්ත
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මුදේ අවභාවිතාවන් තමයි පසුගිය කාලශත සිේධ ශවලා
තිශබන්ශන්. අපට ඒක නිරීක්ෂේය ශවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමියනි. 110වැනි පිටුශේ තවදුරටත්
ශම් ආකාරයට
සඳහන්ව තිශබනවා:
"පානදුර ධීවර වරාශත ශමෝයකට වැලි ඉවත් කිරීම සඳහා ධීවර වරාය
නීතිගත සංස්ථාවට ලබා දී තිබූ රුපියේ මිලියන 20ක අත්තිකාරම වර්ෂ
10ක් තුළ අදාළ වැලි අශලවිශයන් පියවිය යුතු වුවද, ජ'නේ සටහන් මඟින්
වැය ශීර්ෂයට හර කර පියවා තිබීම. මහා භාණ්ඩාගාර උපශදස් මත එශසේ
කළ බව ප්ර.ග.නි./ග.නි. පැවසූ නමුත්, මහා භාණ්ඩාගාරයට කරුණු වැරැදි
ශලස දැක්වීම නිසා ශමම තත්ත්වය උේගත වී ඇති බව කාරක සභාව
නිරීක්ෂේය කශළේය."

කේපනා කරලා බලන්න. ශකෝිම ගේනක් මුදේ වියදම් කරලා
ශමෝය කට වැලි ඉවත් කරන්න සූදානම් වුේා. නමුත්, එක වැලි
කැටයක්වත් ඉවත් කශළේ නැහැ. වැලි ඉවත් කරන්න ගත්ත
මුදේවලට ශමොනවා වුේා ද කියලා අදටත් ශසොයා ගන්න නැහැ.
වැලි ඉවත් කරන්න භාණ්ඩාගාරශයන් ආරව මුදේ වියදම් කළා, වැලි
විකුේලා ගත්තු සේලිවලට වුණු ශදයක් අද ශවනතුරුත්
දැනගන්නට ලැබිලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාශේ සිේවන වාර්තාශේ - 2017.01.24 සිට 2017.05.24
දක්වා - සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සමාජ සුභසාධන අමාත්යාං ය
2017 මාර්තු 07 ශවනි දා පරීක්ෂේයට කැඳවූ අවස්ථාශේ දී
නිරීක්ෂේය වූ කරුණු මම ඔබතුමියශේ අවධානයට ශයොමු
කරන්නම්. එම වාර්තාශේ 40ශවනි පිටුශේ 5ශවනි කාරේය ශලස
ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:
"2015 අයවැය ශයෝජනා යටශත් අඩු ආදායම්ලාභී ජ්ශයෂ්ධ රවරවැසියන්ට
ලබා ශදන රු. 2000/= ක මාසික දීමනාශවන් රු. 100 ක් ජාතික වැඩිහිිම
මහශේකම් කාර්යාලශත ගිණුමකට බැර කර තිබුේද ශමම මුදල කිසිදු
සුබසාධන කටයුත්තක් සඳහා ශයොදවා ශනොතිබුනි. 2016 ශදසැම්බර් 31 දින
දක්වා ලැබුනු රු. 389,000,000 ක්ද ඉන් පසුව ලැබුණු රු. 54,445,900 ක්ද
ශලස මුළු එකතුව වූ රු. 443,445,900ක් නි ්කාර්යව පැවරණම."

කේපනා කරලා බලන්න. තවදුරටත් එහි ශමශසේ සඳහන්
ශවනවා:
"අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාශගන ශමම අරමුදල පිහිටුවා ඇති බවත්
වැිමහිිම සුබසාධනය සඳහා භාර අරමුදලක් ශලස ලියාපදිංචි කිරීමට අව ්ය
ශකටුම්පත් සකස් කර ඇති බවත් එමගින් එම අරමුණු වලට අනුව වියදම්
කිරීමට බලාශපොශරොත්තු වන බවත් ප්ර.ග.නි. පැවසීය"

පේ පට්ට ශබොරු. තවමත් ශම් සම්බන්ධශයන් කිසිමාකාරයක
සිදු වීමක් ශවලා නැහැ. ශම් වැඩිහිිම ජනතාව ශම් රටට ශසේවය
කළ, ඉතාමත්ම විශිෂ්ට රවරවැසියන් ශකොටසක්. ශම් මුදල කපා
ගන්ශන් නැතිව ඒ අයට ලබා දුන්ශනොත් ඒ මිනිසුන්ට මහත්
සහනයක් ඇති ශවනවා. ඒ ශේවත් එවකට සිිම ඇමතිවරයා විසින්
කශළේ නැහැ. එම නිසා ශම්වාට අනිවාර්යශයන්ම දඬුවම් ලබා දිය
යුතුයි කියන එකයි අපි වි ්වාස කරන්ශන්. අශප් සභාපතිතුමා
කිේවා, දඬුවම් ලබා දීම සම්බන්ධශයන් එතුමාශේ කැමැත්තක්
නැහැයි කියලා. මම කියනවා ඒක වැරැදියි, ඒක එතුමාශේ අදහස
ශවන්නට රවළුවන්. අඩුම තරමින් ශම් අපරාධවලට යම්කිසි
ආකාරයක ශහෝ දඬුවමක් ලබා දුන්ශනොත් ශම් අපරාධ සියයට
100ක් නැති වුේත් අවම ව ශයන් යම් ප්රමාේයකින් අඩු
ශවනවා කියන එක අපි වි ව
් ාස කරනවා. එම නිසා ශම්
සම්බන්ධශයන් අනිවාර්යශයන්ම දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි කියලා අප
වි ්වාස කරනවා.
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(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

අවසාන ව ශයන් ඔබතුමියශේ අවධානයට මා තව එක
කාරේයක් ශයොමු කරවනවා. රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාශේ සිේවන වාර්තාශේ 69ශවනි පිටුශේ ශමශසේ සඳහන්
ශවනවා:
" නීතයානුූලල බලතල ශනොමැතිව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින්
උපශේ කවරුන් 7 ශදශනකු පත්කර තිබීම.
ප්රධාන අමාතයවරයාශේ ඉේලීම මත ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් අදාළ
පත්වීම් සිදුකර පරි ්රමික හා දීමනා රණරේය කර ඇති අතර පළාත්
සභාවලට උපශේ කවරුන් පත්කිරීම සඳහා
අමාතයය මණ්ඩල අනුමැතියක් ලැබී ශනොමැති බැවින් ශමම පත් කිරීම්
නීත්යානුූලල ශනොවන බව ආණ්ඩුකාරවරයා සහ මහ ඇමතිවරයා ශවත
ලිඛිතව දැන්වීශමන් පසු 2016.12.08 දිනැති ලිපියක් මගින් උක්ත පත්වීම්
අවලංගු කිරීමට කටයුතු කර ඇතත් 2016.12.18 දිනැති ලිපිය මගින් එම
තනතුරු යළි බලාත්මක කිරිමට කටයුතු කර ඇති බව ප්ර.ග.නි./ග.නි.
ප්රකා කශළේය....."

ඒ වාශේම තවදුරටත් ශමශහම කියනවා;
''ආණ්ඩුකාරවරයා සමග සාකච්ඡා කර ශම් සම්බන්ධශයන් ගන්නා
ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව 2017 අප්ශර්ේ 10 දිනට ශපර කාරක සභාවට වාර්තා
කරන ශලස නිශයෝග කශළේය."

නමුත් අද ශවනතුරුත් ශම්කට උත්තර ලැබිලා නැහැ. ශම් මහ
ඇමතිවරයා මහජන මුදේ ශම් විධියට ශකොේල කෑශේ, පිේළි
ගැහුශේ වරක් ශදවරක් ශනොශවයි. ජනාධිපතිවරයාශේ පවා
නිශයෝගවලට පටහැනිව කථා කරන ශමවැනි ජාති ේරෂ්ටයන්
අනිවාර්යශයන්ම දඬුවමට ලක් කළ යුතුයි කියන එක අපි වි ්වාස
කරනවා. එම නිසා ශම් සම්බන්ධශයන් ඉදිරිශත දී කටයුතු කිරීමට
අපි වැඩි වැඩිශයන් මැදිහත් ශවන බව ප්රකා කරමින් මා නිහඬ
ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිේ අමරශසේන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 9ක කාලයක් තිශබනවා.
ඊට ශපර කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරයකු ගරු මුජිබුර්
රහුමාන් මන්ත්රීතුමාශේ නම මූලාසනය සඳහා ශයෝජනා කරන්න.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබලගැන්වීම්
නිවයෝජය අමාතයුරමා)

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க - சமூக வலுவூட்டல்கள் பிரதி
அகமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, "ගරු මුජිබුර් රහුමාන්
මන්ත්රීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා
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ගරු ඒ. ඒ. විවේුරංග මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.ஏ. விசஜதுங்க)

(The Hon. A. A. Wijethunga)

විසන් සනථිර කරන ලී.
ஆசமொதித்தொர்.
Seconded.

අනුරරුව ගරු (වවදය)
මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්,
මූලාසනාරූඪ විය.

ුරසතා විවේමාන්න මහත්මිය
ගරු මුත බුර් රහුමාන් මහතා

அதன்படி, மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி)(திருமதி) துஸிதொ
விசஜமொன்ன அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசவ, மொண்புமிகு
முஜிபுர் ரஹுமொன் அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA
left the Chair, and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, කථා කරන්න.
[අ.භා.5.3)]

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරවසේන මහතා

(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரசசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ඉතාමත්ම
වැදගත්
කාරේාවක් පිළිබඳවයි අද සාකච්ඡා ශවන්ශන්. ශම් කාරේය ගැන
අද දින සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව අපි
ස්තුතිවන්ත ශවනවා. රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ වසර
9(ක ඉතිහාසයක් තුළ වඩාත්ම සක්රිය ශසේවයක් කළ අශප් ලසන්ත
අලගියවන්න සභාපතිතුමා ප්රමුඛ ඒ කාරක සභාශේ සියලුම
නිලධාරින්ට, සභික මන්ත්රීවරුන්ට අපි විශ ේෂශයන් ස්තුතිවන්ත
ශවනවා. ශම් හැම ශදයක් ගැනම විශ ේෂ අවධානයක් ශයොමු
කරලා, පළමු වරට ශම් විධියට වාර්තා ගේනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම
පිළිබඳව අපි ඒ සියලුශදනාටම ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි.
පසුගිය කාලපරිච්ශේදය තුළ අපි ශම් රශට් නීති, ප්රතිපත්ති රාශියක්
සකස් කළා. ශම් රශට් විනිවිදභාවය ඇති ශවන්න අව ය කරන
සියලුම කටයුතු කළා. ශම් ආණ්ඩුව ආවාට පසුව අන්ධකාරශයන්
ආශලෝකයට පැමිශේන්නට අව ය සියලුම කටයුතු අපි කළා.
අන්ධකාරශතදී ශනොදැකරව
ශබොශහෝ භයානක ශේවේ,
අන්ධකාරශත සිදුවුණු ශබොශහෝ භයානක ශේවේ ආශලෝකය මතු
වුේාට පස්ශසේ ශපශනන්න පටන් ගත්තා. ශම් අලුත් පරිවර්තනය
නිසා ආශලෝකශතදී රවංචි ශදයක් වුේත් දකින්න පටන්
ගන්නශකොට ශම් සමාජය තුළ වි ාල ආන්ශදෝලනයක් ඇති වුේා.
මහා අන්ධකාරශත කළ දැවැන්ත තක්කඩිකම්, ශහොරකම්, දූෂේ,
මැරකම් ආදී සියේල අශලෝකය ලැබුේාට පසුව කරන්න
හදනශකොට රවංචි ශදයක් ශහෝ දැක්කත් මහා ආන්ශදෝලනයක් ඇති
ශවන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා තමයි, අන්ධකාරශත සිිම මහා
ශදෞරයන් - ශහොරුන් - තක්කඩින් අද හරිම සුේධවන්තයන් වාශේ
ශම් විධියට ශදෝදනා කරන්ශන්. අද කථිකයන් රාශියක්
සුේධවන්තශයෝ, සුේශධෝදනලා වාශේ කථා කළ හැිම අපි දැක්කා.
ශම් මාතිකාව පිළිබඳව කථා කරනශකොට මට ශම් කාරේය
කියන්න ශවනවා. ආයතනවලට ප්ර ්නාවලියක් යවන එකක් ගැන
ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා ප්රකා කළා. ඒ පිළිබඳව මට රවංචි
ගැටලුවක් මතු වුේා. ආයතනයක කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව
විමසලා ප්ර ්නාවලියක් යවනශකොට, ඒ ප්ර ්නාවලියට උත්තර
සපයන්ශන්ත් ඒ ආයතනය විසිනුයි. ස්ථානීය පරීක්ෂේයක්
කරන්න ගියාම, ඒ ස්ථානීය පරීක්ෂේයට සහාය ශදන්ශන්ත් ඒ
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ආයතනය විසිනුයි. එතශකොට, නඩුත් හාමුදුරුවන්ශේ; බඩුත්
හාමුදුරුවන්ශේ; උත්තර ශදන්ශන්ත් හාමුදුරුශවෝ. ශහොරාශේ
අම්මාශගන් තමයි ශප්නය අහන්ශන්. එම නිසා ශතොරතුරු ලබා
ගැනීශම් ශම් ක්රමශේදය සියයට 100ක්ම සාර්ථකද කියන ගැටලුව
මට මතු වුේා. ශම් හැම කටයුත්තක්ම කඩිනමින් කිරීම ඉතාම
ශහොඳයි; මාස ශදකක්, තුනක් ඇතුළත කරනවා නම් ශහොඳයි.
පසුගිය කාලශත වාශේ අවුරුදු 10ක්, 15ක් කේ ගිය පරීක්ෂේ
නැවත කරන්න යනශකොට, ඒවාශත තිශබන කාලීන වැදගත්කම
කියන එක නැතිව යනවා. රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට
හපන්න රවළුවන් වුේාට, දත් නැහැය කියා ඒකාබේධ විපක්ෂශත
මන්ත්රීවරශයක් ශබොශහොම උජාරුශවන් කියනවා මම අහශගන
හිිමයා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම තමුන්නාන්ශසේට දැන
ගන්නයි ශම් කාරේය කියන්ශන්. ශම් කාලශත නම්, රජශත ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාවට දත් නැහැ. හැබැයි, පසුගිය කාලශත දත්
ශනොශවයි, ශතොේ තිබුශණ්ත් නැහැ. සමහර ශවලාවට දිවක්
තිබුශණ්ත් නැහැ. එශහම තිබුණු කාලයක් පසු කරශගන තමයි අද
ශම් තත්ත්වයට ඇවිත් තිශබන්ශන්. අපි ඒ ගැන සන්ශතෝෂ
ශවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් හපන්න ශහෝ
රවළුවන්කමක් තිශබනවා. දත් ිමක එන කේ ඉවසන්න. දැන් දත්
එන්න රවරවරාශගනයි එන්ශන්. දත් ිමක එනතුරු ඉවසන්න කියන
එක මම ශම් අවස්ථාශේදී කියනවා.
මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මන්ත්රීතුමා අර හැම දාම පට්ටා
ගහන බැඳුම්කරය පිළිබඳව රවදුමාකාර සුේධවන්තශයක් විධියට
ශබොශහොම උජාරුශවන් කථා කළ ආකාරය අපි දැක්කා. හැබැයි
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ
මැතිතුමා ක්රීඩා ඇමතිවරයා ව ශයන් කටයුතු කළ කාලශත -2011
වසශර්- රුපියේ මිලියන 112ක් වැය කර සුගතදාස ක්රීඩාංගේශත
ඉදිකළ ධාවන පථය මාස ශදකක් ඇතුළත විනා වීම පිළිබඳව
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සිේවන වාර්තාශේ 11(වැනි
පිටුශේ සඳහන් වී තිශබනවා. රුපියේ මිලියන 112ක් වැය කරලා
ක්රීඩාංගේශත ඉදිකළ ධාවන පථය මාස ශදකක් ඇතුළත
ධාවනයට නුසුදුසු එකක් බවට පත් වුණු එක පිළිබඳව විමර් නය
කළ වාර්තාව තිශබනවා. "සීමාසහිත ගහශකොළ එන්ටප්රයිසස්"
කියන ආයතනශයන් තමයි මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ
මැතිතුමාශේ කාලශත ඒ ඉදිකිරීම් කර තිශබන්ශන්. ශම්
"ගහශකොළ එන්ටප්රයිසස්" කියන නම හදිසිශත හදා ගත් නමක්ද,
පාශර් එන ගමන් හදිසිශත මතක් වූ නමක්ද කියා අපි දන්ශන්
නැහැ. රුපියේ මිලියන 112ක් වැය කරලා තමයි ඒ ඉදිකිරීම්
කටයුත්ත කශළේ.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක්
තිශබනවා.

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරවසේන මහතා

(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரசசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන් කියන්න ෑනෑ
කරුේක් තිශබනවා. අද දවශසේ පාර්ලිශම්න්තුවට එනශකොට පැය
එකහමාරක්, ශදකක් පමේ අපට මහ පාශර් රස්තියාදු ශවන්න
සිේධ වුේා. සරසවි ශිෂයයන් මහ ශසොශහොන් බලකාය වාශේ
කටයුතු කරමින්, තමන්ට ලැබී තිශබන අයිරණන් උේලංඝනය
කරමින් සාමානය ජනතාවට, පාසේ ශිෂයයන්ට, අසරේ
ශරෝගින්ට සාමානය පාරවල, මහා මාර්ගවල යන්න තිශබන
අවස්ථාව අද උේලංඝනය කරනවා. ඒ ගැන කියන්න ඔබතුමා මට
විනාඩියක කාලයක් ශදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මට
ශමය කියන්න ෑනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්ක එදා
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කළා නම් ශමොකද ශවන්ශන්? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ
ආණ්ඩුව තිශබන ශකොට අධයාපනය ශවනුශවන් දළ ශේශීය
නිෂ්පාදිතශයන් සියයට )ක් ශවන් කරන්නය කියා සරසවි
ශිෂයයන් උේශඝෝෂේය කරේදී, ගම්පහ ප්රශේ ශතදී සරසවි
ශිෂයයන් ශදශදනකු මැරුේා. ශම් උේශඝෝෂේය එදා කළා නම්
එශහම තත්ත්වයක් තමයි ඇති වන්න ඉඩ තිබුශණ්. ඒ එක්කම, මම
තවත් කාරේයක් කියන්න ෑනෑ.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාට
නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරවසේන මහතා

(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரசசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මම අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ගලශගොඩඅත්ශත්
ඥපානසාර
හාමුදුරුවන්ශේ
සිේධිය
සම්බන්ධශයනුත් අපි ශම් දවස්වල බැණුම් අහනවා.
ගලශගොඩඅත්ශත් ඥපානසාර ස්වාමින් වහන්ශසේ පිළිබඳ නඩුව
ඇහුශේ සිරිශකොත පක්ෂ මූලස්ථානශතද කියා මා අහන්න
කැමැතියි. එශහේ ශනොශවයි ඒ නඩුව ඇහුශේ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. අශප් රශට් අධිකරේ ක්රියාදාමය තුළ, අධිකරේයක්
ඉදිරිශත තමයි නඩුව ඇහුශේ. හැබැයි එක්තරා අවස්ථාවක
"ශදරේ" නාලිකාශේ අං ක 3)0 ශේ පාලන වැඩසටහශන්දී
ගලශගොඩඅත්ශත් හාමුදුරුවන් වහන්ශසේම පිළිගත්තා, බීමත්ව රිය
පැදවීමද ඇතුළුව වැරැදි 11ක් සමඟ ශපොලීසියට හසු වූ බව. උන්
වහන්ශසේ ශබොශහොම බය පක්ෂපාතව තමන්ශේ වැරැේද පිළිගත්තා
මට මතකයි.
පසුගිය ආණ්ඩුව කාලශත ශමොරටුශේ හිටරව නිශයෝජය
නගරාධිපති ස්වාමින් වහන්ශසේලා ශදශදනකු ඝාතනය කළා. සරත්
ශෆොන්ශසේකා මැතිතුමා අත් අඩංගුවට ගත් ශවලාශේ එතුමා නිදහස්
කරන්නය කියා මාදුළුවාශේ ශසෝභිත හාමුදුරුශවෝ කියේදී ශමොකද
වුශණ්? මාදුළුවාශේ ශසෝභිත ස්වාමින් වහන්ශසේ එළියට බහිේදිම
ආරව ශලොරියකින් උන් වහන්ශසේ හප්පා දැම්මා. ඒ කාලශත සිිම
පාලකශයෝ ඊට පසුව තර්ජනය කළා, "අධිෂ්ධාන පූජාව
පැවැත්වුශවොත් මේවතු පාර් ්වය ශදකට කඩනවා" කියා. ඒ
වාශේම, ඒ කාලශත දළදා මාලිගාව ඉස්සරහා race පැවැත්වූවා. මා
ශම් අවස්ථාශේදී කියන්න ෑනෑ, ගලශගොඩඅත්ශත් ඥපානසාර
හාමුදුරුවන්ශේ නඩුව ඇහුශේ සිරිශකොත පක්ෂ මූලස්ථානශත
ශනොවන බව. උත්තරීතර අධිකරේය තුළ තමයි ඒ නඩුව ඇහුශේ.
එය පක්ෂයකින් කළ ශදයක් ශනොශවයි. එය මහා සංඝ රත්නයට
එශරහිව අප කරන ශදයකුත් ශනොශවයි. මාදුළුවාශේ ශසෝභිත
හාමුදුරුශවෝ වාහනය එළියට දමනශකොට ශලොරිවලින් හප්පරව
ආණ්ඩු තමයි පසුගිය කාලශත තිබුශණ්. ශමොරටුශේ හිටරව
නිශයෝජය නගරාධිපති හාමුදුරුවරුන් ශදශදනකු මරරව අවස්ථාවක්
තිබුේා; කැපූ ශකටූ අවස්ථා, කඩුවලින් ශකටූ අවස්ථා තිබුේා.
දැන් ශදබිඩි ප්රතිපත්තියකුයි ඒ අය අනුගමනය කරන්ශන්. පසුගිය
කාලශත මිනිසුන් අමු අමුශේ මරා දැමුවා. ශම් ශවලාශේ පැත්තක
සිිමන පක්ෂයකට ශම් විධියට ශදෝදනා කරන ශදබිඩි ප්රතිපත්තිය
ගැනත් අශප් විශරෝධතාව පළ කරමින්, මශේ වදන ස්වේපය
අවසන් කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි.
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මීය ළඟට, ගරු රන්ජන් රාමනායක නිශයෝජය අමාතයතුමා. ගරු
නිශයෝජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට
විනාඩි 1)ක කාලයක්
තිශබනවා.
[අ.භා.5.()]

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබලගැන්වීම්
නිවයෝජය අමාතයුරමා)

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க - சமூக வலுவூட்டல்கள் பிரதி
அகமச்சர்)

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

ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක
සභාශේ වාර්තා ගැන කථා කරන අවස්ථාශේදී වදන කීපයක් කථා
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු ශවනවා. කාලය
ශබොශහොම අඩුශවන් තිශබන නිසා මා ශකලින්ම point එකට
එන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු විගේකාධිපති
ගාමිණී විශජ්සිංහ මහත්මයාශේ ප්රකා ය ළඟදී මාධය හරහා ඉතාම
ප්රසිේධියට පත් වුේා. ඒ වාශේම එය ආන්ශදෝලනාත්මක විධියට
ජනතාව
අතර
හුවමාරු
ශවමින්
පවතිනවා.
ගරු
විගේකාධිපතිතුමාශේ
ප්රකා ශත
සඳහන්ව
තිශබන්ශන්
ශකොශහොමද? එතුමාශේ ප්රකා ශත සඳහන්ව තිශබන්ශන්,
"බැඳුම්කර සිේධිය වාශේ ෑනෑ තරම් වංදා පසුගිය යුගශත ශවලා
තිශබනවා. උදාහරේයක් ව ශයන්, ගේ අුණරු වංදාව, හාේ
ශගනාරව case එක...." ආදි ව ශයනුයි. එශහමයි එතුමා කියන්ශන්.
එතැන ගේන බිලියන 15ක්. තවත් තිශබනවා පසුගිය කාලශත වූ
ශේවේ. ඒවායින් එකක් තමයි, hedging ගිවිසුම හරහා වූ අලාභය.
Entrust ගනුශදනුව හරහා රත්වත්ශත් ශසොශහොයුශරක් රුපියේ
බිලියන 10ක පමේ වංදාවකට හසු ශවලා තිශබනවා. ෂැන්ග්රි-ලා
ගිවිසුම, ශවනත් ශනොශයකුත් කුමන්ත්රේ, අශප් රට විකිණීම හරහා
ශකොමිස් මුදේ ගැනීම, ක්රිෂ් වංදාව ආදි ශේවේ ද සිදුව තිශබනවා.
ශම්වා සියේලම හැංගිලා පවතින තත්ත්වයක් තමයි
තිශබන්ශන්. පසු ගිය කාලශත ශම්වා සියේලම හැංගිලා තිශබේදී,
යහපාලන ආණ්ඩුව පත් වුේාට පස්ශසේ ශම් ශහොරු එක දිගට
අහුශවන්න පටන් ගත්තා. "ශහොරු ඇේලුවාද? ශහොරු ඇේලුවාද?"
කියලා සියලු ශදනා සමච්දේ කරේදී ශම් තරම්වත් ශමපමේකින්වත් - ශහොරු අේලරව ආණ්ඩුවක් ඉතිහාසශත
තිබුේාද කියලා, "ශහොරු ඇේලුවාද?" කියලා සමච්දේ කරන
පාර් ්වශයන් මම අහන්න කැමැතියි. ශම් සම්බන්ධශයන් මම
අභිශයෝග කරනවා. මම ෑනෑම විවාදයකට එන්නම්. ඒ කාලශත
එශහම ශහොරු ඇේලුශේ නැහැ. එශහම ශහොරු ඇේලුවා නම්,
ඇේලුශේ එස්.ඩේලිේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මයා විතරයි.
එතුමා තමයි ශවෝේටර් තේශගොඩපිිමය කියන වාර්තාව හරහා
කැබිනට් ඇමතිවරු අට ශදශනක් ශගදර යැේශේ. ශමොන්නැකුලම,
වී.සී. ශපශර්රා, මරික්කාර් වැනි අය ශගදර යැේශේ එතුමායි.
ශහොරු අේලන එක ශකොච්දර ශබේල ගහලා යන වැඩක් ද
කිේශවොත් තමන්ශේම ආණ්ඩුශේ ශහොරු අේලන්න ගිහිේලා
ඇත්තටම එතුමාශේ ජීවිතශයන් පවා වන්දි ශගවන්න සිේධ වුේා.
ඒ වාශේම ආණ්ඩුවක් තමයි ශම් ආණ්ඩුවත්. මම එක්සත් ජාතික
පාක් වයකු වුේත් කියන්න ෑනෑ, ඊට පසුව ආරව ශප්රේමදාස
මහත්මයාශේ යුගශත ශහොරු ඇේලුවා කියලා අපට ආරංචියක්
ආශේ නැහැ. ඊට පසුව ආරව ගරු දන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක
ජනාධිපතිනියශේ යුගශත ශහොරු ඇේලුවා කියලා ආරංචියක් අපට
ආශේ නැහැ. මට මතකයි එක ශහොශරක් අේලරව සිේධිය. ඒ අනුලා
විදයාලශත විදුහේපතිනිය. ඒ කියන්ශන් හාේමැස්ශසක් ඇේලුශේ.
ශතෝරු, ශමෝරු ඇේලුශේ නැහැ. අනුලා විදයාලශත විදුහේපතිනිය
කළ වංදාව ශමොකක්ද? දරුවන් ශදශදනකු පාසලට ඇතුළත් කරවා
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ගැනීම සඳහා ඒ මේපියන්ශගන් පීරිසි කුට්ටමක් අේලසක්
ව ශයන් ගැනීම. අන්න එශහමයි වුශණ්. ඊට පස්ශසේ මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්තයාශේ කාලශත ශහොරු අේලනවා කියලා අපි
අහලාවත්, දැකලාවත් තිබුශණ් නැහැ.
එතුමා කිේවා, "අශප්
හාමුදුරුවශන්, මා ළඟ ''ෆයිේ'' තිශබනවා. මම කවදාවත් අශප්
ආණ්ඩුශේ ජඩකම්, බලුකම්, කුපාඩිකම් කරරව අයශේ ෆයිේ
එළියට දමන්ශන් නැහැ. ඒක වි ාල වරදක්." කියලා. එතුමාශේ
හඬින්ම කියරව, එතුමාශේ රූපයත් ඇතුළත් වීඩිශයෝ එකක්
තිශබනවා. මම ඒක සභාගත කරන්නම්.
ශමන්න ශමශහමයි, පසු ගිය ආණ්ඩු ශහොරුන් ආරක්ෂා කශළේ.
ඒක තමයි සිේධ වුශණ්. එතුමා එශසේ කිේවා වාශේම හිටරව අග
විනිසුරුවරශයක් වන සරත් එන්. සිේවා මහත්තයා කිේවා, "මම
හිරශගදර යවන්න ෑනෑ ශකනාව රජ ශගදර යැේව. මට
සමාශවන්න." කියලා. ඒ වාශේම එතුමා කිේවා, "ඒ කාලශත
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාව හිරශගදර යැේවා නම්, ශම් රට
වි ාල අගාධයකින් ශේරා ගන්න තිබුේා." කියලා. එශහම කිේශේ
සරත් එන්. සිේවා හිටරව අග විනිසුරුවරයා. ශහොරුන් ආරක්ෂා කළ
යුග ගේනාවක් තමයි අපි පසු කරශගන ආශේ.
ඊට පස්ශසේ 2015 ජනවාරි 08 වැනිදා යහපාලන ආණ්ඩුව
බලයට ආවා. අමුතුම සංස්කිතියක්, අමුතුම ශේ පාලනයක්. ගරු
ජනාධිපතිතුමා තමන්ශේ ශේකම්වරු ශදශදශනක් ඇේලුවා. කවුද,
මහානාම සහ දිසානායක. අේලස ගත්ශත් ශකොශහේදිද, ටාජ්
ශහෝටලශත car park එශක්දී. රුපියේ ශකෝිම ශදකක් ගැන ගැන
ඉන්නශකොට අහු වුේා. අන්න ශහොරු අේලරව විධිය. ශම්කම තමයි
විගේකාධිපතිතුමාත් කියන්ශන්. විගේකාධිපති ගාමිණී විශජ්සිංහ
මහත්තයා කියන කථාව ශමොකක්ද? සිේ ශරදි ශබදීම හරහා
රුපියේ ශකෝිම )0ක වංදාවකට ලලිත් වීරතුංග වාශේ
ශේකම්තුමන්ලා අහුශවලා තිශබනවා. එතුමන්ලා කියනවා, ඒක
වංදාවක් ශනොශවයි කියලා. නමුත් අශප් මැතිවරේ
ශකොමසාරිස්තුමා කියනවා, "ඒ සිේ ශරදි ආවරේය කළ කවරශත
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ රූපය ගහලා තිබුේා. ඒක
පැහැදිලිවම මැතිවරේ අේලසක්." කියලා. රුපියේ ශකෝිම )0ක්.
ශමශහම ශහොරු ඇේලුවාම ශමොකද ශවන්ශන්? එශහම ශහොරු
ඇේලුවාම අශප් සමහර ස්වාමීය න් වහන්ශසේලා පිණ්ඩපාතශත
යනවා, ශහොරුන් ශවනුශවන් වන්දිය ශගවන්න. ඉතින් ශකොශහොමද
අපි ශහොරු අේලන්ශන්? ශහොරු උසාවිශයන් එළියට එනශකොට
පිරිත් නූේ බඳිනවා, ඒ අයට ක්තියක් ශදනවා, වන්දි ශගවන්න
පිණ්ඩපාශත් යනවා. ශම් වාශේ ශේවේ තමයි අද අපට අහන්න
ලැශබන්ශන්.
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ශදගුේයක්, තුන්ගුේයක් වි ාල බැඳුම්කර වංදා මීය ට ඉස්සර සිදුවී
තිශබනවා කියලා. නමුත්, අපි ශහොරකම් අේලන්න පටන් ගත්ශත්
අශප්ම බැඳුම්කර වංදාශවන්. ශමම බැඳුම්කර වංදාවට COPE
එශක් අයශේ නම් කියැවුේා. ඒ වාශේම තවත් අයශේ නම්
කියැවුේා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා මම අද මශේ
දිවුරුම් ප්රකා ය ශගනාවා. ඒ දිවුරුම් ප්රකා ය මම සභාගත*
කරනවා.
ශමම දිවුරුම් ප්රකා ය මම කථානායකතුමාටත් යවලා
තිශබනවා. ශමම දිවුරුම් ප්රකා ශත සඳහන් වී තිශබන කරුණු මම
ශබොශහොම පැහැදිලිව කියන්නම්:
"වර්තමානශත සාකච්ඡාවට බඳුන් වී ඇති ශ්රී ලංකා මහබැංකු බැඳුම්කර
වංදාව සම්බන්ධශයන් ශදෝදනා ලැබ සිිමන පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස්
සමාගශමන් ශහෝ ඊට අනුබේධ ශවනත් ආයතනයකින් ශහෝ එහි
ශකොටස්කාර ශවනත් ආයතනයකින් ශහෝ එහි හිමිකාර අර්ජුන
ඇශලෝසියස් යන අයශගන් ශහෝ ඔහුශේ නිශයෝජිතශයකුශගන් ශහෝ කිසිඳු
මුදලක්, ශේපළක් ශහෝ ශවනත් ප්රතිලාභයක් ..."

ඍජුව ශහෝ වක්රාකාරව,- ඒ කියන්ශන්, සමහර අය driversලා
මාර්ගශයන් ගන්නවාශන්. තවත් සමහර අය ශදක්පත පිටුපස
තමන්ශේ security officerට කියලා අත්සන් කරලා ඔහු
මාර්ගශයන් මාරු කරගන්නවා. තවත් අය තමන්ශේ ඥපාරණන්
මාර්ගශයන් අරශගන තිශබනවා. තවත් අය යම් පදනමක් හරහා
අරශගන තිශබනවා. තවත් අය වාහන හරහා අරශගන තිශබනවා.
සමහර අය ශහෝටේ හරහා අරශගන තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, තවත් සමහර අය රුසියානු ශපම්වතියන් හරහා
අරශගන තිශබනවා. ඒ වශේ එක එක විධියට අේලස් ලබාශගන
තිශබනවා. මම ඒවා සියේලම ප්රතික්ශෂේප කළා. මම රුසියානු
ශපම්වතියන් හරහා අරශගනත් නැහැ, මම ඒ රවේගලයාශගන්
කිසිම විධියකට මුදේ අරශගන නැහැ කියලා දිවුරුම් ශපත්සමක්
ඉදිරිපත් කරනවා. ශම්ක ශපොදු විපක්ෂශත අය පටන් ගත්ත ශහොඳ
point එකක්, ශහොඳ රැේලක්, ශහොඳ trend එකක්. ඒ අයත් දිවුරුම්
ප්රකා ලබා ශදන්න ෑනෑ කියලා මම ශපරළා ඔවුන්ට අභිශයෝග
කරනවා. ශම්ක ශයෝජනා කරරව ගම්මන්පිල මහත්මයා රයන්
ශෂඩික්ශගන් මුදේ ගත්ශත් නැහැ, රුපියේ ශකෝිම 9ක් ශහොරකම්
කශළේ නැහැ කියලා දිවුරුම් ප්රකා යක් ශදනවා නම් මම ගරු
කරනවා. ඒ වාශේම ක්රිෂ් ගනුශදනුව සම්බන්ධ වංදාශවන්,- අද
නාමේ මහත්මයාශේ නඩුව කථා කරේදී මම දැක්කා, නාමේ
මහත්මයාශේ ශපම්වතියශේ දරුවාට ශඩංගු හැදිලා ශපම්වතියටත් ශනොශවයි, ශපම්වතියශේ දරුවාට ශඩංගු හැදිලා.කියලා නඩුව මාස ගේනක් කේ ගිහිේලා තිශබනවා.

ගරු ඒ. ඒ. විවේුරංග මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.ஏ. விசஜதுங்க)

(The Hon. A. A. Wijethunga)

විගේකාධිපති ගාමිණී විශජ්සිංහ මහත්තයා තවත් කථාවක්
කියනවා. බැරි ශවලාවත් රජශත ශසේවකයන් ශමවැනි දූෂේවලට
සහශයෝගය දීලා, ඒ අය අධිකරේයට ශගනැේලා දඬුවම්
ශනොදුන්ශනොත්, ශම් විධියට උසාවි එන්න, නීතිය ඉදිරියට එන්න,
හිශර් යන්න ඉන්න තවත් ශබොශහෝ රජශත ශසේවකයන්ට
සැනසීමක් ලැශබනවා. ඒ කියන්ශන් ඒ ශගොේලන්ව අේලන්ශන්
නැහැ. ශම් ශදශදනා ශේරුශේොත් ඒ ශගොේශලෝ අහනවා, "ඇයි, ඒ
ශගොේශලෝ විතරක් ශේරන්ශන්, අපිව ශේරන්ශන් නැේද" කියලා.
ඉතින්, ශම් වශේ තත්ත්වයක් තමයි අද තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශපොදු
විපක්ෂශත, ඔය කියන ශපොශහොට්ටුශේ ශහෝ ෑනෑම පාර් ව
් යකට
මම අභිශයෝග කරනවා. රවළුවන් නම් තමුන්නාන්ශසේලා හිතට
එකඟව කියන්න. මම කියන්ශන් නැහැ, ශම්ක සර්ව
සම්පූර්ේශයන්ම ශහොරු අේලරව ආණ්ඩුවක් කියලා. නමුත්, ශම්
තරමින්වත් ශහොරු අේලන ආණ්ඩුවක් ඉතිහාසශත තිබුේා නම්
එය නමින් කියන්න කියලා මම ඔබතුමන්ලාට අභිශයෝග කරනවා.
පසු ගිය දිනවල බැඳුම්කර වංදාව ගැන ශලොකුවට කථා වුේා.
ගාමිණී විශජ්සිංහ මහත්මයා කියනවා, බැඳුම්කර වංදාව වශේ

ශපම්වතියට දරුශවක් ඉන්නවාද?

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

දරුශවෝ ඉන්න ශපම්වතියන් ඉන්න රවළුවන්ශන්, ශන්ද?
ශපම්වතියට දරුශවක් හම්බශවලා නඩුව කේ ගියා. පසු ගිය දින
ිමශක් අපි ඒ ශහොරු අේලාශගන නීතිය ඉදිරියට ගියා. අශන්!

[මූලාසනවේ අණ පරිින ඉවත් කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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(ශදශනක් ශගෝධාභය මහත්මයා දැක්කාම දුවනවා. දුවනවා කියලා
පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේදී කියන්න රවළුවන්. නැත්නම් මට ශම්
කථාවටත් නඩුවක් වැශටනවා. මම ශම් කරන්ශන් ජනතාවශේ
ප්රකා . ශම්වා මශේ ප්රකා ශනොශවයි. ජනතාව ශවනුශවන් කථා
කරලා තමයි අද මට Supreme Court එශක් නඩුවක් වැිමලා
තිශබන්ශන්. ඒ අය කියනවා, "රන්ජන් රාමනායක බැලූ බැේමට
උසාවියට අපහාසයක් කරලා තිශබනවා." කියලා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාත් නීතිඥපශයක්. බැලූ බැේමටශන් ඒ
විධියට ශපනිලා තිශබන්ශන්. හරියට බලන්ශන් නැත්ශත් ඇයි
කියලා දන්ශන් නැහැ ශන්ද? ඒ කියන්ශන්, බැලූ බැේමට තමයි
මාව වරදකරුශවක් විධියට ශපනිලා තිශබන්ශන්. හරියට බැලුවා
නම් ශහොඳ නැේද? ශහොඳට බැලුවා නම් ශත්ශරයි, රන්ජන්
රාමනායක කියන ශේවේ සියයට 100ක්ම ඇත්තයි කියලා.
ලංකාශේ අහිංසක, දුප්පත්, පීඩිත පන්තිශත මිනිහාව හිර
කරන්න තමයි නීතිය සහ එම ආයතන තිශබන්ශන්. අ ශගඩි )ක්
ගත් අහිංසක අම්මා ශකශනක් රිමාන්ඩ් කරනවා. උසාවිශතදී
ඈනුමක් ඇරිශයොත් මාස 8ක් හිශර්ට දමනවා. ශපොේ ශගඩි )ක්
ශහොරකම් කළාම, ඒකට ශලොකු දඬුවමක් ශදනවා. ශකොස් ශගඩියක්
බාගත්ශතොත් ශලොකු දඬුවමක් ශදනවා. නමුත්, මහා පරිමාේශත
ශලෝක ශහොරු අහු වුේාම, පූර්වාශප්ක්ෂී ඇප -anticipatory bailලැශබනවා. ඒ කියන්ශන් . අත් අඩංගුවට ගැනීමට ශනොහැකි වන
ශලස තාප්පයක්, වාරේයක් දමා ගන්නවා. ඊටපසුව එහි සිිමන
විනිසුරුවරු එක එක්ශකනා ඉේලා අස් ශවනවා. නිකම්ම
ශනොශවයි අස් ශවන්ශන්. ශගෝධාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාව කිසිම
ශහේතුවකින් අත් අඩංගුවට ශනොගන්නා ශලස ලිඛිතව විධානයක්
ශදමිනුයි අස් ශවන්ශන්.
ජනතාව අපට කියනවා, ''ශහොරු
අේලන්න'' කියලා. ශමවැනි තත්ත්වයක් යටශත් ශකොශහොමද
ශහොරු අේලන්ශන්? ශම්ක ආණ්ඩුශේ වරදක්ද? ශම් යහ පාලනය Good Governance- තමන්ශේ ශේකම්ලාත් ඇේලුව ආණ්ඩුවක්
කියලා මම කියනවා. ශකොිමන්ම කිේශවොත්, තමන්ව ජනාධිපති
ධුරයට පත් කළ අගමැතිතුමාව පවා ශම් ජනාධිපතිතුමා
ශකොමිසමට ශගන්නුවා. අශප් හිටරව මුදේ ඇමතිවරයා වන රවි
කරුේානායක මහත්මයා -පසුව විශේ කටයුතු ඇමතිතුමාතනතුර නැති ශවලා, අද සාමානය මන්ත්රීවරශයක් හැිමයට පිටුපස
ආසනයක සිිමනවා. තව ශබොශහෝ අයට ශමවැනි ශේවේ අහිමි
වුේා. ලංකාශේ ජනතාවට ''යහ පාලනය'' - "Good Governance"කියන එක ඔශරොත්තු ශදන්ශන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශඩස්මන්ඩ් ශමොරිස්ශේ
''මනුසත් උයන'' - "The Human Zoo"- සහ ''නිරුවත් වානරයා''
වැනි නවකතාවල කියනවා වාශේ, civilize වුණු ජනතාවක්
ශනොශවයි, අපට පාලනය කරන්න සිදු ශවලා තිශබන්ශන්. ශම්
uncivilized society එකක්.
තවම නිවැරැදි විධියට පරිේාමය
ශනොවුණු ජනතාවකුයි අපට පාලනය කරන්න සිේධ ශවලා
තිශබන්ශන්. ඒ පරිේාමය ශනොවූ ජනතාව ශහොරුන්ට කැමැතියි.
අශප් ජානවලමයි ශහොරකම තිශබන්ශන්. පන්සලකට ගියාම,
පන්සශේ තිශබන ශසශරප්රව කුට්ටම පවා උස්සන ජනතාවක්
ලංකාශේ ඉන්ශන්. පන්සලට ගිහිේලා එන ශකොට, එතැන තිශබන
ශසශරප්රව කුට්ටමකට වැශඩ් දීලා. ඒ වාශේම උශේට පිං කැශට්ට
සේලි දමනවා; රෑට බීලා ඇවිේලා පිං ශපට්ිමය කඩනවා. ශමවැනි
ජනතාවක් තමයි ශම් රජයට පාලනය කරන්න සිදු ශවලා
තිශබන්ශන්.
මංශකොේලකරුවන්
පිරිසක් මංශකොේලයක්
කරන්න
ඉස්සරශවලා කතරගම ගිහිේලා, ''කතරගම ශදවියශන්,
මංශකොේලය ශහොඳට කරගන්න අපට පිහිට ශවන්න'' කියලා
භාරයක් වුණු අවස්ථාවක් පසුගිය කාලශත මම දැක්කා.
ශකොශහොමද වැශඩ්? මංශකොේලකාරශයෝ කට්ිමය යනවා.
ශේවාලයට ගිහිේලා පූජාවක් පවත්වා භාරයක් ශවනවා, ''අපි
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කරන්න යන ශම් robbery එක hundred per cent successful
ශවන්න" කියලා. Robbery එක කරලා ඉවර ශවලා නැවත
කතරගම යනවා. ගිහිේලා, ''කතරගම ශදවියශන්, ස්තුතියි.
මංශකොේලය ඉතාම ශහොඳට වුේා. අපි අහු වුශණ් නැහැ. ශමන්න
ඔබතුමාශේ ගතමන්ට් එක; ශමන්න ඔබතුමාශේ share එක''
කියලා භාරශයන් නිදහස් ශවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
මුල සිටම ශහොරකම් කරන ශමවැනි ජනතාවක් තමයි අපට
පාලනය කරන්න සිදු ශවලා තිශබන්ශන්.
මම පාසේ ගිය කාලශත සිට සෑම දිනකම මා අතින් වුණු වැරදි
පවා ස්වයං විශේදනය කළා. තමන්ශේ වත්ශත් ශකොපමේ ශපොේ
ගස් තිබුේත්, කුරුම්බා තිබුේත්, එහා ශගදර වත්ශත් කුරුම්බා
කඩලා ඒ අයිතිකාරයා දුවශගන එන ශකොට, ඒ රවේගලයාට
කුණුහරුපයක් කියලා දුවන්න ඉස්ශකෝශේ ළමයින් කැමැතියි.
ඒක ශම් ගරු සභාශේ සිිමන සැමශදනාම පිළිගන්නා ශදයක්. ඒක
ශන් තත්ත්වය. ඒ නිසා මම හිතනවා, ශම් ජනතාව එදා ඉඳලාම
ශහොරකමට ජානගතව සිිමන කණ්ඩායමක් කියලා. මම කියන ශම්
කාරේය නිසා ඡන්ද නැති ශවයි. නමුත්, ඇත්ත කථාව ශම්ක
තමයි. එශහම නැත්නම්, ලංකාශේ ශහොරු ශමච්දර ඉහළ තැනට
යන්ශන් නැහැ.
බැසිේ රාජපක්ෂ මහත්මයා ශනොම්මර එශක් ශසොර ශදටුශවක්
කියලා ශම් මුළු ලංකාවම දන්නවා; එතුමාත්
දන්නවා;
සියලුශදනාම දන්නවා. එතුමාශේ මේවාශන් මාළිගාව ඉස්සරහින්
ජනතාව ගිහිේලා අනික් පැත්තට ඡන්දය දමනවා. නිකම් හිතන්න,
ශම් ජනතාව ශකොශහොමද ශවනස් කරන්ශන් කියලා.
ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න රාජය ඇමතිතුමනි, පසුගිය කාලශත
ශගෝධාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ සහ මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්මයාශේ order එක හරහා කටයුතු කර වැලිශේරිශත
තුන්ශදශනකුට ශවඩි තබා මැරුවා. ඒ කියන්ශන්, වතුර ඉේලරව
අයට ශම් අය ශවඩි තියලා මැරුවා. ඒ bulletsවලින් හැදුණු හිේ
පේලිවල තවම තිශබනවා. ඒ සිේධිය වැලිශේරිශත ජනතාව ඇස්
ශදකට දැක්කා. ඒ අය ඒක ශහොඳටම දන්නවා. නමුත්, ඡන්ද
ප්රතිඵල ශකොශහොමද? ශවඩි තියරව එකා දිනුම්. ශවඩි තියරව එකාට
ශදෝදනා කරරව අය පැරදුම්. ඉතින්, ශම් ජනතාව ශකොශහොමද
හදන්ශන්? අශප් රශට් ජනතාව තරම් ඉක්මනින් අරණතය අමතක
ශවන ජනතාවක් ශලෝකශත ශකොශහේවත් නැහැ කියා මම හිතනවා.
''ශමොනවා ශහෝ වුේාම සුමාන ශදකයි ඒක මතකශත තිශබන්ශන්''
කියලා ප්රභාකරන් පවා කියලා තිබුේා. ඒක තමයි ඇත්ත
තත්ත්වය. ශමපමේ ශහොරු අේලාශගන එේදීත් ජනතාව කටයුතු
කරන ආකාරය බැලුවාම ඒක ශපශනනවා.
අද FCID, CID, Bribery Commission එක බලන්න;
අේලස් ශහෝ දූෂේ ශදෝදනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාශේ දැන්
සිිමන අධයක්ෂ ජනරාේවරයා වැඩ කරන විධිය බලන්න. පසුගිය
කාලශත බාලපටබැඳි මහත්මයා එතුමා වාශේ ශදෝදනා ඉදිරිපත්
කරන්න උත්සුක වුේාද, උනන්දු වුේාද? නැහැ ශන්. බාලපටබැඳි
මහත්මයා අේලස් ශහෝ දූෂේ ශදෝදනා විමර් න ශකොමිෂන්
සභාශේ සිිමේදී ශරෝහිත අශේගුේවර්ධන මහත්මයාට case එකක්
ආවා. ඒ ශමොකක්ද? අයුතු වත්කම් උපයාගැනීම ගැන ඒ
මහත්මයාට statement එකක් ශදන්න බැරි වුේා කියලා. මට
මතක විධියට ගේන හාරශකෝිම හැටපන්ලක්ෂයක්. එතුමා දුන්න
excuse එක ශමොකක්ද? නඩුවට එේදී නශයක් ගැහුවාලු. ඔන්න
ඔශහොමයි ශේරුශණ්. ඒ නිසා මම ශම් කථාව අහශගන ඉන්න
ජනතාවශගන් නැවත ඉේලීමක් කරනවා. වැරදි, අඩු පාඩු ඇති.
ශලෝකශත කවදාවත් ශහොරු නැතිව යන්ශන් නැහැ. අපට ෑනෑ
ශහොරු අේලන ආණ්ඩුවක්. ශහොරු අදත් ඉන්නවා; ශහටත්
ඉන්නවා; අනිේදාත් ඉන්නවා; ඉන්අනිේදාත් ඉන්නවා. කවදාවත්
ශහොරකම නවතින්ශන් නැහැ.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිශබනවා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා එන්ශන් නැහැ කියලා
එතුමාශේ ශේලාවත් කියලා එවලා තිබුේා. එතුමා එන්ශන් නැහැ
කියලා තිබුේා. ශහොරු ගැන කථා කරේදී ඔබතුමන්ලාත් විරුේධයි
වාශේ. කාලය අඩුශවන් ශදන්ශන්.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමනි, එම කාලය ගරු රිසාඩ් බදියුදීන්
ඇමතිතුමා විසින් නවක මන්ත්රී ගරු (ආදාර්ය) එස් එම්. ශමොහමඩ්
ඉස්මයිේ මැතිතුමාට ලබා දී තිශබනවා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු (ආදාර්ය) එස් එම්. ශමොහමඩ් ඉස්මයිේ මැතිතුමා මට
කථා කරලා කිේවා -

ගරු මි ල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා

(மொண்புமிகு மயில்வொகனம் திலகரொஜொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

මම විනාඩි 2ක් ශදන්නම්.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු මයිේවාගනම් තිලකරාජා මන්ත්රීතුමාශේ විනාඩි 20ක්-

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට එතුමාශගන් ශදන්ශන් විනාඩි ශදකයි. එතුමාට
තිශබන්ශන් විනාඩි 9යි.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

අශන් මැතිතුමා, ඔබතුමාශේ -

ගරු විවේපාල වහට්ටිණරච්ික මහතා

(மொண்புமிகு விசஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මම මශේ ශේලාශවන් විනාඩි 5ක් ශදන්නම්.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු විශජ්පාල ශහට්ිමආරච්චි මන්ත්රීතුමාශේ කාලශයන් විනාඩි
5ක් ශදන්නලු. එතශකොට මට තව විනාඩි 9ක් තිශබනවා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ශබොශහොම ස්තුතියි. මම ඔබ ශදපලටම ගරු කරනවා. ශහොරු
අේලන්නට කරන සටනට ඔබතුමන්ලා ලබා ශදන ආශීර්වාදයට
සහ encouragement එකට ශබොශහොම ස්තුතියි.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා දුන් දිවුරුම් ප්රකා ශයන්
රන්ජන් රාමනායක ශකළින්ම කියනවා, "මම සිජුව ශහෝ
වක්රාකාර ශම් මුදේ ලබා ගත්ශත් නැහැ" කියලා. හිටරව ජනාධිපති
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා "සුනාමි ආධාරවලින් මිලියන
82ක් තමන්ශේ ශසොශහොයුරියශේ ගිණුමට දමා ගත්ශත් නැහැ "
කියලා දිවුරුම් ප්රකා යක් මා වාශේම නිර්භීතව ලබා ශදයි කියලා
මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ වාශේම එතුමා චීන වයාපිති
හරහා මුදේ ලබා ගත්ශත් නැහැ කියලා, එතුමාට තිශබන තවත්
ශදෝදනා හරහා සේලි ලබා ගත්ශත් නැහැ කියලා එතුමාශගන්
දිවුරුම් ප්රකා යක් බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශමොකද, එතුමා
වරක් ප්රකා කළා, "එතුමා ශඩොලර් එකක් හරි ශහොරකම් කරලා
තිශබනවා කියලා ඔප්රව වුශේොත් ප්රසිේධිශත ශබේල කපා
ගන්නවා" කියලා. එතුමා එශහම කියලා තිබුේා. නමුත් එතුමාශේ
රවත්තු ිමකශගන් ශම් ශසේරම අහු ශවලා ඉවරයි. ශකොිමන්ම
කිේශවොත් ශයෝ වත කියන රවත්ර රත්නය තමන්ට සහ තමන්ශේ
ආච්චිට -ශඩ්සි ආච්චිට- තිශබන ඉඩම් 15 ගැන කියන්න අද
අශපොශහොසත් ශවලා තිශබනවා. චිචී ශේබි, ඒ කියන්ශන් ශපොඩිම
දරුවා, ශපොඩිම තරුේයා, චීනය හරහා ශරොකට්ටුවක්
අභයාවකා ගත කරන්නට කීයක් ලබා ගත්තාද කියන එක
පිළිබඳව තවම ලංකාශේ ජනතාවට උත්තර දීලා නැහැ. CSN එක
හරහා ශඩොලර් මිලියන 159ක් අපට අේලා ගන්නට රවළුවන් වුේා.
එශහම අේලා ගන්නට රවළුවන් වුේත් ඒ අය කිේවා, "ශම් බඩු
තිශබනවා, ශම්වා කාශේද කියලා දන්ශන් නැහැ." කියලා. CSN
එශක් Working Director ශකශනක් නැහැ; අයිතිකරුශවක් නැහැ.
නමුත් සන්නාම තානාපති -Brand Ambassador- හැිමයට ශයෝ වත
මහත්මයා අත්සන් කරලා තිශබනවා. ඉතින්, ලංකාශේ බහුතර
ජනතාව ශම්වා ගැන දැන දැන තව තවත් ශම් ශහොරුන්ට ආවඩන
එක, 'ජයශේවා!' කියමින් ශහොරුන් පස්ශසේ කෑගහශගන යන එක
ගැන වි ාල දුකක් තිශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශදයම ඇන්ශගෝලාවටත්
වුේා. ඇන්ශගෝලාව කියලා රටක් තිශබනවා. ඒ රශට් ජනාධිපති
ව ශයන් හිිමශත සැන්ශටොස් කියලා ශකශනක්. ඇන්ශගෝලාශේත්
ලංකාශේ වාශේම අවුරුදු 30ක යුේධයක් තිබුේා. ශම් යුේධය
අවසන් ශවලා ඇන්ශගෝලාව නට්ටම් ශවලා සතයක්වත් නැතිව
ඉේදී, චීන ආශයෝජකශයෝ සේලි අරශගන ඇන්ශගෝලාවට ආවා,
ලංකාවට ආවා වාශේම. චීන ආශයෝජකශයෝ සේලි අරශගන එේදී
සැන්ශටොස් මහත්මයා කිේවා, " අවුරුදු 30ක් යුේධ කරලා අපි
නට්ටම් ශවලා ඉන්ශන්. අශප් අශත් සත පහක්වත් නැහැ. අපට
ශමශහම වියදම් කරන්න සේලි නැහැ" කියලා. මම චීනයට
විරුේධම නැහැ. නමුත් මැශරන්න ඉස්ශසේලා මම ශම් කථාව
කියන්නම ෑනෑ. ශම්ක තමයි තිත්ත ඇත්ත. කවුරුත් කථා
ශනොකරන චීන ආක්රමේය. චීන ආශයෝජකශයෝ ඇන්ශගෝලාශේ
ජනාධිපති සැන්ශටොස් මහතාට කිේවා, "අපි අධිශේගී මාර්ග highways - ිමක හදලා ශදන්නම්" කියලා. එතශකොට සැන්ශටොස්
මහත්මයා කිේවා, "අශන් එශහම කශළොත් අපි ශකොශහොමද
ශගවන්ශන්?" කියලා. එවිට චීන ආශයෝජකශයෝ කිේවා, "අපි
ඔයාට ශම්ශකන් ශකොමිස් ශදනවා." කියලා. වැශඩ් okay වුේා.
සැන්ශටොස් මහත්මයාශේ රවත්තු ඇතුළු පවුශේ අය රජපක්ෂ පවුල
වාශේම ඉතා ශපොශහොසත් වුේා. මම අසතයක් ශනොශවයි
කියන්ශන්. ශම් ගැන පසුගිය ිමශක් මාධය හරහා ප්රදාරය වුේා.
මැශේසියාශේ හිටරව ජනාධිපතිතුමා "සිරස" රූපවාහිනි නාළිකාවට
ඇවිේලා live කිේවා, චීනය එක උණ්ඩයක් පාවිච්චි කරන්ශන්
නැතුව රටවේ ආක්රමේය කරන්ශන් ශකොශහොමද කියලා. එක
උණ්ඩයක් පාවිච්චි ශනොකර රටවේ ආක්රමේය කරන විධිය අද
චීනය ශසේද මාවත දිශේ ලස්සනට කරශගන යනවා. ඉන්දියන්
සාගරශත තිශබන ශහොඳම තැන වන අශප් හම්බන්ශතොට වරාය
සතු කර ගන්න චීනයට ශලොකු වුවමනාවක් තිබුේා. මහින්ද
මහත්තයා ඒකට අහු වුේා. මහින්ද මහත්මයා ගැන මශේ
ෛවරයක් නැහැ. ශම් රශට් පැවැති යුේධය අවසන් කරන්නට
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එතුමා වි ාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. එතුමාට වාශේම
ආරක්ෂක ශේකම්තුමාට, අශප් ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගරු සරත්
ශෆොන්ශසේකා මහත්මයාට සහ දිවි පූජා කළ රේ විරුවන් 2),000ට
අශප් ශගෞරවය තිශබනවා. නමුත්, ඊට වඩා ශලොකුයි අශප් රට.
සමාව ශදන්න බැරි වරද තමයි, චීනයට අශප් රට විකුේරව එක.
පළමුවත් මේබිම,ශදවනුවත් මේබිම, තුන්ශවනුවත් මේබිම කියලා
පරවවට අතින් ගහ ගත්ත, ශපොළව ඉ රව ඒ ශේ ශප්රේමියා තරම්
ලංකාව චීනයට වික්ක ශේ ශප්රේමිශයක් නැහැ කියන එක මම
පැහැදිලිව කියනවා. ෂැන්ග්රි-ලා ශහෝටලය හදන්න එම ඉඩම
දුන්ශන් කීයටද? අශන්, අක්කර ගානක් සින්නක්කර දුන්නා. විශදස්
ආශයෝජකයන්ට
සින්නක්කරව
ඉඩම්
දීලා, ආරක්ෂක
අමාතයාං ශත ශගොඩනැඟිලි සංකීර්ේය අන්න පැලවත්ශත්
හදනවා. ඒශක් වැඩ තවම ඉවර නැහැ.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)
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ශහොරු කණ්ඩායමක්" කියලා. එම නිසා මම ගරු
කථානායකතුමාශගනුත්, ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශේ
සභාපති ගරු සුනිේ හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමාශගනුත්, ඒ වාශේම
පක්ෂවල නායකයින්ශගනුත් ඉේලා සිිමනවා, කවදාකවත්
ශහොරුන්ව COPE එශක් සාමාජිකශයෝ හැිමයට පත් කර එවන්න
එපා කියලා. කාලය ලබා දීම ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
තමුන්නාන්ශසේට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීය ළඟට, ගරු මයිේවාගනම් තිලකරාජා
මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5යි.

[අ.භා. ).12]

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, කාලය අවසානයි.

ගරු මි ල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා

(மொண்புமிகு மயில்வொகனம் திலகரொஜொ)

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කථා කරන්න තව ශපොඩි
ශවලාවක් ශදන්න.
ශමවැනි තත්ත්වයන් නිසා මම නැවත නැවත ඉේලා සිිමනවා,
විගේකාධිපතිතුමා වැනි නිර්භීත රජශත නිලධාරින් එම
තනතුරුවලට පත් කරන්න කියලා. එවැනි නිලධාරින් පත්
වුශේොත් රශට් දූෂේ අවම කර ගන්න රවළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, නම් කියන්න එපාය කියලාත් මට කියා තිශබනවා.
නමුත්, මම ශම් අවස්ථාශේ අේලස් ශහෝ දූෂේ ශදෝදනා විමර් න
ශකොමිෂන් සභාශේ අශප් ශකොමසාරිස්තුමා ඇතුළු දප්රවල ද ලිශේරා,
ශකෝදාශගොඩ,
ානි අශේශසේකර, රවී ශසශනවිරත්න, රවී
විදයාලංකාර, ධම්මික ප්රියන්ත වැනි නිලධාරින්ට ස්තුතිවන්ත
වනවා. ශම් සියලු ශදනා පරිේාමය ශනොවූ ජනතාවක් ඉන්න රශට්
එේල වන සියලු දුක් ගැහැට විඳශගන, සමච්දලයට ලක් ශවමින්,
නින්දා අපහාස විඳ ගනිමින් investigations හරියට කරශගන
යනවා. මම ශම් අවස්ථාශේ ගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා
ඇතුළු ශම් රජශයන් ඉේලා සිිමනවා, එතුමන්ලා පසුගිය ිමශක්
හැසිරුේා වාශේ ශම් කිසිම පරීක්ෂේයකට - investigation
එකකට - ඇඟිලි ශනොගහ ඉන්න කියලා. තමුන්ශේ ශේකම් වුේත්
කමක් නැහැ, සේලි අරශගන තිශබනවා නම් ඒ අයව හිශර් දාන්න
අද ශපලඹිලා ඉන්න එක ගැන මම සන්ශතෝෂ වනවා. ගාමිණී
විශජ්සිංහ මහත්මයා කිේවා වාශේ, ඇති ශවන්න දූෂේ සහ වංදා
තිශබේදී ශම්ක විතරක් අේලාශගන දඟලන්න එපා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, COPE එකට භාර ශදන්න
මම ලිපියක් ශගනාවා. මම එම ලිපිය සභාගත* කරනවා.
COPE එශක් සාමාජිකයින් හැිමයට පත් කරන්නන්ශේ
පැිමකිරිය බලලා පත් කරන්න කියා මා කියන්න ෑනෑ. උසාවිය
කියනවා වාශේ බැලූ බැේමට, දූෂේ සම්බන්ධශයන් ශදෝදනා
තිශබන අයව කරුේාකරලා COPE ඒශක් සාමාජිකයින් හැිමයට
වාඩි කරන්න එපා. ශමොකද, COPE එකට එන කණ්ඩායම් හිනා
ශවනවා, "ශහොරු අේලන්න පත් කරලා තිශබන්ශන් ඊටත් වඩා

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් ශ්රී ලංකා සිනමාශේ
වාශේම අශප් පාර්ලිශම්න්තුශවත් අපට හීශරෝ ශකශනක් ඉන්නවා.
ඒ තමයි, අශප් රන්ජන් රාමනායක නිශයෝජය ඇමතිතුමා.
එතුමාශේ කථාශවන් පසුව මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම
ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිය පළ කරනවා. එතුමාශේ වැදගත්
කථාවට මට ශවන් වූ කාලශයනුත් විනාඩි ශදකක් ලබා දුන්නා.
මම ශම් අවස්ථාශේදී මතක් කරන්නට කැමැතියි, එතුමාශේ
කථාශේ ශගොඩාක් දුරට සඳහන් වුශණ් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
තිශබන COPE එක හා COPA එක ගැනයි කියන කාරේයත්. මම
ශහොඳටම දන්නවා අද දින සභාව කේ තබන අවස්ථාශේ
ශයෝජනාව හැිමයට ජනතා විමුක්ති ශපරමුශේන් ඉදිරිපත් කළ
ශමම ශයෝජනාශේ සඳහන් වන්ශන් Committee on Public
Accounts - COPA - එශක් වාර්තාව ගැනයි කියන කාරේය. ඒ
ගැන අදහස් දක්වන විවාදයක් තමයි ශම් සිදු කරන්ශන්. ශම්
විවාදශතදී ශගොඩාක් මන්ත්රීවරුන් COPE එක ගැනත් කථා කළා.
අපි පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් හැිමයට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
ශගොඩාක් කමිටුවලට සහභාගි ශවනවා. Sectoral Oversight
Committees තිශබනවා, Standing Committees තිශබනවා,
Select Committees තිශබනවා. නමුත් ඒ විවිධ කමිටුවලින්
ශගොඩාක් ප්රසිේධ ශවලා තිශබන්ශන් COPE එක සහ COPA
එකයි. ඒකට ශහේතුව ශමොකක්ද? ගරු රන්ජන් රාමනායක
මැතිතුමා කළ කථාශවන්ම ඒ ගැන විමසා බලමුශකෝ. එතුමා සිදු
කළ කථාශේ අන්තර්ගතය තුළ ශගොඩාක් ශවලාවට සඳහන් වුශණ්
postmortems ගැනයි. අපි කරන්ශන් කළ වැරදි ශසොයාශගන
postmortems කරන එක විතරයි. ඒ ගැන තමයි අපි ශගොඩාක් දුරට
බලන්ශන්. නමුත් එතැනින් ඉහළට ගිහිේලා COPA එක
තවදුරටත්
ක්තිමත් කරන්න රවළුවන් ශකොශහොමද කියන
කාරේය ගැන COPA එශක් සභාපතිතුමා ශලස කටයුතු කළ ගරු
ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා කළ කථාශවන් එතුමා නිවැරදිව
පැහැදිලි කළා. මම ඒක අගය කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ලිපියක් සභාගත කරමින් මම
මශේ ශේලාව ඉතුරු කර ගන්නවා. අද දින "Daily News" රවවත්
පශත් මශේ interview එකක් පළ කරලා තිශබනවා. ඒකත්
එක්කම අශප් ගරු කබීර් හෂීම් ඇමතිතුමාශේ ලිපියකුත් ශම්කට
එකතු කරලා, එකම ලිපියක් හැිමයට ශමහි වාර්තා කරලා
තිශබනවා. මම ශම් අවස්ථාශේදී ශම් ගැනත් සඳහන් කරමින්
කියන්ශන් අශප් වගකීම ශවලා තිශබන්ශන් ශම් postmortems
විතරක් කරමින්, වැරදි ශසොයා දඬුවම් ශදන එක විතරක් ශනොශවයි
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[ගරු මයිේවාගනම් තිලකරාජා මහතා]

කියන එකයි. ශම් රටට වග කියන, අපිට ඡන්දය දුන් ජනතාවට වග
කියන පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් හැිමයට අපි ශකොශහොමද
ශමවැනි වැරදි නැති කරන්ශන්? අපි ශකොශහොමද, සැලැස්මක්
හදන්ශන්? මම අද දින "Daily News" රවවත් පශත් සඳහන් කර
තිශබන වාර්තාශවන් සුළු ප්රමාේයක් පමේක් උරවටා දක්වන්නම්.
“ ‘This is the issue that we have now: all the development proposals
are political proposals’,..... ”

Then, it goes on to report further what I said, I quote:
“ ‘The government’s needs become the State’s needs, which means
the party’s needs, which means political needs',...... ”
“ ‘That’s how it gets deviated from the State to the party. So all the
people’s money goes to political purposes.’ ”

අශප් ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා එතුමාශේ කථාශේදී
ශහොඳින්ම සඳහන් කළා වාශේ, එක එක රජය ඒ ශගොේලන්ශේ
කාලශත ඉදිරිපත් කළ proposals ඒ ශගොේලන්ශේ පක්ෂශත,
නැත්නම් පවුශේ, එශහමත් නැත්නම් ඒ ශගොේලන්ශේ ප්රශේ ශත
දියුණුව සඳහා හදා ගත්තා මිසක්, State එකට, අශප් රටට හරි යන
විධියට හදලා නැහැ. ඒ නිසා පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ශේච්ඡා
කණ්ඩායමක් හැිමයට ඇගයීම් පිළිබඳව පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරුන්ශේ සංසදයක් හදා ගන්න අපි ශයෝජනා කරලා
තිශබනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව
තිශබනවා.

විනාඩියක කාලයක්

ගරු මි ල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා

(மொண்புமிகு மயில்வொகனம் திலகரொஜொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

ශහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අශප් ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමා වන ගරු ශජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මැතිතුමාශේ
නායකත්වශයන්, ඇගයීම් පිළිබඳව ශගෝලීය පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරුන්ශේ සංසදශත සභාපතිතුමා වන අශප් ගරු කබීර් හෂීම්
ඇමතිතුමාශේ නායකත්වශයන් ඇගයීම් සම්බන්ධව ප්රතිපත්තියක්
ශම් රටට හඳුන්වා දීමට අපි ඉදිරිපත් ශවලා ඉන්නවා. ළඟදීම ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට එම ශයෝජනාව ශගශනනවා. ඒ ගැන තමයි ශමම
ලිපිශත සඳහන් ශවලා තිශබන්ශන්. අපි global conference එකක්
ලබන සැප්තැම්බර් මාසය තුළදී ලංකාශේ පවත්වන්නටත් සූදානම්.
"මන්ත්රීවරුන්ශගන් වන වැරදි අඩු කරන්න ෑනෑ, ශම් වාශේ
ශේවේ සිේධ ශනොශවන්න ෑනෑ" කියන බලාශපොශරොත්තුව තිශබන
අශප් ගරු රන්ජන් රාමනායක වැනි මැතිතුමන්ලා ඇතුළු සියලුම
මන්ත්රීවරුන්ශගන් ශම් අවස්ථාශේදී මම ඉේලීමක් කරනවා,
ඇගයීම් සම්බන්ධව අපි ශගශනන්න බලාශපොශරොත්තු ශවන එම
ප්රතිපත්තියට සහශයෝගය ශදන්න කියලා. විය යුත්ශත්
ඇස්තශම්න්තුශේ සිට ඇගයීමට -estimation to evaluation மதிப்பீட்டிலிருந்து மதிப்பொய்விற்குச் தசன்று எங்களது சவகலத்
திட்டங்ககள முன்தனடுக்க சவண்டும். මම 2018.0).19වන දින

"Daily News" රවවත් පශත් සඳහන් වාර්තාව සභාගත* කරනවා.
ශබොශහොම ස්තුතියි.

—————————
* පුසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගරු (ණචාර්ය) එසන. එම්. වමොහමඩ් ඉසනමාි ල් මහතා
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) சீ.மு. முகம்மட் இஸ்மொயில்)

(The Hon. (Dr.) S. M.Mohamed Ismail)
பிஸ்மில்லொஹிர் ரஹ்மொனிர் ரஹீம்.
அமர்வுக்குத் தகலகமதொங்கிக் தகொண்டிருக்கும் தகளரவ
பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கசள, அரசொங்கக் கைக்குகள்
பற்றிய பொரொளுமன்றக் குழுவின் அறிக்கககள் ததொடர்பொன
இந்த விவொத சநரத்தில் எனது கன்னி உகரகய ஆற்றுவ
தற்கும், நொன் சத்தியப் பிரமொைம் தசய்த நொளில் என்மீது
இங்கு முன்கவக்கப்பட்ட சில குற்றச்சொட்டுக்களுக்கு எனது
பதில்ககள வைங்குமுகமொகவும் எனக்கு சநரம் ஒதுக்கித்
தந்தகமக்கு தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்களுக்கு முதலில்
நன்றிகயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்சறன்.
என்னுகடய அரசியல் பிரசவசத்தின் ஊடொக, சதசியப்
பட்டியலின்மூலம்
இந்தப்
பொரொளுமன்றக்
கதிகரகய
அலங்கொிப்பதற்கொக சவண்டி, என்னுகடய கட்சியின் தகலவர்
தகௌரவ றிஸொட் பதியுதீன் அவர்களின் பொிந்துகரயில்,
அசதசபொன்று ஐக்கிய சதசியக் கட்சியின் தகலவர் தகௌரவ
பிரதம
மந்திொி
அவர்களின்
சிபொொிசின்சபொில்
இந்தப்
பொரொளுமன்ற அங்கத்துவம் எனக்குக் கிகடக்கப் தபற்றுள்ளது.
அதற்கொக
அவர்களுக்கும்
அசதசபொன்று
எனக்கொக
வொக்களித்த அம்பொகற மொவட்ட மக்களுக்கும் என்னுகடய
நன்றிகயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்சறன்.
இன்று
எமது
நொட்டில்
யுத்தம்
முடிவகடந்து,
அபிவிருத்திகய
சநொக்கிப்
பல்சவறுபட்ட
திட்டங்கள்
முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்ற இவ்சவகளயில், தபொருளொ
தொரம்,
அசதசபொன்று
உொிகமகள்
சொர்ந்த
பல்சவறு
வககப்பட்ட பிரச்சிகனகளுக்கு மக்கள் முகங்தகொடுக்க
சவண்டியிருப்பது என்கனப் தபொறுத்தவகரயில் சவதகன
யளிக்கின்றது. 1960களில் ஆசியொவில் அதியுச்ச இடத்தி
லிருந்த ஒரு நொடொக இலங்கககயப் பொர்த்தொர்கள். ஆனொல்,
இன்று இந்த நொடு தபொருளொதொர ொீதியொக மிகவும்
பின்தங்கியதன் கொரைமொகவும் அசதசபொன்று, இனங்களுக்
கிகடசயயொன விொிசல்களின் கொரைமொகவும் இந்த நொட்டின்
அபிவிருத்தியும் எதிர்கொலமும் சகள்விக்குறியொக இருந்து
தகொண்டிருக்கின்றது. ஆகசவ, இன்று நொங்கள் எங்களிகடசய
இருக்கின்ற சில சவற்றுகமககளக் ககளந்து, இந்த நொட்டின்
வளர்ச்சிக்கொக சவண்டியும் இந்த நொட்டின் எதிர்கொலச்
சந்ததியினருக்கொக சவண்டியும் பல்சவறுபட்ட முன்தனடுப்
புக்ககளச் தசய்யசவண்டிய ஒரு கொலகட்டத்தில் வொழ்ந்து
தகொண்டிருக்கின்சறொம். ஆகசவ, இந்த நொட்டில் இருக்கின்ற
பிரச்சிகனகளுக்குச் சொியொன தீர்வுககளக் கண்டு, இந்த
நொட்கடப் தபொருளொதொர ொீதியொகப் பலமிக்க ஒரு நொடொக
மொற்றுவதற்கு இந்த நொட்டு மக்கள் அகனவரும் ஒரு தொய்
மக்கள் சபொன்று வொைசவண்டிய ஒரு சூழ்நிகல ஏற்படுத்தப்பட
சவண்டும். அதற்கொகப் பங்களிப்புச் தசய்வதற்கும் இந்தச்
சகபயின்மூலம் குரல்தகொடுப்பதற்கும் வொய்ப்புத் தந்தகமக்கு
மீண்டுதமொரு
முகற
சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு
எனது
நன்றிகயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்சறன்.
அரசியல் உொிகம பற்றியும் ஏகனய உொிகமகள் பற்றியும்
சபசப்படுகின்ற இந்தக் கொலகட்டத்தில், உொிகமகள் பகிர்ந்
தளிக்கப்படசவண்டும், அசதசபொன்று மக்கள் அகனவரும்
ஒற்றுகமசயொடு
வொழ்கின்ற
சூழ்நிகல
ஏற்படுத்தப்பட
சவண்டும் என்ற எதிர்பொர்ப்பு மக்களிடம் இருந்துதகொண்டிருக்
கின்றது. அந்த அடிப்பகடயில் அவர்களுகடய எதிர்பொர்ப்கப
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நொங்கள் இந்த உயர் சகபயினூடொக முடியுமொன வகர
நிகறசவற்றுசவொசமயொனொல், அது இன்று இந்த நொட்டிலுள்ள
மக்களுக்கு
மொத்திரமல்லொமல்,
இந்த
நொட்கட
வளப்
படுத்தக்கூடிய எதிர்கொலச் சந்ததியினருக்கும் ஒரு வொய்ப்பொக
அகமயும் என்ற ஒரு நம்பிக்கக எனக்கிருக்கின்றது. எனசவ,
இந்தப் பொரொளுமன்றத்தில் பல்சவறுபட்ட சபதங்ககளப் பற்றி
சபசிக்தகொண்டு கொலத்கத வீைடிக்கொமல், எவ்வொறு இந்த
நொட்கட எதிர்கொலத்தில் அபிவிருத்தியகடயச் தசய்யலொம்
என்று சிந்தித்துச் தசயற்பட சவண்டிய கடகமப்பொடு இச்
சகபயிலுள்ள அகனவருக்கும் இருக்கின்றது.
எமது நொட்டிலுள்ள 80 வீதத்துக்கும் அதிகமொன சனத்
ததொககயினர், இந்த நொட்டின் முதுதகலும்பொன விவசொயத்
துகறயிலும் மீன்பிடித் துகறயிலும் பங்களிப்புச் தசய்து
தகொண்டிருக்கிறொர்கள். ஆனொல், இந்த நொட்டில் அவர்களு
கடய வொழ்கவ வளப்படுத்தக்கூடிய சொியொனததொரு திட்டம்
இல்லொத நிகலகமகய நொங்கள் கொண்கின்சறொம். அன்று
தபொருளொதொர ொீதியொக எங்ககளவிட மிகவும் பின்தங்கிய
நிகலயில் இருந்த எமது அயல் நொடுகள், குறிப்பொக
ஆசியொவிலுள்ள
பங்களொசதஷ்,
சநபொளம்,
பூட்டொன்,
ஆப்கொனிஸ்தொன், பொகிஸ்தொன், இந்தியொ சபொன்ற 'சொர்க்'
நொடுகளும் அசதசபொன்று தூரகிைக்கு நொடுகளொன வியட்நொம்,
லொசவொஸ்,
தொய்லொந்து
சபொன்ற
நொடுகளும்
இன்று
தபொருளொதொர ொீதியொக விருத்தியகடந்து வருகின்றன. ஆகசவ,
நொங்களும்
இந்த
நொடுககளப்சபொன்று
எங்களுக்குள்
இருக்கின்ற சபதங்ககள மறந்து, எங்களுகடய எதிர்கொல
சவகலத் திட்டங்ககளச் சொியொன முகறயில் வகுத்து, எமது
நொட்டின் தபொருளொதொர முன்சனற்றத்தில் கவனம் தசலுத்தி
னொல், எமது நொடும் சுபிட்சமுள்ள ஒரு நொடொக மொறும்.
இன்று
அசநகமொன
நொடுகளில்
அரசொங்கம்
சில
ககத்ததொைில்களுக்கு முன்னுொிகம தகொடுத்து, "கிரொமத்துக்கு
ஒரு ககத்ததொைில் அல்லது கிரொமத்துக்கு ஒரு சவகலத்திட்டம்"
என்ற அடிப்பகடயில் முடியுமொன அளவு பங்களிப்புச் தசய்து,
மக்களது
தபொருளொதொரத்கத வளப்படுத்தி
வருகின்றது.
தொய்லொந்கதப் தபொறுத்தவகரயில், அங்கு அரசொங்கம் ஒரு
கிரொமத்துக்கு அல்லது ஒரு பிரசதசத்துக்கு ஒரு தபொருளொதொர
சவகலத்திட்டம் அல்லது ஒரு ககத்ததொைில் திட்டம் என்ற
அடிப்பகடயில், அங்கிருக்கின்ற மக்கள் அகனவருக்கும்
முடியுமொன உதவிககளச் தசய்து வருகின்றது. அசதசநரம்
அங்கு என்தனன்ன விடயங்களில் பிரச்சிகனகள் இருக்
கின்றசதொ - கம்பனிககளப் பதிவுதசய்வதொக இருந்தொலும் சொி
அல்லது ஏகனய ததொைில் துகறககள ஒருங்கிகைப்பதொக
இருந்தொலும் சொி - அகவ அகனத்கதயும் அரச தபொறிமுகற
யினூடொக இலகுபடுத்திக் தகொடுத்து, உள்நொட்டு முதலீட்டொளர்
ககள மொத்திரமல்லொமல், தவளிநொட்டு முதலீட்டொளர்ககளயும்
அங்கு வரவகைத்து, நொட்டிகன அபிவிருத்தி தசய்துதகொண்டு
சபொவகத எங்களொல் பொர்க்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது.
நொங்களும் அந்த அடிப்பகடயில் எங்களுகடய தபொருளொ
தொரத்கத வளர்ச்சியகடயச் தசய்ய சவண்டும்.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கசள, உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு
நிமிடம் இருக்கிறது.

ගරු (ණචාර්ය) එසන. එම්. වමොහමඩ් ඉසනමාි ල් මහතා
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) சீ.மு. முகம்மட் இஸ்மொயில்)

(The Hon. (Dr.) S. M.Mohamed Ismail)

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்னு
தமொரு விடயத்கதயும் இவ்விடத்தில் நொன் குறிப்பிடசவண்டும்.
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அதொவது, நொன் பொரொளுமன்ற உறுப்பினரொகச் உறுதிப்
பிரமொைம் தசய்த நொளன்று உகரயொற்றிய உயர் கல்வி
அகமச்சர் தகௌரவ விஜயதொச ரொஜபக்ஷ அவர்கள், நொன்
பல்ககலக்கைகத்தில் உபசவந்தரொக இருந்த கொலத்தில் எனது
வீட்டின் தண்ைீர்க் கட்டைம், மற்றும் மின்சொரக் கட்டைம்
தசலுத்தப்பட்ட விடயம் சம்பந்தமொகக் குறிப்பிட்டிருந்தொர்.
அரசொங்கத்தினொல்
உபசவந்தருக்குப்
பல்சவறுபட்ட
சலுகககள்
சட்டொீதியொக
வைங்கப்பட்டு
வருகின்றன.
அதுமொத்திரமல்லொமல், பல்ககலக்கைக மூதகவயினூடொகவும்
சலுகககள் வைங்கப்படுகின்றன. ஆகசவ, பல்ககலக்கைகத்தி
லிருக்கின்ற எல்லொ மட்டத்தினொின் அனுமதிசயொடுதொன்
எனக்குக் குறித்த சலுகககள் வைங்கப்பட்டன. அதற்கொன
ஆவைங்கள் என்னிடம் இருக்கின்றன. சதகவசயற்படின்
அவற்கற தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்களிடம் சமர்ப்பிப்
பதற்கும் நொன் தயொரொக இருக்கின்சறன்.
அசதசநரம் நொன் கடகமபுொிந்த ததன்கிைக்குப் பல்ககலக்
கைகத்தில் பொலியல் இலஞ்சம் தபறப்படுவதொகவும் கூறப்
பட்டிருக்கின்றது. இதனொல் இன்று அங்கிருக்கின்ற தபண்கள்,
ஆண்கள் அகனவரும் பல்சவறுபட்ட மன உகளச்சலுக்கு
உட்பட்டிருக்கின்றொர்கள். பல்ககலக்கைகம் என்பது ஒரு
நொட்டின் தசொத்து; அது கல்வியின் முதுசமொகப் பொர்க்கப்
படுகின்றது. எது என்னவொக இருந்தொலும், இவ்வொறொன ஒரு
சகபயில், அது பற்றிய உண்கமகய நிரூபித்ததன் பின்னர்
அது சம்பந்தமொகப் சபசுவதுதொன் சிறப்பொனதொக இருக்கும்
என்பது என்னுகடய தொழ்கமயொன சவண்டுசகொள் என்பகதத்
ததொிவித்து, எனக்குப் சபச வொய்ப்பளித்தகமக்கு மீண்டும்
நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்சறன்.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට, ගරු විශජ්පාල ශහට්ිමආරච්චි මන්ත්රීතුමා.
[අ.භා.).29]

ගරු විවේපාල වහට්ටිණරච්ික මහතා

(மொண்புமிகு விசஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අටවන පාර්ලිශම්න්තුශේ
පළමුවන සැසි වාරය තුළ රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සියලුම වාර්තාවලින් සමන්විත වුණු
රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ
අවස්ථාවක, ඒ සම්බන්ධශයන් වන කේ තැබීශම් විවාදයට
සියලුශදනාම සහභාගි වුණු ශවලාවක, මටත් ඒ පිළිබඳව වදන
ස්වේපයක් ශම් ගරු සභාව හමුශේ ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම ගැන
මා සතුටු වනවා. ඒ එක්කම ඉතාමත් පළරවරුදු, දක්ෂ
අමාතයවරයකු වන රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපති
හැිමයට කටයුතු කළ ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා ඇතුළු
එහි සාමාජික මන්ත්රීවරුන් සියලුශදනාටම මශේ ස්තුතිය රවද
කරන්නට ෑනෑ.
අපි දන්නවා, විශ ේෂශයන්ම රාජයයක් හැිමයට මූලය
විනිවිදභාවය පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලි චිත්රයක් අපට ලබා ගන්නට
රවළුවන් වන්ශන්, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව තුළින්
කියලා. ශමොකද, ශම් රශට් විවිධ අමාතයාං , ශදපාර්තශම්න්තු,
රාජය සංස්ථා, මණ්ඩල, ඒ වාශේම හැම ආයතනයක්ම
විවිධාකාරශයන් මුදේ වැය කිරීම් පිළිබඳව, ප්රධාන ගේන් දීශම්
නිලධාරි හැිමයට විගේකාධිපතිවරයාට වාර් වකව ගිණුම් ලබා
දීමට එම ආයතන බැඳී සිිමනවා. නමුත් මා පළාත් සභාශේ රාජය
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පාර්ලිශම්න්තුව
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686

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගිණුම් කාරක සභාශේ සභාපති හැිමයට කටයුතු කළ කාලශතදී මා
දැක්කා, මා කලින් සඳහන් කළ ආයතනවල රාජය ශසේවාව තුළින්
අපි බලාශපොශරොත්තු වන විනිවිදභාවය ශබොශහෝ විට දකින්න
රවළුවන්කමක් නැහැයි කියලා. ශබොශහෝ අවස්ථාවලදී ඒ සියේල
අශපන් ගිලිහී ගිහින් තිශබනවා. ඒ නිසා ෑනෑම ශකනකුට,
අමාතයවරයකුට, ශේකම්වරයකුට, ඒ වාශේම විවිධ රාජය
ආයතනවල නිලධාරින්ට මුදේ පරිපාලනය පිළිබඳව, එශහම
නැත්නම් මුදේ පිළිබඳව විනිවිදභාවය දකින්නට රවළුවන්කමක්
ලැබුශණ් නැහැ. ඒ නිසා රාජය ආයතන, කලින් කථා කළ මා මිත්ර
ගරු රන්ජන් රාමනායක -

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව
තිශබනවා.

විනාඩියක කාලයක්

ගරු විවේපාල වහට්ටිණරච්ික මහතා

(மொண்புமிகு விசஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Presiding Member)

තව විනාඩියක් කථා කරන්න රවළුවන්.

ගරු විවේපාල වහට්ටිණරච්ික මහතා

(மொண்புமிகு விசஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමනි, මට මුලින්ම
කැමැත්තක් තිබුේා, රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට එන්න.
නමුත් පළාත් සභාශේ රාජය ගිණුම් කරක සභාශේ සභාපතිවරයා
ව ශයන් මා අවුරුදු 5ක් කටයුතු කර තිබුේත් මට ඒ අවස්ථාව
ලැබුශණ් නැහැ. නමුත් ඒ අවස්ථාවන් තුළින් ශම් රශට් යම්
ශවනසක් ඇති කරන්න රවළුවන් ශදයක් අපි දැක්කා. ෑනෑම
ආයතනයක විගේන වාර්තාව බැලුවාට පස්ශසේ, ඒ ආයතනශත
ශසේවාව පිළිබඳව චිත්රයක් මවා ගන්නට රවළුවන්. ආයතන
ප්රධානියකු වැඩ භාර ගන්නශකොට ඔහුශේ ශම්සයට ඉස්ශසේලාම
එන්න ෑනෑ, විගේන වාර්තාවයි. අද ශම් රශට් එවැනි තත්ත්වයක්
දකින්නට නැහැ. රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව තුළින් යම්
යම් නිර්ශේ යන් කරනවා නම්, ඒවා පිළිබඳව අමාතයවරුන්
වාශේම ඒ ආයතන ක්රියාත්මක ශවන්නට ෑනෑ.

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

හැශරන්නවත් බැහැ.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ කථාව දැන් අවසන් කරන්න.

ඒක තමයි. ඔබතුමාට යම් අසාධාරේයක් වුේා.

ගරු විවේපාල වහට්ටිණරච්ික මහතා

ගරු විවේපාල වහට්ටිණරච්ික මහතා

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

(மொண்புமிகு விசஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ඒක ඉතා අසාධාරේයක්.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

රන්ජන් රාමනායක නිශයෝජය අමාතයතුමා තමයි වග කියන්න
ෑනෑ.

ගරු විවේපාල වහට්ටිණරච්ික මහතා

(மொண்புமிகு விசஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ආණ්ඩු පක්ෂශත ප්රධාන සංවිධායකතුමා දන්නවා, මට හැම
දාම අන්තිම කථාවයි ශදන්ශන් කියලා. හැබැයි ඒ කථාව
කරනශකොට මට ලබා දී තිශබන විනාඩි ගේනත් නැති ශවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ශම් සම්බන්ධශයන්
අවධානය ශයොමු කරන්න.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

අනිවාර්යශයන්ම.

ගරු විවේපාල වහට්ටිණරච්ික මහතා

(மொண்புமிகு விசஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මට තව විනාඩියක කාලයක් ශදන්න. අවසර ගන්නශකොටම
කාලය අවසන් ශවනවා.

(மொண்புமிகு விசஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

හිටරව ජනාධිපති ශේකම් ලලිත් වීරතුංග මැතිතුමාශේ නඩු
රණන්දුව පිළිබඳව අශප් විගේකාධිපති ගාමිණී විශජ්සිංහ මහතා
කියා තිබුණු ප්රකා යක් අද රවවත් පත්වල තිශබනවා මා දැක්කා.
ශම් කරරව ශේවේවලට ලැබුණු දඬුවම එක්ක බැලුශවොත්, ශම් රශට්
රාජය ශසේවශත සියයට 50ක් හිශර් දමන්න ෑනෑය කියලා ඔහු
ප්රකා කර තිබුේා. විගේකාධිපතිතුමාශේ පිළිතුර තුළින්ම
ශපශනනවා, රශට් තත්ත්වය ශමොකක්ද කියලා. මට අවස්ථාව
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව
අවසන් කරනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි.

එකල්හි වේලාව අ. භා. 6.30 වුවයන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීුරමා විසන් ප්රශ්නනය වනොවිමසා පාර්ලිවම්න්ුරව කල් තබන ලී.
පාර්ලිවම්න්ුරව ඊ අනුකූලව 2018 ජුනි මස 20 වන බදාදා
පූ භා. 1.00 වන වතක් කල් ගිවේ ය.
அப்தபொழுது, பி.ப. 6.30 மைியொகிவிடசவ மொண்புமிகு
தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொமசலசய
பொரொளு மன்றத்கத ஒத்திகவத்தொர்.
அதன்படி பொரொளுமன்றம், 2018 யூன் 20, புதன்கிைகம
பி. ப. 1.00 மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.
It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday,
20th June, 2018.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රේය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශදසතියක් ශනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය.

குறிப்பு
உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதகனப் பிகை
திருத்தப்படொத பிரதி கிகடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும்.
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හැන්සාඩ් වාර්තා
වකොළඹ 5 වපොල්වහේන්වගොඩ කිරුළපන පාර අංක 163 දරන සනථානවයහි පිහිටි
රජවේ ප්රව්ත්ති වදපාර්තවම්න්ුරවේ පිහිටි රජවේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්
මිල ී ගත හැක.
වමම හැන්සාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්
බාගත හැක.

ஹன்சொட் அறிக்ககயின் பிரதிககள
இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபொல்சஹன்தகொட, தகொழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள
அரசொங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம்.
இந்த ஹன்சொட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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