257 වන කා ඩය - 17 වන කලාපය
ெதாதி 257 - இல. 17
Volume 257 - No. 17

2017 ෙදසැබ 08වන රාදා
2017 சப 08, ெவளிகிழைம
Friday, 08th December, 2017

(හැනසා)

பாராமற விவாத க
(ஹசா)

PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)

அதிகார அறிைக
OFFICIAL REPORT

(අෙශත ටපත /பிைழ தித

படாத

/Uncorrected)

අ<තගත .ධාන ක4
රජෙ  !බඳ කාරක සභාෙ$ වාතාව
ආං(ක අ*+ෂණ කාරක සභා වාතා
.ශ්නවලට වා2ක !34
ෙප56ග8කව දැ9 :ෙම< ඇ> .ශ්නය:
ග මද රාජපෂ මැමාට ෙශෂ ආරෂාව
සැප ම
@වන Aයදම පාලනය සඳහා රජය ෙගන ඇC Dයා මාග:
ග අ!ාමාත"මාෙ# $කාශය
ෙප56ග8ක ම<E<ෙF පනG ෙකHපG:
ෙමහ ලංකා පදනම (සංස්ථාගත -.ෙ/) - [ග නාම1
රාජපෂ මහතා ] - පළ3 වන වර -යවන ල4
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[.භා. 9.30ට පා9Cෙ/ව \ස් ය.
කථානායක3මා [ග4 ක4 ජය>Tය මහතා] VලාසනාWඪ Aය.

பாராமற .ப. 9.30 மணி ய.
சபாநாயக அவக [மா மி க ஜயாிய) தைலைம
வகி$தாக.

The Parliament met at 9.30 a.m.
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

8 ෙZඛනාMය !ගැ<\ම

சமபிகப ட ப திரக
PAPERS PRESENTED

ග4 ගය<ත ක4ණාCලක මහතා (ඉඩ සහ පා8ෙ<3
.Cසංස්කරණ අමාතP හා ආ _ ප+ෂෙ .ධාන
සංAධායක3මා)

(மா மி கய&த
க'ணாதிலக - காணி ம()
பாராமற ம)சீரைம+ அைம,ச' அரசா-க க.சியி
த(ேகாலாசா0)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ග කථානායකමJ, ග 3ද1 හා ජනමාධ" අමාත"මා
ෙව]ෙව, (235 අකාරය) ෙ9^ ආඥාපනෙ` 10වන වගය
යටෙ` ආනයන a ගාස් ස/බධෙය b ෙයජනාව (2017
ෙනcවැ/බ9 09 dනැ අංක 2044/31 දරන අ ෙශෂ ගැසe
පfය) මම ඉdhප` කරD.
එම ෙයජනාව රජෙX 3ද1 Nබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයc3
කළ Eයැ5 මම ෙයජනා කරD.
.ශ්නය Aමසන ලM<, සභා සමත Aය.

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

ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

jළඟට, අටවැJ පා9Cෙ/ෙY පළ3වැJ සභාවාරය සඳහා
රජෙX lm/ Nබඳ කාරක සභාෙY nYවැJ වා9තාව 2017.01.24 nට 2017.05.24 දවා- එම කාරක සභාෙY සභාප
ග ලසත අලlයවන මැමා n Nගව] ලැpම.

රජෙ  !බඳ කාරක සභාෙ$
වාතාව

அரசாக கணக பறிய வி
அறிைக

REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
ග4 ලස<ත අලයව<න මහතා (bදZ හා ජනමාධP
KෙයOජP අමාතP3මා)

மா மி லச&த அலகியவன
ஊடக பிரதி அைம,ச)

(

-

நிதி ம() ெவசன

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

ග කථානායකමJ, අටවැJ පා9Cෙ/ෙY පළ3වැJ

සභාවාරය සඳහා රජෙX lm/ Nබඳ කාරක සභාෙY nYවැJ
වා9තාව (2017.01.24 nට 2017.05.24 දවා) මම ඉdhප`
කරD.
ග කථානායකමJ, රජෙX lm/ Nබඳ කාරක සභාෙY
සභාපවරයා යට මම`, එම කාරක සභාෙY සාමාTකය
වන පා9Cෙ/ව Jෙයජනය කරන nයq ෙ@ශපාලන
පෂවල සාමාTකය 25ෙදනා` ඉතාම සr ෙවනවා,
පා9Cෙ/වට D ඒ වගtම අෙu කාරක සභාව N අද
ඉතා සා9ථකව ඉr -.මට හැ-යාව ලැpම Nබඳව. ග
කථානායකමJ, ඒ කටE සා9ථක කරගැvම සඳහා ලබා ෙදන
සහෙයගය Nබඳව ෙශෂෙය ඔබමාට`, පා9Cෙ/ෙY
මහ ෙ1ක/මාට`, රජෙX lm/ Nබඳ කාරක සභාෙY
ෙ1ක/Dය ඇy කා9ය මzඩලෙX nයqෙදනාට -ෙ/
කටEවල4 පා9Cෙ/ කථා පhව9තක අංශය අපට ශාල
සහෙයගය, දායක`වය ලබා ෙදනවා- $ථමෙයම අෙu
ස්ය $කාශ කරන ඕනෑ.
අද ඉdhප` කර] ලබෙ පස්වන වා9තාව. jට කC
ආයතන 74 Nබඳව අ වා9තා 2 ඉdhප` කළා. අද වා9තාව
ඉdhප` කරෙ ආයතන 36 ස/බධව5. ඊට අමතරව,
$ථම වතාවට රජෙX lm/ Nබඳ කාරක සභාවට කැඳය E
nයq ආයතන ස/බධෙය නන තාෂණය භාත කරලා
ආයතන 831 ස/බධෙය වා9තාව ෙ/ පා9Cෙ/වට
ඉdhප` කරන කටE කරලා ෙබනවා. ඒවාෙ#ම අද ඉdhප`
කර] ලබන වා9තාෙY ෙශෂ J.ෂණ 16`, ආයතනවලට
අදාළ ෙපcR J.ෂණ 256` ඇළ` කරලා ෙබනවා. රජෙX
lm/ Nබඳ කාරක සභාෙY අ ලබාෙගන ෙබන අ`දැtම
තම5 ය/ ෙදය nR ණාට පස්ෙස ඒ Nබඳව පශ්චා`
ප.ෂණ ෙමcනම ආකාරයකටව` කරලා වැඩ ෙවෙ
නැහැ -යන කාරණය. ඉහාසෙX ෙ/ පා9Cෙ/ Iයාදාමය
ළ පVපර/ කර එවැJ ෙ@ව1 Nබඳව වැඩ ෙවල` නැහැ.
ඉ ඒ Jසා ව9තමාන රජෙX lm/ Nබඳ කාරක සභාව
යට අ බලාෙපcෙරc` ෙවෙ ආයතනවල nRවන
අපාක/ අවම කර ගැvමට yවකම ෙබනවා න/ එය
-.ම5. මම තෙ එය තම5 කළ E ෙහcඳම කණ
යට අ අවෙබධ කරෙගන ෙබෙ. ඒ අ]ව අ jට
මාසයකට පමණ ෙපර4 2015 ව9ෂෙX lm/වලට අදාළව අෙu
රෙe රාජ" ආයතන 81 ෙ/ පා9Cෙ/වට කැඳවලා ඒ
Nබඳව ඇග මකට ල කරන කටE කළා. ෙහc වැඩ
කරන අය ඇග මට ල කරD ෙ/ Nබඳව ය/ අවධානය
ෙයc3 කරලා, අපාක/ අවම කර ගැvෙ/ පරමා9ථය
ඇව5 ඒ කටE nR කෙළ.
ඒ අ]ව ෙ/ වා9තාෙY, ෙශෂෙයම රජෙX lm/ Nබඳ
කාරක සභාව n ලබා 4 ෙබන Jෙයග Iයා`මක කරලා
අද ෙහcඳ $ඵල ලබා ෙගන ෙබන ආයතන ඇග මකට` ල
කරලා ෙබනවා. ෙශෂෙයම, $ාෙ@:ය ෙ1ක/ කා9යාලවල
අභ"තර ගණන කටE n@ධ ෙවලා ?ෙz නැහැ; ඒ සඳහා
අවශ" කා9ය මzඩලය $මාණව` ෙවලා ?ෙz නැහැ. රජෙX
lm/ Nබඳ කාරක සභාෙY මඟෙපම යටෙ` අද වන ට ඒ
සඳහා කා9ය මzඩල ප` කරලා, අෙu රෙe $ාෙ@:ය ෙ1ක/
කා9යාලවල lm/ කටE ම` කරන රාජ" පhපාලන
අමාත"ාංශය කටE කරලා ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම, රජෙX lm/
Nබඳ කාරක සභාෙY මඟෙප/වල $ඵලය යට
dස් ෙ1ක/ කා9යාලවල` ?m අ පාක/ Jවැ\d කර
ගන කටE කරලා ෙබනවා. එම Jසා අ ෙ/ වා9තාව
N ඒ ආයතන ඇග මකට` ල කරලා ෙබනවා.
ග කථානායකමJ, මම ෙශෂෙයම ෙ/ කණට
අවධානය ෙයc3 කරනවා. පා9Cෙ/ව යට අපට පැව.
ෙබන වග t/ අ]ව අ අය වැය ස/මත කරනවා; ඒක අෙu
වග tම. අය වැය ස/මත කළාට පV, ඒ අය වැය N ලබා
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පා9Cෙ/ව

[ග ලසත අලlයවන මහතා]

ෙදන 3ද1 හhහැU යද/ කළාද -යලා ගණකාපවරයා
n අෙu රෙe සෑම රාජ" ආයතනයකම, -ආයතන 832මවා9තා ඊළඟ ව9ෂෙX ෙ/ පා9Cෙ/වට ඉdhප` කරනවා.
අෙu පා9Cෙ/ ඉහාසය ළ අෙu රෙe සෑම රාජ"
ආයතනයකම ඒ වා9තා ගණකාපවරයා n සෑම වසරකම
ෙ/ පා9Cෙ/වට ඉdhප` කරලා ෙබනවා. න3`, ෙ/ දවා
එම වා9තා රාකවල ෙගc] කර තැpම පමණ5 n@ධ ෙz.
න3` රජෙX lm/ Nබඳ කාරක සභාව යට අ ,
ඉdhප` කර ෙබන nයqම වා9තා Nබඳව ෙසcයා බලා, අප
කාරක සභාෙY වග tම අද ෙවනෙකcට nයයට nයයම ඉr
කරලා ෙබනවා. හැබැ5, ෙ/ කටE`ත N පමණ ෙ/
IයාවCය අවසාන ෙවෙ නැහැ. අ ෙ/ පා9Cෙ/වට
ඉdhප` කර] ලබන වා9තා පා9Cෙ/ව ළ සාකඡා කරලා,
ඒ වා9තාෙY සඳහ කm ඉdhයට Iයා`මක කළ E
ආකාරය Nබඳව ෙ/ පා9Cෙ/ව aR-aරණ ලබා dය E5.
න3` අ කනගාrෙව ණ` ෙ/ කාරණය -යන ඕනෑ. අද
ෙවනෙකcට පා9Cෙ/වට වා9තා පහ ඉdhප` කරලා
ෙබනවා. න3` ඒ වා9තා Nබඳව පා9Cෙ/ෙY4 අ වාද
කරලා, සාකඡා කළ` ඒ වා9තාවල ෙබන ෙ@ ගැන ගනා b
ඉdh Iයාමා9ග Nබඳව අපට අ]මැය ලබා 4ලා නැහැ. එම
Jසා ෙ/ දවා ගණකාපවරයා n එව] ලබන වා9තා
පා9Cෙ/ෙY රාකවලට මා  ?ණා වාෙ#ම අද nR ෙවන
IයාවCය තම5 ෙ/ වා9තා nය1ලම ෙගc] කර තැpෙ/
මeටමකට ප` ෙවලා pම.
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ඔබමා දනවා ඇ, අ ෙ/ සෙය` ඒ ගැන කථා කළා. මම
ෙබcෙහ ට උ`සාහ කළා ෙ/ වා9තාව ගැන dනය ෙහ
ෙදක පා9Cෙ/ෙY සාකඡා කරන ග මවට
අවස්ථාව ලබා ෙදන. ඉතා මහn ෙවලා J` කරන
වා9තාවල $ඵලය ගැvම සඳහා ය/-n අධ"යනය
පා9Cෙ/ව ළ nR ය E5 -යන මතෙX මම` දැSව
ඉනවා. පෂ නායක5ෙ# සහෙයගෙය, ඒ අයෙ#
අ]මැය ඇව ලබන අ@ෙ@ එම අවස්ථාව අපට ලැෙබ5
-යලා අ බලාෙපcෙරc` වනවා. මම ග සභානායකමාෙ#
අවධානයට` ෙ/ කාරණය ෙයc3 කරවනවා.

ග4 රcෆ් හe මහතා (නගර සැලf හා ජල සපාදන
අමාතP3මා)

(மா மி ற6+ ஹகீ
வழ-க8 அைம,ச)

-

நகர$ தி.டமிட8 ம() நீ

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and
Water Supply)

නැg hෙය.
எதா.
rose.

ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග රෆ් හt/ අමාත"මා.

ග4 රcෆ් හe මහතා
(மா

மி ற6+ ஹகீ)

(The Hon. Rauff Hakeem)

අප කාරක සභාෙY කටE ශම` -.ම සඳහා
කථානායකමා යට ඔබමා දැවැත නායක`වය අපට
ලබා ෙදනවා වාෙ#ම මම ෙ/ක අවස්ථාව කර ගනවා,
සභානායකමාෙග හා nයqම පෂ නායකයෙග ෙ/
ඉ1ම කරන. ෙශෂෙයම ඉdh dනවල4 ෙ/ ඉdhප` කර]
ලබන වා9තා Nබඳව පා9Cෙ/ව ළ සාකඡා කරලා, ෙ/
ස/බධෙය ගත E Iයාමා9ග Nබඳව ඒ අවශ" අ]මැය
පා9Cෙ/ව N ලබා ෙදන. එෙහම ලබා Rෙනc` තම5
ෙ/ Nබඳව හhහැU වග tම පා9Cෙ/ව ඉr කළාය -යලා
අපට -යන yව ෙවෙ. එම Jසා ඒ Nබඳව ඔබමාෙ#
අවධානය ෙශෂෙයම ෙයc3 කරන ගම අ ඉතාම`
ස්වත ෙවනවා, ෙ/ කා9යයට ඔබමා ලබා ෙදන
සහෙයගය Nබඳව. ඒ වාෙ#ම රජෙX lm/ කාරක සභාව
යට මම ඇy අෙu සාමාTකය 25ෙදනාම ෙ/ ෙව]ෙව
කැප ෙවලා කටE කරනවා -යන එක` සඳහ කරD මා
Jහඬ ෙවනවා. ෙබcෙහcම ස්5.

ග කථානායකමJ, මම ග ලසත අලlයවන
Jෙයජ" අමාත"මාට ස්වත ෙවන ඕනෑ රජෙX lm/
Nබඳ කාරක සභාව ස/බධෙය ග` අq` $ෙYශය ගැන.
ග කථානායකමJ, jට කC ආයතන රාය ෙමම
කDrවට කැෙඳYවා. අමාත"ාංශ, ෙදපා9තෙ/ ඇy රාජ"
ආයතන 872කට ආසන $මාණය ?ණා. දැ ම` වැඩ
Nෙවළ අ]ගමනය කරD එමා ෙ/ කරන කා9යය මම
අගය කරන අතර, රජෙX lm/ Nබඳ කාරක සභාෙY ට
සභාපවරෙය හැUයට මම එක Jවැරd -.ම තර5
කරන හදෙ.
ග කථානායකමJ, ෙ/ රෙe nR m ශාලතම 3ද1
වංචාව b ෙ@:ය ආදාය/ ෙදපා9තෙ/ෙY 3ද1 වංචාව
Nබඳව -VAT වංචාව Nබඳව- අ වා9තාව ලබා Rනා. ඒ
වා9තාව අ]ව vප ෙදපා9තෙ/ව කටE කරලා, ඊට වග
-ව E dතය මහාකරණයට ෙගවා දව/ ප3mවා
ෙබන එක Nබඳව` මා -යා nUනවා.

ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)

ග4 කථානායක3මා

(The Hon. Speaker)

(மா மி சபாநாயக அவக)

ෙබcෙහcම ස්5.

(The Hon. Speaker)

ෙහcඳ5, ෙබcෙහcම ස්5.
ග Jෙයජ" ඇමමJ, රජෙX lm/ Nබඳ කාරක
සභාෙY සභාපමා හැUයට ඔබමාට`, කDrෙY nයqම
සාමාTක5ට`, ඒ වාෙ#ම Jලධාhට` කා9යෂමව JයDත
ෙවලාවට ෙ/ වා9තාව ඉdhප` -.ම ස/බධෙය ස්
කරන මම` ෙමය අවස්ථාව කර ගනවා.

ග ?@ක පරණ මමා` අවස්ථාව ඉ1qවාද?

ග4 i6jක පCරණ මහතා
(மா

மி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අ ෙ/ කm ගැන ග 3ද1 අමාත"මා සහ 3ද1
අමාත"ාංශෙX ෙ1ක/මා සමඟ` tප ට සාකඡා කළා. ඒ
අ]ව ය/ -n යවර, යාfණය සැකෙ/ වැදග`කම ඒ
අය ෙ`/ අරෙගන දැ ඒ ස/බධෙය කටE කරනවා.

ග කථානායකමJ, දැ අ අගමැමාෙග $ශ්න
ඇම වාෙ# අq` ස/$දාය ෙගන ඒම ස/බධෙය
ඔබමාට අෙu ෙගරවය සහ ස්ය ද කරනවා. අ 
ලංකාෙY ආzම ව"වස්ථා මzඩලෙX ෙමෙහE/ කDrෙY

3429

3430
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අ වා9තාව Nබඳව` වාදය කළා ෙ? ඒ යට රජෙX
lm/ Nබඳ කාරක සභාෙY වා9තාව Nබඳව` වාදය ෙගන
ඒෙ/ ස/$දායය ඇ කරන කටE -.ම` ෙබcෙහcම
වැදග`. ග කථානායකමJ, එම Jසා ඒ කටE`ත ලබන
අ@ෙ@ ඉතාම $3ඛ කටE`ත ෙස සලකා ෙ/
ස/බධෙය ඔබමා පෂ නායක5 සමඟ සාකඡා කර ය/
-n යාfණය ඇ කරන. ඒ වාෙ#ම yව න/, එය අෙu
ස්ථාවර Jෙයග සංෙශධන කටE`තට` ඇy කරලා
අJවා9යෙය nR ය E වාදය බවට එය` ප` කරන.
එෙහම ෙණc` තම5 ඒක ක1 පවෙ. නැ`න/ ෙ/
පා9Cෙ/ෙව පස්ෙස ඒක ආප Dයැෙද5. එම Jසා ඒ
ස/$දාය ඇ කරන. ඒ වාෙ#ම COPE වා9තාව
ස/බධෙය]` වාදය ෙගන ඒෙ/ ස/$දායය ඇ කරන
එක ෙහcඳ5. ඒ අ]ව එම කාරක සභා ෙදකම ඇළ` වන යට
එවැJ ස/$දායය ඇ කරන එක ෙහcඳ5 -යන එක5 මෙ#
අදහස වෙ.

වාතාව bpණය කළ q3යr KෙයOග කරන ල:.
அறிைக அசிட

பட க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered that the Report be printed.

ආං(ක අ*+ෂණ කාරක සභා වාතා

ைறசா ேமபாைவ  அறிைகக
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
ග4 ෙk. එ. ආන<ද මාරT මහතා
(மா மி ேஜ.எ. ஆன&த மாரசிறி)

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri)

ග කථානායකමJ, කෘ§ක9ම හා ඉඩ/
අ¨ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයc3 කරන ලද,

Nබඳ ආංක

(i)

2013 ව9ෂය සඳහා  ලංකා ෙ` මzඩලෙX
වා9§ක වා9තාව;

(ii)

2014/2015 ව9ෂය සඳහා /ස කyෙබUයාන
ෙ` ක9මාතශාලා සමාගෙ/ වා9§ක වා9තාව;

(iii)

2015 ව9ෂය සඳහා  ලංකා
ප9ෙXෂණායතනෙX වා9§ක වා9තාව;

(iv)

2015
ව9ෂය
සඳහා
රබ9
සංව9ධන
ෙදපා9තෙ/ෙY කා9ය සාධන වා9තාව;

ග ෙ¡පාල ෙහeUආර¢ මහතා.

(v)

2015 ව9ෂය සඳහා ෙපc1
මzඩලෙX වා9§ක වා9තාව;

වගා-.ෙ/

ග4 Aෙkපාල ෙහlhආරm2 මහතා

(vi)

2014 ව9ෂය සඳහා ෙපc1
මzඩලෙX වා9§ක වා9තාව;

ප9ෙXෂණ

(vii)

2015 ව9ෂය සඳහා ජාක වැC කළමනාකරණ
ආයතනෙX වා9§ක වා9තාව;

(viii)

2014 ව9ෂය සඳහා  ලංකා කෘ§කා9Dක
ප9ෙXෂණ $ප` සභාෙY වා9§ක වා9තාව;

(ix)

2013, 2014 සහ 2015 ව9ෂ සඳහා ෙහට9
ෙකc¬බෑකව ෙගcකටE ප9ෙXෂණ හා
m -.ෙ/ ආයතනෙX වා9§ක වා9තා;

(x)

2014 ව9ෂය සඳහා ෙගcජන සංව9ධන
ෙදපා9තෙ/ෙY කා9ය සාධන වා9තාව;

(xi)

2014 ව9ෂය සඳහා කෘ§කා9Dක හා ෙගcජන
රෂණ මzඩලෙX වා9§ක වා9තාව;

(xii)

2016 ව9ෂය සඳහා කෘ§ක9ම අමාත"ාංශෙX
කා9ය සාධන වා9තාව;

(xiii)

2016 ව9ෂය සඳහා ඉඩ/ පhහරණ $ප`
සැලV/ ෙදපා9තෙ/ෙY කා9ය සාධන
වා9තාව;

(xiv)

2016 ව9ෂය සඳහා ඉඩ/ අමාත"ාංශෙX කා9ය
සාධන වා9තාව; සහ

(xv)

2016 ව9ෂය සඳහා ඉඩ/ ෙකcමසාhස් ජනරා1
ෙදපා9තෙ/ෙY
වා9§ක කා9ය සාධන
වා9තාව

ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

එම කාරක සභා ෙදකම ඇළ` වන ෙX ස/$දායය
තම5 අ ෙගන එෙ. ඒෙක $ෙයජන ගෙ නැ`න/
ඒක මහා අපරාධය වශෙය තම5 අ ` ද-ෙ. ග
මමJ, ෙහcඳ5, ෙබcෙහcම ස්5.

(மா

மி விேஜபால ெஹ.ஆர,சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ග කථානායකමJ, රජෙX lm/ Nබඳ කාරක සභාෙY
වා9තාව ඉdhප` -.ම ස/බධෙය ඇ`තටම මා`
ස්වත වනවා. ෙමcකද, දm පළා` සභාෙY lm/ කාරක
සභාෙY සභාපවරයා හැUයට මා` වසර ගණනාව nUයා. අ
ඒ අවස්ථාවල4 ඒ aR අරෙගන Iයා`මක කළා. ඒ කටE
පස්සට lෙX නැහැ. ෙශෂෙයම අ ඒ සඳහා වාද කළා. ඒ
Jසා ෙ/ කාරක සභා ස/බධෙය]` මා එවැJ ඉ1ම
කරනවා. ග කථානායකමJ, අ \ස්වන කාරක සභාවල
aR aරණ ඉතාම` ෙකU කාලය ළ Iයා`මක
ෙනcකෙළc` ෙ/වා යN` පස්සට l1ලා ඒ
Nබඳව
Jලධාhෙ# ෙබන උනRව නැවනවා. එම Jසා ඒ
ස/බධෙය කටE කරලා ඉමJ ඒ සඳහා වාදය ලබා
ෙදන -යලා මා ඉ1ලා nUනවා.

ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබcෙහcම ස්5. අ ෙ/ උනRව අගය කරනවා.
ග සභානායකමා.

ග4 ල+ෂ්ම< nTඇZල මහතා (උසස් අධPාපන හා
මහාමාග
අමාතP3මා
සහ
පා8ෙ<3ෙ$
සභානායක3මා)

(மா மி ல<ம கிாிஎ8ல - உயக8வி ம()
ெந?@சாைலக அைம,ச' பாராமற, சைப
த8வ')
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education
and Highways and Leader of the House of Parliament)

ග කථානායකමJ, “එt වා9තාව 3¤ණය කළ Eය”යැ5
මා ෙයජනා කරනවා.
.ශ්නය Aමසන ලM<, සභා සමත Aය.

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

රබ9

ස/බධෙය b එt කාරක සභාෙY වා9තාව, කෘ§ක9ම හා
ඉඩ/ Nබඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාෙY සභාපමා
ෙව]ෙව මම ඉdhප` කරD.

සභාෙසය මත Ctය q3යr KෙයOග කරන ල:.
சபா

ட!தி" இ$க க

டைளயிட

Ordered to lie upon the Table.

ப

ட.
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පා9Cෙ/ව

ග4 (මහාචාය) ආv මාරංහ මහතා

(xx)

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා  ලංකා
සබරග3ව ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා;

(xxi)

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා  ලංකා රජරට
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා හා lm/;

(xxii)

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා  ලංකා උසස්
තාෂණ අධ"ාපන ආයතනෙX වා9§ක වා9තාව;

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා ෙසද9ය
කලා ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා;

(xxiii)

2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා මානව ශාස්f සහ
සමාජ ද"ා Nබඳ උසස් අධ"ාපනය සඳහා b
ජාක මධ"ස්ථානෙX වා9§ක වා9තා;

2013, 2014 සහ 2015 ව9ෂ සඳහා  ජයව9ධනර
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා;

(xxiv)

2012 සහ 2013 ව9ෂ සඳහා
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා;

(xxv)

2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා  ජයව9ධනර
ශ්වද"ාලෙX කළමනාකරණ පශ්චා` උපා
ආයතනෙX වා9§ක වා9තා;

(மா மி (ேபராசிாிய) ஆA மாரசி-க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ග කථානායකමJ, අධ"ාපනය සහ මානව ස/ප`
සංව9ධනය Nබඳ ආංක අ¨ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයc3
කරන ලද,
(i)
(ii)

m

(iii)

2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා  ලංකා ®
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා හා lm/;

(iv)

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා ෙuරාෙද¯ය
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා;

(xxvi)

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා ෙuරාෙද¯ය
ශ්වද"ාලෙX ද"ා පශ්චා` උපා ආයතනෙX
වා9§ක වා9තා හා lm/;

2014 ව9ෂය සඳහා ෛවද" ද"ා පශ්චා` උපා
ආයතනෙX වා9§ක වා9තාව;

(xxvii)

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා ෙuරාෙද¯ය
ශ්වද"ාලෙX කෘ§ ද"ා පශ්චා` උපා
ආයතනෙX වා9§ක වා9තා;

2014 ව9ෂය සඳහා ෙකcළඹ ශ්වද"ාල ය
කෘ§තාෂ¯ක හා !ාjය ද"ා ආයතනෙX
වා9§ක වා9තාව;

(xxviii)

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා කැල¯ය
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා හා lm/;

2014 ව9ෂය සඳහා ෙකcළඹ ශ්වද"ාලෙX
ජාක ස්තකාල හා ඥාපන ද"ා ආයතනෙX
වා9§ක වා9තාව;

(xxix)

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා කැල¯ය
ශ්වද"ාලෙX ග/පහ මාර¢ ආE9ෙYද
ද"ායතනෙX වා9§ක වා9තා;

2013 ව9ෂය සඳහා  ලංකා නැෙඟනර
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තාව; සහ

(xxx)

2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා  ලංකා ෙබ@ධ හා
පාC ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා

(v)

(vi)

(vii)
(viii)

(ix)

2012 සහ 2013 ව9ෂ
ශ්වද"ාලෙX රාද"ා
ආයතනෙX වා9§ක වා9තා;

සඳහා කැල¯ය
පශ්චා` උපා

(x)

2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා කැල¯ය
ශ්වද"ාලෙX පාC හා ෙබ@ධ අධ"යන පශ්චා`
උපා ආයතනෙX වා9§ක වා9තා හා lm/;

ස/බධෙය b එt කාරක සභාෙY වා9තාව අධ"ාපනය
සහ මානව ස/ප` සංව9ධනය Nබඳ ආක අ¨ෂණ කාරක
සභාෙY සභාපමා ෙව]ෙව මම ඉdhප` කරD.

සභාෙසය මත Ctය q3යr KෙයOග කරන ල:.
சபா

ட!தி" இ$க க

டைளயிட

ப

ட.

(xi)

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා යාපනය
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා;

Ordered to lie upon the Table.

(xii)

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා අ#Jdග
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා;

(மா மி சபாநாயக அவக)

(xiii)

2012 සහ 2013 ව9ෂ සඳහා  ලංකා වයඹ
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා හා lm/;

(xiv)

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා ඌව ෙව1ලස්ස
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා;

(xv)

2013 ව9ෂය සඳහා  ලංකා වෘත ශ්වද"ාලෙX
පශ්චා` උපා ඉං²n භාෂා ආයතනෙX වා9§ක
වා9තාව සහ වා9§ක lm/;

(xvi)

2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා  ලංකා වෘත
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා;

ග4 (මහාචාය) ආv මාරංහ මහතා

(xvii)

2013, 2014 සහ 2015 ව9ෂ සඳහා ෙමcරrව
ශ්වද"ාලෙX වා9§ක වා9තා සහ lm/ වා9තා;

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

(xviii)

2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා  ලංකා ෙමcරrව
ශ්වද"ාලෙX තාෂ¯ක ආයතනෙX වා9§ක
වා9තා සහ වා9§ක lm/;

(xix)

2012, 2013 සහ 2014 ව9ෂ සඳහා  ලංකා
නැෙඟනර ශ්වද"ාලෙX ෙසද9ය අධ"යන
Nබඳ ස්වාD ලානද ආයතනෙX වා9§ක
වා9තා;

ග4 කථානායක3මා
(The Hon. Speaker)

ෙහcඳ5, ෙබcෙහcම ස්5 ග මමJ. ෙශෂෙයම
ෙ/ ෙකෙර අවධානය ෙයc3 කර@4 අද මම දැකා, 2012, 2013
සහ 2014 ව9ෂවල` lm/ ?m බව. දැ අ ද-නවා,
පා9Cෙ/ව ළ ෙබcෙහ ආයතන මාස 6 අවසානෙX4
lm/ ඉdhප` කරන ආකාරය. ඔබමා කණාකරලා ඒ nයq
ෙදනාෙ#ම අවධානය ෙයc3 කරවන, 2017 ව9ෂෙX lm/
2018 ව9ෂෙX ´J මාසයට ෙපර පා9Cෙ/වට ඉdhප`
කරන කටE කරන -යලා.

(மா மி (ேபராசிாிய) ஆA மாரசி-க)
ග කථානායකමJ, අ ඒ ගැන වචනය -යන ඕනෑ.
අ කාරක සභාෙY ෙ/ ඔෙකම ග`ෙත` පරණ ෙලce එක
යවලා ඉවර ෙවලා අ@ද ඇළත lm/ වා9තා ඉdhප`
කරන වැඩ සටහන Iයා`මක කරන5.

ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

මාස හය- yවද?
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ග4 (මහාචාය) ආv මාරංහ මහතා

ග4 කථානායක3මා

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

(The Hon. Speaker)

මාස හය- yව ෙව5.

ග $සන රණර මහතා. [සභා ග9භය ළ නැත.]

(மா மி (ேபராசிாிய) ஆA மாரசி-க)

(மா மி சபாநாயக அவக)
ග4 Aෙkපාල ෙහlhආරm2 මහතා
(மா

ග4 ෙk. එ. ආන<ද මාරT මහතා
(மா மி ேஜ.எ. ஆன&த மாரசிறி)

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri)

ග කථානායකමJ, ආ9µක සංව9ධන Nබඳ ආංක
අ¨ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයc3 කරන ලද, "2008 අංක 14
දරන ෙමපාය සංව9ධන ව"ාපෘ පනෙ` 3 (4) වගය
යටෙ` b Jයමය" ස/බධෙය b එt කාරක සභාෙY
වා9තාව මම ඉdhප` කරD.

ග කථානයකමJ, මම ෙගනා»]වල, සෙගcඩ,
"ජයාJ" යන C නෙය පdං¢ ජයපාල මානව මහතාෙග
ලැ?m ෙප`සම NගවD.

ඉMTපG කරන ලද ෙපGස මහජන ෙපGස !බඳ කාරක
සභාවට පැවTය q3 යr KෙයOග කරන ල:.
சம

සභාෙසය මත Ctය q3යr KෙයOග කරන ල:.
சபா

ட!தி" இ$க க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered to lie upon the Table.

மி விேஜபால ெஹ.ஆர,சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

க

பிக

டைளயிட

ப

ப

ட

ம&கைள

ெபாம&

'('

சா

ட

ட.

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.
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PETITIONS
ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග ඩ¬CY.·.ෙ¡. ෙසෙනර`න මහතා. [සභා ග9භය ළ
නැත.]

ග ¸.p. ඒකනායක මහතා. [සභා ග9භය ළ නැත.]
ග ඩලස් අලහuෙපම මහතා. [සභා ග9භය ළ නැත.]

ග4 i6jක පCරණ මහතා
(மா

மி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ග කථානායකමJ, කෑග1ල, j Uය, එ¹ ෙ¡ර`න
මාවත, අංක 61 දරන ස්ථානෙය පdං¢ ¸.ෙ¡. ජයව9ධන
මහතාෙග ලැ?m ෙප`සම මම NගවD.

வினாக

 வா!"ல விைடக

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

$ශ්න අංක 1 -692/'16- (1), ග ?@ක පරණ මහතා.

ග4 i6jක පCරණ මහතා
(மா

மி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ග කථානායකමJ, මා එම $ශ්නය අහනවා.

ග4 ගය<ත ක4ණාCලක මහතා

(மா மி கய&த க'ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග කථානායකමJ, ක9මාත හා වා¯ජ කටE
අමාත"මා ෙව]ෙව මා එම $ශ්නයට Nර 4ම සඳහා ස
ෙදක ක1 ඉ1ලා nUනවා.

.ශ්නය ම3 Mනක: ඉMTපG nxමට KෙයOග කරන ල:.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.

ග4 නාමZ රාජප+ෂ මහතා

Question ordered to stand down.

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ග4 කථානායක3මා

(மா

மி நாம8 ராஜபB)

ග කථානායකමJ, මම පහත සඳහ ෙප`ස/ ෙදක
NගවD.
(1) අ/බලෙතcට, ¢fාගල, D¯රගම යන ස්ථානෙය
පdං¢ සමරම ආර¢ෙ# Jම1 මහතාෙග ලැ?m
ෙප`සම; සහ
(2) ෙබCඅ`ත, මහº1ල, දගහව`ත යන ස්ථානෙය පdං¢
ඩ¬CY. රම"ාවa මහ`Dයෙග ලැ?m ෙප`සම.

ග4 fwG සංජය ෙපෙරා මහතා

(மா மி Aஜி$ ச-ஜய ெபேரரா)
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)

ග කථානායකමJ, ෙදමටෙගcඩ ෙපcCස් ස්ථානෙX
ෙපcCස් ප.ෂක ෙලස ෙසවය කරන p.ඒ. VT` ගංගානාථ
මහතාෙග ලැ?m ෙප`සම මම NගවD.

ග4 ඉරා< මහWෆ් මහතා

(மா மி இரா மDE+)
(The Hon. Imran Maharoof)

Hon. Speaker, I present a petition from Mr. K.P.
Janaka Pushpa Kumara of Main Street, Mutur.

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

$ශ්න අංක 2 -1245/'16- (1), ග ප@ම උදයශාත
^ණෙසකර මහතා. - [සභා ග9භය ළ නැත.]
$ශ්න අංක 3 -1750/'17- (2), ග ලt ජයව9ධන මහතා.

ග4 ලe ජයවධන මහතා

(மா மி லகி ஜயவதன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ග කථානායකමJ, මා එම $ශ්නය අහනවා.

ග4 ගය<ත ක4ණාCලක මහතා

(மா மி கய&த க'ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග කථානායකමJ, 3ද1 හා ජනමාධ" අමාත"මා
ෙව]ෙව මා එම $ශ්නයට Nර 4ම සඳහා මාසය ක1
ඉ1ලා nUනවා.

.ශ්නය ම3 Mනක: ඉMTපG nxමට KෙයOග කරන ල:.

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

3435

3436

පා9Cෙ/ව

ඌරz .ෙ6ශෙ ය! පMං2 කළ ජනතාවට {nයා
ආප<න සැප|ම : ෙගන ඇC යවර

ஊறணியி மீ ேயறிய மக ெதாழி
உபகரணக வழக நடவ ைக
:

PROVISION OF OCCUPATIONAL TOOLS TO RESETTLED
PEOPLE OF URANI: STEPS TAKEN

2069/’17

4. ග4 ඩFලස් ෙ6වාන<දා මහතා

(மா மி டளG ேதவான&தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

බධනාගාර $සංස්කරණ, න`ථාපන, නැවත පdං¢
-.ම හා R ආගDක කටE අමාත"මාෙග ඇ¾
$ශ්නය - (1):

ஆ) (

மக ெதாழிககான உபகரண&
கைள வழ& வதகாக இ,றளவி ேம
ெகா7ள நடவைகக யாைவ;
( ) ேமப உபகரண&க வழ&க)ப' திகதி
யா ;
எ,பைத அவ2 இ9சைப அறிவி)பாரா?
(இ) இ,ேற, ஏ,?
(

i )

ii

asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation,
Resettlement and Hindu Religious Affairs:
(a)

Is he aware that (i)

පVlය ජනවාh මාසෙX nට යාපනය
dස්කෙX, ෙතCuපෙ1 $ාෙ@:ය ෙ1ක/
ෙකceඨාසෙX, වCකාම/ උර, ඌර¯
$ෙ@ශෙX ජනතාව නැවත පdං¢ කර] ලැÁ
බව`;

people of Urani area in Valikamam North
within the Telippalai Divisional Secretary's
Division in the Jaffna District have been
resettled since last January;

(ii)

as such, 20 families live there;

(ii)

ඒ අ]ව දැනට එ ප1 20 Âව`වන බව`;

(iii)

(iii)

ෙමම ජනතාවට තම Âවෙනපාය උපයාගැvම
සඳහා b ව"වසායවල ෙය4මට -nR
ආ/පනය ෙනcමැ ම ෙහෙව දැS ෙලස
»ඩාවට ප` nUන බව`;

these people have been severely affected
due to lack of tools to be engaged in
entrepreneurships for earning their
livelihoods; and

(iv)

they had been promised at the time of
resettling that they would be provided with
tools to conduct their occupations?

(අ)

(i)

(iv)

ෙමම ජනතාව නැවත පdං¢ කර] ලැÁ අවස්ථාෙY
ඔට \-යාවල ෙය4ම සඳහා ආ/පන
ලබාෙදන බවට ෙපcෙරcR b බව`;

(b)

Will he inform this House-

එමා දෙද?

(i)

what steps have been taken so far to provide
people with tools to work; and

(i)

ජනතාවට \-යා ආ/පන ලබා4ම සඳහා ෙ/
වනට ෙගන ඇ යවර කවෙ9ද;

(ii)

on which date such tools will be provided?

(ii)

එම ආ/පන ලබා ෙද] ලබන dනය කවෙ9ද;

(ආ)

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ඇ) ෙනcඑෙස න/, ඒ මද?

சிைறசாைலக
ம சீரைம,
னவாவளி,
மீ ேயற ம  இமத அ"வ#க அைமசைர$
ேக.ட வினா:
(அ) (i )

கடத சனவாி மாத&தி# இ' யாபாண
மாவ*ட&தி+ ெத#-பைள பிரேதச ெசய
லாள பிாிவி# வ-காம வட$, ஊறணி
பிரேதச&தி# ம$க
மீ ேயறப*டன
ெர+பைத/

(c)

If not, why?

ග4 ~.එ. ස්වානාද<
මහතා (බ<ධනාගාර
.Cසංස්කරණ, න4Gථාපන, නැවත පMං2 nxම හා
< ආගක කටq3 අමාතP3මා)

(மா மி .எ. Aவாமிநாத - சிைற,சாைலக
ம)சீரைம+ , னவாIவளி+ , மீேய(ற ம()
இ&மத அJவ8க அைம,ச)
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms,
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs)
(

அ)(

i )

( ii )

;

(ii)

அதகிண0க தேபா அ0 20 1ப0க
வசி$கி+றனெவ+பைத/;

இத மக தம வா வாதாரைத
ஈெகாவதகான ெதாழியசிகளி
ஈபட எ#விதமான உபகரண&க'
இலாைம காரணமாக க' பாதி)*
உளாகி இ+கி,றனெர,பைத.';
(
இத மக மீ ேயற)பட ேவைள
யி இவ2க ெதாழிகளி ஈபவத
கான உபகரண&கைள வழ& வதாக
வா 3தி அளிக)படெத,பைத.';
அவ2 அறிவாரா?
(iii )

iv )

( iii )
( iv )
(

ஆ)

ஆ'.
யா )பாண மாவட ெத?)பைள)
பிரேதச ெசயலாள2 பிாிவி?+ வ?காம'
வட ஊறணி) பிரேதசதிேல
2017ஆ' ஆ7 ஜனவாி மாத' 60
'ப&க மீ ேயற இ+)பதகாக)
பதிGகைள ேமெகா7, அதி 36
'ப&க 2017ஆ' ஆ7 நிரதர
Iக வழ&க)ப, Iக'
பணி தேபா நைடெப3வ+கி,ற .
ஆ'.
ஆ'.

ஆ
ஆ ேக விக5$ ஏறப 22
1ப0க5$ இத வ'ட இ தி$கால&$
வாவாதார
வசதிக வழ0கப1. ஏைனய
1ப0க5$
மீ ேயறப*ட
பி+ன
வாவாதார வசதிகைள
வழ0க
நடவ$ைக
ேமெகா ளப*'$கி+ற.
( i )

( ii )

,
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ග4 ඩFලස් ෙ6වාන<දා මහතා

ග4 කථානායක3මා

(The Hon. Douglas Devananda)

(The Hon. Speaker)

(மா மி டளG ேதவான&தா)

3438

(மா மி சபாநாயக அவக)

ெகௗரவ அைமச அவகேள, மீ ேயறப*ட
1ப0க5$ வாவாதார0கைள ஈ*$ெகா ள$=ய
நிைலைம இ#ைலெய+ ெசா#லப1கி+ற. ஆகேவ,
அவக5$ ஏதாவ உதவி ெச?ய @/மா?

Okay. We are finished with the two Supplementary
Questions.
ග4 රcෆ් හe මහතා

(மா மி ற6+ ஹகீ)

ග4 ~.එ. ස්වානාද< මහතා

(மா மி .எ. Aவாமிநாத)

(The Hon. Rauff Hakeem)

(The Hon. D.M. Swaminathan)

என$ 2018ஆ வ'ட&$கான நிதிைய இத
வ'ட&தி" பா$க$ ைற&தி'$கி+றாக . எ+னா#
@/மான அளF$ நா+ உ0க5$ உதFேவ+.

නැg hෙය.

எதா.
rose.

ග4 ඩFලස් ෙ6වාන<දා මහතා

ග4 කථානායක3මා

(The Hon. Douglas Devananda)

(The Hon. Speaker)

(மா மி சபாநாயக அவக)

(மா மி டளG ேதவான&தா)
அ1&த வ'ட&தி# உதவி ெச?ய @/மா?

Hon. Minister, the two Supplementary Questions have
been asked.

ග4 ~.එ. ස්වානාද< මහතා

(மா மி .எ. Aவாமிநாத)

ග4 රcෆ් හe මහතා

(The Hon. D.M. Swaminathan)

அ1&த வ'டதா+ வாவாதார வழ0வதாிய நிதி
ைற$கப*'$கி+ற.

ග4 ඩFලස් ෙ6වාන<දා මහතා

(மா மி டளG ேதவான&தா)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Sir, I just want a clarification.
ග4 කථානායක3මා

(The Hon. Douglas Devananda)

வாவாதார0க
Gகளா?

(மா மி ற6+ ஹகீ)

ெகா1$கபடாதவக5$

ெகா1

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Hon. Swaminathan, are you prepared to make that
clarification?

ග4 ~.එ. ස්වානාද< මහතා

(மா மி .எ. Aவாமிநாத)

ග4 ~.එ. ස්වානාද< මහතා

(The Hon. D.M. Swaminathan)

(மா மி .எ. Aவாமிநாத)
(The Hon. D.M. Swaminathan)

ெகா1ேப+.

Yes, Sir.
ග4 ඩFලස් ෙ6වාන<දා මහතා

(மா மி டளG ேதவான&தா)

ග4 රcෆ් හe මහතා

(The Hon. Douglas Devananda)

(மா மி ற6+ ஹகீ)
(The Hon. Rauff Hakeem)

இத வ'டமா? அ1&த வ'டமா?

ග4 ~.එ. ස්වානාද< මහතා

(மா மி .எ. Aவாமிநாத)
(The Hon. D.M. Swaminathan)

அ1&த வ'ட ஜனவாி மாத&தி-' ெகா1$கலா.

ග4 ඩFලස් ෙ6වාන<දා මහතා

(மா மி டளG ேதவான&தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

இத வாவாதார0க ெகா1$கி+றேபா அ சாியாக
பய+ப1&தப1கி+றதா எ+ற ஒ'
இைன நீ0க ைவ&$ெகாJடா# ந#ல.
monitoring

system

ග4 ~.එ. ස්වානාද< මහතා

(மா மி .எ. Aவாமிநாத)
(The Hon. D.M. Swaminathan)

@த-# எ+ன வாவாதார ேவJ1ெம+ ம$களிட
ேக*1,
அவக
= 
வாவாதார&தி
ஏற
வித&தி#தா+ பண&ைத நா0க
ெகா1&$ க'விகைள
வா0கி+ேறா. பண&ைத நா0க ம$களிட ெகா1ப
தி#ைல. அவக5$& ேதைவயான க'விகைள வா0கி$
ெகா1$கி+ேறா.

ெகௗரவ அைமச அவகேள, ேந @ச- பிரேதச
ெசயலக&தி+கீ வ'கி+ற ேவப0ள ேபா+ற கிராம
ேசவக
பிாிFகளி#
பயனாளிக5$கான
K1கைள$
ெகா1ப சபதமான விடய&தி# எ1$கப*ட தீமான
அரசா0க அதிப Lல இைடநி &தப*'பதாக
எ0க5$ அறிய$கிைட& ள. ேதைவயற அரசிய#
தைலM1க காரணமாக மிக சாியாக& ெதாிF ெச?யப*ட
பயனாளிக5$ இத K1க கிைடபைத& த1பதகான
சில நடவ$ைகக
ேமெகா ளப1வ றி& நா+
உ0க5$ @ைறயி*'$கி+ேற+. ேந
நைடெப
றி'$கி+ற இத சபவ சபதமாக உாிய @ைறயி#
விசாாி& அத நடவ$ைக எ1Gகளா? எ+
ேக*கி+ேற+.

ග4 ~.එ. ස්වානාද< මහතා
(மா மி .எ. Aவாமிநாத)
(The Hon. D.M. Swaminathan)

ெகௗரவ அைமச அவகேள, @+ நா+ இ
ெதாடபி# கைத&தி'$கி+ேற+. இ ெதாடபி# நா+
விசாாி& உ0க5$ அறிவி$கி+ேற+.
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ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)

(iii)

1983ஆ ஆJ+ பி+ன /&த நிைலைம

(iv)

/&த நிைலைம @வைடத பி+ன 2015ஆ
ஆJ1 வைர நீ வழ0க# க'&தி*ட0
க5$காக அரசா0க ஒ$கிய ெமா&த
பண&ெதாைக ஆJ1 வாாியாக தனி&தனியாக
எPவளF;

(v)

ேமப அைன&தின @+ேனற அறி$ைக
ைய சமபிபாரா;

@வைட/ வைர நீ வழ0வதகாக
ஒPேவா ஆJ அரசா0க ஒ$கிய
ெமா&த பண&ெதாைக யா;

(The Hon. Speaker)

$ශ්න අංක 5 - 2122/'17 -(1), ග ජයත සමරර මහතා[සභා ග9භය ළ නැත.]

$ශ්න අංක 6 - 2141/'17 -(1), ග අෙශක Öයත මහතා[සභා ග9භය ළ නැත.]

$ශ්න අංක 7 - 2174/'17 -(1), ග උදය $භා` ග/ම ල
මහතා-[සභා ග9භය ළ නැත.]
$ශ්න අංක 8 - 2218/'17 -(1), ග එස්. තර මහතා-[සභා
ග9භය ළ නැත.]

எ+பைத அவ இசைப$ அறிவிபாரா?

ෙදවන වටය.

(ஆ) இ+ேற#, ஏ+?

පාය ජල සපාදනය: අපාර Mස්+කය

நீ விநிேயாக அபாைற மாவ!ட
:

SUPPLY OF DRINKING WATER: AMPARA DISTRICT

asked the Minister of City Planning and Water
Supply:
(a)

Will he inform this House(i)

1245/’16

2. ග4 බ<ල ණවධන මහතා (ග4 ආ. එ. ප6ම
උදයශා<ත ණෙසකර මහතා ෙව9වට)

(மா மி ப&ல ணவதன
உதயசா&த ணேசகர சாபாக)

-

Water Supply and Drainage Board by 1983;

மா மி ஆ. எ. ப$ம

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of R.M. Padma
Udhayashantha Gunasekera)

නගර සැලV/ හා ජල ස/පාදන අමාත"මාෙග ඇ¾
$ශ්නය -(1):
(අ)

(i)

ෙ/ වනට hnR පාvය ජලය සපය] ලබන
Jවාස සංඛ"ාව ෙකcපමණද;

(iii)

1983 ව9ෂෙය පVව Eදමය ත``වය Jමවන
, පාvය ජලය ලබා 4ම ෙව]ෙව එ එ
ව9ෂය සඳහා රජය n ෙව කරන ලද 3y
3දල ෙකcපමණද;

(iv)

(v)

Eදමය ත``වය Jමෙම පV 2015 ව9ෂය
වනෙත පාvය ජලය ලබා4ෙ/ ව"ාපෘ
ෙව]ෙව රජය ෙව කරන ලද 3y 3දල එ
එ ව9ෂය අ]ව ෙව ෙව වශෙය
ෙකcපමණද;

ඉහත nය1ෙලම $ග වා9තාව ඉdhප`
කරෙද; යන එමා ෙමම සභාවට
දවෙද?

(ආ) ෙනcඑෙස න/, ඒ මද?

நகர& தி*டமிட# ம  நீவழ0க# அைமசைர$
ேக*ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

(ii)

how many households are provided with
cleaned drinking water at present;

(iii)

what amount was allocated by the
Government in each year for providing
drinking water until the end of the war
situation after 1983;

1983 ව9ෂය වනට අ/පාර dස්කය ළ
ජාක ජල ස/පාදන හා ජලාපවහන මzඩලය
ම× hnR පාvය ජලය සපය] ලැÁ Jවාස
සංඛ"ාව ෙකcපමණද;

(ii)

(b)

(iv)

what amounts had been allocated by the
Government for projects implemented for
the supply of drinking water, separately in
respect of each of the years following the
war situation until the year 2015: and

(v)

whether he will table a progress report on
all above?

If not, why?

ග4 රcෆ් හe මහතා
(மா

மி ற6+ ஹகீ)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ග කථානායකමJ, මා එම $ශ්නයට
කරනවා.

இ+றளவி# O&திகாி$கப*ட நீ வழ0க
ப1கி+ற K1களி+ எJணி$ைக யா;

Nර සභාගත*

* සභාෙසය මත තබන ලද !3ර:
* சபா ட தி ைவகபட விைட :
* Answer tabled:
(අ)

(i)

අ/පාර dස්කෙX රජෙX හා අෙන` Jවාස සඳහා
1985ට ෙපර ග1ඔය සංව9ධන මzඩලය ම× පාvය
ජලය සපයා ඇ අතර, 1985 ව9ෂෙX4 ජාක ජල
ස/පාදන හා ජලාපවහන මzඩලයට පවරා ෙගන ඇ ජල
සැපE/ සංඛ"ාව 1,100-.

(ii)

2017 සැuතැ/බ9 මාසය දවා අ/පාර dස්කෙX ජල
ස/බධන සංඛ"ාව 129,817ක

(iii)

Eදමය ත``වය Jම වන එ එ ව9ෂය ෙව]ෙව
රජය n ෙව කර ඇ 3y $ා#ධන යද/  ය1
DCයන 11,906.11-. (ඇ3mම 01*)

1983 ஆ ஆJடளவி# அபாைற மாவ*

ட&தி# ேதசிய நீ வழ0க# ம  வகால
ைம சைபயினா# O&திகாி$கப*ட நீ
வழ0கப*'த K1களி+ எJணி$ைக
யா;

how many households within the Ampara
District had been connected to the supply of
cleaned drinking water by the National
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(iv)

Eදමය ත``වය Jම ෙම පV 2015 ව9ෂය වන ෙත
පාvය ජලය ලබා 4ෙ/ ව"ාපෘ ෙව]ෙව රජය n
$ා#ධන අය වැය හරහා ෙව කරන ලද 3y 3දල  ය1
DCයන 22,847.65-. (ඇ3mම 02*) එ එ ව9ෂය අ]ව
ෙව කර ඇ 3දල පහත සඳහ පhd ෙY.
2010
2011
2012
2013
2014
2015

(v)
(ආ)








ය1 DCයන
ය1 DCයන
ය1 DCයන
ය1 DCයන
ය1 DCයන
ය1 DCයන

1,893.00
6,573.48
5,001.17
5,190.00
4,180.00
10.00

$ග වා9තාව ෙ/ සමඟ ඉdhප` කර ඇත. (ඇ3mම 03*)

අදාළ ෙනcෙY.

ெபேறா-ய வள0க அபிவி'&தி அைமசைர$ ேக*ட
வினா:
(அ) (i)
ெபேறா# இற$மதியி+ ேபா ஒ' Sற
ெபேறா"$காக அரசா0க&தினா# அறவிட
ப1 இற$மதி வாி எPவளெவ+பைத/;
(ii) ெபேறா#
Sற'$ அரசா0க&தினா#
இற$மதி வாி தவிர ேவ வாிக அறவிட
ப1கி+றதா எ+பைத/;
(iii) ஆெமனி+, அPவாிக யாைவ எ+பைத/
(iv) ஒ' Sற'$ அறவிடப1 வாியி+ அளF,
ஒPெவா' வாி வைக$ ஏப எPவள
ெவ+பைத/;
அவ இசைபயி# அறிவிபாரா?

ෙපZ ආනයනෙ: අය කරන බ : Aස්තර

ெபேறா#கான இற மதி வாி விபர

(ஆ) (i)

ஒ' Sற ெபேறா"$காக அரசா0க&தினா#
அறவிடப1 ெமா&த வாியி+ அளF ஒ'
Sற ெபேறா-+ சி#லைற விபைன
விைலயி+ சதKதமாக எPவளெவ+பைத/;

(ii)

ஒ' Sற ெபேறா"$ அரசா0க&தினா#
அறவிடப1 அைன& வாிகைள/ம நீ$கி
னா#, Tகேவா'$ ஒ' Sற ெபேறாைல
விபைன ெச?ய$=ய சி#லைற விைல
எPவளெவ+பைத/;

:

TAXES LEVIED ON IMPORTATION OF PETROL: DETAILS
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5. ග4 බ<ල

ණවධන මහතා (ජය<ත සමර\ර මහතා

ෙව9වට)

(மா மி ப&ல ணவதன - மா மி ஜய&த சமரKர
சாபாக)

அவ2 இ9சைபயி அறிவி)பாரா?

(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon.
Jayantha Samaraweera)

ඛJජ ෙත1 ස/ප` සංව9ධන අමාත"මාෙග ඇ¾ $ශ්නය
- (1):
(අ)

(i)

ෙපÙ1 ආනයනෙX4 ෙපÙ1 ටරය ෙව]ෙව
රජය n අයකර] ලබන ආනයJක බ@ද
ෙකcපමණද;

(ii)

ෙපÙ1 ටරය සඳහා රජය n ආනයන බ@ද
හැර ෙවන` බR අය කරෙද;

(iii)

එෙස න/, එම බR කවෙ9ද;

(iv)

එ ටරය සඳහා අයකර] ලබන බR $මාණය,
එ එ බR ව9ගය අ]ව ෙකcපමණද;

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ)

(i)

(ii)

ෙපÙ1 ටරය සඳහා රජය n අයකර]
ලබන 3y බR $මාණය, ෙපÙ1 ටරයක n1ලර
Dෙල කවර $ශතයද;
ෙපÙ1 ටරය සඳහා රජය අයකර] ලබන
nයq බR ඉව` කළෙහc` පාhෙභlකයාට
ෙපÙ1 ටරය ලබා dය හැ- n1ලර Dල
ෙකcපමණද;

(இ) (i)

ஒ' Sற ெபேறா"$காக அரசா0க&
தினா# ெவPேவ
வைகயான வாிக
அறவிட ப1கி+றைமயான பJட0க
ம  பணி களி+ விைல ஏற&தி ஏவாக
அைம  ளெத+பைத/;

(ii)

ஒ' Sற ெபேறா"$காக அரசா0க&
தினா# அறவிடப1 அைன& வாி கைள/
நீ$கினா#, பJட0க ம  ேசைவகளி+
விைலைய ைற$க @/ ெம+பைத/;

அவ ஏ $ெகா வாரா?
(ஈ) இ+ேற#, ஏ+?

asked

(i)

ෙපÙ1 ටරය සඳහා රජය n ධ ව9ගෙX
බR අය -.ම භාzඩ හා ෙසවාවල Dල ගණ
වැSමට බලපා ඇ බව`;

(ii)

ෙපÙ1 ටරය සඳහා රජය අයකර] ලබන
nයq බR ඉව` කළෙහc` භාzඩ හා ෙසවාවල
Dල අ-.මට හැ- බව`; එමා Nගෙද?

(ඈ) ෙනcඑෙස න/, ඒ මද?

—————————
* ස්තකාලෙ තබා ඇත.
* னிைலய தி ைவகபள.
* Placed in the Library.

Minister

of

Petroleum Resources

(a)

Will he inform this House(i) the import tax levied by the Government on
a litre of petrol when importing petrol;
(ii) whether the Government levies any other
tax on a litre of petrol other than the import
tax;
(iii) if so, what those taxes are; and
(iv) the amount levied as taxes on a litre of
petrol separately in relation to each type of
tax?

(b)

Will he also inform this House(i) the total amount levied by the Government
as taxes on a litre of petrol, as the
percentage of the retail price of a litre of
petrol; and
(ii) the retail price at which a litre of petrol can
be made available to the customer if all
taxes imposed on a litre of petrol are lifted?

යන` එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ඇ)

the

Development:
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පා9Cෙ/ව

[ග බRල ^ණව9ධන මහතා]

(c)

(අ)

Will he admit that-

(d)

(ii)

(i)

the imposition of various types of taxes on a
litre of petrol by the Government has
resulted in the price of goods and services
increasing; and

(ii)

the prices of goods and services can be
brought down if all taxes imposed on a litre
of petrol by the Government are lifted?

If not, why?

ග4 අන රණ3ංග මහතා (ඛKජ ෙතZ සපG
සංවධන අමාතP3මා)

(மா மி அஜுன ரண-க
அபிவி'$தி அைம,ச)

-

ெப(ேறாMய வள-க

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Petroleum
Resources Development)

ග සභාපමJ, මා එම $ශ්නයට
කරනවා.

(i)

ෙපÙ1 ආනයනෙX4 ෙපÙ1 ටරය ෙව]ෙව රජය
n අය කර] ලබන ආනයJක බ@ද  ය1 25-.

(ii)

අය කර] ලබ5.

(iii)

අෙන` බR

(iv)

Jෂ්පාදන බR
වරාය හා ^ව ෙසවා බR
ජාය ෙගcඩනැÛෙ/ බR

ෙ9^ බR

/ට9

25.00

Jෂ්පාදන බR

/ට9

27.00

වරාය හා ^ව ෙසවා බR /ට9

4.77

ජාය ෙගcඩනැÛෙ/ බR

0.88

/ට9

(i)

nයයට 49-.

(ii)

 ය1 77.48-.

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) 2010 ව9ෂෙX nට ෙ/ දවා `තලම dස්කෙX,
(i) ¨වර යUතල පහVක/ නැංමට වැය කර] ලැÁ
3ද1 $මාණය ෙකcපමණද;
(ii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා 4 ඇ බdන හා
එdන යාfා සංඛ"ාව ෙකcපමණද;
(iii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා 4 ඇ ¨වර
ආ/පන කeටල, ප¯ඩ වමා යf සහ
Âත ආරෂක කබා Nබඳව ස්තර කවෙ9ද;
යන` එමා ෙමම සභාවට දවෙද?

கடெறாழி# ம  நீரக வளLல அபிவி'&தி
அைமசைர$ ேக*ட வினா:
(அ) (i)
&தள மாவ*ட&தி# அைம ள ந0=ர&
தள0களி+ எJணி$ைக
ம  அைவ
அைம ள இட0க யாைவெய+பைத/;
(ii) &தள மாவ*ட&தி# பதிFெச?யப*1 ள
பலநா
ம 
ஒ'நா
படகளி+
எJணி$ைக, ஒPெவா' பிரேதச ெசயலாள
பிாிF$ அைமய தனி&தனியாக எPவள
ெவ+பைத/;
(iii) ஒPெவா' பிரேதச ெசயலாள பிாிவி"
வசி$கி+ற மீனவகளி+ எJணி$ைக தனி&
தனியாக எPவளெவ+பைத/;

அவ2 இ9சைப அறிவி)பாரா?

57.65
(ආ)

(

(ඇ)

(i) සහ (ii) එකඟ ය ෙනcහැක.

(ඈ)

ෙපÙ1 Dල අ -.ම භාzඩ හා ෙසවාවල Dල ගණ වැSමට
සෘ´වම බල ෙනcපාන අතර nයq ඉධන ව9ගවල බR අ
කළෙහc` පමණ භාzඩ හා ෙසවාවල Dල අ ම අෙuෂා කළ
හැ-ය.

Gතලම Mස්+කෙ *වර කමා<තය: Aස්තර
&'தள மாவ!ட மீ)பி

 ைக'ெதாழி

:

விபர

FISHERIES INDUSTRY IN PUTTALAM DISTRICT: DETAILS
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6. ග4 i6jක පCරණ මහතා (ග4 අෙශOක ය<ත මහතා
ෙව9වට)
(மா

மி $திக பதிரண
சாபாக)

-

`තලම dස්කය ළ
U නැං^ර/
ෙතcrපළ සංඛ"ාව හා ඒවා U ස්ථාන කවෙ9ද;
`තලම dස්කෙX Cයාපdං¢ බdන හා
එdන ¨වර ෙබer සංඛ"ාව, එ එ $ාෙ@:ය
ෙ1ක/ ෙකceඨාසය අ]ව ෙව ෙව වශෙය
ෙකcපමණද;
එ එ $ාෙ@:ය ෙ1ක/ ෙකceඨාසය ළ
Âව`වන ¨වරය සංඛ"ාව, ෙව ෙව
වශෙය කවෙ9ද;

(ඇ) ෙනcඑෙස න/, ඒ මද?

* Answer tabled:

*
*
*

(iii)

Nර සභාගත*

* සභාෙසය මත තබන ලද !3ර:
* சபா ட தி ைவகபட விைட :
(අ)

(i)

மா மி அேசாக பிாிய&த

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ashoka
Priyantha)

¨වර හා ජලජ ස/ප` සංව9ධන අමාත"මාෙග ඇV
$ශ්නය- (1):

(

ஆ) 2010ஆ ஆJ1 @த# இைறவைர &தள
மாவ*ட&தி#,
(i)
கடெறாழி# உ*க*டைம வசதிகைள
ேமப1&த ெசலவிடப*1 ள பண&ெதாைக
எPவளெவ+பைத/;
(ii) நிவாரண
அபைடயி#
பகிதளி$க
ப*1 ள பலநா ம  ஒ'நா படகளி+
எJணி$ைக எPவளெவ+பைத/;
(iii) நிவாரண
அபைடயி#
பகிதளி$க
ப*1 ள மீ+பி$ க'வி& ெதாதிக ,
ெச?தி பாிமாற# சாதன0க ம  உயி
பாகா அ0கிக
பறிய விபர0க
யாைவெய+பைத/;
அவ இசைப$ அறிவிபாரா?
இ) இ+ேற#, ஏ+?

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

Will he inform this House(i) the number of anchorages in the district of
Puttalam and the places in which they are
situated;

3445
(ii)

(iii)
(b)

(c)

the number of multi-day and one-day
fishing boats that have been registered in
the Puttalam District in respect of each
Divisional Secretary's Division separately;
and
separately the number of fishermen in each
Divisional Secretary's Division?

Will he also inform this House (i) the amount of money that have been spent
to develop the infrastructure facilities in the
fisheries sector;
(ii) the number of multi-day and one-day boats
that have been distributed on subsidy basis;
and
(iii) the details about the fishing gear, message
communication machines and life jackets
that have been distributed on subsidy basis;
from 2010 up to now in the Puttlam
District?

6AGව රවැභාවය Kණය nxම: Nමෙ$දය

இர!ைட* பிரஜா உாிைமைய'
தீமானி'த ,ைறைம
:

DETERMINATION OF DUAL CITIZENSHIP: METHODOLOGY
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7. ග4 බ<ල

ණවධන මහතා (ග4 උදය .භාG
ගම< ල මහතා ෙව9වට)

(மா மி ப&ல ணவதன - மா மி உதய பிரபா$
கமபில சாபாக)
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon.
Udaya Prabhath Gammanpila)

අ!ාමාත"මා සහ ජාක $ප` හා ආ9µක කටE
අමාත"මාෙග ඇ¾ $ශ්නය - (1):
(අ)

(மா மி மஹி&த அமரKர - கட(ெறாழி8 ம() நீரக
வளNல அபிவி'$தி அைம,ச' மகாவM அபிவி'$தி
இராஜா-க அைம,ச')
(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development and State Minister of
Mahaweli Development)

ග කථානායකමJ, මා එම $ශ්නයට
කරනවා.
* සභාෙසය මත තබන ලද !3ර:
* சபா ட தி ைவகபட விைட :

Nර සභාගත*

* Answer tabled:
(අ)
(i) නැං^ර/පළ 01 හා ෙතcrපළ 56 ඇත. ඒවා U
ස්ථාන ඇ3mම I* ම× දවා ඇත.
(ii) Cයා පdං¢ බdන හා එdන ¨වර ෙබer සංඛ"ාව එ
එ $ාෙ@:ය ෙ1ක/ ෙකceඨාසය අ]ව ඇ3mම II*
ම× දවා ඇත.
(iii) එ එ $ාෙ@:ය ෙ1ක/ ෙකceඨාසය ළ Âව` වන
¨වරය සංඛ"ාව ඇ3mම III* ම× දවා ඇත.

ආzම
ව"වස්ථාවට
අ]ව
@`ව
රවැnෙය ම පා9Cෙ/ මවරෙය
මට ]VRVකම බව Nගෙද;

(ii)

ය/ @ගලෙය @`ව රවැnෙය දැ5
J9ණය -.මට රජය භාත කරන මෙYදය
කවෙ9ද;

(i)

2010 ව9ෂෙX nට ෙ/ දවා ¨වර යUතල පහVක/ නැංම
සඳහා වැය කර ඇ 3දල  ය1 DCයන 197.6-.

(ii)

`තලම ¨වර dස්කය - ලබා 4 නැත.

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) ෙනcඑෙස න/, ඒ මද?

பிரதம அைமச'
ெபா'ளாதார அ"வ#க
வினா:

அரசியலைமபி+ பிரகார இர*ைட பிரஜா
உாிைம/ைடய ஆெளா'வராயி'&த# பாரா5
ம+ற உ பினராவத ததிMன மா
எ+பைத ஏ $ெகா கி+றாரா எ+பைத/;

(ii)

எவேரUெமா' ஆ இர*ைட பிரஜா உாிைம
ைய$ ெகாJ1 ள ஒ'வரா எ+பைத&
தீமானிபத அரசா0க பய+ப1&
@ைறைம யாெத+பைத/;

அவ இ சைப$ அறிவிபாரா?
(ஆ)

සහනාධාර පදනම මත ෙබදා
4 ඇ ¨වර ආ/පන

`තලම ¨වර
dස්කය

1

දැ1 කeටල

2447

2

යාfාකඳ

02

-

3

එංT (OBM)

09

-

4

GPS උපකරණ

74

5

Âතාරෂක කබා

5064

පැන ෙනcනÛ.

—————————
* ස්තකාලෙ තබා ඇත.
* னிைலய தி ைவகபள.
* Placed in the Library.

இ+ேற#, ஏ+?

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

අ]
අංකය

ேதசிய ெகா ைகக
ம 
அைமச'மானவைர$ ேக*ட

(அ) (i)

හලාවත ¨වර dස්කය
* එdන යාfා කඳ 08
* එdන යාfා සඳහා ටස එංT 30

(ඇ)

(i)

If not, why?

ග4 ම<ද අමර\ර මහතා (*වර හා ජලජ සපG
සංවධන අමාතP සහ මහවැ8 සංවධන රාජP
අමාතP3මා)

(ආ)

3446

2017 ෙදසැ/බ9 08

හලාවත ¨වර
dස්කය
1785

(b)

Will he inform this House whether(i)

he acknowledges that being a dual citizen is
a disqualification for becoming a Member
of Parliament as per the Constitution; and

(ii)

the methodology adopted by the
Government to determine whether a certain
individual is a dual citizen?

If not, why?

32
3646

ග4 KෙරOෂ< ෙපෙරා මහතා (ජාCක .CපGC හා
ආක කටq3 රාජP අමාතP3මා)

(மா மி நிேராஷ ெபேரரா - ேதசிய ெகாைகக
ம() ெபா'ளாதார அJவ8க இராஜா-க அைம,ச)
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)

ග කථානායකමJ, අ!ාමාත"මා සහ ජාක $ප`
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පා9Cෙ/ව

[ග Jෙරෂ ෙපෙ9රා මහතා]

හා ආ9µක කටE අමාත"මා ෙව]ෙව මා එම $ශ්නයට
Nර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙසය මත තබන ලද !3ර:
* சபா ட தி ைவகபட விைட :
(i)

(iii)

ඉහත (අ) vi  සඳහ ප1 56 නැවත පdං¢
-.මට කටE කර] ලබන dනය කවෙ9ද;

(iv)

ඒ සඳහා ෙගන ඇ Iයා මා9ග කවෙ9ද;

1948 අංක 18 දරන රවැn පනෙ` 19(2) හා 19(3) උප
වග $කාර ෂය භාර අමාත"වරයා n සහක කර
ඇ @ගලය @`ව රවැnෙය ෙලස J9ණය -.මට
රජය භාත කරන මෙYදය ෙY.

சிைறசாைலக ம சீரைம, னவாவளி, மீ
ேயற ம  இமத அ"வ#க
அைமசைர$
ேக*ட வினா:
(அ) (i)

கிளிெநாசி மாவ*ட&தி+ கிளிெநாசி நக
கிராமேசவக பிாிவி# அைம ள பரவி
பாVசா+ பிரேதச ெதாடபாகF;

(ii)

ேமப பிரேதச&தி# மீ ேயற நடவ$
ைகக
இைறவைர @Wைமயாக X&தி
ெச?யபடவி#ைல எ+பைத/;

(iii)

இராYவ$ க*1பா*+ கீ காணப*ட
ேமப பிரேதச&தி# நீJட கால0க5$
பி+ன
ம$க
பபயாக
மீள$
யம&தப*டன எ+பைத/;

(iv)

ேமப பிரேதச&தி# வாW ம$க5$
ெசாதமான
காணிகைள
உடனயாக
இராYவ&திடமி' வி1வி& றிபி*ட
ம$க5$ வழ0வதாக சனாதிபதியினா#
அறிவி$கப*1 ளெத+பைத/;

(v)

17.2 ஏ$க அளவிலான காணிபதி இ+ன@

(vi)

அத+ காரணமாக, அ$காணிக5$கான உாிைம
ைய$ ெகாJ1 ள 56 1ப0க தேபா
யி'பத
இடமி+றி
நி$கதி
நிைலைம$ உ ளாகி/ ளன எ+பைத/;

• 19(2) වගය - ෙවන` රටක රවැnභාවය ලබා
ගැvම ෙහෙව  ලංකා රවැnභාවය අවස b
තැනැ`ත

• 19(3) වගය - ෙවන` රටක රවැnභාවය ලබා
ගැvමට බලාෙපcෙරc`ෙව nUන  ලංකා
රවැnභාවය අෙහnමට ආසන තැනැ`ත
(ආ)

අදාළ ෙනcෙY.

පරAපාඥ්ජා< .ෙ6ශෙ ජනතාව: ය! පMං2 nxම
பரவி*பா-சா) பிரேதச மக

:

மீள

யம'/த

PEOPLE IN PARAVIPANJAN: RESETTLEMENT

2218/’17

வி1வி$கபடவி#ைல எ+பைத/;

8. ග4 i6jක පCරණ මහතා (ග4 එස්. තර< මහතා
ෙව9වට)
(மா

மி
சாபாக)

$திக பதிரண

-

மா மி சி. சிறீதர

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.
Shritharan)

බධනාගාර $සංස්කරණ, න`ථාපන, නැවත පdං¢
-.ම හා R ආගDක කටE අමාත"මාෙග ඇ¾
$ශ්නය - (1):
(අ)
(i) -Cෙනc¢ය dස්කෙX, -Cෙනc¢ය නගර
!ාම Jලධාh වසෙ/ ටා ඇ පරපාඥ්ජා
$ෙ@ශය Nබඳව`;
(ii) එම $ෙ@ශෙX නැවත පdං¢ -.ෙ/ කටE
ෙමෙත ස/[9ණ වශෙය අවස  ෙනcමැ
බව`;
(iii) හ3දා පාලනය යටෙ` පැව එම $ෙ@ශෙX 49ඝ
කාලය- පVව ම මෙය නැවත ජනතාව
පdං¢ කළ බව`;
(iv) ෙමම $ෙ@ශෙX Âව`වන ජනතාවට අ5 ඉඩ/
වහාම හ3දාෙව 3දා හැර එම ජනතාවට
ලබාෙදන බවට ජනාපමා n දැ]/ 4 ඇ
බව`;
(v) අකර 17.2ක ඉඩ/ $මාණය තවම` 3දා හැර
ෙනcමැ බව`;
(vi) ඒ ෙහෙව, එම ඉඩ/ අ5 ප1 56 ෙ/
වනට පdං¢මට ස්ථානය ෙනcමැව අසරණ
ත``වයට ප`  ඇ බව`; එමා දෙද?
(ආ)

(i)

ඉඩ/ 3දා හh] ලබන dනය

(ඇ) ෙනcඑෙස න/, ඒ මද?

ඔY.
(1978 ආzම ව"වස්ථාෙY දහනව වන ආzම
ව"වස්ථා සංෙශධනෙX 91(1) (ඈ) XIII වන අ]
ව"වස්ථාව අ]ව)

(ii)

අකර 17.2ක
කවෙ9ද;

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?

* Answer tabled:
(අ)

(ii)

ජනාපමාෙ# දැ]/ 4ම අ]ව එම ඉඩ/
ස/[9ණ වශෙය 3දා හැර ෙ¬ද;

அவ2 அறிவாரா?

(ஆ) (i)

(ii)
(iii)

(iv)

சனாதிபதியி+ அறிவி&த-+ பிரகார ேமப
காணிக
@Wைமயாக வி1வி$கப*1 ள
னவா எ+பைத/;
17.2 ஏ$க காணிகைள வி1வி$ திகதி
யாெத+பைத/;
ேமப (அ)(vi)இ# றிபிடப*1 ள 56
1ப0கைள/ மீள$ யம&வத
நடவ$ைக எ1$கப1் திகதி யாெத+
பைத/;
அ ெதாடபாக ேமெகா ளப*1 ள
நடவ$ைகக யாைவெய+பைத/;

அவ இசைப$ அறிவிபாரா?
(

இ) இ+ேற#, ஏ+?

asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation,
Resettlement and Hindu Religious Affairs:
(a)

Is he aware (i)

the Paravipanjan area situated in the
Killinochchi Town Grama Niladhari
Division in the Kilinochchi District;
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(b)

(ii)

that resettlement activities in that area are
yet to be completed;

ග4 කථානායක3මා

(iii)

that, after a long time, people were, step by
step, resettled in that area, which was under
military control;

(The Hon. Speaker)

(iv)

that, it has been informed by the President
that the lands belonging to the people living
in this area will be released from the control
of the military and will be given to those
people;

(v)

that, an extent of lands of 17.2 acres is yet
to be released; and

(vi)

that, for this reason, 56 families to whom
those lands belong to have been rendered
destitute because they do not have any other
place to settle in?

Will he inform this House (i)

(c)

whether those lands have been completely
released as informed by the President;

(ii)

the date on which the lands that are in
extent of 17.2 acres will be released;

(iii)

the date on which action will be taken to
resettle the 56 families referred to in (a)(vi)
above; and

(iv)

the nature of the action that has been taken
in that regard?

If not, why?

ග4 ~.එ. ස්වානාද< මහතා
(மா மி .எ. Aவாமிநாத)
(The Hon. D.M. Swaminathan)

Sir, I table* the Answer for Question No. 8.
* සභාෙසය මත තබන ලද !3ර:
* சபா ட தி ைவகபட விைட :
* Answer tabled:
(a)

(i) Yes.
(ii) Yes.
(iii) An extent of lands of 43 acres of Paravipanjan village
situated in the Karachchi Divisional Secretary's
Division of Kilinochchi District was under the control
of the military. From those, 40 acres of land and 02
streets were released from the control of military by
now and another 03 acres are yet to be released.
(iv) Yes.
(v) & (vi) Only an extent of lands of 03 acres are yet to be
released and only 07 families are to be resettled in that
land.

(b)

(i) & (ii) From the extent of lands of 43 acres under the
control of the military, 40 acres were released by now.
Another 03 acres are to be released. The Ministry of
Defence informed that they will take measures to
release those lands in near future.
(iii) & (iv) Forty four families were resettled within the
released land extent of 40 acres. Once the 03 acres are
released in future, the rest 07 families registered will
be resettled.

(c)
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Does not arise.

(மா மி சபாநாயக அவக)

ඊළඟට, ස්ථාවර Jෙයග 23(2) යටෙ` $ශ්නය, ග dෙෂ්
^ණව9ධන මහතා.

ෙප56ග8කව දැ9 :ෙම< ඇ> .ශ්නය
தனி அறிவித

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

ග4 ම<ද රාජප+ෂ මැC3මාට Aෙශෂ ආර+ෂාව
සැප|ම
ெகளரவ மஹி1த ராஜப2 அவக

விேசட

பா/கா*& வழக

PROVISION OF SPECIAL SECURITY FOR HON. MAHINDA
RAJAPAKSA

ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග කථානායකමJ, ස්ථාවර Jෙයග 23(2) යටෙ` මා
අසන ෙමම $ශ්නය ෙයc3 කරෙ ග අ!ාමාත"මා ෙවත5.
මම ෙ/ $ශ්නය අසෙ ඉතාම වැදග`, ඒ වාෙ#ම බරපතළ
කාරණාව ස/බධව5.
 ලංකාව රා ඉdh ස ගණනාව ළ මැවරණ කාල
මාව -පළා` පාලන මැවරණය Jසා- පවන බැ, ශාල
වශෙය ජනතාව එවන මහජන \Cවලට -ඒකාබ@ධ ෙපcR
පෂය N- සහභාlවන  ලංකාෙY පස්වන ධායක
ජනාප මද රාජපෂ මැමාෙ# ආරෂාව ස/බධව
සලකා බලා, ට ජනාපමාෙ# ආරෂාවට ඇ ත9ජනය
NගJD කටE කළ E5. අ ආර§ත කලාපෙX ජන
âන" ෙකcටස් පව`වාෙගන යෑෙ/4 @ගලය ගැවම පාලනය
-.මට කටE -.ෙ/4 Jලධාh දැS අපහVතාවකට ප`වන
බව ෙබcෙහ අවස්ථාවල4 J.ෂණය  ඇ බැ, එවැJ
ත``වය ළ4 හdn අවශ"තාව ඇ වෙහc` පස්වන
ධායක ජනාප මද රාජපෂ මැම ෂ¯ක
ආරෂක ෙකceඨාසය හරහා ෙගන යෑමද ආරෂක Jලධාh
3ණ ෙදන අෙයගය බව සලකා ඇත.
ෙ/ ත``වය රජය හා ආරෂක අංශ Nගත Eව ඇත. ග
අගමැමා jට ෙපර` පා9Cෙ/ෙY4 $කාශය කළා,
එවැJ ෙශෂ අවස්ථා ඇ වනවා න/ අෙ9ක ආරෂාව
සපයන බවට.
මා වැS ෙYලාව ගෙ නැහැ, ග කථානායකමJ. ග
අගමැමා න/ -යවා ඇ, මා අත ෙබන “The
Assassination of Rajiv Gandhi” -යන ෙ/ ෙපcත. It is

written by Neena Gopal. It states how his security was
reduced. At the time of election also, the request was not
granted and security was reduced. This is a very
interesting book. I think the Hon. Prime Minister would
have read this. But I would like to mention this.
ග අගමැමJ, ඉහත ආරෂක අ පා සරා ආරෂක අංශෙX අදාළ Jලධාh, භටය, වාහන හා
ගමනාගමනයට අවශ" අෙන` පහVක/ සපයා- ඉdh
මැවරණ කාල මාෙY4 ඒකාබ@ධ පෂය සමඟ පව`වන
මහජන \Cවල4, පස්වන ධායක ජනාප මද රාජපෂ
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[ග dෙෂ් ^ණව9ධන මහතා]

මැමාට ෙශෂ ආරෂාව ලබා 4මට අවශ"
ගනවාද -යලා5 මා අහෙ.
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පා9Cෙ/ව

යවර

ග4 රKZ ANමංහ මහතා (අාමාතP3මා සහ ජාCක
.CපGC හා ආක කටq3 අමාතP3මා)

(மா மி ரணி8 விகிரமசி-க - பிரதம அைம,ச' ேதசிய
ெகாைகக ம() ெபா'ளாதார அJவ8க அைம,ச')
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs)

ග කථානායකමJ, ට ධායක ජනාපවෙ#
ආරෂාවට පවන ත9ජනවල ස්වභාවය අ]ව nR කර] ලබන
ආරෂා තෙස හා ?@ අංශ වා9තා අ]ව ආරෂාව සපය]
ලැෙ¬. ඒ අ]ව ට ජනාප මද රාජපෂ මැමා
සඳහා`, ට ජනාපJ චãකා බzඩාරනායක මාරංග
මැJය සඳහා` අවශ" ආරෂාව සපයා 4 ෙබනවා. ෙ/ වන
ට මද රාජපෂ මැමාෙ# ආරෂාව සඳහා සහකාර
ෙපcCස් අකාhවරය, $ධාන ෙපcCස් ප.ෂකවරය, ෙපcCස්
ප.ෂකව
නවෙදන,
උපෙපcCස්
ප.ෂකව
14ෙදන, කාතා උපෙපcCස් ප.ෂකවhයක, ෙපcCස්
සැරයව 31ෙදන, කාතා ෙපcCස් සැරයවhය
ෙදෙදන, ෙපcCස් සැරය hයැRර 4ෙදන, ෙපcCස්
ෙකcස්තාප1ව 73ෙදන, ෙපcCස් ෙකcස්තාප1 hයැRර
14ෙදන, කාතා ෙපcCස් ෙකcස්තාප1වhය හතරෙදන
වශෙය 154ෙදනෙග E` ආරෂක Jලධාh hස හා
අවශ" වාහන ලබා 4 ෙබනවා. ට ජනාප චãකා
බzඩාරනායක මාරංග මැJය සඳහා ලබා 4 ෙබෙ
61ෙදනෙග E` ආරෂක Jලධාh hස පමණ5.
මද රාජපෂ මැමාට වැS ආරෂක Jලධාh hස
ලබා 4 ඇ`ෙ` එමාට පවන ආරෂක ත9ජන සලකා බලා5.
මද රාජපෂ මැමාෙ# ආරෂාව වැS කරන ෙලසට
vය හා සාමය සහ ද§ණ සංව9ධන අමාත"ාංශයට ඉ1ම
ඉdhප` කර නැහැ. එෙස ඉ1ම ඉdhප` කෙළc` එම ඉ1ම
ගැන සලකා බලන හැ-5. ඒ වාෙ#ම ?@ අංශ වා9තා අ]ව ද
කC කලට  ලංකා ෙපcnය ආරෂාව ගැන තෙස nR
කරනවා. එෙස ?@ අංශ වා9තා අ]ව, ත9ජන ෙබන බවට
තහ වෙහc` ආරෂාව වැS -.මට අප රජය කටE
කරනවා. dෙෂ් ^ණව9ධන මමා, රÂY ගා මැමා
ගැන -Yවා. එෙහම ත``වය ලංකාෙY ඇෙව5 -යලා මම
තෙ නැහැ. මද රාජපෂ ට ජනාපමා ආරෂා
කරන එෙක අපට න/ ෙශෂ වාnය ෙබනවා. එමාට
-nම හාJය ෙවන අ ඉඩ ෙදෙ නැහැ.

situation that could come up. We might be too late if we do
not take decisions now. So, if you could approve the
deployment of those numbers that were reduced from his
security, at least for the moment, it will give the necessary
security support.
මම දනවා, ඔබමා ෙකcෙහcම` බලාෙගන ඉෙ ඡදය
dනන ෙ. අ ` බලාෙගන ඉෙ ඡදය dනන. ඒ ගැන
$ශ්නය නැහැ. ඡදය යන. ඊෙX රාෙය` ඡදය ක1
දමන මfණය ?ණා.

ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

හh. අ අද දවෙස වැඩකටEවලට ය3. ග අගමැමා.

ග4 රKZ ANමංහ මහතා

(மா மி ரணி8 விகிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

As a request to be taken up, let them make the request for
this matter. But I can assure you, හතරෙවJ එෙකනා සහ
පස්ෙවJ එෙකනා යන ෙදෙදනාෙ#ම ඉ1/ ගැන අ සලකා
බලනවා. ඉස්ෙස1ලාම හතරෙවJ එෙකනාෙ# ඉ1/ ගැන
සලකා බල3.[බාධා -./]

ග4 ම<Eවරෙය+
(மா

மி உ)+பின ஒ'வ)

(An Hon. Member)

ෙදෙදනාවම අපට ඕනෑ. [බාධා -./]

ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අමාත"ාංශ JෙYදන. ග අ!ාමාත"මා.

@වන Aයදම පාලනය සඳහා රජය ෙගන ඇC
Dයාමාග: ග4 අාමාතP3මාෙF .කාශය
வா ைக ெசலைவ கபத அர
ேமெகாள நடவ"ைகக :
மா$மி% பிரதம அைமசர& 34

ACTION TAKEN BY GOVERNMENT TO CONTROL
COST OF LIVING: STATEMENT BY HON. PRIME
MINISTER

ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැg hෙය.

எதா.
rose.

ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග dෙෂ් ^ණව9ධන මමා.

ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)

ග4 රKZ ANමංහ මහතා (අාමාතP3මා සහ ජාCක
.CපGC හා ආක කටq3 අමාතP3මා)

(மா மி ரணி8 விகிரமசி-க - பிரதம அைம,ச' ேதசிய
ெகாைகக ம() ெபா'ளாதார அJவ8க அைம,ச')
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs)

ග කථානායකමJ, ඡදදායකය හ3ණ` අහෙ
බ Dල ගැන. පා§කය හ3ණ` අහෙ බ Dල ගැන.
ෙගදර lයාම` -යෙ Âවන යදම ගැන. ෙ/ $ශ්නයට අද
ෙබන පVéම අෙන` කාලවලට වඩා ෙවනස්. ඒ Jසා
ෙශෂෙයම ඒ ගැන ආzව ගනා යවර ස/බධෙය
$කාශය කරන5 UෙX.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

වාn ද අවාn ද -යලා ඡදයක 4 අ පVව බල3. න3`
ඔබමාෙග මම ඉ1ලෙ because this is a very serious

මා අද dන ෙ/ $කාශය -.මට අදහස් කෙළ, Âවන යදම
පාලනය ස/බධව ෙමම ඒ Nබඳව අප රජය n ෙගන
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ඇ Iයාමා9ග Nබඳව කm -පය ෙ/ ග සභාවට
ඉdhප` -.මට5. අෙu රෙe ආ9µකය ෙමම ආහාර සැපE/
ජාලය ද ඉතා ශාල වශෙය ෙ@ශ^¯ක හා කාල^¯ක රටාව
හා රඳාපවන.
ෙශෂෙයම ඊශාන dග ෙමසම හා Jhත dග ෙමසම අ]ව
 ලංකාෙY කෘ§ ආ9µකය හැඩ ගැ ෙබනවා. න3`, පVlය
වසර -පය ළ ෙ@ශ^¯ක හා කාල^¯ක රටාෙY ෙවනස
අ හැෙමටම දැJලා ෙබනවා. සමහරට ගංවර ඇ ණා;
නැන/ Jයඟය ඇ ණා. සමහර dස්කවලට ගංවර ගලන
ෙකcට, සමහර dස්කවලට බස9 ම× පාvය ජලය
ෙබදනට අපට nR ණා. පVlය ෙනcවැ/බ9 මාසෙX
බලාෙපcෙරc` m ෙමස/ වැn ෙනcලැpම Jසා JයඟෙX
බලපෑ/ තවRරට` වැS ණා. පVlය කාලෙX පැව කාල^¯ක
ප9යාසය $ෙYශෙම J.ෂණය කළ ට අපට පැහැdCව
ෙපv යන කාරණය වෙ,  ලංකාෙY ෙ@ශ^¯ක රටාව
මෙය ෙවනස් ෙවD පවන බව5. ෙමම ෙ@ශ^¯ක
ෙවනස්ක/ අෙu රෙe කෘ§ක9මයට හා ආ9µකයට,
ෙශෂෙයම ගෘහස්ථ ආ9µකයට ඉතා අතකර ෙලස බලපා
ෙබනවා. dl dගටම පැව අයහප` කාල^ණ ත``වය
ෙහෙව පVlය කාලය ළම ෙගcට තම වගා කටEවල
Jරතමට හැ-යාව ලැ?ෙz නැහැ. සමහර පළා`වල කන
න, හතර වගා පාyවට lයා. ෙශෂෙයම පVlය dනවල
පැව Jයං ත``වය ෙහෙව ෙපc1 ඵලදාව ශාල ෙලස
පහත වැrණා. සහ1 Jෂ්පාදනය ද ශාල වශෙය අ ණා.
ෙමම කාලය ළ එළවq වගාව ද nයයට 30- පමණ අ 
ෙබනවා.
ෙශෂෙයම, මම තන යට කෘ§ක9ම අමාත"ාංශය
බලාෙපcෙරc` ෙz 2017 යල කනයට උඩරට එළවq
ෙහටයා9 4,798 වගා කරන`, පහතරට එළවq සඳහා
ෙහටයාර 32,216 වගා කරන`. න3`, ඇ`තවශෙයම
උඩරට එළවq සඳහා වගා ෙz ෙහටයාර 10,7125. ඒ
වාෙ#ම, පහතරට එළවq ෙහටයාර 19,0005 වගා කරලා
ෙබෙ.
ඒ වාෙ#ම, සහ1 Jෂ්පාදනය nයයට 40- පහත ය]
ඇතැ5 ෙලක ආහාර හා කෘ§ක9ම සංධානය අන අඟවා
ෙබනවා. එෙසම, 2018 ජනවාh nට මැ5 දවා කාලය ළ
මසකට ෙපc1 ෙගS DCයන 40ක පමණ $මාණය ඟ ය හැබව ෙරකථනය කර ෙබනවා.
දැනට අපට ෙබන වා9තා අ]ව 2018 ජනවාh මාසයට
ෙපc1 ෙගS DCයන 40 වමනා ෙවනවා. මැ5 ෙවන ෙකcට
ෙපc1 ෙගS DCයන 195 වමනා ෙවනවා.
කාල^ණ ද"ා ෙදපා9තෙ/ව හරහා කාල^ණ අනාවැලබා Rන` ස්වභාක ප` dl dගටම nR ම Jසා එය
අතකර අදD ආහාර සැපE/ දාමයට බලපෑවා. ෙ/ ෙහව
Jසා ෙවෙළඳ ෙපcළ ළ ආහාර ¤ව" සැප ෙ/ ය/ ඟය ඇ
ණා. අෙන අතට ආහාර ¤ව" Dල ගණ ඉහළ යාම`
J.ෂණය ණා. ෙ/ ගැන අපට එක $ශ්නය ෙබනවා.
ආහාර Jෂ්පාදනය අ ෙවන ෙකcට අපට ආනයනය කරන
ෙවනවා. ෙමෙත ක1 Jයම $මාණය ආනයනය ෙනcෙකවා
න/, ඊට වඩා ආනයනය කරනවා න/ ඊළඟ Jෂ්පාදනයට එක
ෙවනවා. ෙ/ පVéම ළ ෙ/ තෙසව තම5 කරන Rෂ්කර
ෙz. jට සමගාjව රෙe ජාක ආ9µක ව9ධන ෙYගය අ
ම nR ණා. ෙ/ වසෙ9 අ nයයට 5.5ක ව9ධනය
අෙuෂා කළා. න3` Jයඟය හා ගංවර Jසා ෙමය nයයට
4.5 දවා අවන බව මහ බැංව වා9තා කරලා ෙබනවා.
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අෙu රෙe කෘ§ අංශෙX ව9ධන ෙYගය ඍණ nයයට 1.2
බවට ප`  ෙබනවා. ෙ/ ඍණ ව9ධන ෙYගය ?ෙz
නැ`න/ කෘ§ ක9මාතෙය අද අපට nයයට 5කට වඩා
ව9ධන ෙYගය ලබා ගන ?ණා. ග කථානායකමJ,
මෑතක4 J` කරන ලද ෙ@ශ^¯ක ප9යාස Nබඳ ෙලක
බැං වා9තාව වන, "High and Dry: Climate Change,
Water, and the Economy" වා9තාෙව ෙමෙස සඳහ ෙවනවා:
"The impacts of climate change will be channeled primarily to the
water cycle, with the consequences that could be large and uneven
across the globe. Water-related climate risks cascade through food,
energy, urban, and environmental systems."

එන/, ෙමය සමස්ත ෙලකයට බලපා ෙබන කාරණය.
කල ස්ෙස පැව ෙ@ශ^¯ක රටාව ෙමෙස ෙවනස් ම
ෙහෙව අපෙ# ස/$දා5ක කෘ§ක9ම රටාව ෙවනස් මට
භාජනය ණා. ස/$දා5ක මවC බැහැරව ෙගc n
aරණය ගන ෙපලìණා. ෙ/ ගැන UNDP එෙක 2016
ව9ෂෙX4, “Coping with Climate Change and Variability:
Lessons from Sri Lankan Communities" නD ෙහcඳ
වා9තාව J` කරලා ෙබනවා. මම ෙ/ සභාවට දැ]/
ෙදන, ඒ වා9තාව -යවන කැමැ5.

I quote:
"Across Sri Lanka, climate change related weather
aberrations and resultant extreme weather events are becoming
increasingly common. While this affects the country at large,
farmers and agricultural workers face the worst impacts of this
variability.
There is a lack of awareness about climate change impacts
on livelihood among farmers and local government officials
especially those engaged in water management and agriculture
extension. As such, farmers are not supported to adapt to changed
rainfall patterns and seasons with proper advice on crop choice,
water saving methods or diversification of livelihoods so that
dependence on rainfall is minimized.
This trend has resulted in deep indebtedness among rural
households and a lack of disposable income for capital investments
needed to a durable change in resilience."

ග කථානායකමJ, ෙ/ $ශ්නය Jසා ෙශෂෙයම
එළවq ෙගcට තමට වමනා $ා#ධනය ?ෙz නැහැ.
ඒකට 3ණ 4ලා අපට සð/ ෙහcයන ෙබනවා. එ
$ඵලය වශෙය උඩරට $ෙ@ශවල එළවq වගා é/ $මාණය
nයයට 36-]`, පහත රට එළවq වගා é/ $මාණය nයයට
30-]` අ  ඇ බව කෘ§ක9ම ෙදපා9තෙ/ව U ට
වා9තා කර ෙබනවා. ෙ/ ත``වය අෙන ෙභග වගාවට`
බල පා ෙබනවා. සාමාන" පhd ෙනcෙව5. ෙගc එක එක
ෙවලාෙY වගා කරන එක අත හැhයා. ඒ Jසා ෙශෂෙයම ඒ
Nබඳව කm ෙහcයා ගන එක Uක Rෂ්කර වනවා;
monitoring how different farmers gave up at different time
was also a difficult task.
ග කථානායකමJ, මා Jදහසට කm දවනවා
ෙනcෙව5. ෙමතැන $ශ්නය ෙබනවා. ආzව එ වගtම
භාර ගන ඕනෑ. ඒෙ පVéම තර5 මම ෙමතැන4 සඳහ
කරෙ. න3`, යථා9ථය පැහැdC කළ E5. ජනතාවට වග
-යන රජය වශෙය අ ෙමම අq` අෙයගයට සා9ථකව
3ණ 4මට ¾දාන/. අ බලාෙපcෙරc` ෙz අෙu කාල^ණ
ද"ා ෙදපා9තෙ/ෙY වා9තා අ]ව` ෙනcවැ/බ9 මාසෙX
ස/[9ණෙයම ෙමස/ වැn එන Jසා ඒ කාලය වන ෙකcට ෙ/
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පා9Cෙ/ව

[ග රJ1 මnංහ මහතා]

$ශ්නය ය/-n Rරකට සñ ෙබ5 -යලා. ඇ`ත වශෙයම
අපට වැස්ස ලැ?ණාට බලාෙපcෙරc` m ස/[9ණ ෙමස/
වැn ලැ?ෙz නැහැ. ඒ Jසා පV lය අඟහවාදා සහ
òහස්පදා dන ෙදෙ ජනාපමාෙ# $ධාන`වෙය \ස්
ෙවලා කැéනe මzඩලෙX4 අ ෙ/ ගැන සාකඡා කළා.
එමා` ඒක ම කළා. Âවන යදම පාලනය -.ම Nබඳව අ
ඉතා 49ඝ වශෙය සාකඡා කළා. එ4 අ aරණ \ස ග]
ලැ?වා. ඒවා ෙකU කාන ඒවා. ජනවාh මාසෙX අ ෙවනම
ෙවලාව දාලා ෙ/ ග සභාෙY සාකඡා කරනවා, අ
ෙකcෙහcමද ෙ/කට 3ණ ෙදෙ -යලා. ආ9µකයට ඇ
$ශ්න, කෘ§ක9මයට ඇ $ශ්න, RCබලය Jෂ්පාදනයට ඇ
$ශ්න හා tourism ස/බධ $ශ්න ගැන සාකඡා කරලා අ 49ඝ
කාන සð/ ගනවා. අ ෙප@ගCක අංශය හා සෙතcස ඇy
ආයතන සහභාó කර ගJD සහ1 ආනයනය -.මට මහ
භාzඩාගාරයට අවසර ලබා Rනා. දැනටම` සහ1 ෙමô
ෙටc ලෂ ෙදක ආනයනය -.මට කටE ෙයcදා අවසාන5.
අ ග` ඒ aරණය අ]ව දැනට ක9මාත හා වා¯ජ කටE
අමාත"ාශය යටෙ` සෙතcෙස සහ1 ෙමôෙටc ෙදලෂය
ෙගවන අ බලාෙපcෙරc` වනවා. ඒෙ අ Dල` Jයම
කරලා ෙබනවා. නා -ෙලවක ෙතcග Dල  ය1 685,
n1ලර Dල  ය1 745. ස/බා -ෙලවක ෙතcග Dල  ය1
595, n1ලර Dල  ය1 655. White Raw -ෙලවක ෙතcග
Dල  ය1 725, n1ලර Dල  ය1 785. සෙතcස ආයතනය
ෙ/ nය1ලම ස3පකාරවලට හා බලය ල` JෙයTතයට ලබා
ෙදන බලාෙපcෙරc` වනවා. ඊට අමතරව සා/$දා5කව හා1
ආනයනය කරන ව"ාපාhකෙය ඉනවා. ඊට` අමතරව තමට
ෙබදා හැ.ෙ/ මෙYදය ඇ කරන yව න/, අq`
අයට` අ ෙ/ සහ1 ලබා ෙදනවා. jට අමතරව` අ සහ1
ආනයනය කරන බලාෙපcෙරc` වනවා. ලබන මහ
කනෙX4 සාමාන" අස්වැන අ බලාෙපcෙරc` වනවා.
දැනට එන වා9තා nය1ල අ]ව සාමාන" අස්වැන තම5 අපට
ලැෙබන ෙබෙ. අෙ$1 මාසය වන ෙත තම5 අපට ෙ/
යවර ගන ෙබෙ. ජනවාh මාසය පමණ වන ට අපට
සහ1 Dල අ කරන yව ෙව5. න3`, එෙත පවන
සහ1 ඟය යවා ගැvමට අපට කටE -.මට nRවනවා.
එෙසම Âවන යදම Nබඳ කැéනe අ]කDrව හරහා කSනD
රට රා සහ1 ෙබදා හැ.ෙ/ මෙYදය Iයා`මක -.මට ද
aරණය කළා. එෙසම අවශ" න/, සාමාන" ෙටඩ9
පUපාUෙය බැහැරව ෙප@ගCක අංශෙය සහ1 Dල4
ගැvමට` කැéනe මzඩලය aරණය කළා. ඒ අ]ව අ
බලාෙපcෙරc` වනවා, රටට වමනා සහ1 ෙ/ අවස්ථාෙY4
අපට ලැෙබ5 -යලා.
ග Jහා1 ගලuප` මමා ෙ/ සභාවට එදා ෙපc1
ෙගSය ෙගනැ1ලා ?ණා. ඒ ගැන` මම -යන ඕනෑ.

ග4 KහාZ ගලපGC මහතා
(மா

மி நிஹா8 கல+ப$தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

මම ෙපc1 ෙගනාෙY නැහැ. අ3 Dhස්, ö] සහ හා1මැස්ස
ෙගනාෙY.

ග4 රKZ ANමංහ මහතා

(மா மி ரணி8 விகிரமசி-க)
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වශෙය ෙ#න බැහැ. ඒ ගැන $ශ්න ෙබනවා. ෙපc1 මද
ෙගනාවාම ලංකාෙY ෙපc1 ආ÷තව nR කරන ක9මාත සඳහා
ෙපc1 භාත -.ම නැවaෙම ඒ ෙපc1 ෙගS Uක` ඇ`ත
වශෙයම අෙu පාhෙභlකය සඳහා අපට ලබා ෙදන
yව. [බාධා -.ම] Quarantine නැහැ. ෙපc1 'ෙගS'
වශෙය ෙ#න බැහැ. මදය ෙ#න yව. මද තර5 අ
ෙ#ෙ. දැනට අ ඒ dහා බල3. ඇ`ත වශෙයම එළවq
වැJ ෙවන` ¤ව" ණ` එෙහම ෙ#න වමනා න/, අ
ෙ#න/.
දැනට අ බලාෙපcෙරc` වෙ ෙශෂයම ෙගc
මහට හාJ ෙනcෙවන යට ඒ වැඩ කටE`ත කරන5.
අ දැනට අල Nබඳ එවැJ ෙදය Iයා`මක කර ෙබනවා.
ෙශෂෙයම වැCමඩ ෙගc මහට සහනාධාර ලබා ෙදනට
අ
යවර ෙගන ෙබනවා. ඒ සහනාධාරය ]වරඑNෙX`
අෙන $ෙ@ශවල` අල ෙගcට ලබා 4, අ Dලකට අල
ආනයනය කරන අතරම අල ෙගcෙ# ආදායම ආරෂා කර
ගැvමට` යවර ෙගන ෙබනවා. ෙ/ක අ`හදා බැම.
අෙන අංශවලට` ඒක Iයා`මක කරනට වමනා න/ අ
එය කරනට` ලැහැස්5.
ග කථානායකමJ, jට අමතරව පැව අයහප`
කාල^ණ ත``වය ෙහෙව වගා -.මට ෙනcහැ-ව අසරණ
 nUන ෙගc ප1 හðනාෙගන ඔහට වැS වශෙය
සහනාධාර ලබා 4මට ම ෙYදය ස ෙදකක කාලය ළ
සැකමට 3ද1, ආපදා කළමනාකරණ, ස්වෙ@ශ කටE හා
කෘ§ක9ම යන අමාත"ාංශවල ෙ1ක/වෙග සමත
Jලධාh ෙකcDUය ප` කර ෙබනවා. කන හතර තර
වගා කරන බැh m සමහර තැ ෙබනවා. අපට ඒ ෙගc
මහ`වට සහන ලබා ෙදනට ෙබනවා. එෙසම කාල^¯ක
ප9යාස ෙහෙව කෘ§ක9මයට nR  ඇ බලපෑ/ Nබඳව
අධ"යනය කර J9ෙ@ශ ඉdhප` -.ම සඳහා, ග පාඨ ච/ ක
රණවක ඇමමා, ග Vn1 ෙ$මජයත ඇමමා, ග
අ]ර Öයද9ශන යාපා ඇමමා, ග රෆ් හt/ ඇමමා යන
ඇමවෙග සමත අමාත" මzඩල අ]කDrව ප`
-.මට ජනාපමා කටE කර ෙබනවා.
ග කථානායකමJ, Âවන යදම පාලනය -.ම සඳහා
තව` ආහාර ¤ව" ආනයනය -.මට අවශ" වෙහc` ඒ සඳහා ද
යවර ගනට අ ලැහැස්5. අ ට එක $ශ්නය ඇ 
ෙබනවා. වා¯ජ අමාත"ාංශෙය හා1 ආනයනය කළ` ෙබදා
හැ.ෙ/ යfණෙය ෙබදා හැ.මට yව  ෙබෙ
nයයට nපහකට හකට තර5. අද ෙබදා හැ.ෙ/ යfණය
ඇ`තවශෙයම ෙප@ගCක යfණය. ඒකට ආනයනය
කරන අය ඉනවා; ෙතcග ෙවළð ඉනවා. ඊට අමතරව Vප9
මා9කe ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම dස්ක ෙතcග ෙවළð
ඉනවා. n1ලර ෙවළð ඉනවා. ෙවෙළඳ ෙපcළව1
ෙබනවා. ෙ/ රෙe ස ෙපcළව1 700 -800  පමණ
ෙබනවා. එෙස න/ ෙ/ nය1ෙලම එක කර ෙගන අපට
අq` ෙබදා හැ.ෙ/ ජාලය ඇ කර ගනට ෙබනවා. ඒ
සඳහා ෙවනම යවර -පය ගනට අ බලාෙපcෙරc`
ෙවනවා. නැ`න/ අනාගතෙX4` ෙබදා හැ.ෙ/ $ශ්නය ඇ
ෙවනවා. අෙu Iයා`මක ෙබදා හැ.ෙ/ යfණය nයයට 30කට
තර5 බලපාෙ. 1977 ව9ෂෙX4 හැම එෙකනාටම
බලපෑවා. දැ ෙවනෙකcට ෙප@ගCක අංශය ශම` 
ෙබනවා.

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ඒ
ගැන`
අ
-යන/.
අ
ෙපc1
ආ÷ත
ක9මාතකවට ෙපc1 මද ආනයනය -.මට ස/[9ණෙය
ඉඩ 4ලා ෙබනවා. එෙහ` ඇ`ත වශෙයම ෙපc1 'ෙගS'

[බාධා -.ම] ග ගලuප` මමJ, මම ඒක අදාළ
අමාත"මාට`, ෙපc1 ප9ෙXෂණ මzඩලයට` දැ]/
ෙදන/.
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ග කථානායකමJ, ෙ/ ෙ@ශ^¯ක ෙවනස් ම
සැල-1ලට ෙගන ආ9µකය ස/බධෙය ගතE Iයාමා9ග
ගැන ෙලක බැංෙY, ආnයා] සංව9ධන බැංෙY
JෙයTතය සමඟ සාකඡා -.මට බලාෙපcෙරc` ෙවනවා.
මා ක1පනා කරන යට අ ට ෙ@ශ^¯ක ෙවනස්/වලට
3ණ 4මට ආ9µකය ¾දාන/ -.මට nR ෙවනවා. ඒ සඳහා
අq` යfණය සැකමට nR ෙවනවා. කෘ§ අංශෙX ව9ධනය
අ මට ඉඩ ෙබන බැ ආ9µකෙX ෙවන` අංශ හðනාෙගන
සංව9ධනය තව` ෙYගව` -.මට nR ෙවනවා.
ග කථානායකමJ, අ nයයට හයක, හයහමාරක ෙහ
හතක ව9ධන ෙYගය ලබා ගනවා න/ හැමෙවෙ1ම අපට
කෘ§ක9මෙX ව9ධනය` ඊට ඇළ` ෙවනවා. කෘ§ක9ම ආ9µක
ව9ධනය අ ෙවනවා, ඍණ ෙවනවා න/ අෙන අංශවල
ව9ධනය අ ට වැS කරනට ෙබනවා. එෙස වැS -.ෙම
තම5 අ ට ඉdhයට යනට yව වෙ. අ ට ෙ@ශ^ණය
ගැන සහක කරනට බැහැ. ෙ@ශ^ණ $ශ්නය ෙබනවා -යා
අ ට එතැන නවන` බැහැ. අපට දැ $ශ්න ඇ ණා.
ෙශෂෙය ෙබදා හැ.ම ගැන; ආහාර ෙබදා හැ.ම ගැන. එම
Jසා -[බාධා -.ම]

ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග අගමැමJ, ඔබමා කෘ§ Jෂ්පාදන ගැන සඳහ
කළා. අෙu රෙe Jෂ්පාදනය කර] ලබන කෘ§ Jෂ්පාදනවC
nයයට 37 nයයට 40 අතර $මාණය තවම ගබඩා කර
ගනට බැh ම Jසා නාස් ෙවනවා.

Hon. Prime Minister, this 37 to 40 per cent is a big
portion.
ග4 රKZ ANමංහ මහතා

(மா மி ரணி8 விகிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

I know it is a big amount.

ලැ?m පV ෙ/ ස/බධෙය අප රජය ග] ලබන ඉdh
Iයාමා9ග Nබඳව මා ෙ/ ග සභාව ඉdhෙX4 දැ]ව` -.මට
බලාෙපcෙරc` වන බව අවස වශෙය -යනට කැමැ5.
ඒක` දැ]/ ෙදන. එතෙකcට ෙ/ ගැන ෙ/ ග සභාෙY4
සාකඡා කරනට yව. අ කනගාr ෙවනවා ෙ@ශ^¯ක
රටාෙY ෙවනස් / Jසා ඇ ෙවලා ෙබන $ශ්න ගැන. අද
තාවකාCකව Âවන යදම වැS ෙවලා ෙබනවා. න3`, අ
ජනවාh, ෙපබරවාh මාස වන ට ෙ/ nය1ලම පාලනය
කරනට බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. ෙ/ක එක අවස්ථාව
-යලා අමතක කරනට ෙහcඳ නැහැ. අ ෙ/ෙක පාඩම
ඉෙගන ගනට ඕනෑ. අනාගතෙX ඇ වන ෙ@ශ^ණ ප9යාස
අපට බලපාන ආකාරය ගැන ෙ/ ග සභාවම සාකඡා කරලා, ග dෙෂ් ^ණව9ධන මමා සඳහ කළ ආකාරයට- මධ"
කාන හා 49ඝ කාන යවර අ ගනට ඕනෑ. ෙබcෙහcම
ස්5.

පා8ෙ<3ෙ$ කටq3
பாரா'ம(ற அ)வ

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ග4 ල+ෂ්ම< nTඇZල මහතා

(மா மி ல<ம கிாிஎ8ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,
"That the proceedings on Item Nos. 2 and 3 of Public Business
appearing on the Order Paper be exempted at this day’s sitting from
the provisions of the Standing Order No. 23 of the Parliament."

.ශ්නය Aමසන ලM<, සභා සමත Aය.

வினா விகப ஏ !ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

ෙප56ග8ක ම<E<ෙF පනG ෙකHපG
தனி உ+பின, சட

ல-க

PRIVATE MEMBERS' BILLS

ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙ/ක ගැන ඔබමාෙ# අවධානය ෙයc3 කරන.
බzඩාරෙවල ෙගcෙ# තකාC Uක හවස් වන ට -mෙ
නැ`න/ නර ෙවනවා. ඒවා ගබඩා කරනට facilities නැහැ.
ෙ/ කාරණය අ හැමදාම, 49ඝ කාලය කථා කළා. මම
ෙශෂෙයම ඔබමාෙ# අවධානයට ෙයc3 කරනවා,
ෙගcෙ# ආරෂාව ෙබෙ එතැන බව.

ග4 රKZ ANමංහ මහතා

(மா மி ரணி8 விகிரமசி-க)

ෙමOහ< ලංකා පදනම (සංස්ථාගත nxෙ) පනG
ෙකHපත

ேமாக) லகா ம)ற (3! ைண'த) ச!ட8ல
MOHAN LANKA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ග4 නාමZ රාජප+ෂ මහතා
(மா

மி நாம8 ராஜபB)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

Hon. Speaker, I move,

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

මම ඔබමා සමඟ එකඟ ෙවනවා. ඇ`ත වශෙයම අපට ඒ
අපෙ` lය එළවq ආරෂා කර ගනට yව ණා න/ අද
එළවq Dල jට වඩා අ ෙවනවා. ඒක අපට ෙකU කානව
ගන yව එක යවර. ඒක තම5 මම -යෙ ෙ/ ග
සභාවම ෙ/ ගැන සාකඡා කරන එක ෙහcඳ5 -යලා. ඡදය
ෙබන Jසා ජනවාh මාසෙX බැh න/, ෙපබරවාh මාසෙXව`
dනය ෙදක ෙව කරලා, -ඒ වන ට ෙ/ වා9තා`
ලැෙබනවාෙ.- අ කථා කර3.
ෙ@ශ^ණය ෙවනස් ම Jසා ආ9µක ව9ධනය අඩාල මට
ඉඩ 4මට හැ-යාව නැහැ. අමාත" මzඩල අ] කDr වා9තා

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Mohan
Lanka Foundation”.

ග4 ෙ+. කාද මස්තා< මහතා
(மா

மி கா. காத மGதா)

(The Hon. K. Kader Masthan)

A< ස්ර කරන ල:.
ஆேமாதி தா.
Seconded.

3459
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පා9Cෙ/ව

.ශ්නය Aමසන ලM< සභා සමත Aය.
පනG ෙකHපත ඊට අ9ලව පළbවන වර nයවන ලM<, එය
bpණය nxමට KෙයOග කරන ල:.
වාතා nxම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර KෙයOගය යටෙG පනG
ෙකHපත සමාජ සAබල ගැ<\, fභසාධන අමාතP3මා ෙවත
පවරන ල:.

ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

jළඟට, ස9ජන පන` ෙකr/පත - 2018, කාරක සභා
අවස්ථාව.

Aසජන පනG ෙකHපත, 2018

வினா விகப, ஏ !ெகாளபட.
இத(ப), சட*ல+ ,த(,ைற மதிபிடப, அ/சிடபட
கடைளயிடபட.
சட*ல+ நிைலகடைள இல. 47(5)இ(ப) சக
வ ட , நலாி ம !+ க6) மர8ாிைமக அைம/ச9:
அறிைக ெச;யபத காக/ சாடபட.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.

ஒ&கீ சட

ல0, 2018

APPROPRIATION BILL, 2018.

කාරක සභාෙ$: තවරටG සලකා බලන ලM.- [.ගCය:
ෙදසැබ 07 ]
[කථානායක3මා VලාසනාWඪ Aය.]

:வி ேம<+ ஆராயெப ற. [ேத/சி : )ச+ப 07]
மா68மி: சபாநாயக அவக தைலைம வகி தாக]
-

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Empowerment and Welfare for report.

ආrෂා අධPාපන භාරය (සංස්ථාගත nxෙ)
පනG ෙකHපත

ஆயிஷா கவி நபிைக* ெபா4*&
(3! ைண'த) ச!ட8ல

AYESHAH EDUCATION TRUST (INCORPORATION) BILL

[

Considered further in Committee.- [Progress: 07th December]
[THE HON. SPEAKER in the Chair.]

101 වන ෂය.- i6ධශාසන අමාතPවරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන - නරාව9තන යදම,
.131,860,000

தைல 101.-  தசாசன அைமச

ග4 ෙ+. කාද මස්තා< මහතා
(மா

மி கா. காத மGதா)

(The Hon. K. Kader Masthan)

ெகௗரவ சபாநாயக அவகேள, பி+வ' பிேரரைணைய
நா+ சமபி$கி+ேற+.

ஆயிஷா க8வி நபிைக+ ெபா)+ (.ைண$த8)
எ0 ச.டNல ெகா?வர அ0மதி வழ-க+ப?மாக"

நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?கமீ?வ'@ ெசல6 Eபா 131,860,000
HEAD 101.- MINISTER OF BUDDHASASANA

“

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 131,860,000

ග4 නාමZ රාජප+ෂ මහතා
(மா

மி நாம8 ராஜபB)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

A< ස්ර කරන ල:.
ஆேமாதி தா.

108 වන ෂය. - තැපැZ, තැපැZ ෙසවා හා bස්8
ආගක කටq3 අමාතPවරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන -නරාව9තන යදම,

.134,300,000

Seconded.

.ශ්නය Aමසන ලM< සභා සමත Aය.
පනG ෙකHපත ඊට අ9ලව පළbවන වර nයවන ලM<, එය
bpණය nxමට KෙයOග කරන ල:.
වාතා nxම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර KෙයOගය යටෙG පනG
ෙකHපත සමාජ සAබල ගැ<\, fභසාධන අමාතP3මා ෙවත
පවරන ල:.

வினா விகப, ஏ !ெகாளபட.
இத(ப), சட*ல+ ,த(,ைற மதிபிடப, அ/சிடபட
கடைளயிடபட.
சட*ல+ நிைலகடைள இல. 47(5)இ(ப) சக
வ ட , நலாி ம க மராிைமக அைம/ச9:
அறிைக ெச;யபத காக/ சாடபட.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Empowerment and Welfare
for report.

தைல 108.- அச, அச ேசைவக ம  சமய
அ!வக அைமச

நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க மீ?வ'@ ெசல6 Eபா 134,300,000
HEAD

10-.8

MINISTER OF POSTS, POSTAL SERVICES AND
MUSLIM RELIGIOUS AFFAIRS

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 134,300,000

159 වන ෂය. - සංචාරක සංවධන හා Dස්CයාK ආගක
කටq3 අමාතPවරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන - නරාව9තන යදම,
. 138,760,000

தைல 159.- $லா %ைற அபிவி) தி ம கிறிதவ
சமய அ!வக அைமச

3461

3462
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நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க - மீ?வ'@
ெசல6 Eபா 138,760,000
HEAD 159.- MINISTER OF TOURISM DEVELOPMENT AND
CHRISTIAN RELIGIOUS AFFAIRS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 138,760,000

167 වන ෂය.- Aෙශෂ කායභාර අමාතPවරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන - නරාව9තන යදම,

.74,000,000

සලකා බැම - [9ව භාග 10.00 nට අපර භාග 12.30 දවාද,
අපර භාග 1.00 nට අපර භාග 7.30 දවාද ෙY..
වැය :9ෂ කපා හැ.ෙ/ ෙයජනාව, ග (ෛවද") නCද
ජයස්ස මමා.
[[.භා. 9.23]

தைல 167.- விேசட பணிெபாக/0கான அைமச

நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க
மீ?வ'@ ெசல6 Eபா 74,000,000

කටE අමාත"ාංශය, වැය :9ෂ අංක 159 සහ 203; ෙශෂ
කා9යභාර අමාත"ාංශය, වැය :9ෂ අංක 167; RC සංෙ@ශ හා
STට1 යUතල පහVක/ අමාත"ාංශය, වැය :9ෂ අංක 194;
ද"ා, තාෂණ හා ප9ෙXෂණ අමාත"ාංශය, වැය :9ෂ අංක 196.

-

HEAD 167.- MINISTER OF SPECIAL ASSIGNMENTS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 74,000,000

194 වන ෂය.- A8 සංෙ6ශ හා wටZ යhතල පහfක
අමාතPවරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන - නරාව9තන යදම,

.202,722,000

தைல 194.- ெதாைல ெதாடக ம 2ஜி4ட
உ4க4டைம வசதிக அைமச

நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க - மீ?வ'@
ெசல6 Eபா 202,722,000
HEAD 194.- MINISTER OF TELECOMMUNICATION AND
DIGITAL INFRASTRUCTURE
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 202,722,000

196 වන ෂය.- AදPා, තා+ෂණ හා පෙෂණ
අමාතPවරයා
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන - නරාව9තන යදම,
.197,300,000

தைல 196.- விஞான, ெதாழி84ப ம ஆரா;சி
அைமச

நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க - மீ?வ'@
ெசல6 Eபா 197,300,000
HEAD 196.- MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY &
RESEARCH
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 197,300,000

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ෙශෂ කාරක සභා වා9තාව සලකා බැම; ?@ධ ශාසන
අමාත"ාංශය, වැය :9ෂ අංක 101 සහ 201; තැපැ1, තැපැ1
ෙසවා හා 3ස්C/ ආගDක කටE අමාත"ාංශය, වැය :9ෂ අංක
108, 202 සහ 308; සංචාරක සංව9ධන හා Iස්යාJ ආගDක

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා
(மா

மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ග සභාපමJ, "2018 ස9ජන පන` ෙකr/පෙත
කාරක සභා අවස්ථාෙY අද dන වාදයට ගැෙනන අමාත"ාංශ හා
ඒවා යටෙ` ඇ අෙන` ෙදපා9තෙ/ හා ආයතනවලට
අදාළ අංක 101, 201, 108, 202, 308, 159, 203, 167, 194
සහ196 දරන වැය :9ෂයෙග ස/$දායා]ùලව එ එ
වැඩසටහ nයqම නරාව9තන යද/ හා úලධන යද/
 ය1 10- කපා හැhය Eය" 5 මා ෙයජනා කරනවා.
[

@.ப. 10.24]

ග4 ඉ. චාZස් Kමලනාද< මහතා
(மா

மி இ. சாG நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகௗரவ தவிசாள அவகேள, இ+ைறய தபா#, தபா#
ேசைவக
ம  @^- சமய அ"வ#க
அைமO,
ெதாைல&ெதாடக
ம  ஜி*ட# உ*க*டைம
வசதிக
அைமO, O லா&ைற அபிவி'&தி ம 
கிறி^தவ சமய அ"வ#க அைமO, &தசாசன அைமO
ஆகிய அைமO$க ெதாடபான Wநிைல விவாத&தி#
எ+ைன ேபச அUமதி&த ந+றிைய& ெதாிவி&$
ெகாJ1, இத அைமO$க
ெதாடபாக எ+Uைடய
ஒ'சில க'&$கைள/ ெசா#ல வி'கி+ேற+.
@தலாவதாக
தபா#
ேசைவக
பறி$
=ற
வி'கி+ேற+. சபதப*ட அைமச அவக
தெபாW சைபயி# இ'$கி+றா. தபா# ேசைவ
ம$க5$ அ&தியாவசிய ேசைவயாக அைமகி+ற.
@#ைல&தீF
மாவ*ட&தி" ள
மாவ*ட&
தபா#
காாியாலயமான /&த&தி @+ மிகF அழகானெதா'
க*ட&தி# இய0கிவத. ஆனா#, /&த&தி+ேபா அத
மாவ*ட&
தபா#
காாியாலய
@ @Wதாக
ேசதமா$கப*1, தெபாW ஒ' தகா-க$ க*ட&தி#
இய0கி வ'கி+ற. ெகௗரவ அைமச அவகேள, 2009ஆ
ஆJ1 /&த @Fற பி+ அத மாவ*ட& தபா#
காாியாலய
ஒ'
சிறிய
தகா-க$
க*ட&தி#
இய0கி$ெகாJ'ப த0க5ைடய அைமO$ இத
அரசா0க&தி பாாிய இW$காக அைம$கி+ற. இத
விடய ெதாடபாக& த0க5$ நா+ கதLல
ெதாியப1&தியி'ேத+. கடத வரF ெசலF&தி*ட
உைரயி+ேபா நா+ இபறி$ றிபி*'ேத+.
/&த&தி+ேபா
@ @Wதாக
பாதி$கப*ட
@#ைல&தீF மாவ*ட&தி#, தபா# திைண$கள&தி+
ேசைவகைள சீராக ேமெகா வத இ+U நீ0க
நடவ$ைக
எ1$கவி#ைல.
ஏெகனேவ
இ'த
க*ட&திாிய அத$ காணி இெபாW ெவ
இடமாக @#ைல&தீF நகர பதியி# கா*சியளி$கி+ற.

3463

3464

පා9Cෙ/ව

[ග ඉ. චා1ස් J9මලනාද මහතා]

.

/&த @ ஒ+ப வ'ட0களாகி/ அத மாவ*ட$
காாியாலய&$ாிய
நிதி
ஒ$கீ*1$
இ+U
@$கிய&வ ெகா1$கவி#ைலெய+ப அத பிரேதச
ம$க5$ ம$க பிரதிநிதிக5$ ேவதைன த'கி+ற
விடயமாக இ'$கி+ற. எனேவ, @#ைல&தீF மாவ*ட&
தபா# காாியாலய&திாிய நிதிைய 2018ஆ ஆJ1$கான
வரF
ெசலF&தி*ட&தி#
ஒ$கீ1ெச?,
அைத
னரைம&& தா0க
திறைவ$க ேவJ1ெம+
ேக*1$ெகா கி+ேற+. அைத ெச?தர
@/மா
எ+பைத
ெகௗரவ
அைமச
அவக
சைபயி#
ெதளிFப1&தினா# ந+றாக இ'$.

ெகௗரவ அைமச அவகேள தபா# திைண$கள&தி#
தகா-கமாக பணிாிகிறவக
வயதி# தகா-க
பணி$ நியமி$கப1கிறாக அவக 12 13 வ'ட0க
தகா-கமாக பணியாறிய பி+ அவக5$ @+ன
நியமன ெபறவக
ஓ?வி# ெச+ற பி+னதா+
அவக5$ அத நிரதர நியமன கிைட$கெப கி+ற.
அேபா
அவக
வய
எ+ற
நியமன
வயெத#ைலைய&
தாJவி1கிறாக .
இநிைலயி#
அவக5$ நிரதர நியமன வழ0க @யா எ+ப
அ0 ள மாகாண பிரதி தபா# மா அதிப'ைடய க'&தாக
அைமகி+ற இெபாWதி'$கி+ற பிரதி தபா# மா
அதிபைர நா+ ைற=றவி#ைல இத @+ இ'தவ
அபயான ஒ' க'&ைத$ ெகாJ'தா எனேவ,
அவக தகா-க பணி$ நியமி$கப1கி+ற கால
@த# அவகைள அரச ேசைவயி# உ வா0கியதாக$ க'தி
அவக
வ'ட0களாக பணி ாிதவக
எ+ற
அபைடயி# அவகைள நிரதர ேசைவயி# உ வா0க
ேவJ1 அத அபைடயி# ம+னா மாவ*ட&ைத
ேசத
ேபாி+
க த0களிட இ'$கி+றன நா+
அெதாடபாக கத=ட உ0க5$& ததி'$கி+ேற+
அவக
நீJடகாலமாக&
தகா-கமாக
பணிாிதி'$கிறாக
அவக
நிரதர நியமன
ெப கி+ற கால வ'ேபா @+ இ'$கி+றவக
ஓ?Fெப கி+றேபா
றி&த நியமன வயெத#ைலயி#
ஓாி'
வ'ட0கைள&
தாJ1கி+றாக .
எனேவ
ஏெகனேவ அவக
வ'ட0க தகா-கமாக பணி
ாிதத+ காரண&தா#
அதைன$ க'&திெகாJ1
அவகைள நிரதர ேசைவ$ உ வா0க ேவJ1ெம+ற
ேகாாி$ைகைய ெகௗரவ அைமச அவகளிட நா+
@+ைவ$கி+ேற+.
,

30

.

-

,

35

.

மி அ+8 ஹZ)

.

(The Hon. Abdul Haleem)

ெகௗரவ உ பின அவகேள, ெபாவாக /&த&தா#
பாதி$கப*ட பிரேதச0களி# தபா# ைறயான சாியான
@ைறயி# இய0காதி'பைத நா+ ந+ அறிேவ+. இ
சபதமாக நா0க ஒ' விேசட ேவைல&தி*ட&ைத அ@#
நட&தவி'$கிேறா.
இ
சபதமான
எ0கள
அறி$ைகைய
நா0க
நிதி
அைமச'$
சமபி& ேளா.
ேதைவயான
நிதி
எ0க5$$
கிைட$கெபறத+ பிற, உ0கள பதியி# ம*1ம#ல,
விேசடமாக
/&த&தா#
பாதி$கப*ட
எ#லா
பிரேதச0களி" இத& தபா# ைறைய சாியான @ைறயி#
ேமெகா வதகாக
நடவ$ைக
ேமெகா ளப1ெம+பைத&
ெதாிவி&$ெகா ள
வி'கி+ேற+.

ග4 ඉ. චාZස් Kමලනාද< මහතා
(மா

.

.

ග4 අZ හ මහතා
(மா

=றியி'$கிறீக
உ0க5ைடய @யசி$ எ0க5ைடய
ஒ&ைழ கிைட$ெம+
நா+ இத ேநர&தி#
=றி$ெகா ள வி'கி+ேற+

மி இ. சாG நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகௗரவ அைமச அவகேள நீ0க @யசி ெச?தா#
@#ைல&தீF மாவ*ட தபா# காாியாலய&ைத 2018ஆ
ஆJ1 க*ட @/. நிதி அைமச' அத ஒ&ைழ&
த'வா. ஏென+றா# மாவ*ட& தபா# காாியாலய
ஒ+றி#லாம# தபா# ேசைவைய உ0க5ைடய அைமசா#
எப அ0 சாியான @ைறயி# ெகாJ1ெச#ல
@/ெம+ப ேக வி$றியாக இ'$கிற. ெகௗரவ
அைமச அவகேள நீ0க நிதி அைமச'ட+ கைத&
@#ைல&தீF மாவ*ட& தபா# திைண$கள&திாிய
நிரதர$ க*டட&திகான அ$க#ைல
ஆ ஆJ1
உ0க5ைடய தைலைமயி# நா* அதைன ஆரபி&
ைவபத நீ0க @W @யசிகைள/ எ1Gக எ+
நா+ நகி+ேற+

,

10

.

3

file

.

.

.

-

-

,

10

,

,

,

,

,

2018

,

.

ெகௗரவ O லா&ைற அபிவி'&தி ம  கிறி^தவ
சமய அ"வ#க அைமச அவகேள தா0க இத
சைபயி-'
என
உைரைய
அவதானி&$ெகாJ'பத
என
ந+றிைய&
ெதாிவி&$ெகா கி+ேற+ த0க5ைடய அைமO சாத
அதிகாாிக , வட$ பிரேதச&தி#, றிபாக ம+னா
மாவ*ட&தி# O லா&ைற சாத பல விடய0கைள
ெச?ய @/ெம+ = கிறாக
மாத0க5$
@+ ஒ'நா
த0க5ைடய அைமசி-' இரJ1
அதிகாாிக
எ0க5ைடய மாவ*ட ெசயலக&தி
காைலயி# வ, இ+ பிபக#
மணி$ மாவ*ட
ெசயலக&தி# மாவ*ட&தி+ O லா&ைற ெதாடபான
=*ட நைடெப 
எ+
=றினாக
ெகௗரவ
அைமச அவகேள அவக
மணி$ =*டெம+
அ+ காைல ெசா#"கி+றேபா நா0க @#ைல&தீF
மாவ*ட அபிவி'&தி$ W$ =*ட&தி# இ'ேதா
வ+னி& ேதத# மாவ*ட&தி#
மாவ*ட0கைள
பிரதிநிதி&வப1&கி+ற பாரா5ம+ற உ பினகளாக
நா0க இ'$கி+ேறா அPவா இ'$கி+றேபா ஒ'
மாவ*ட&தி+ அபிவி'&தி$ W$ =*ட நைடெப கி+ற
அேதேநர&தி#, அ+
பிபக#
மணி$ ம+னா
மாவ*ட&தி# O லா&ைற சாத =*ட நைடெபற
,

.

,

.

"

4

(மா

நிதி அைமச'ட+ ேபசி
ெப $ெகாJ1
அதகான
ஆரபிேபா.

அதாிய நிதிைய
ேவைல&தி*ட&ைத

.

3

.

மி இ. சாG நிமலநாத)

2.00

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

.

ந+றி ெகளரவ அைமச அவகேள நீ0க /&த&தா#
பாதி$கப*ட மாவ*ட0களி# இ'$கி+ற ைறபா1க
ெதாடபாக அறி ைவ&தி'$கி+றீக அெதாடபான
@யசிகைள
எ1&$ெகாJ'பதாகF
அதாிய
நிதிைய
நிதி
அைமசாிட
ேகாாியி'பதாகF
,

2.00

,

ග4 ඉ. චාZස් Kමලනාද< මහතා
(மா

.

,

மி அ+8 ஹZ)

(The Hon. Abdul Haleem)

5

2.00

"

ග4 අZ හ මහතා

-

!

.

ெகௗரவ அைமச அவகேள, O லா&ைறைய
ேமப1&த ேவJ1ெம+
நா0க5 வி'கி+ேறா.
ஆனா#,
அத
பிரேதச&தி-'$கி+ற
அைன&
பாரா5ம+ற உ பினகைள/ உ வா0கி, அத&
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தி*ட&ைத வ&தா#, அ ம$க5$ பயU ளதாக
இ'$ எ+பைத/ எதிகால&தி# அைத சிறத
@ைறயி# ெகாJ1ெச#ல$=ய வழிவைககைள அைம$
எ+பைத/ நா+ ெகௗரவ அைமச அவகளி+
கவன&தி$ ெகாJ1வ'கி+ேற+.
ெகௗரவ அைமச அவக ேநரயாக வட$கி வ,
வட$கி-'$கி+ற 5 மாவ*ட0கைள ேசா்த பாரா5ம+ற
உ பினகைள/ அைழ&, அ0கி'$கி+ற மாவ*ட
ெசயலாளகைள/ அைழ&, O லா&ைற ெதாடபாக
ஒ' பரதளவிலான கலைரயாடைல நட&தி, எபயான
ஒ' தி*ட&ைத O லா&ைற ேமபா*1$ நீ0க
நைட@ைறப1&த
வி'கி+றீக ?
எ+பைத&
ெதளிFப1&த
ேவJ1.
ஏென+றா#,
நா0க
O லா&ைற
அபிவி'&திைய
வரேவகி+ேறா.
அேதேநர&தி#, O லா&ைற வி'&தி நடவ$ைககைள
எ0க5ைடய பிரேதச0களி# ேமெகா 5கி+றேபா,
எ0க5ைடய கலாசார0கைள ேபYவ ெதாடபி# =ய
கவனெம1$கேவJய
ேதைவ
எ0க5$கி'$கி+ற.
ஆகேவ,
O லா&ைறயிUைடய
அபிவி'&திைய
வரேவகி+ற
அேதேநர&தி#,
எ0க5ைடய
கலாசார&ைத/, எ0க5ைடய மத பJபா1கைள/
நா0க
பாகா$கி+ற வைகயி# அத+ வளசி
அைமயேவJ1. எனேவ, வட$கி-'$கி+ற அைன&$
க*சி சாத பாரா5ம+ற உ பினகைள/ நீ0க
அைழ&, வட$கி# உ ள 5 மாவ*ட0களி# ெபா'&தமான
ஒ' மாவ*ட&தி# கலைரயாடைல நட&த ேவJ1.
நீ0க ேநரயாக 5 மாவ*ட0க5$ வரேவJ1 எ+
நா+ =றவி#ைல. வட$கி# ஒ' மாவ*ட&தி வ
வட$கி-'$கி+ற பாரா5ம+ற உ பினகைள அ0
அைழ&, எ0க5ைடய மாவ*ட0களி# எபயான
,

-

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා (සංචාරක සංවධන හා
Dස්CයාK ආගක කටq3 අමාතP3මා)

(மா மி ேஜா அமர-க - A()லா$ைற அபிவி'$தி
ம() கிறிGதவ சமய அJவ8க அைம,ச)
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism
Development and Christian Religious Affairs)

Hon. Member, I am quite aware of the potential in the
Northern Province. So, why can you not ask your
diaspora, who have so much of wealth, to come and
invest in hotels and other tourist activities in the Northern
Province? It is not forthcoming. That is the question I am
asking you.
ග4 ඉ. චාZස් Kමලනාද< මහතා

(மா மி இ. சாG நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகௗரவ அைமச அவகேள,
இட நா0க
ேக*கேவJய அவசியமி#ைல. அPவா
இட
நா0க ேக*பதாக இ'தா#, எ0க5ைடய பிரேதச&ைத&
தனிநாடாக நீ0க
பிாி&வி10க ! அேபா நா0க
இட ேக*கி+ேறா. ெகௗரவ அைமச
அவகேள, எ0க5ைடய பிரேதச&திாிய அரசா0கமாக
இத சைப இ'$கி+றேபா, நா0க இத சைபயிட
ேக*காம#
இட ேக*கேவJ1 எ+ நீ0க
ெசா#வ ெபா'&தமி#ைல. அப நா0க ேக*பதாக
இ'தா#, நீ0க
எ0கைள பிாி&வி10க ! எ0க
பிரேதச&ைத& தனிநாடா$கிவி10க
நா0க அவகளிட
ேக*1 ெப $ெகா கி+ேறா.
diaspora

diaspora

diaspora

diaspora

!

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

That is to help your people. If they have love and
affection for the people in the North, they should come
and contribute.
ග4 ඉ. චාZස් Kමලනාද< මහතා

(மா மி இ. சாG நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகளரவ
அைமச
அவகேள,
ந+றி.
O லா&ைறயிUைடய வளசி இத நா* அவசிய.
ஏென+றா#,
இல0ைக$
வ'கி+ற
O லா
பயணிக Lல
கிைட$கி+ற
வ'மான
இத
நா*Uைடய வ'மான&தி# ெப' ப0காறிவ'கி+ற.
ஆகேவ, O லா&ைறைய வள$க ேவJ1 எ+பதி#
எ0க5$ எதவிதமான மா $க'& இ#ைல. நீ0க
=றிய ேபா+
எ0க5$
இட ேக*க
வி'ப.
இ# இ'$கி+ற ம$க எ0க5ைடய
ம$க தா+. அதி# நா0க
எதவிதமான பாபா1
ெசா#லவி#ைல.
ஆனா#,
அவகளிட
நா0க
ேக*பைதவிட
இத
அரசா0க&திட
ேக*பதா+
ெபா'&த. இத அரசா0க மற மாகாண0க5$
O லா&ைற$காக ெசலவி1கி+ற நிதிைய ேபா+
ஏ+ வட$ மாகாண&தி நிதிைய ஒ$கி, ஒ'
தி*டமிடைல
ெச?,
O லா&ைறைய
வள$க$=டா? அதனபைடயி#, இத வ'ட&திேலேய
O லா&ைறைய அ0 ேமப1&த ேவJ1 எ+ நா+
ேக*கவி#ைல. நா0க
ஒ+ைற& தீ*,
அதனபைடயி# ஒPெவா' வ'ட0களாக ஒPெவா'
தி*ட0கைள நைட@ைறப1&தி ெச#ல ேவJ1
எ+பைத& தா+ நா+ ெகௗரவ அைமச அவகளிட
ேக*1$ெகா ள வி'கி+ேற+.
diaspora

Diaspora

five-year

plan

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

Hon. Member, are you not aware that we have already
started a branch of the Sri Lanka Tourism and Hotel
Management Institute in Jaffna to train your young girls
and boys to work in the hotel sector?
ග4 ඉ. චාZස් Kමලනාද< මහතා

(மா மி இ. சாG நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகௗரவ அைமச அவகேள, நீ0க கிறி^தவ சமய
அ"வ#க
அைமசராகF இ'$கி+றீக . தா0க
ம+னா மாவ*ட&தி-'$கி+ற ம1& ேதவாலய&தி
வ'ைக ததி'பைத நா+ அவதானி&தி'$கி+ேற+.
அேதேநர&தி#, எம பிரேதச0களி# பல கிறி^தவ
ஆலய0க
/&த&தினா#
பாதி$கப*'$கி+றன.
/&த&தா# பாதி$கப*ட அத$ கிறி^தவ ஆலய0கைள
னரைமபதாிய ஒ' நிகசி&தி*ட&ைத& த0க5ைடய
அைமO ெகாJ'$கி+றதா, இ#ைலயா?
எ+ப
ெதாடபி# எ0க5ைடய பிரேதச&தி-'$கி+ற ஆலய
நிவாகிக5$$ ழப இ'$கி+ற. ஏென+றா#, இ
சமய அ"வ#க
அைமசராக இ'$கி+ற ெகௗரவ
Oவாமிநாத+
அவக
ஒPேவா
ஆலய0க5$
வ'டாவ'ட ஓாில*ச இரJ1 இல*ச எ+ நிதிகைள
வழ0கி$ெகாJ'$கி+றா.
ஆனா#,
த0க5ைடய
அைமO சா /&த&தா# பாதி$கப*ட கிறி^தவ
ஆலய0க5$ேகா ஏைனய கிறி^தவ ஆலய0க5$ேகா
-

,
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வ'டா வ'டேமா அ#ல எதவித&தி"ேமா எத நிதி/
இ+ வைர எ0க5ைடய பிரேதச&தி$ கிைட$கவி#ைல.
ெகௗரவ அைமச அவகேள, /&த&தா# பாதி$கப*ட -

ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

Ask the Bishop of Jaffna how much of money we
have given.
ග4 ඉ. චාZස් Kමලනාද< මහතා

(மா மி இ. சாG நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

මම ඇෙY, මනාරම, 3ලY, වJයා ගැන5.

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

Also for the Madhu Church, we are making some
arrangements to build some houses.
ග4 ඉ. චාZස් Kමලනාද< මහතා

(மா மி இ. சாG நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

මා Nගනවා, ඔබමලා ම ප1Cයට ෙලc උදYව
තම5 කරලා ෙබෙ -යලා. ඒක ෙලc ප1Cය. මා
-යෙ, E@ධය Jසා කැSලා ෙබන ෙපcS-ෙපcS
churchesවලට ෙමචර ක1 ක` ස1C 4ලා නැහැ5 -යන
එක5. ෙ/ අ@ෙ@ churches 5කට ෙහ  ය1 ලෂ 2
බැl ෙහ ෙදන -යලා5, ඇමමාෙග මා ඉ1ලෙ. ඒ
ගැන තම5 මා දැ කථා කෙළ. ெகௗரவ அைமச அவகேள,

ந+றி. ලෂ්ම -hඇ1ල ඇමමා ම හdෙX nට
Madhu Church එක දවා පාර මාස ෙදක- කාපe කරලා
Rනා.

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Hon. Member, you have three more minutes.
ග4 ඉ. චාZස් Kමලනාද< මහතා

(மா மி இ. சாG நிமலநாத)
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

Okay, Sir.
அேதேநர&தி# &த சாசன அைமO பறி/ நா+
கைத$க ேவJ1. ஆனா#, ேநர ைறவாக இ'$கி+ற.
ெகளரவ அைமச அவகேள! ஏகனேவ ம+னா'$
நீ0க
விஜய ெச?தேபா வFனியாவி# ைவ&
உ0களிட
ஒ'
விடய&ைத$
ேக*ேட+.
தி'$ேகதீ^வர&தி#
&த
விகாைர
ஒ+
க*டப*'$கி+ற. அ 10 ஏ$க நில&ைத$ ெகாJட.
அத நில பறிய விபர0க ெதா#ெபா' ஆரா?சி&
திைண$கள&தி+கீ
gazette
இ#
ெவளியிடப*1,
இராYவ
உதவி/ட+
அத
ெபள&த
விகாைர
க*டப*'$கிற. அத 10 ஏ$க காணி$ ெசாத
உ தி ைவ&தி'$கி+ற 03 நபக
இ'$கி+றாக .
அேதேநர ஏகனேவ அத நில&தி# யி'த ம$க
இ+  காணி இ#லாம# இ'$கி+றாக .

ெகளரவ அைமச அவகேள, அத விகாைரைய நீ0க
திற$க வதேபா, அத @த# நா , அ0 ள மிதி$
காணிையயாவ அத ம$க5$ வழ0க ேவJ1 எ+
வFனியாவி# ைவ& நா+ உ0களிட ேக*டேபா,
"பாரா5ம+ற உ
பின = வ நியாயமான ேகாாி$ைக.
அைத நைட@ைறப1&0க !" எ+
உ0க5ைடய
பணிபாளகளிட ெசா+னீக . ஆனா#, ெகளரவ
அைமச அவகேள, ஐ மாத0களாகி/ நீ0க
எதவிதமான @யசிைய/ ேமெகாJ1 எ1$கவி#ைல
எ+ நா+ நிைன$கி+ேற+. அத பிரேதச ம$கைள அத
விகாைர$
அ'காைமயி#
யம&வத&தா+
நா0க
அத நில0கைள$ ேக*கி+ேறா. அவக
இ+ =ட ஆபா*ட ெச?ய ஆய&தமானாக .
ஆனா#, அைமச அவக
உ0கைள அத நில&தி#
யி'&த @/ எ+ உ தியளி&தி'$கி+றா எ+
நா+ அவகளிட =றி/ ேள+. ஆகேவ, உ0க5ைடய
பணிபாளைர ம+னா மாவ*ட&தி அUபி, அ0 ள
அரசா0க
அதிப
தைலைமயி#,
அத&
தி'$ேகதீ^வர&தி" ள
நில&$
ெசாதமான
ம$க5ட+ கலதாேலாசி&, உாிய தீைவ அவக5$
வழ0வதாிய உ திெமாழி வழ0க ேவJ1 எ+
உ0களிட ேக*1$ெகா ள வி'கி+ேற+.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා (Cරසර සංවධන
හා වන@A අමාතP3මා සහ i6ධ ශාසන අමාතP3මා)

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா - வJவாதார
அபிவி'$தி ம() வனசீவராசிக அைம,ச' $தசாசன
அைம,ச')
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of
Sustainable Development and Wildlife and Minister of
Buddhasasana)

ග මමJ, යාපා පrන -යෙ, සංඝD`තා
ෙමෙහ¯ වහෙස ජය  මහා ෙබ වහෙස ලංකාවට
වැඩම කළ ස්ථානය5. එය ඓහාnක ස්ථානය. අ
Nගනවා, ෙමතැන ජා, ආග/, ල ෙüදය නැහැ. ඒ
ස්ථානෙX හාරය හද තැන ඉඩම ස/බධෙය ඔබමා`,
-පෙදන` ඉ1ම කළා. සාධාරණය, Vහදතාව,
සහÂවනය අ අතර ෙබන ඕනෑ. අJ පැ`ෙත
බැqවාම ම ප1Cය ෙබනවා. dසා ෙ1ක/මාට`, මෙ#
අමාත"ාංශෙX ෙ1ක/මාට` මා -යනවා, ෙකcමසාhස්මා සහ
අෙu හා3Rව එක ඒ ඉඩම ස/බධෙය Vහදතාෙව
සාකඡා කරලා, ඒ කටE`ත Iයා`මක -.ෙ/ වැඩ Nෙවළ
සකස් කරනය -යලා. මා නායක හා3Rවට` -Yවා,
එතැන අ nංහල ප, ෙදමළ ප, ක/ Eට9 ප හා
English classes පව`ව35 -යලා so that your girls and boys
will also benefit. There are no facilities in that place. So, we
will develop that into a centre -

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Hon. Member, your time is over.
ග4 ඉ. චාZස් Kමලනාද< මහතා
(மா

மி இ. சாG நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகளரவ அைமச அவகேள, ஏகனேவ நீ0க
றிபி*டேபா# அத பிரேதச&திேல இ'$கி+ற
ம$கைள
அைழ&,
மாவ*ட
ெசயலாள'டU
த0க5ைடய
பணிபாள'ட+
கலதாேலாசி&,
அவக5$ அத$ காணிைய வழ0வ சபதமான
ேயாசைனைய நா+ @Wைமயாக ஏ $ ெகா கி+ேற+;
ந+றி/ ெதாிவி$கி+ேற+. ஆனா#, அத இட&தி# கணினி

3469

2017 ෙදසැ/බ9 08

பயிசி நிைலய அ#ல ேவ நிைலய0கைள ஆரபி&த#
ெபா'&தமற விடயமா. ஆகேவ, அைத வி*1விட
ேவJ1. அேதேவைள அ0கி' ெபள&த விகாைரைய
அகற ேவJ1 எ+
நா+ =றவி#ைல. இதைன&
ெதளிவாக விள0கி$ ெகா ள ேவJ1. எ0க5$ பல
பிரசிைனக இ'தா", ந#ெலJண அபைடயி# ஒ'
சில
விடய0கைள
வி*1$
ெகா1&$ெகாJ1
வ'கி+ேறா. அத அபைடயி#தா+ அ0கி' அத
விகாைரைய அகற ேவJ1 எ+ நா+ =றவி#ைல.
ஆனா#, அத அ'காைமயி# இ'$கி+ற எ*1 ஏ$க
காணியி# XKகமாக வா வ, இடெபய,
தெபாW மீJ1 அ0 ேய  வைகயி#
கா&தி'$கி+ற ம$க5$ அத$ காணிகைள வழ0க
ேவJ1 எ+ தா+ ேக*கி+ேற+.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

Hon. Member, not only my Ministry, but the
Department of Archaeology also has to get involved in
this because it is a sacred place. So, we will discuss and
solve that problem.
ග4 ඉ. චාZස් Kමලනාද< මහතා
(மா

மி இ. சாG நிமலநாத)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

Thank you.
ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Next, the Hon. John Amaratunga. Hon. Minister, are
you going to use the full time now?
ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

I will use the full time and also reply at the end of the
Discussion.
ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

But, how can you take more time?
ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

Because I do not have a Deputy Minister.
ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

But, then you have to get permission from the Hon.
Leader of the House.
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ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා (සංචාරක සංවධන හා
Dස්CයාK ආගක කටq3 අමාතP3මා)

(மா மி ேஜா அமர-க - A()லா$ைற அபிவி'$தி
ம() கிறிGதவ சமய அJவ8க அைம,ச)
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism
Development and Christian Religious Affairs)

ග සභාපමJ, අෙu චා1ස් J9මලනාද මමා
මනාරෙ/ අපා tපය ගැන කථා කළා. මා තන හැUයට
එමා ෙ/ වනෙකcට NගJ5, අ ම ප1Cයට තර 3ද1 4ලා
සංව9ධනය කර ෙවන` එක ප1Cයව` නැහැ -යලා. දැ
ෙගව1 500 හදන වැඩ Nෙවළ ලෑස් කරෙගන යනවා.
ඒක කරෙ ෙකcෙහcමද -යලා මා දැ -යෙ නැහැ. ග
මමJ, ඒ කටE`ත පට ග`තාම මා ඔබමාට`
ආරාධනා කරන/. ඔබමා ඒ කm ගැන අෙu අවධානය
ෙයc3 -.ම Nබඳව මා සෙතෂ වනවා. මා ජනවාh මාසෙX
ත3නාෙසලාෙ# dස්ක පෙහම Jලධාh කැඳවා,
ත3නාෙසලා` කැඳවා, ෙමcනවාද අෙප ෙකෙරන ඕනෑ
-යන එක Nබඳව සාකඡා කරනවා.
අJ කාරණය, සංචාරක ක9මාතය
Nබඳව5.
ෙප@ගCක අංශය ස/බධ වෙ නැ`න/ සංචාරක ෙෂfය
dEm වෙ නැහැ. අපට පාරව1 හදන` yව, අJ`
ෙ@ව1 හදන` yව. ෙප@ගCක අංශෙX ආෙයජන එන
ඕනෑ Jසා තම5 මා ඩයස්ෙපරාව ගැන -YෙY.
ග සභාපමJ, මා 3Cම -යන කැමැ5,  ලංකා
ඉහාසය dහා බැqවාම Iස්ෙටප9 ෙකcෙලc/බස් සහ වස්ෙක ද
ගාමා 3R aරය තරණය කර@4, ලංකාවට ෙගcඩ බැහැලා,
ලංකාව අලංකාර Vදර ýපත -යන එක ඒ කාලෙX4`
$කාශයට ප` කළාය -යලා. ඉ අනව අද  ලංකාව ඉතාම
ජනÖය සංචාරක මධ"ස්ථානය බවට පhව9තනයෙවලා
ෙබනවා. එය ෙකcතර/ද -Yෙවc`, DCයන 2.2 b,  ලංකා
ඉහාසෙX වැSම සංචාරකය $මාණය lය අ@ෙ@ අෙu
රටට පැD¯යා. ඒ වාෙ#ම එ5 ලැÁ ආදායම ෙඩcල9 éCයන
3.5කට තෙස කරලා ෙබනවා. අ බලාෙපcෙරc` ණා,
ෙ/ අ@ෙ@` ඊට වඩා වැS සංඛ"ාව පැDෙණ5 -යලා.
එෙහ` අ@ද 3ල4 බාධක රාය ඇ ණා. ^ව
ෙතcrෙපcළ සංව9ධනය සඳහා මාස 4, 5 වහලා ?ණා. ඒ
වාෙ#ම ෙඩං^ උවRර Nබඳ ආරං¢ය රට රාම, ෙලකය රාම
පැර lයා.
ගංවර, VN Vළං ආ4 $ශ්න Jසා 31 භාගෙX4
සංචාරකයෙ# පැDþම අ ණා. එෙහ` දැ ඒ ත``වය
ව9ධනය ෙවD පවනවා. ෙ/ ව9ධනය N ෙ/ අ@ෙ@`
අම තරD DCයන ෙදක ඉම වන සංචාරකය $මාණය
අෙu රටට ඒ -යා මා බලාෙපcෙරc` වනවා. ඒ වාෙ#ම
 ය1 éCයන හතරක පමණ ආදායම  ලංකාවට ලැෙබ5
-යලා මා තනවා.

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

We will see. Depending on the availability of time,
Sir, permit me to speak later also.
ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Okay, bring that to the attention of the Hon. Leader of
the House. Go ahead, please.

අද ග අගමැමා -යන ෙයRණා, ෙ@ශ^¯ක ප9යාස
Nබඳව. ෙ@ශ^¯ක ප9යාස N ෙමcකද ෙවලා
ෙබෙ? අද සා/$දා5ක වැC ෙබග වන ෙ`, ෙපc1,
රබ9වC ලැෙබන ආදායම අෙවලා ෙබනවා. කෘ§
ක9මෙය ලැෙබන ආදායම අෙවලා ෙබනවා. ඒ Jසාම රජය
ක1පනා කරනවා, සංචාරක ෙෂfය N රටට අවශ" ෙ@ශ
Jමය අJවා9යෙයම ලබා ගන yව ෙව5 -යලා. ඒ
Jසා තම5 අෙu ග 3ද1 ඇමමා එමාෙ# අය වැය
ෙයජනා යටෙ` ෙ/ ෙෂfය වඩා` වැSdEm කරන වUනා
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පා9Cෙ/ව

[ග ෙජ අමරංග මහතා]

ෙයජනා සහ වැSර 3ද1 ස/භාරය ෙව කරන aරණය
කරලා ෙබෙ.
ග සභාපමJ, ඊළඟට මම ඉං²n භාෂාෙව]` වචන
ස්ව1පය කථා කරන ඕනෑ. ඒ මද -Yෙවc`, ෙ/
ෙෂfෙX nUන වැS ෙදෙන කථා කරෙ, අහෙ ඉං²n
භාෂාෙව Jසා5.
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earned by related public-sector institutions milked from
the blooming tourism industry runs into billions of
rupees. Revenue collected from the visiting tourists by
the heritage sites in the Cultural Triangle which also
includes Sigiriya and the wild parks form their biggest
source of income. Such revenue contributes substantially
to the conservation efforts at our national heritage sites
and the parks.

I am sure that the House is well aware that the tourism
industry has achieved a great leap during the recent past.
In fact, the growth achieved during the past two - three
years has been more than remarkable. That is evident,
there is proof.

The contribution of the tourism industry to
employment generation is a bonus added to our economy.
In fact, tourism could be considered an umbrella industry
with a total number of 320,000 currently employed in
the sector. However, the persons who are employed in
indirect services are said to be around 800,000. This
number will rise substantially in the years to come.

Enhanced international goodwill generated as a result
of astute diplomacy pursued by the current regime led by
His Excellency the President and the Hon. Prime Minister
has very significantly contributed to the remarkable
success achieved by the tourism industry. We are
connected to the world at the highest level, conveying a
powerful message to the potential visitors stimulating a
great enthusiasm in our destination. I am privileged to
provide leadership to an industry that carries a direct
positive impact on many lives of the people in the
country.

Sir, tourism industry right now contributes 5 per cent
of the Gross Domestic Product, the GDP. Tourism
contributes to about 20 per cent of Sri Lanka’s Foreign
Direct Investments. Right now we have over 13
international hospitality brands in operation or nearing
construction and many more have now applied to
establish their hotels and other institutions in Sri Lanka.
There are over 800 registered travel agents and there are
90,000 rooms that are in operation of which 50,000 to
60,000 are from the informal sector and the registered
sector is around 30,000 to 40,000.

Hon. Chairman, tourism in Sri Lanka is the third
highest foreign exchange earner at the moment with
earnings and employment volume increasing annually.
The industry is continuing to expand and currently more
than 300,000 are directly employed and the numbers are
increasing. Tourism contributes 14.2 per cent of foreign
exchange earnings to this country. I am very certain that
the next two years will be even more brighter and the
industry will reach greater heights under conducive
conditions in realizing the vision of making the tourism
industry the highest foreign exchange earner for this
country.

Apart from that, a substantial amount of wealth is
generated by direct employment providers such as our
tour guides, service providers, hoteliers, and chefs.
Further, transport, retail trade, specialty foods,
communication facilities et cetera are other areas which
our people down the line benefit.

In the year 2017, I am proud to state that we have
recorded a healthy growth in international arrivals despite
unforeseen challenges we had to face such as the closure
of the Bandaranaike International Airport for repairs,
natural disasters
caused by unprecedented floods,
landslides and the dengue epidemic
Sri Lanka’s tourism adopts a specific country
positioning strategy exclusively aimed at promoting Sri
Lanka internationally and the international media has
been very positive to this cause. In that sense, the volume
of positive publicity and endorsements Sri Lanka tourism
has achieved is perhaps unprecedented. In today’s
newspaper also one of the Australian agencies has
commented on the prospects of tourism in Sri Lanka.
According to the Travel and Tourism Competitiveness
Index published by the World Economic Forum in
Geneva, Sri Lanka’s competitiveness ranking in tourism
has increased dramatically.
Hon. Chairman, the contribution by the tourism
industry to the economy is significant. The total revenue

The construction industry is heavily benefitted by the
boom of the industry. Invariably such benefits trickle
down to the household levels contributing to enhance
standard of living of the people of our country.
However, a radical, systematic transformation of our
tourism industry has become necessary to be competitive
in the fast growing global travel market. This requires
strategic direction, mid-term and long-term planning and
national policies which covers the key sectors of the
tourism industry. All key stakeholders of the tourism
industry, both government and nongovernment are in
agreement on the need to bolster these frameworks which
are now in line to support the industry.
In providing this strategic direction to the tourism
sector, we have launched the “Tourism Vision 2025”
which is strongly founded on the principles of sustainable
tourism and the blue-green economy, aligned with the
United Nations Sustainable Development Goals. The
vision end is, “Sri Lanka, the world’s finest Island for
memorable, authentic and diverse experiences”.
In view of reaching the "Tourism Vision 2025", this
year, we have launched a four-year Strategic Plan 20172020. This targets doubling of revenue and employment
in the industry by the year 2020 ensuring long-term
sustainability of this industry. The primary areas of focus
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will include improving governance and regulation,
understanding our visitors through targeted research,
innovative destination marketing, lifting industrial
standards and so on.
People who have engaged in Sri Lanka tourism
industry have participated in several trade fairs, road
shows and supported major events such as the inaugural
international shopping festival and many others are yet to
come in the course of this year and next year.
It is no secret that the Sri Lanka Tourism Promotion
Bureau’s destination shopping festival had their share of
challenges, but we are on track to resolve these and press
forward with both digital and global marketing campaign
which is to take place in 2018.
More importantly, the teams are more focused on
comprehensive research on the key source markets to
better promote Sri Lanka. We have implemented several
valuable development projects this year including online
registration and renewable services at the Sri Lanka
Tourism
Development
Authority:
large-scale
infrastructure initiatives; and the “Adaraneeya Sri
Lanka”, a domestic awareness programme have helped to
the growth of the industry both within the country and
outside.
ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Order, please! ෙ/ අවස්ථාෙY4 ග
කථානායකමා úලාසනයට පැDෙණනවා ඇ.

Jෙයජ"

අන34ව ග4 කථානායක3මා Vලාසනෙය< ඉවG cෙය<,
KෙයOජP කථානායක3ම [ග4 Cලංග fමCපාල මහතා]
VලාසනාWඪ Aය.

அதபிற, மா மி சபாநாயக அவக அகிராசன
தினி அகலேவ, பிரதி சபாநாயக அவக [மா மி திலக
மதிபால] தைலைம வகிதாக.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair.

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Yes, Hon. Minister, you may continue.
ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා
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travel trends. We are of the firm belief that major
investments should not be concentrated in clusters and
corridors around Colombo, the beaches of the Southern
coast, Yala National Park, tea estates and the Cultural
Triangle. As such our key priorities for the next three
years will be to address the geographic and economic
inequalities and introduce sustainable solutions in order to
give a good spread of the tourist centres.
We have also come to a realization that value addition
and differentiation will be the centre for the growth of
the industry over the next few years. We cannot simply
rely on its golden beaches. There is a tough competition
in the market and many other destinations in the region
offer the same product “golden beaches” as an innovative
package. That is why we should now pursue ways and
means to differentiate it and add value to this crowded
and highly competitive market, while consolidating our
position in areas such as experiential and MICE tourism.
Sir, the Hon. Minister of Finance having realized the
requirements for the development of tourism has brought
in some very valuable proposals. I might mention a few
of them. In our way forward in tourism, there are areas
that need to be addressed to accelerate the momentum of
progress. One area is, upgrading of facilities at the
Bandaranaike International Airport. The Hon. Minister of
Transport and Civil Aviation has already taken steps in
order to expand it. The other area is, expediting the VAT
refund scheme to tourists at the Airport which will be
introduced by next year. This is something that Singapore
has been having for long years. Then, development of
domestic regional airports linking touristic centres will be
implemented in next year. This is very important because
tourists are looking for expeditious transport.
Modernizing the railway stations is also another area.
There are a number of railway stations that were
mentioned for which funds will be given to modernize
and make those comfortable for the tourists who are using
the train services. Then, establishment of Tourist Police
Units is much needed in all touristic centres in the
country. Funding has also been provided for us to start up
those centres in the country. Another area is, regulating
and implementing proper control in the conservation and
visitor movement at the National Parks, epecially, Yala
National Park, which has caused a lot of problems. There
is a lot of controversy about the large number of jeeps
that are plying inside the Park making our most valuable
animals very uncomfortable.

Sir, we need to bolster our capacity to accommodate
the influx of foreign visitors on a sustainable basis. The
room capacity in the formal sector, as I mentioned, has
risen by 52 per cent, and also, the informal sector has
risen exponentially by 96 per cent. I do not want to give
all the figures as I mentioned those earlier. There has also
been a rapid increase in the informal sector which has
now become an integral part of the tourism industry.

Then, regulating and implementing a proper control
for whale and dolphin watching has also been focused on.
It is a new way of tourist attraction. There are a lot of
boats plying, which are not up to the standard, driving
away the whales and dolphins: you can see this in our
beaches. Establishing Tourist Information Centres in the
tourist zones and establishing three-wheeler based “Tuk
Tuk” programme in tourism zones have also been focused
on. I think, the Hon. Minister has initiated a programme
as to how we could regulate and register them.

We are aware that the global tourism is very dynamic,
and there is a need of flexibility of diversification to
accommodate the challenging contours of international

Initiating a digital and global promotional advertising
is now on track. There is a delay in our Tourist Board,
and since the Hon. Prime Minister has taken over that is
now under consideration and it would take off early part

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)
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of next year. Promoting sufficient events and activities in
Colombo and other touristic centres is something which is
lacking in our country. We are now trying to encourage
the private sector to come up with events in order to keep
tourists busy during their stay here. Granting of liquor
licences to all hotels and restaurants registered under the
Sri Lanka Tourism Development Authority has also been
focused on. It will facilitate the smaller people even to
obtain their licences at a low cost - particularly relaxation
of liquor licences for the low volume like wine, beer, et
cetera. These requirements have been addressed and I am
sure tourism will be flourished by next year. By 2020, Sri
Lanka will have enough foreign exchange to run this
country despite of the fact the downfall of the plantation
products.
ග සභාපමJ, Iස්යාJ ආගDක කටE අමාත"ාංශය
ගැන කථා ෙනcකෙළc` මට ෙමෂ රාජ"යට යන බැh ෙව5.
ඒ Jසා මට ෙ/ Nබඳව කථා කරන තව` නාS tපය ලබා
ෙදන.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

ඒ වාෙ#ම, Sports Tourism, Religious Tourismවලට`
ඔබමා ෙගcඩ උදY කරනවා ෙද?

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

ඔබමා -යන Sports Tourism යටෙ` අ ඊෙX-ෙපෙ9දා
අෙYó ෙබer තරගය පැවැ`bවා. ත3නාෙසලාෙ#`
ආධාර ඇව. ඉdhෙX4 "Ironman" -යලා තරගය අෙu
පව`වනවා. ට රU 500 පමණ ඒ තරගයට -ෙගcඩ මඩ
ෙදකම Rවන- සහභාó වනවා.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

අෙu 3ද1 ඇමමා මා9ගෙය ඒවාට බR සහන` ලබා
ගන බැqවා න/ ෙහcඳ5.

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)

(The Hon. John Amaratunga)
ඔY. දැ ඒ කටE ගැන අවධානය ෙයc3 ෙවලා ෙබනවා.
ෙ/ 3ද1 ඇමමා සංචාරක ෙෂfෙX වUනාකම දැනෙගන,
එය ව9ධනය කරන ෙබcෙහcම වUනා ෙයජනා tපය
ඉdhප` කරලා ෙබනවා.
Iස්යාJ ආගDක කටE අමාත"ාංශය ගැන කථා කර@d
මම ෙ/ කාරණය` -යන ඕනෑ. වදනා ගම ආඥාපනත
යටෙ` අ n@ධස්ථාන ගණනාව ගැසe කරලා ෙබනවා. ඒ
උ`සව පව`වන ෙවලාවට රජෙX අ]!හය ලැෙබනවා. ඒ
n@ධස්ථාන පහත සඳහ ෙවනවා.
01. ම n@ධස්ථානය
02. තලල සාත ආනා n@ධස්ථානය
03. ෙමcෙරc`ත ජපමාල මාතා n@ධස්ථානය
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පා9Cෙ/ව

- මනාරම පදය
- හලාවත පදය
- ණෑගල පදය

04.
05.
06.
07.
08.

කeUමහන සාත ආනා n@ධස්ථානය
වහෙකeෙe සාත අෙතJ n@ධස්ථානය මාතර මාතා n@ධස්ථානය
වැCගම VවසහනෙX n@ධස්ථානය
රාගම ෙ`ව`ත ජාක n@ධස්ථානය
-

ණෑගල පදය
මහ]වර පදය
ගා1ල පදය
ගා1ල පදය
ෙකcළඹ පදය

JRම ක1වාh ද éමද වදනා ගම ආඥාපනත යටෙ`
අq ගැසe කරන අ බලාෙපcෙරc` වනවා. ලබන
වසෙ94 ෙදඅ`තකzSය මහවැC මාතා n@ධස්ථානයද ගැසe
පfය ම× $කාශයට ප` කරන කටE කරනවා. ඒ
වාෙ#ම පැ\¯ ෙදY මැR $සංස්කරණ -.මට  ය1
DCයන 100කට වැS 3දල ලබා 4ලා ෙබනවා. දහ/ පාස1
^ව සඳහා Jල ඇð/ ලබා 4ලා ෙබනවා. දහ/ පාස1
^ව සඳහා 4මනා ලබා 4ම, දහ/ පාස1 ^වෙ#
ෙසවය අගය -.ම ෙව]ෙව ෙශෂ 4මනා ලබා 4ම වාෙ#ම
දහ/ පාස1 ^වෙ# mව සහ දැ]ම ව9ධනය -.මට
රට රා ස/මfණ පව`වලා ෙබනවා. බ5බලය Nබඳව
පාස1 දවෙ# දැ]ම ව9ධනය -.ම සඳහා අ තරග
පව`වලා, තෑl ලබා 4ලා ෙබනවා. -m සංස්කෘක කටE
සඳහා අ දායක`වය ලබා 4ලා ෙබනවා. න`ත1 සම
3@දරය J` කරන අෙu තැපැ1, තැපැ1 ෙසවා හා 3ස්C/
ආගDක කටE ඇමමා කටE ¾දාන/ කරලා ෙබනවා.
වා9§කව පව`වන රාජ" න`ත1 උ`සවය අ ෙ/ වතාෙY
ජනාපමාෙ#
$ධාන`වෙය
ණාමලෙX
උ`සවාකාරෙය පව`වනවා. ණාමලෙX පව`වන රාජ"
න`ත1 උ`සවයට සහභාl ෙවන -යලා මම ෙ/ ග සභාෙY
nUන nයq ෙදනාටම ආරාධනා කරනවා. ම n@ධස්ථානය
ෙව]ෙව අපට අ]!හය ලැෙබන යනවා. බැමට
ඇ1ලා ඉන ෙගව1 500 පමණ ඉd-.ෙ/ කටE ලබන
අ@ෙ@ පට ගනවා -යලා මම මත කරනවා. ග
Jෙයජ" සභාපමJ, මට ලැp ෙබන කාල ෙYලාව අවස
ෙවලා ෙබන Jසා, Iස්යාJ කටE හා ස/බධව මා කථා
කරනට ¾දාන/ කර ෙගනා ස්තර -න`ත1 වැඩසටහන,
ම`¤ව" Jවාරණ වැඩසටහන, ෙශ§ත වැඩසටහ, පාස්
චතාhක වැඩසටහන, -m සංස්කෘත හා ජනවදනා
කලාකටE, ෙ@වස්ථාන ඉd-./ හා න`ථාපනය -.ෙ/
වැඩසටහන, -m ජනගහනය, දහ/ පාස1 Jල ඇð/, බ5බ1
දැ]ම ව9ධනය- ඇළ` ෙ1ඛන මා සභාගත* කරනවා.
මට ෙ/ අෙ9ක කාලය ලබා 4ම Nබඳව අෙu $ධාන
සංධායකමාට ස්වත වන අතර, ත3නාෙසලා nයq
ෙදනාටම Vබ න`තල ෙYවා! -යා` මා $ා9ථනා කරනවා.
අවසාන වශෙය අෙu අමාත"ාංශෙX ෙ1ක/මා ඇy
Jලධාh මzඩලයට`, අෙu මzඩල හතෙ9 සභාපමා ඇy
අධ"ෂවට` මා ෙවත ලබා R සහෙයගය Nබඳව
ස්වත ෙවD මා Jහඬ ෙවනවා. [බාධා -.ම] ග
මමJ, ත3නාෙසට yව න/ ආzව පැ`තට
එන. අ තනර ෙදන/. ඔය පැ`ෙ` වාS ෙවලා Uයා
-යලා මෙමc` හ/බ ෙවෙ නැහැ.

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ෙහcඳ5. jළඟට, ග ගාDþ ෙලcෙ# මමා කථා
කරන. ඔබමා කාලය සංචාරක අමාත"වරයා යට`
කටE කළා ෙ.

—————————
* ස්තකාලෙ තබා ඇත.
* #னிைலயதி$ ைவக%ப&'ள).
* Placed in the Library.
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ග4 ගා ෙලෙF මහතා

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(The Hon. Gamini Lokuge)

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ග සභාපමJ, අෙu සංචාරක සංව9ධන හා Iස්යාJ
ආගDක කටE ඇමමාෙ# කථාෙව පස්ෙස කථා කරන
ලැpම ගැන මම ෙබcෙහcම සෙතෂ ෙවනවා. එමාට සංචාරක
සංව9ධන ඇමකම ලැpම ගැන ෙශෂෙයම මම සr
ෙවනවා. එමා` සංචාරකෙය වාෙග5. එමාට ෙ/ Nබඳව
ෙහcඳ දැ]ම ෙබනවා. හැම ස්ෙසම සංචාරය කරනවා. න3`,
එමාෙ# කථාව අහෙගන ඉන ෙකcට මට කනගාrව ඇ
ණා. ෙමcකද, අය වැය ෙ1ඛනෙය හැමදාම සංචාරක ව"ාපාරය
ෙව]ෙව ශාල ෙයජනා රාය ෙ#නවා. මම ඒවා එ- එක
-යන යෙ නැහැ. 20164` සංචාරක ව"ාපාරය ෙව]ෙව
ෙයජනා රාය ආවා. අවසානෙX4 ෙමcකව` Iයා`මක
ෙz නැහැ. 20174` ෙයජනා රාය ආවා. මම එ- එක
-යෙ නැහැ. ග ඇමමJ, ඒක ත3නාෙසෙ# වැ\@ද
ෙනcෙව5. න3`, ඒවා Iයා`මක කරන 3ද1 හ/බ ෙz
නැහැ. ෙ/ සැෙ9` ඒ වාෙ# ෙයජනා දාලා ෙබනවා. ෙ/
සැෙ9ව` එම ෙයජනා Iයා`මක කෙළc` මම අගය කරනවා.
ෙමcකද, සංචාරක ව"ාපාරය ෙ/ රෙe ආ9µකයට ශාලම
ශය එක කරන yව ව"ාපාරය. සංචාරක ව"ාපාරය
හරහා ඍ´ව සහ වව අq` රෂා é කරන yව. ඒ
වාෙ#ම, සංචාරක ව"ාපාරය N අෙu රෙe තණයට`
ෙහට1 පාසෙ1 අධ"ාපනය ලබලා ට රට \-යාවලට l
ජාත"තරය ජය ගන අවස්ථාව ෙබනවා. ෙමcකද, ෙහට1
පාසල ILO එක Nග`ත ආයතනය. ඒෙ [9ණ කාන
පාඨමාලා හදාරලා 4වැJ Suෙලමා එක ග`තාම ෙලකෙX
ඕනෑම රට ඒ සහකය Nගනවා. එවැJ ආයතන ෙදක5
ලංකාෙY ෙබෙ. ෙහට1 පාසෙ1 පාඨමාලාව`, ලංකා
ගමනාගමන මzඩලෙX m පාඨමාලාව` ෙලකෙX ඕනෑම
රට Nගනවා. ඒෙක` [9ණ කාන පාඨමාලාව ILO එක
Nගනවා. ෙලකෙX ඕනෑම රට ඒක Nගනවා. ෙ/ රෙe
සංචාරක ව"ාපාරය කඩා වැUච ෙවලාෙY4 ෙ@:ය ව"ාපාhකය
තම5 ෙ/ක අ1ලා ෙගන lෙX. ත3නාෙස දනවා, 82-83
කාලෙX ජනතා 3 ෙපර3ෙz කැ\1ල Jසා සංචාරක
ව"ාපාරය ඉතා අ ත``වයට ප` m බව. ඊට පස්ෙස
fස්තවා4 E@ධය ඇ ණා. ෙ/ $වෘ` ෙලකයට යන ෙකcට,
ට රට සංචාරකය අෙu රටට එෙ නැ ත``වයට ප`
ණා.
න3` ඒ කාලය ළ ජාත"තර ව"ාපාhකෙය ලංකාව හැර
දමා යන ෙකcට ෙ/ ක9මාතය ආරෂා කරෙගන UෙX අෙu
ෙ@:ය සංචාරක ව"ාපාරෙX JE ආෙයජකෙය5. අද
ත3නාෙසලාෙග ඒ ආෙයජකයට -nම සහනය
ෙනcලැp ෙබන එක ගැන මම කනගාr ෙවනවා. ෙ/ අ@ෙ@
න/ ෙපcS සහනය ෙදනවා වාෙ# ෙuනවා. න3` පVlය
කාලෙX ඒ ආෙයජකෙය dහා බැqෙY නැහැ. ෙ@:ය සංචාරක
ක9මාතෙX ෙය4 nUන ෙකෙනට අq` ආෙයජනය
කරන ආzෙව ෙශෂ උදව ෙz නැහැ.
ෙ@කයට ෙ/වා ගන ත3නාෙසලා ඕනෑ තර/
පහVක/ ෙදන ලැහැස්5; බR සහන ෙදන ලැහැස්5. න3`
ෙ@:ය සංචාරක ක9මාතෙX කාලය Jයැqm අයට
ත3නාෙසලා ෙමcකද කර ෙබෙ? ෙ/ අ@ෙ@
තර -යනවා, අR දහයකට වැS අයට ය/ ය/ පහVක/
ෙදනවා -යලා.

(மா மி காமினி ெலாேக)

ෙහcඳ5. ඒක` ෙයජනාව තර5. අය වැය ස/මත වන
අ බලාෙගන ඉනවා ෙකcෙහcමද ෙ/ක ලැෙබෙ -යලා.
ෙ/ -ය සහන එක අවස්ථාවකව` ෙ/ රෙe DJVට ලැéලා
නැ Jසා5 මම එෙහම -යෙ. අq` 3ද1 ඇමමා ඒවා
Rෙනc` ෙහcඳ5. ඒ ෙයජනා ෙහcඳ5. න3` ඒ ෙ@ව1 ෙද5ද
-යන $ශ්නය තම5 ෙබෙ. ෙමcකද, ෙ@:ය ආෙයජකෙය
තම5 අෙu සංචාරක ව"ාපාරය අ1ලාෙගන UෙX.
අද ත3නාෙසලා ෙමcන තර/ -Yව`, ලංකාවට වUනා
සංචාරකය ඒම අ ෙවලා ෙබනවා. අක යදම දරන
සංචාරකෙය ලංකාවට ඒම අද අ ෙවලා ෙබනවා. ඒකට
ත3නාෙසලා ල` 4ලා, සංචාරකයට තැ ''r
r" ව"ාපාරය, - [බාධා -.ම]

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

අද ත පෙහ ෙහට1 ඔෙකcම hලා. ෙලකෙX ෙබන
$n@ධම ෙහට1 සමාග/ දැ ෙම ෙහට1 හදාෙගන යනවා.

ග4 ම<Eවරෙය+
(மா

மி உ)+பின ஒ'வ)

(An Hon. Member)

ඒ අෙu කාලෙX පට ග`ත ඒවා.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ඒවා ඔෙකcම පV lය කාලෙX පට ග`ත ඒවා, ග
ඇමමJ. ඔය සංචාරක ව"ාපාරයට ඒ වාෙ# Rරදනා
]වණ ?m නායකෙය ෙදෙදනා5 ලංකාෙY UෙX. එ5
එෙකෙන තම5 ෙ¡.ආ9. ජයව9ධන මැමා. එමා ආර/භ
කළ ව"ාපාරය Jසා තම5 ඔය ටා¡ ස3¤, 1ට,
ඉට9ෙකcUෙනට1 වැJ ෙහට1 ලංකාවට ආෙY. ඊට
පVව එෙහම ක1පනාව ?ෙz මද රාජපෂ ට
ජනාපමාට තර5. ඒ Jසා තම5 ෂැ-ලා ෙහටලය
ලංකාවට ආෙY; හ5e ෙහටලය, න ෙහට1 එෙ. ඒ මහා
පhමාණෙX ෙහට1 ආවාම තම5 ෙලකෙX සංචාරකෙය
ලංකාව සංචාරක ව"ාපාරෙX dEm රට -යලා අෙu රට ෙදස
බලෙ. ඒ න/ එක තම5 සංචාරකෙය ලංකාවට එෙ.
ජාත"තර න/ ෙබන ෙහට1 ව"ාපාර ලංකාවට ෙ#න එදා
ෙ¡.ආ9. ජයව9ධන මහ`මයා ක1පනා කෙළ ඒ Jසා5. ඒවා`
ආzෙව හැRෙY. ඉට9ෙකcUෙනට1 ෙහටලය හැRෙY
ආzෙව. ඒ ෙගc1ලට management තර5 අ Rෙ.
ඔබෙර5 ෙහටලය ආzෙව -ස3පකාර ෙතcග ෙවෙළඳ
ආයතනෙය- හැRෙY. Ùාස් ඒ§යා ෙහටලය ඉ®වරස්
සමාගෙම හැRෙY. හැබැ5 ඒවා ෙ@කයට පාලනය කරන
Rනා. ත3නාෙසලා වෙ# ෙගSය U ෙ නැහැ.
ත3නාෙසලා අද 1ට ෙහටලය ණන යනවා.

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

ආෙයජකෙය යන ෙකcට ෙහට1 පව`වාෙගන යෙ
ෙකcෙහcමද?

ග4 ගා ෙලෙF මහතා
ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

ෙපcS ව"ාපාර කරන අයට` සහන ෙදන ෙයජනා කර
ෙබනවා.

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

හh. එෙහම න/ එම ෙහට1 stock market එකට දමලා
ණන ත3නාෙසලාට බැh ඇ5? ෙ@:ය ව"ාපාhකයට
ඒවා ගන yව ෙ.
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පා9Cෙ/ව

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

ඒක Jයම ෙවලාවට කර5.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ත3නාෙසලාෙ# ෙ` ෙබෙ ෙ/ ෙහට1 ෙ@ශ
ආෙයජකයට ණන5. මම ෙ/ ඒවා ණන එකට
@ධ ෙවනවා ෙනcෙව5. ෙ@:ය ව"ාපාhකයට ඒවාට ඇy
ෙවන ඉඩ ෙදෙ නැ`ෙ` ඇ5? 1ට ෙහටලය stock
market එකට දැ/ෙමc` ෙහට1 සංස්ථාව ?ණා වාෙ#
ආzව nයයට 40, 50 යාෙගන, ෙ@:ය ආෙයජකයට
Rෙනc` ඒ ෙගc1ෙල ෙකcටස් ගJ5. රෙe ං¢ම DJහාට`
ෙකcටස ගන yව ෙව5. ත3නාෙසලා ෙ/වා
ජාකයට ණන ව"ාපාරයට5 අ @ධ වෙ.
ෙප@ගCක අංශය ෙ/වාට සහභාl -.ම
ගැන අෙu
@ධ`වය නැහැ.

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

ෂැ -ලා ෙහටලය nනකරව Rනා.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

හh. ෙ/ අJ ඒවා` 4ලා ෙබෙ nනකරව
ෙනcෙව5ද? ෙ/ අය වැය ෙ1ඛනෙX ෙබන යට ඔෙකcම
ෙ@කයට ගන yව ෙ.
ෙමවර අය වැය ෙ1ඛනෙX ෙයජනා කර ෙබෙ
ෙමcකද? ෙ@කයට ඕනෑ එක ගන yව -යලා ෙ.
නාක ෙසවාෙY4 ටරට නැY සමාග/වලට nයයට 100කම
අ5ය ගන yව.

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

නැහැ, එෙහම ෙවෙ නැහැ.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ඒක ෙනcෙව5 ෙ. ත3නාෙසලා -යව වා9තාෙY
ෙබෙ නාක ෙසවාෙY4 ෙ@ශ ආෙයජක5ට nයයට
nයයකම අ5ය ෙදනවා -යලා5. ?m තහන/ ඔෙකcම
ඉව` කර ෙබනවා. බR සහන` 4ලා. අ -යෙ ෙ/වා
ෙ@:ය ව"ාපාhක5ට ආරෂා කර ෙදන -යලා5. ඇ5
ෙ@ශ රටවලට ෙදෙ? අෙu DJස්Vෙ# ස1C, ස1C
ෙනcෙව5ද?

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

අෙන DJස්Vට ත3නාෙසට වාෙ# ස1C නැහැ.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

නැහැ, මට ෙනcෙව5. ෙ/ රෙe සංචාරක ව"ාපාරෙX ෙයෙදන
අය ඉනවා. ඒ අය මාලdව5ෙ ෙහට1 පව`වාෙගන යනවා.
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ෙලකෙX ධ රටවල ෙහට1 පව`වා ෙගන යනවා. ඇ5, ඒ
අයට ලංකාෙY ෙහටලය පව`වාෙගන යන බැhද? yව.
ත3නාෙස ෙ/ රෙe ඇමවරෙය හැUයට, ෙ/ වැඩ
Nෙවළට ආදරය ෙබන ෙකෙන හැUයට ඒක ෙයජනා
කරන. අ9´ ඇෙලnයස්ට` ගන yව. ස1C
ෙබනවා න/ ෙමSස් ෙකc/පැJය ගනවා වාෙ#, ඔට`
ෙහට1 ගන yව.[බාධා -.ම] අ ත3නාෙසලාට
ෙ/ ෙයජනා ඉdhප` කරෙ සංචාරක ව"ාපාරය වැදග`
ව"ාපාරය Jසා5. ඒ සඳහා පළ3 අවස්ථාව ෙ@:ය
ව"ාපාhකයට ෙදන. එෙහම නැව ෙ@ක5ට ෙදෙ
ඇ5? එෙහම ෙදන ඕනෑ තර/ ම ෙබනවා.
ත3නාෙසලා stock market එකට දැ/මාම Vy පhමාණ
ව"ාපාhකය, මහා පhමාණ ව"ාපාhකය හැෙමම ඒ ෙකcටස්
Dල 4 ගv. න3` ත3නාෙසලාෙ# ලැ5ස්ෙY ෙබෙ
ෙ@කයට
ෙදන5.
ත3නාෙසලා
ෙමතැන
ෙ@කයට ගැvෙ/ අ5ය වෘත කර ෙබනවා. ඒක5
ෙබන $ශ්නය.
අෙනක තම5 ෙහට1 පාසල. ෙහට1 පාසල jට වඩා
ශම` ෙවන ඕනෑ; jට වඩා dEm ෙවන ඕනෑ. එතෙකcට
අෙu අq` පර/පරාවට ඒකට ඇළ් ෙවලා, ඉෙගන ෙගන
ෙ@:යව, ජාත"තරව රෂාවලට යන yව ෙවනවා. මම
සංචාරක ඇමමා කාලෙX තම5 ඔය සංචාරක ෙහට1 පාසල
රට රාම ව"ාuත කෙළ. අ]රාධරය, ණාමලය, වැCගම,
ර`නරය ආ4 $ෙ@ශවල අ ෙහට1 පාස1 ඇ කළා. න3`
ඒවා අද ඒ මeටDම පව`වාෙගන යනවාද -යලා මට සැකය
ෙබනවා. පාඨාමාලා ඔෙකcම කරනවාද -යලා සැකය
ෙබනවා. ඒ කාලෙX අපට ඔය කටE`ත කරන ILO එක`
උදY කළා. ඒ එකම ත3නාෙසලා එදා ?m මයට අද
conventions අරෙගන යෙ නැහැ. Conventions අෙu රටට
අq`. ඒක සංචාරක ව"ාපාරයට ෙලc ල ෙබන වැඩ
Nෙවළ. ඒ conventions Jක/ ලැෙබෙ නැහැ. ඒකට
promotions කරලා, bids
දමලා ෙලකෙය අ ෙමහාට
conventions
ගන ඕනෑ. ඒ වාෙ#ම අෙu ගයත
කණාලක මැමා දනවා ඒ කාලෙX අ ෙබෙතcට
ෙද@Rව සංචාරක කලාපය වෘත කළ බව. එදා ය/ ය/ ෙහ
Jසා ඒක නැවණා. ඒක ආපV ආර/භ කරනවා -යලා මට
එමා -Yවා. අ පෂෙX Uය` ෙහcඳ වැඩට ෙහcඳ5
-යනවා. න3` අපට ෙබන $ශ්නය තම5 ත3නාෙසලා
-යන ෙ@ ෙකෙරෙ නැ එක. ත3නාෙසලා පV lය
අR ෙදෙම ඉdhප` කළ අය වැය ෙ1ඛන මා ළඟ ෙබනවා.
මම ත3නාෙසලාව ෙYචනය කරනවා ෙනcෙව5. අය වැය
ෙ1ඛනෙය -ය ෙ@ව1 එකව` n@ධ ෙz නැහැ.
ත3නාෙසලා -Yවා, "ෙකcළඹ නගර සභාව ළඟ 7,000කට
ඉන convention hall එක හදනවා." -යලා. තවම 31
ගලව` යලා නැහැ. ඒක ෙ/ අ@ෙ@` -යනවා. අය වැය
ෙ1ඛනයට අ`S ගහලා සෙතෂෙවලා lයාට වැඩ නැහැ, ඒ
-යන ඒවා Iයා`මක කරන ඕනෑ. මම දන යට සංචාරක
ව"ාපාරය ලංකාෙY ෙබන ඉතාම`ම වැදග` ව"ාපාරය. ෙ/
ව"ාපාරය ශම` ෙවන ඕනෑ. ෙ/ ව"ාපාරය N ව සහ
ඍ´ ආදාය/ ලැෙබනවා.
ළම5ට අත ෙරන යම
ලැෙබනවා. ඒ Jසා තම5 මම ඩා ඇමවරයා හැUයට
ඉනෙකcට හ/බෙතcට සෆාh ස`ෙවද"ානය ආර/භ
කෙළ. හැබැ5, ඒක වෘත කරනෙකcට අපට -YෙYව` නැහැ.
එක දවස මට අෙu ගාDþ ජයම ෙපෙ9රා ඇමමා[බාධා -.ම] ඔබමා උ`තර ෙදන.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඒ ස/බධෙය ඔබමාට මම ස්ය ද කරනවා. මම
ඒෙ ෙගරවය ගෙ නැහැ. ශාල $මාදය ෙවලා, එ ඉd
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-./ බාෙගට නව`වලා ?ෙz. [බාධා -.ම] ෙපc¹ඩ
ඉන. ඔබමාෙ# ද9ශනය හh.[බාධා -.ම]

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

මෙ# කාලය ගන එපා. ත3නාෙසෙ# කාලය ළ
උ`තර ෙදන.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මම ඔබමාට -යෙ,
එක- - [බාධා -.ම]

ඉස්සර commission report

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

හh, commission report එක ෙදන.[බාධා -.ම]
ත3නාෙසෙ# ෙවලාෙY4 උ`තර ෙදන. මට -යන ඉඩ
ෙදන. කවදාව` එතැන ස`ෙවද"ානය ?ෙz නැහැ. [බාධා
-.ම]
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[බාධා -.ම] ෙපc¹ඩ ඉන. මට කථා කරන ඉඩ ෙදන.
[බාධා -.ම] මෙ# වැSU මවරෙය හැUයට මම
ත3නාෙස එක හැuෙපන කැමැ නැහැ. [බාධා -.ම]
මට කථාව කරන ෙපc¹ඩ ඉඩ ෙදන.

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ග ඇමැමJ, ෙලcෙ# මමාෙ# කථාව කරෙගන
යන ඉඩ ෙදන.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ග ඇමමJ, ෙ/ මෙ# අවස්ථාව. ෙපc¹ඩ වාS ෙවලා
ඉන. ත3නාෙසෙ# කථාව අවස්ථාෙY -යන. ග
සභාපමJ, මට කථාව කරන ඉඩ ෙදන -යන.
ෙෆcෙසකා එක වාෙ# ෙමමා එක මට කථා කරන
බැහැ.

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

අ අකර 500 අරෙගන5 හැRෙY. හැRවා තර
ෙනcෙව5, ඒවා කරන Rෙ` රජෙX ආයතනවලටම5;
ෙප@ගCක අංශෙX කාටව` Rෙ නැහැ. ඒ ගැන
ත3නාෙස දවස -Yවා. මම -Yවා yව න/ ෙහcයලා
ඉdhප` කරන -යලා. yව න/ ෙහcයලා ඉdhප` කරන.
[බාධා -.ම] අද ඒෙක තම5 වැSම ආදායම ගෙ.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

Order, please!
ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ග ඇමමJ, ඔබමා` එක මට එෙහම කථා කරන
බැහැ. ෙපc¹ඩ ඉඩ ෙදන. [බාධා -.ම] දැdගම l මම
ත3නාෙසව` ෙ¬රා ගන හැRවා. ත3නාෙස ආෙY
නැ Jසා ෙ¬රා ගන බැh ණා. මට කථාව කරන ෙපc¹ඩ
ඉඩ ෙදන.

මම ඒ ගැන -යනවා.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ග ගාDþ ෙලcෙ# මමා කථාව කරෙගන යන.

-යන.

ග4 සභාපC3මා

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(The Hon. Chairman)

(The Hon. Gamini Lokuge)

(மா மி தவிசாள அவக)
ග ගාDþ ෙලcෙ# මමාෙ# කථාවට බාධා කරන
එපා. [බාධා -.ම]

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

මට ෙව  ෙබන කාලය අ5. [බාධා -.ම]

(மா மி காமினி ெலாேக)
මම ගාD¯ ජයම මහ`මයාට N ෙදන යෙ
නැහැ. එමා -යන ඒවාට ත9ක කරෙ නැහැ. න3` එමාට
බලය ෙබනවා, එමලාෙ# ආzව FCID -යලා එක
ආර/භ කරලා ෙබනවා, එතැනට 4ලා භාග කරන. ඒක
ෙනcකර ෙමතැනට ඇ` මෙ# කථාවට disturb කරන එපා.
[බාධා -.ම] හh. හh. මම ඔය ගැන කථා කරෙ නැහැ.
[බාධා -.ම]

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ග ගාDþ ජයම ෙපෙ9රා ඇමැමා, ඔබමාෙ#
අවස්ථාෙY $උ`තර ෙදන.

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Order, please! ග ගයත කණාලක ඇමමා.

ග ගාDþ ෙලcෙ# මමා, කථාව කරෙගන යන.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(The Hon. Gamini Lokuge)

(The Hon. Gamini Lokuge)

(மா மி காமினி ெலாேக)
ග සභාපමJ, ෙ/ ආzව FCID -යලා එක- [බාධා
-.ම] ෙපc¹ඩ ඉන. කෑගහන එපා. ෙපc¹ඩ ඉන.

(மா மி காமினி ெலாேக)
මම වනÂ අමාත"ාංශය ගැන කථා කරෙ නැහැ. න3`
අද එම ආයතන ෙදකම ෙබනවා.
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පා9Cෙ/ව

ග4 ගය<ත ක4ණාCලක මහතා

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. Gamini Lokuge)

(மா மி கய&த க'ணாதிலக)

ග මමා, පැහැdC -.මම ෙනcෙව5. ඒ කාලෙX
ඔබමා` ෙබcෙහcම ආසාෙව කථා කළ ෙද@ýව සංචාරක
ව"ාපෘය අගමැමාෙ# ආ9වාදෙය අ පට ග`තා ෙ.
ඒක ෙහcඳ ව"ාපෘය -යලා, ඔබමා ඒ ගැන හැමදාම අහනවා
ෙ. ෙ/ වන ට ඉඩ/ පවරා ග` අයෙග nයයට 95කට පමණ
වd ෙගවලා අවස කරලා ෙබනවා. ඒක ළඟ4ම ආර/භ
කරනවා -යලා මම -යන කැමැ5.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ෙබcෙහcම ස්5. ඒවා අපට අවශ"5. ෙකc5 ආzෙව
කළ` ඒවා අවශ"5. ඔය වාෙ# Safari Parks තව ඟ ඕනෑ.
ෙ/ෙ තව Safari Parks ෙදක න ෙයජනා කරලා
ෙබනවා. ඒවා ඉමනට කරන. එෙහම නැව ලබන
අ@ෙ@` ඇ1ලා -යන එපා, "අ ලබන අ@ෙ@ පට
ගනවා" -යලා.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
අ පට ගනවා.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ඔY, පට ගන. අෙනක, අ ඔතැන තව elephant
orphanage එක හදන ෙයජනා කරලා ?ණා, එතැන
ෙබන අෙන අකර 500 අරෙගන. ඒකට` ìප` හදලා
?ණා. අන ඒක කරන.

(மா மி காமினி ெலாேக)

මම ග ගාDþ ජයම ෙපෙ9රා මැමා සමඟ ෙකc5
ෙYලාවකව` $ශ්නය ඇ කර ගෙ නැහැ. එමා
ෙබcෙහcම දෂ ඇමවරෙය. මම -YෙY ඒක පට ග`ත එක
වැරd5 -යලා ෙනcෙව5; ෙ/වා තව dEm ෙවන ඕනෑ
-යලා5. [බාධා -.ම] හh, හh. ඔබමාෙ# කථාෙY4 ඒ ගැන
-යන. [බාධා -.ම]
ග සභාපමJ, අද සංචාරක ව"ාපාරෙX ෙබන
වැදග`ම කටE`ත තම5, ලංකාවට පැDෙණන සංචාරකෙය
නගරයකට lයාම ඔට දවස් ෙදක-න එ ගත කරන
yව වැඩ Nෙවළ හැ4ම. හ/බෙතcටට සංචාරකෙය
lෙයc` ඔට එ දවස, ෙදක ගත කරන, සෆාh උද"ානය
බලන යන, උ@ද උද"ානය බලන යන, harbour එක
බලන යන - [බාධා -.ම] Activities ගැන මම කථා
කරන ඕනෑ නැහැ. අෙu ග ඇමමා මට වැSය ෙහcඳට
දනවා. [බාධා -.ම] එමා5, මම5 ෙදෙදනාම දනවා. ඒක
ගැන ත9කය නැහැ. ෙ/ රෙe ෙබන ය/ ය/ සංස්කෘක
කටE Jසා, ඒවා ෙමහාට එෙ නැහැ. ෙමහාට එෙ
ෙ@:ය සංස්කෘය අධ"යනය කරන; අෙu ස්වභාව ධ9මය
බලන; ස බලන; elephant orphanage එක බලන;
cultural triangle එක බලන. ඒ Jසා තම5 cultural triangle
එෙ අර3දල දවn දවස වැS ෙවෙ. දැ ග
අ!ාමාත"මා එම අර3දල පස1වලට` ෙබදන ලැහැස්
කරලා. Cultural triangle එෙ අර3දල ෙබෙ ෙ/ රෙe
ෙපරා¯ක ස්ථාන වඩා` ව9ධනය කරන, ආරෂා කරන
සහ සංචාරක5ෙ# ආරෂණය වැSdEm කරන5. ලංකාවට
එන හැම සංචාරකෙයම cultural triangle එක නරඹෙ ඒ
Jසා5. ඒවාෙX පහVක/ අ ත``වය ෙබෙ. ඒවා
වැSdEm කරන ඕනෑ.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

ග4 සභාපC3මා

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. Chairman)

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
අCට $ශ්නය ෙවලා ෙබනවා. හ/බෙතcට අC
400කට යන තැන නැව ට Jසා, ග Jම1 nhපාල ද
n1වා මැමා මට -Yවා එම ස ෙවන තැනකට ෙගJ
දමන -යලා. මම -Yවා airbus ෙදන -යලා.

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ග ගාDþ ෙලcෙ# මැමාට ලබා 4 ෙබන ෙYලාව
අවස  ෙගන යනවා.

(மா மி தவிசாள அவக)
ග ෙලcෙ# මමJ, ඔබමාට ලබා 4 ෙබන කාලය
න/ අවසාන5.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ග සභාපමJ, මට තව DJ` 5ක කාලය ලබා
ෙදන.

ග4 ම<Eවරෙය+
(மா

மி உ)+பின ஒ'வ)

(An Hon. Member)

මෙ# ෙYලාෙව ෙදන.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ග ඇමමJ, මට කථා කරන ඉඩ ෙදන. [බාධා
-.ම]

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

Order, please! අ ට ඊළඟ කථාව ග ගාDþ ජයම
ෙපෙ9රා ඇමමාට ලබා ෙදන yව. ඒ Jසා ග ගාDþ
ෙලcෙ# මැමාට එමාෙ# කථාව කරෙගන යන ඉඩ
ෙදන.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

මෙ# කථාවට disturb m Jසා මට තව DJ` 5
ෙදන.
ඕනෑම රජය ෙහcඳ වැඩ කරනවා න/ අ ඒකට @ධ
වෙ නැහැ. එ අ පාව ෙබනවා න/ අ එය ෙපවා
ෙදනවා. ත3නාෙසලා දනවා, පVlය දවස්වල ෙබෙතcට4
ස්V බ1ෙල ෙ@:ය ළමය සපා කෑ බව. ස්V බ1ලා ඒ
ළමයා සපා කෑවාම අෙu ෙහට1 සමාග/වල අය ෙහ සංචාරක
JෙයTතය ෙහ ඒ dහා හhයාකාරව බැqෙY නැහැ. $ංශයට
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lයාම ඒ ළමයා මැණා. "අR 99කට පස්ෙස ස්V බ1ෙල
සපා කාලා $ංශෙX ළමෙය මැණා. ඒ ස්V බ1ලා ළමයාව
සපා කෑෙY  ලංකාෙYd5" -යා websiteවල පළ ණා. දණ
පළාත සංචාරකයට ෙහcඳ පළාත. න3` අද සංචාරකය ෙ/
රටට එන Uක éයට ප` ෙවනවා. ඒ අය internet එකට l
ස්තර බලා අෙu රටට එන එක මහා $ශ්නය -යා -යනවා.
අෙu රෙe පවන ෙඩං^ ෙරගය` ඒ වාෙ# $ශ්නය. ඒ
කාලෙX ඒ වාෙ# ෙතcර පළ ණාම,  ලංකා සංචාරක
මzඩලය, අෙu ආයතන ඒ ගැටq සමනය ණා -යා $චාරය
කළා. අද එය ෙවෙ නැහැ. එතැන5 ෙබන $ශ්නය. එවැJ
n@ වන එක නව`වන බැh ෙවන yව. න3` එවැJ
n@ ණාට පVව ඒවාට precautions ෙගන ෙබනවා -යා
ෙලකයට ෙනc-Yෙවc` සංචාරකෙය එන භය ෙවනවා.
ෙමcකද, හැම ස්ෙසම ඒ අය බලනවා, තමා සංචාරය කරන
බලාෙපcෙරc` වන රටවල කලබල ෙබනවාද, ෙකලාහල
ෙබනවාද -යා. ඒ දා තම5 අද ඉහළ පෙX සංචාරකය
අෙu රටට ෙනcඒෙ/ $ශ්නයකට 3ණ ෙදන අපට nR ෙවලා
ෙබෙ. පVlය දවස්වල මා දනා ස්ථානයකට සංචාරක
group එක ආවා. ඒ අය ග`ෙ` කාමර තර5. ඒ අය උෙ@ට
three-wheeler එක අරෙගන ෙකc` කෙ¹ට l
ෙකc`ව කාලා එනවා; දව1ට ෙකcෙහ ෙහ l කාලා
එනවා; pම Uක අරෙගන එනවා, U. ඒ අය කාමරය ගනවා
තර5. සංචාරක ව"ාපාරය N අප බලාෙපcෙරc` වෙ,
ෙ/ රටට එන ෙ@කය සංඛ"ාව ග¯න එක ෙනcෙව5; එන
ෙඩcල9 ගණන ග¯න එක5. ෙඩcල9 ගණන වැS කරගන
yව ම තම5 අප ඇ කරගන ඕනෑ. ෙඩcල9 ගණන වැS
ෙනcෙණc` $ශ්නය. සංචාරකය හ/බෙතcට Safari Park
එකට lයාම අෙ9ක යදම දරා යනවා; Botanical garden
එකට lයාම අෙ9ක යදම දරා යනවා. එෙහම න/ ඒ අයට
l ඒවා බලා යන yව වන ෙX පහVක/ ඒවාෙX ඇ
කරන ඕනෑ.
ග සභාපමJ, සංචාරක ව"ාපාරය -යෙ රටක
ෙබන ඉතා වැදග` ව"ාපාරය. එෙහම න/ එ4 වැS වාnය
ෙ@:ය ආෙයජකයට එන ඕනෑ. ෙමcකද, සංචාරක ව"ාපාරය
3ණ R අමා අවස්ථාවල එම ව"ාපාරය ආරෂා කරග`ෙ`
ෙ@:ය සංචාරකෙය5; ෙ@:ය ව"ාපාhකෙය5. ඒ අය තම5
සංචාරක ව"ාපාරය කඩා වැrm ෙවලාෙY, අමා ෙවලාෙY එය
ආරෂා කෙළ. මම දැකා, එවැJ අමා Eග, අමා කාලව1
ෙදක. ඒ කාලව1 ෙදෙ ජ9මJෙX nට ෙමරටට ආ සමහර
planes ස්ව ?ණා. ඒවා book කර අය කව` ෙමෙහ
ආෙY නැහැ. ෙමcකද, plane එකට න×න ෙමcෙහcත වන ෙකcට
$වෘ`ය පළ වනවා "ලංකාෙY ෙබ/බය වා" -යා.
එතෙකcට ඒ DJස්V ඔෙකම ^ව යානෙය බැහැලා යනවා.
කාලය එවැJ අ ත``වය ?ණා.
ග අමාත"මJ, ත3නාෙසලා ෙකcළඹ ෙහට1 ගැන
-Yවාට මම ත3නාෙසට එක කාරණය -යන/.
Statistics අරෙගන බලන. ෙකcළඹ ෙහට1වල restaurant
salesවC nයයට 75කට දායක ෙවලා ෙබෙ ෙ@:ය අය ලාං-කය- Dස ෙ@කය ෙනcෙව5. මා ඒ කාලෙX` අද`
ෙතcර මසා බැqවා. ෙකcළඹ five-star ෙහට1වල
restaurantsවල ෙවළඳාෙම nයයට 75කට දායක ෙවලා
ෙබෙ ෙ@:ය ව"ාපාhකය. ම1 උ`සව පැවැ`ම
ම× ලැÁ ඉප /වC nයයට 100ක දායක`වය ෙ@:ය
ව"ාපාhකයෙග]5.
ඒවාෙය
තම5
දැ
ෙහට1
පව`වාෙගන යෙ.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ග සභාපමJ, මම jට වඩා කතා කරෙ නැහැ. මම
අෙu ග ෙජ අමරංග අමාත"මාෙ# වැඩ Nෙවළ අගය
කරනවා. අය වැෙය ලැෙබන 3ද1 හhයාකාරව ආෙයජනය
කරන. 2016 ව9ෂෙX4 එය nR ෙz නැහැ; 2017 ව9ෂෙX4
nR ෙz` නැහැ. 2018 අය වැෙX` ෙහcඳ ෙයජනා ෙබනවා.
ඒවා Iයා`මක කරන. එෙහම නැ`න/ ෙ/ අය වැයට ක
4ෙ/ $ෙයජනය නැහැ. ස්5.

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

jළඟට, ග ගාDþ ජයම ෙපෙ9රා අමාත"මා. ග
අමාත"මJ, ඔබමා නාS 8 ගනවා -යලා -යා
ෙබනවා.
[[.භා. 11.32]

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා (Cරසර සංවධන
හා වන@A අමාතP3මා සහ i6ධ ශාසන අමාතP3මා)

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா - வJவாதார
அபிவி'$தி ம() வனசீவராசிக அைம,ச' $தசாசன
அைம,ச')
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of
Sustainable Development and Wildlife and Minister of
Buddhasasana)

මෙ# Df ග ගාDþ ෙලcෙ# මමJ, අප ෙදෙදනාම
ගාDþලා5. එකට ඇෙමhකාෙY` lය ගාDþලා ෙදෙන
nUයා. ගාDþ ෙලcෙ# අමාත"මJ, ඔබමාට මතකද?

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

හතරෙදෙන.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔY හතරෙදෙන. ඒ අය තම5 ගාDþ dසානායක, ගාDþ
අෙකරල, ගාDþ ජයම ෙපෙ9රා සහ ගාDþ ෙලcෙ#
වන ඔබමා. ඒ හතරෙදනාෙ# ෙකc/පැJය තම5 ඒ කාලෙX
එකට nUෙX. අ ෙහcඳ Dfෙය. [බාධා -.ම] ෙ/ක මෙ#
කාලය.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

අ යාපනෙX` lයා.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔY, යාපනෙX` lයා. [බාධා -./] ෙමමා තම5 ප`
කෙළ.

(மா மி தவிசாள அவக)

ග4 සභාපC3මා

ග4 ම<Eවරෙය+

(The Hon. Chairman)

(An Hon. Member)

ග මමJ, ඔබමාට JයDත කාලය න/ අවස.

(மா

மி உ)+பின ஒ'வ)

යාපනය lJ ¬ෙ¬.
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පා9Cෙ/ව

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ෙමමා තම5; මම
වා9තාෙY` ෙබනවා.

ෙනcෙව5.

ඒක

ගැන

හැසා¹

ග සභාපමJ, ?@ධ ශාසන ඇම යට මට ෙවව
ෙබන නාS 18ම දැ ගන` yව. හවස වාතාවරණය
බලා මම පැන නැෙඟන $ශ්නවලට උ`තර ෙදන/. [බාධා
-.ම] පස්ෙස කතා කර3. මෙ# කාලය යනවා. úලාසනෙX
nUන ග සභාපමJ, ඔබමා ඊෙX ෙපෙ9දා ජාත"තර
ෙබ@ධ ස/ෙ/ලනය පැවැ`bවා. ඔබමාෙ# පෙ1 අය`[බාධා -./] YMBA එක`- [බාධා -./] මා දෙ නැහැ ඒක
ඔබමාට ඔuව- Cයලා 4ලාද -යා. ෙහට අJ@දා පව`වන
එ සභාප තරගයට -ඔබමා` ඉdhප`වනවාද මම දෙ
නැහැ.- සෙහදරයා` තරග කරන බව මට න/ -Yවා. මම ඒක
Jක/ yවට5 -YෙY. ඒකට කාලය ගන එපා.
ග සභාපමJ, ෙ/ අවස්ථාෙY අෙu ෙ/ රජය ගැන මම
ආඩ/බර ෙවනවා. මම -යන ඕනෑ, ජනාපමා`,
අගමැමා` මා ?@ධ ශාසන ඇම වශෙය සහ තලතා
අෙකරල මැJය අකරණ ඇමJය යට ප` කර@4 කාරණාව ගැන. එමලා ෙදපළ මට එක ෙදය -Yවා.
ලංකාව ෙථරවා4 J9මල ?R දහම ෙලකයට පවන
ෙ¤ස්ථානය ෙවන ඕනෑ -යලා -Yවා. ඒ අර3ෙz තම5
අ යෙ. එතෙකcට ඔබමා කැඳb ෙලක ස3yවට සය
ඇළත මම ෙපcත` J` කළා. ෙථරවා4 J9මල ධ9මය
ෙලකයට ෙගන යන, ?R වහෙස  වතාව වැඩම කළ
ෙලකෙX එකම රට ලංකාව5. අ ෙථරවා4 -යා Jක/ කථා
කරලා වැඩ නැහැ, $ප` ගක සමාජය é ෙz
නැ`න/. එෙස න/ ඔබමලා ඔය -යන ෙගcඩනැ×C ගැන,
ෙහට1 ගැන කථා කරලා වැඩ නැහැ. ඔබමලා කථා කරන
තා5ලතය වැJ සංචාරක ෙ@ශය අපට ඕනෑ නැහැ. ඒවාෙX
සමාජ නාශකා. ෙ@ව1 ෙබනවා. අ අෙu ආ9µකය dEm
කර3. අෙu ආගම දහම N අපට ඒක කරන yව. අපට
අR 3,000ක, 4,000ක පමණ ෙපරා¯ක ඉහාසය
ෙබනවා. ඒ ඉහාසය රාවණා Eගය දවා dෙවනවා. සමාජෙX
dEmව` සමඟ මනෙස dEmව ඇ ෙවන ඕනෑ. මම දනවා,
තාරා ද ෙම1 මහ`Dය
-අධ"ාපන අමාත"ාංශෙX ට
ෙ1ක/Dය- අද ස්වාj වහෙසලා -ප නම` සමඟ
ඇ1ලා කථානායකමා හ3 m බව. පළ3ෙවම ෙ/
පා9Cෙ/ෙY භාවනා පය හදන ඕනෑ, මනස හදන.
එDය ඒකට ඇළ` ෙවනවා. මම තනවා, ඔබමා` ඒකට
සහභාl ෙව5 -යලා.[බාධා -.ම] ඒක තම5 මම` -යෙ.
[බාධා -.ම] මෙ# කාලය5 ගෙ ග මමා.

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)
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ග සභාපමJ, මම පැහැdCව -යනවා, මම ඇම m
කාලය ඇළත 4 ජනාපමා සහ අගමැමා - යට
$ප` රාය Iයා`මක කරන වැඩ Nෙවළක යන බව.
පළ3ව ෙකෙනෙ# මනස5 හදන ඕනෑ. මම -යෙ මෙ#
අ`දැt/වC. මම` 1977 වසෙ95 ෙ@ශපාලනයට ආෙY.
එමා5, අ 5 ඔෙකcම එකට5 ෙ@ශපාලනයට ආෙY. එදා,
ෙලක බැංව ඒකාබ@ධ ෙවච සංව9ධන ෙයජනා මය
 ණෑගලට ආවා. ඒ කාලෙX මම ණෑගල dසා ඇමවරයා
ෙලස කටE කළා. එ4 මට ෙප]m ෙදය තම5 nය1ලටම
කC අෙu මනස හදලා ඉන ඕනෑ -යන කාරණය. ධ9මෙX
උගවෙ එෙලස5. Mind is the most powerful weapon,
not computers and technology. බලන, අෙu රෙe ෙමcනවාද
නැ`ෙ`? ගාDþ ෙලcෙ# මමා -Yවා වාෙ# අෙu රෙe
තර/ ස/ප` ෙබන ෙලකෙX ෙවන` රට මම දැකලා නැහැ.
හැමෙ@ම අපට 4ලා ෙබනවා. නැ`ෙ` ෙමcනවාද? නැ`ෙ`
අවංකකම5, කැපම5, DJස්කම5. ෙ/ න ඇ ණා න/ ෙ/
රට dEm වනවා. ෙ/ රටට දැS නය ෙගෙනන ඕනෑ.
?Rරජාණ වහෙස` ෙ@ශනා කෙළ නය අවශ" බව5.
වකාර යට රට ෙගJයන බැහැ. සාධාරණ ම
එක. න3` අද වාෙ# R/hය ගමනාගමනය එක පාර නව`ව@4
රාජ" ෙසවකය, ෙප@ගCක අංශෙX ෙසවය කරන අය,
ජනතාව සහ ෙ@කය අසරණ ෙවනවා. ෙ/ සඳහා අ
බරපතළ ෙදය කරන ඕනෑ. ඒ Jසා මනස පාලනය කර ගන
yව වන ෙX සමාජය හදන වැඩ Nෙවළ අ ඇ
කරලා ෙබනවා.
ග සභාපමJ, ෙ/ වැඩ Nෙවළ ළ අ $ධාන කර
ගෙ ගෙ/ පසල. මම J` කළ ෙ/ ෙපcෙ` ෙබෙ
ඒ කාරණා. අද මට ?@ධශාසන අමාත"ාංශය පැව. ෙබනවා. රජ
කාලෙX ?ණා වාෙ# ස්වාjවහෙසලා ළඟට, පසලට
දායකය එන ඕනෑ. මෙ# පැම එය5. ?Rරජාණ වහෙස
පළ3 වස් කාලය අවසානෙX4 රහත වහෙසලා හැට නම
අමතා ෙ@ශනා කෙළ ෙමcකද? ඒ, පා ගමJ වැඩම කරලා
ෙලකයාෙ# ත Vව ¯ස ධ9මය ෙ@ශනා කරන -යලා5.
එෙහම න/ ගම5 - පසල5 බ@ධ ෙවන ෙX $ප`යකට
අ එන ඕනෑ. පසල ගමට බ@ධ ෙවන යට, ඒ ස්වාj
වහෙසලා ගමට යන $ප`යකට එන ඕනෑ. ඒ
ස/බධෙය ෙ9 ය අමාත"ාංශ රාය එකව වැඩ
Nෙවළ හදලා ෙබනවා. ෙ/ අමාත"ාංශ කරන යෙ
ෙමcකද? ගම5-පසල5 -යන වැඩ Nෙවළ ළ අ මනn
dEm ෙz නැ`න/ ඒ සමාජය ගැන අ කථා කරලා වැඩ
නැහැ. අ ෙගcඩනැ×CවC dEm ණාට වැඩ නැහැ. අ
ම`, ම`¤ව", ම`පැවලට ඇ¬බැ m නාශකා.
සමාජයකට යනවා න/, එෙහම රටක ෙමcන ධ9මය කථා කළ`,
ෙමcන ද9ශන කථා කළ` වැඩ නැහැ. ෙ/ සභාව උ`ත.තර
ෙවන ඕනෑ.

ඇමමා, කහෙපcළ,-

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

පරණ යාyව Jසා ෙදනාට ෙදනා මාෙව මාවට
ෙදනාෙ#ම ෙYලාව ගනවා.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

කහෙපcළ ගැන, හh හh. ඉනෙක, ඒකට මම උ`තර
ෙදනවා. ෙමමාට ඉහාසය මත ෙවනවා. එමා ෙ/ පැ`ෙ`
ඉන ඕනෑ @ගලෙය.

අන ඒ Jසා "ගම5 පසල5" -යන ෙ`මාව ළ අ-ල
රා¡ ඇමමා5, අ 5 එක ෙවලා එන ව9ෂෙX nට දහ/
පාස1 අධ"ාපනය අJවා9යය කරනවා. ෙකcළඹ éෙෂcuමා
යාපනයට lය ෙවලාෙY R භක [ජකමලා -Yවාq,
දහ/ පාස1 අධ"ාපනය අJවා9යය කරන -යලා. මම
අස්lhෙX මහනායක ස්වාj වහෙස බැහැ ද-න lය
ෙවලාෙY උ වහෙස` මට ඒ කාරණය වදාළා. ස නකට
තර ඉස්සර éෙෂcuමා ෙකcළඹ4 ඒ ඉ1ම අෙu
අගමැමාෙග කළා. අ 2019 අ@ෙ@4ව` දහ/ පාස1
අධ"ාපනය අJවා9යය කරන ඕනෑ. .ජ.3. ෙලcබzඩාර
මැමාෙ# කාලෙX4 පළ3 වසරට ඇළ` -.ෙ/4 දහ/
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පාස1 අධ"ාපනය ලැÁ ළම5ට ලm 10 Rනා. අධ"ාපන
ඇමමා තර ෙනcෙව5, ඉස්ලා/ ආගම ෙව]ෙව හ/
මැමා, nයq ආග/වලට ස/බධ අමාත"ාංශවල ෙ1ක/ව,
[ජකමලා සාකඡා කරලා අප එදා එකඟතාවකට ආවා, 2019
අ@ෙ@ nට දහ/ පාස1 අධ"ාපනය අJවා9යය කරන.
එෙහම කළාම ෙමcකද ෙවෙ? ලm 10 ෙදනවා න/ අ
බෙල ෙනcෙව5 ඒක කරෙ. දහ/ පාස1 අධ"ාපනය ළ
අ බලාෙපcෙරc` වෙ දවෙ# මනස හැ4ම5. අනාගත
පරරට තමෙ# ආගෙ/ ආභාෂය ලබD දැහැD සමාජය é
-.මට අවශ" අධ"ාපනය ලබා 4ම තම5 දහ/ පාස1 අධ"ාපනය
අJවා9ය -.ම ළ අෙu අර3ණ වෙ. ආධ"ා`Dක ^ණ
වගාව නැ සමාජය- වැඩ නැහැ.
ඊළඟට අෙu ආ9µකය dEm කරන ගෙ/ ෙපc1 පැළය
ෙබ4ම, අඹ පැළය ෙබ4ම, සංචාරක අංශය ගමට ෙගන ඒම ෙYවා
ගෙ/ පසල ෙ ය ස්ථානය බවට ප` කරන වැඩ
Nෙවළ අ සකස් කරනවා. මම ආඩ/බර ෙවනවා, ?@ධ
ශාසනය ස/බධෙය මට Jහතමාv තණ Jෙයජ"
ඇමවරෙය n¸ම ගැන. මම හh වාසනාවත5, මෙ# වනÂ
අමාත"ාංශයට ඉෙ Jෙයජ" ඇමවhය. එDය අසvප
ෙවලා
ඉනවා.
ධ
ර`නෙX
ෙට,
nයq
ෙදෙ@වතාෙ# ෙට එDය ඉමJ Vවප` ෙවන
-යලා මම $ා9ථනා කරනවා. මම ඊෙX` එDය බලන lයා.
එDය` හhම සාධාරණ ෙකෙන. එDයෙග මට -nම
කරදය
නැහැ.
මෙ#
අමාත"ාංශෙX
ෙ1ක/මා,
ෙකcමසාhස්මා ඇy කා9ය මzඩලය කරනෙසවයට මම
ස්ය ද කරනවා. ආ9µකය dEm කරන වැඩ Nෙවළ අ
පසෙල පට ගනවා.
මම රසර සංව9ධන හා වනÂ ඇමවරයා යට පන`
ෙකr/පත ස/මත ෙකවා. ?R වහෙස තම5 රසර
සංව9ධනය 3Cම ෙලකයට ෙ@ශනා කෙළ. ?R
වහෙසෙග වර ෙ@වතා වහෙස නම ඇ1ලා
ඇවා, "ස්වාDv, දවාෙ1`, \ෙX` Jව ද-න yව
ෙකcෙහcමද?" -යලා. ඒ ෙවලාෙY ?Rරජාණ වහෙස වදාෙළ
ෙමcකද? උ වහෙස වදාළා, "යෙම ගස් ටව5ද, යෙම
ඒ ද -ඒ ද -යෙ පාල/වලට- සද5ද, යෙම ජලය එ\ස්
කරන වැY, ෙපcm වැJ ෙ@ව1 තන5ද, යෙම පhසරය hnR
කර5ද අන ඒ ෙකනා දවාෙ1`, \ෙX` Jව ද-නවා; ම
ආ`මෙX` Jව ද-නවා." -යලා.
ග සභාපමJ, අ තාෙගන ඉනවා, අ අ3
ෙලකයක Âව` ෙවන ජාය -යලා. අ ක1 ෙදක සත
DJස්V. ස්වාj වහෙසලා ?R හා3Rවෙග ඇවාම
ම]ස්ස ආ`මය ලබන එක ෙ1nද -යලා, උවහෙස
Jයෙපc`තට වැC Uක අරෙගන ඇවා, ෙ/ Jයෙපc`ෙ`
ෙබන වැCද, ෙපcෙළcෙY ෙබන වැCද වැS -යලා. 
වහෙසලා -Yවා, ෙපcෙළcෙY ෙබන වැC වැS5 -යලා. ඒ
ෙවලාෙY උවහෙස -Yවා, Jයෙපc`ෙ` වැC වාෙ# ම]ස්ස
ආ`මය ලබන hස ඉතාම ස්ව1ප5 -යලා. ඒ Jසා තමෙ#
ආගමට අ]ව ධ9මය -යන එක ළ කටE කරන ඕනෑ.
'ම]ස්සයා' -යෙ ෙමcක Jසාද? උ/ මනස ෙබනවා
-යන එක5.
ග සභාපමJ, උ/ මනස ඇ අ වැ\d යට එය
ෙපෂණය කරD, Jවැ\d දැම නැව කටE කරනවා. එදා
VR ජාකය l1ලා උ ඇෙමhකාෙY ෙකU ගණ ස
නාශ කර ෙවලාෙY nයැe1 කර අම $කාශය බලන.

රසර සංව9ධන හා වනÂ අමාත"ාංශෙය සකස් කළ
''ෙවනස'' න/ $කාශනෙX ෙ/ ආකාරයට සඳහ ෙවනවා.

"When the last tree is cut down,
The last fish eaten, and
The last stream poisoned,
You will realize that
You cannot eat money"
- Chief Seattle ඒක nංහලට පhව9තනය කර මම ෙමෙහම -යන/.
''යෙම අම ගහ` කපලා, අම වර Uක` වස සවC
-poisonවC- නාශ කළාම DJසා ෙ`/ ගv ස1C
කනද?" -යලා. ෙමන ෙ/ක,-

ග4 ගා ෙලෙF මහතා

(மா மி காமினி ெலாேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

නැg hෙය.
எ+,தா.
rose.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මම ධ9මය ෙ@ශනා කරෙ. ඔය වතා වාS ෙවන;
වතා වාSෙවන. දමනය කරන ෙවන ය නැහැ. මෙ#
යාyවා දමනය කරන මම දනවා ෙ; දමනය කරන
ආකාරය` දනවා; ම` දනවා; ` දනවා. ඒක5 ඒ
මය එමා ෙව]ෙව පා¢ කෙළ.
ග සභාපමJ, මම අද මමලාට ෙ/ ෙපcත ලබා
4ලා ෙබනවා. අ කDr දහය ප` කර ෙබනවා. ෙ/ කDr
දහෙX අර3ණ ෙමcකද? මෙ# උපෙ@ශක කDrෙY අ]නායක
සහ මහනායක ස්වාj වහෙසලා ඉනවා. ඒ කDrෙY lපැd අය ඉනවා. මෙ# උපෙ@ශකවරයා හැUයට මම ප`
කරෙගන ඉෙ මහාචා9ය Jම1 ·. n1වා මැමා5. ෙ/
කDr දහයටම මම -Yවා, ඔබ වහෙසලා මට ද9ශනය හදලා
ෙදන -යලා. පV lය කාලෙX ට අය වාෙ# මම -nම
වකාර aරණය ගෙ නැහැ. ග කථානායකමා, මහා
ෂ්ට ෙසවාව කළ උෙම. ජයදාස රාජපෂ මැමා`
ශාල ෙසවය කරලා ෙබනවා. මම එමලා ෙදෙදනා අගය
කරනවා. එමලා කරන ෙසවය Nබඳව අ -යන ඕනෑ.
ෙමතැන ෙ@ශපාලනය නැහැ.
ඒ කDr දහය ෙමcනවාද -යලා මා ෙ/ අවස්ථාෙY4 $කාශ
කරන/. හාරස්ථාන සංව9ධන ආධාර කDrව, දහ/ පාස1
සංව9ධන ආධාර කDrව, දහ/ පාස1 ෂයා]බ@ධ අධ"ාපනය
Nබඳ කDrව, හාරස්ථාන Nබඳ අධ"ාපන හා ප9ෙXෂණ
කDrව,  වහෙසලාෙ# භාෂා දැ]ම $ව9ධන කDrව,
ෙථරවාද ෙබ@ධ ධ9මය $චCත -.ෙ/ කDrව, ගම5 පසල5
Nබඳ කDrව (හාරස්ථ ශාසනාරෂක මzඩල
Nබඳ
කDrව), [ජා D සංව9ධනය Nබඳ කDrව, භාවනා වැඩසටහන
Nබඳ කDrව, ම`¤ව" Jවාරණ කDrව තම5 එම කDr දහය.
අෙu නායක ස්වාj වහෙසලා n කරන භාවනා වැඩ
Nෙවළව1වලට අ 31 තැන ලබා 4ලා ෙබනවා. අද තාරා ද
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පා9Cෙ/ව

[ග ගාDþ ජයම ෙපෙ9රා මහතා]

ෙම1 මැJය` පා9Cෙ/ සංt9ණයට එනවා. ස්වාj
වහෙසලාෙ# $ාෙයlක ම අ උපෙයó කර ගනවා.
හැබැ5, ෙබcවට භාවනා කරලා, එක වතාවට ?@ධ`වය ලැ?වා
-යලා -යන අය` ඉනවා. අ ඒ වාෙ# අය Nගන ¾දාන/
නැහැ. අ මහා නායක Dවට -යලා ෙබනවා, "ඒ කාරණා
Nබඳව අපට -යන, අ ඒ සඳහා අවශ" යවර ගන/"
-යලා.
ෙ/ රෙe ?@ධ ශාසනය ආරෂා කර ගන ඕනෑ. lය]`
ආද9ශව` ෙවන ඕනෑ. ෙ/ කDr දහෙXම දැනට වා9තා හදලා
ෙබනවා. ඊට පස්ෙස මම ධවල පකාව හැUයට කැéනe
පකාව සකස් කරලා, එය කැéනe මzඩලයට සහ
පා9Cෙ/වට ඉdhප` කරන` Iයා කරනවා. දහ/ පාස1
අධ"ාපනය අ අJවා9යය කරලා ෙබනවා. ගෙ/ ඉන
ෙදමා ය පසලට එන ඕනෑ; ප1Cයට, ෙකලට, R
ෙ@වස්ථානයට යන ඕනෑ. [බාධා -.ම] මම මෙ# නාS
18ම කථා කරනවා.
ග සභාපමJ, ෙ/ $ප` සහ වැඩ Nෙවළ එක5
මා කථා කරෙ. අ "A", "B", "C", "D" -යලා හාරස්ථාන
ව9ග කරලා ෙබනවා, මෙ# Df ගාDþ ෙලcෙ# මමJ.
"A", "B" -යෙ, ග සභාපමා වාෙ# ධනව` දායකය
nUන පස1වලට; ග ගාDþ ෙලcෙ# මමා වාෙ#
ධනව` දායකය ඉන
Nයදල $ෙ@ශෙX ෙබන
පස1වලට. "C", "D" හාරස්ථාන -යෙ ෙනcdEmම
හාරස්ථාන. ඒවාෙX වැn-Nයව` නැහැ. අස්lh මහ නායක
හා3Rෙව ඒ වාෙ# හාරස්ථාන Nබඳව -Yවා. අR නක
සැලැVම යටෙ` C", "D" හාරස්ථාන සංව9ධනය කරන 3ද1
ඇමමා ස1C ලබා 4ලා ෙබනවා.
ග සභාපමJ, ෙ/ කාරණා Nබඳව ඔබමලා
දැනගන. සංස්කෘක අර3දල n පV lය අR
ගණනාෙYම පස1වලට කර ෙදය නැහැ. අ-ල රා¡
කාhයවස/ මැමා ඒවා ය/ ස්ථාවර ත``වයකට ෙගන ඒම
Nබඳව මා එමාට ස්වත වනවා.
2017 අ@ද ළ ෙබ@ධ හාරස්ථාන සහ දහ/ පාස1
සංව9ධනය ෙව]ෙව ධ ආයතන ම× ලබා 4ලා ෙබන
ආධාර Nබඳව මම ෙ/ අවස්ථාෙY4 -යන/. පස1වලට අ
ෙකcචර 3ද1 ලබා 4ලා ෙබනවාද -යලා -Yෙවc`
ඔබමලා Rම ෙY. ?@ධ ශාසන අමාත"ාංශෙය
හාරස්ථාන 429ක සංව9ධනය සඳහා  ය1 DCයන 100.52
ලබා 4ලා ෙබනවා. දහ/ පාස1 සංව9ධනය ෙව]ෙව දහ/
පාස1 592කට  ය1 DCයන 100 ලබා 4ලා ෙබනවා.
ණ"ාගාම වැඩසටහන යටෙ` හාරස්ථාන සංව9ධනය
ෙව]ෙව හාරස්ථාන 42කට  ය1 DCයන 14.65 ලබා
4ලා ෙබනවා. [ජාD සංව9ධනය ෙව]ෙව හාරස්ථාන
69කට  ය1 DCයන 92.1 ලබා 4ලා ෙබනවා.
ෙබ@ධ කටE ෙදපා9තෙ/ව දහ/ පාස1 150කට
 ය1 DCයන 19.9 ලබා 4ලා ෙබනවා. අ-ල රා¡
කාhයවස/ මැමා සහ අ!ාමාත"මාෙ# $ධාන`වෙය
අරCයගහ මdරෙX4 පැව උ`සවෙX4 මධ"ම සංස්කෘක
අර3දල යටෙ` පස1 150 සංව9ධනය -.මට  ය1
DCයන 500 - ය1 ලෂ පහ බැl- ලබා Rනා. ලබන
අ@ෙ@` අ ඒ කටE`ත කරනවා.
සමහර අය ආගම ගැන දෙ නැහැ. පස1වලට l1ලා
ෛවරය, ෙධය පැ.ම පාප ක9මය. එවැJ අය යෙ
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අපායට5 -යන කාරණය මතක යා ගන. න3`, අ ඒ වැෙ¹
කරෙ නැහැ. පාප ක9ම Nබඳව ?Rරජාණ වහෙස
ෙ@ශනා කරලා ෙබනවා. ඒ අය ෛවරය, ෙධය පවනවා.
[බාධා -.ම] මම -යෙ ඒ වැෙ¹ කරන එපා -යලා5.
මෙ# Dfයා ණ` ට ජනාපමාට` මම -යනවා, "ඒ
වැෙ¹ කරන එපා" -යලා. සංඝයා ෙ¬ද -.ම, ගම ළ ෙ¬ද
ඇ -.ම කරන ෙහcඳ නැහැ. ඔබමා අහ Jසා5 මා ඒ ගැන
-YෙY. මම -යෙ නැව5 nUෙX. ජනාප කා9යාලය
n හාරස්ථාන සංව9ධනය සඳහා හාරස්ථාන 15කට  ය1
DCයන 79.3 ලබා 4ලා ෙබනවා. දළ දා මාNගාෙY ර යන
සංව9ධනය -.ම සඳහා  ය1 DCයන 270 ලබා 4ලා
ෙබනවා.
ජාක $ප` හා ආ9µක කටE අමාත"ාංශෙය
හාරස්ථාන හා දහ/ පාස1 689කට 3ද1 යද/ කරලා
ෙබනවා. රාජ" ව"වසාය සංව9ධන අමාත"ාංශෙය පස1
හදන DCයන හතර යද/ කරලා ෙබනවා. ග
සභාපමJ, හාරස්ථාන හා දහ/ පාස1 3,026කට $පාදන
 ය1 DCයන 1227.47 යද/ කරලා ෙබනවා. මම එම
ෙ1ඛනය සභාගත* කරනවා.
මධ"ම සංස්කෘක අර3දෙල අ-ල රා¡ ඇමමා
ෙබ@ධ ආගDක ස්ථානවලට පමණ ෙනcෙව5, කෙතCක
ආගDක ස්ථානවලට 3ද1 4ලා ෙබනවා; R ආගDක
ස්ථානවලට 4ලා ෙබනවා; 3ස්C/ ආගDක ස්ථානවලට 4ලා
ෙබනවා. මම ඒ ෙ1ඛනය` සභාගත* කරනවා.
ෙක, සංස්කෘක අර3දෙ1 ස1C? පV lය කාලෙX
ෙමcනවාද ඒවාට ෙz? අJචාවත සංඛාරා! ග සභාපමJ,
ෙ/ ත``වය අ නැ කරනවා. hnR දහම, hnR රට,
hnR පාලනය අ ඇ කරනවා. අෙu ෙකෙන වංචාව
කළා න/ අ ඔ අකරණයට ෙගෙනනවා. ඒ ගැන භය ෙවන
එපා. අ වාෙ# ඔබමලා ඒ කාලෙX ෙකcDසම දැ/ෙ/
නැහැ. ෙ/ යට වැ\d වැඩ ෙහcයන -nම ෙකcDසම ඒ
කාලෙX දැ/ෙ/ නැහැ. -nෙව අකරණයකට ෙගනාවා නැහැ.
අෙu, වැ\d කරන අයට` vය එක5. මම කැéනe
මzඩලෙX4` ඒ බව -යන DJෙහ. ඒ වාෙ#ම, -යන ෙ@
කරන DJෙහ. ඔබමා දනවා මම ෙදසැරය
පා9Cෙ/ෙව අස් m DJෙහ -යලා. මම කාටව`
නැෙමන DJෙහ ෙනcෙව5. මට ඇ×1ල d කරන මම
ýෂණ වැඩ කරෙ නැහැ. ඒක මතක යා ගන. ෙ/ ýෂණ
වැඩ කර ඔෙකටම දව/ ලැෙබන ඕනෑ. ආz පෂය
පැ`ෙත]` ආද9ශව` ෙවන ඕනෑ. ඒක මම කාට` -යනවා.
ෙ/ උ`ත.තර සභාව හැම ආගම-ම -යලා ෙබන යට
උ`ත.තර ෙවන ඕනෑ. ඒක මම පැහැdCව -යනවා.
ග සභාපමJ, අ ෙ/ කරන කටE ළ දහ/ පාස1
අධ"ාපනය අJවා9ය -.ම තර ෙනcෙව5 කළ E`ෙ`.
හාරස්ථානෙX [ජක ස්වාj වහෙසලා භාවනා -.ම,
nඟා යෑම වැJ ආද9ශව` වැඩ කරන ඕනෑ. මම
උවහෙසලාට ඒ සඳහා ආරාධනා කරනවා. තණ ස්වාj
වහෙසලා සයකට දවස හh nඟා යෑම dhගැෙ/ වැඩ
Nෙවළ` අ ආර/භ කරනවා. ෙමවර ෙවස උෙළල
ෙබෙ ණෑගල. අR 2,700 පැ\¯ éංlhය රජමහා
හාරස්ථානය ෙ¤ කරෙගන5 ෙමවර ෙවස උ`සවය
කරෙ. එතැන Iයා`මක කරෙ ෙතcරණව`,

—————————
* ස්තකාලෙ තබා ඇත.
* #னிைலயதி$ ைவக%ப&'ள).
* Placed in the Library.
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දසැ1ව` ෙනcෙව5. $ප`ගක සමාජය é-.ෙ/
ගමන අ ආර/භ කරනවා. ෙතcර¯ ධ9මය බැබෙළෙ
නැහැ. මම ෙතcරණවලට @ධ ෙකෙන. අෙu 3ද1 ඇමමා
අෙu අමාත"ාංශයට DCයන 930 Rනා.  ය1 DCයන
930.84 ව"ාපෘ Iයා`මක -.ම සඳහා ෙව කරලා 4ලා
ෙබනවා.
ග සභාපමJ, සංචාරක අංශය ගැන යම -යන ඕනෑ.
අෙu රාද"ා`මක නට?, රජමහා හාර ෙ/ ඔෙකම-

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ග ඇමමJ, ඔබමා නාS 19 අරෙගන ෙබනවා.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ෙපcS ෙවලාව ෙදන. ඔරෙලVව ඉමJ කැරෙකනවා.
මෙ# කාලෙය]` ෙමමා ග`තා ෙ.
ග සභාපමJ, 20194 CITES ස3yව එනවා. ෙමcකද
ෙ/ CITES -යෙ? ?R වහෙස වදාළ යට ගහ ෙකcෙළ
අ5ය, සතාෙ# අ5ය, ජලෙX අ5ය, ම`ස"යෙ# අ5ය,
nපාවාෙ# අ5ය අ ආරෂා කරන ඕනෑ. CITES ස3yවට
එස` ජාaෙ# සංධානෙX සාමාTක රටව1 192, 183ම
සහභාl ෙවනවා. 2019 ව9ෂෙX4 රටව1 187 ඒ ස3yවට
එනවා. ඒ ස3yව සඳහා රටව1 187 ලංකාවට එනවා. මැ5
මාසෙX ෙවස උ`සවය ඉවර ණාම ස ෙදක සඳහා 4,500
ලංකාවට එනවා. රාජ" නායකෙය ඔෙකම එනවා.
අෙu සංචාරක ඇමමා ඉනවා. ඒ ෙ1ක/මා` අද
ඇ1ලා ඉනවා. ඔ අද අපට හ/බ ෙවනවා. රාද"ා`මක
නට? එක තර ෙනcෙව5, ෙ/ DෙX ෙබන අෙන`
ස/ප` එක අ ලංකාව ඉdhයට ෙගන යනවා. නය ඇy
ෙ@ශ රටව1 \සක ෙදදාහක පමණ hස ෙපබරවාh මාසෙX
භාවනා වැඩසටහන සඳහා ලංකාවට එනවා. ෙ/ ෙථරවා4
ධ9මය5 අ පරවෙ. ඊෙX මම ඒ ගැන කථා කළා. මම
-Yවා, ෙපබරවාhෙX මැවරණය එන Jසා ෙවස උ`සවය
ඉවර ෙවලා ඒ කටE`ත දාන -යලා. ෙදදාහ එන මහා
ස3yව යලා, ෙ/ රෙe $ප`ගක සමාජය é -.ෙ/
වැඩ Nෙවළ අ nයqෙදනා එක ෙවලා හද3 -යන
කාරණය $කාශ කරD, පVව කථා කරන බලාෙපcෙරc`
ෙවD මා Jහඬ ෙවනවා.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

ග නCද ජයස්ස මැමා.
[[.භා. 11.52]

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා
(மா

மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ග සභාපමJ, අෙu සංචාරක අමාත"ාංශය ෙපc¹ඩ
පැ`තකට ¬ෙබc`, අද අපට කථා කරන nR ෙවලා
ෙබෙ එක පැ`ත- ආගමට ස/බධ අමාත"ාංශ
-පය; අෙන පැ`ෙත ද"ාවට ස/බධ අමාත"ාංශ
tපය ගැන. ෙකcෙහcම ණ` මම ද-නවා, ෙ/ අංශ ෙදකටම
අදාළව ඒ අමාත"ාංශ n nR කළ E කා9යභාරය හhයට අෙu
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රට ළ nR කරලා නැහැ -යලා. ආගDක කටE ස/බධ
අමාත"ාංශය හhයට වැෙ¹ කරලා` නැහැ; ද"ාවට ස/බධ
අමාත"ාංශය හhයට වැෙ¹ කරලා` නැහැ.
අද අෙu රට ෙ/ ෙබන ත``වයට ආ9µක වශෙය
ස/බධ m අමාත"ාංශ වග -වEවා වාෙ#ම, ද"ාව සහ
ආගම ස/බධෙය කටE කළ අමාත"ාංශ` ඒ හා සමානව
වග -යන ඕනෑ.
ග සභාපමJ, අෙu රට ඉහාසය රා ධ ෙබ4/
සතව ඉස්සරහට ආ රට. 3C අපට ල වශෙය ෙබ4/
?ණා. එම Jසා එදහස් නවnය n ගණවල ආzම
$සංස්කරණ ෙයජනා එනෙකcට ලය ස/බධ ෙබ4/
ඒවාෙX පදනම බවට ප`  ?ණා. ඒ Jසා තම5 උඩරටට
ෙවනම කලාපය සඳහා එදා nU නායකය
ෙයජනා
කරෙ. ඊළඟට ඒ ල ෙබ4ම ජාය ස/බධ ෙබ4ම බවට
ප` ණා. එ $ඵල අ දශක න ස්ෙස E@ධය හැUයට
 දා. දැ ඒ E@ධය අවස ෙවලා ෙබනවා. දැ ඒ
ෙබ4ම තව ඉස්සරහට l, ආගDක වශෙය ෙබ4ම බවට
ප` ෙවලා ෙබනවා. මා]ùලව ල වශෙය ෙබRm, ජා
වශෙය ෙබRm ඒ වාෙ#ම දැ ආගDක පදනD ෙබRm
රාජ"ය දවා අ ආපස්සට ගම කරD ෙබනවා. අද ෙ/
රට ළ ආගDක සංයාව ෙගcඩ නඟනවා ෙව]වට දැවැත
ආතය J9මාණය කර ෙබනවා. ෙකcෙහ කවර nRම-
රෙe ආගDක ගැrම nRෙව5ද -යලා අපට -යන බැහැ.
ෙකcෙහ ෙහ තැනක hය අනර ණ`,  ඇ]ම ණ`,
ෙහcරකම ණ`, ඒකට ස/බධ ෙවලා ෙබෙ ජාa
ෙදකකට අ5 @ගලය ෙදෙදෙන න/, එය ෙ1 හලන
මහා ෙකලාහලය- ෙකළවර වනට තම5 ඉඩකඩ
ෙබෙ. බ5nක1 අනර nංහල- nංහල ෙදෙන අතර
ඇ ෙණc` එචර $ශ්නය ෙවන එක නැහැ; ෙදමළ-ෙදමළ
ෙදෙන අතර ෙණc` $ශ්නය ෙවන එක නැහැ; 3ස්C/3ස්C/ ෙදෙන අතර ෙණc` $ශ්නය ෙවන එක නැහැ.
න3` එය ෙබ@ධය ෙහ ඉස්ලා/ ආගDකය අතර nR
ෙණc`, එය ෙකළවර වෙ මහා ආගDක ගැrම-. ඒ Jසා
අ
ෙබ@ධ කටE අමාත"ාංශය, R ආගDක
අමාත"ාංශය, 3ස්C/ ආගDක කටE අමාත"ාංශය,
Iස්යාJ කටE අමාත"ාංශය වශෙය ෙව කරෙගන
කටE කළාට, ආගDක සංයාව පැ`ෙත කළ E
කා9යභාරය ඒ අමාත"ාංශ හhහැU ඉෂ්ට කරලා නැහැ. එම Jසා
තම5 අද අපට ෙ/ $ඵල ද-නට ෙබෙ. අ ඊෙX සංවාද
කළ ජාක සහÂවනය අමාත"ාංශය ෙහ ජාක ඒකාබ@ධ
අමාත"ංශෙX කා9යභාරයට එහා lය, අද අ ව9තමානෙX 3ණ
ෙදන අෙයගය ජය!හණය කරනට සම` වන ආකාරෙX වැඩ
Nවළ ෙ/ ආගDක කටE ස/බධ අමාත"ාංශවC n@ධ
ය E5 -යලා මා ක1පනා කරනවා.
මම පළ3ෙකcටම අවධානය ෙයc3 කෙළc` ?@ධශාසන
අමාත"ාංශය Nබඳව, ග ඇමමා ෙ/ අමාත"ාංශෙය
කරනට බලාෙපcෙරc`වන කm ගණනාව -Yවා. පVlය
කාලෙX අq` ආzම ව"වස්ථාව ෙගන ඒම Nබඳ
සාකඡා ෙවනෙකcට, ඒ ව"වස්ථාෙY අ ඇ කරන හදන
$ජාතfවා4 $සංස්කරණ ෙව]වට, අ අq ෙගන එන
හදන මානව අ5වාnක/ Nබඳ කm ෙව]වට, රෙe
සාකඡා පැන නැó ?ෙz` ?@ධාගමට ෙබන තැන
නැකරනවාද නැ@ද -යන කාරණය5. ඇ`තටම ක`,
-nම පෂය, නව ව"වස්ථාෙව ?@ධාගමට ෙබන තැන
නැ කරනට ඉ1ලා නැ අවස්ථාවක -කව`ම ඉ1ලා නැ
ත``වය ළ`- සාකඡා ෙ¤ ෙවලා ?ෙz ඒ හරහා5.
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(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)\\\

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
ග සභාපමJ, lය සෙX අ#ග මහා පzSත
ෙකcrෙගcඩ ධ/මාවාස මහානායක ස්වාj වහෙස ඇy
මහානායක ස්වාj වහෙසලා`, ශ්වද"ාලවල ඉන අෙu
උපලප ස්වාD වහෙසලා`, ඒ වෙ#ම කෙතCක
යමලා`, පෂනායක ග ආ9. ස/පද මැමා
ඇy කzඩායම` අරCයගහ මැRරට කැඳවා ග අගමැමා
ෙ/ කාරණය -Yවා. අගමැමා එ4 කDrව ප` කළා. ඒ
කDrෙY වැඩකටE සඳහා එතැන කා9යාලය` ෙදනවා
-Yවා. "නව ආzම ව"වස්ථාෙව ලංකාෙY ?@ධාගමට
ෙදන $3ඛස්ථානෙX -nම ෙවනස ෙවෙ නැහැ.
$3ඛස්ථානය ඒ යටම ෙබනවා'' -Yවා. ඒ අවස්ථාෙY
පෂනායකමා -YෙY ෙමcකද? "අ අR හතNහ ළ
ෙමcනවාද කෙළ? මරා ග`තා, ෙකcටා ග`තා.  වා එදා
-YෙY ලංකාව ආද9ශයට ගනවාය -යලා. එෙහම -ය
ලංකාෙY අ අද ෙකcෙහද ඉෙ" -යලා එමා ඇවා. මම ඒ
ෙවලාෙY ස්වාj වහෙසලාට` -YෙY, පෂනායකමා5,
ග Vමර මැමා5, ඒ ෙදනා` සහෙයගය ෙදන ෙ/
අවස්ථාව $ාෙයජනයට අරෙගන කටE කරනට ඕනෑ බව5.
ග අගමැමා පැහැdCව -Yවා, උවහෙසලාෙ#`
අ]මැය ලබාෙගන ඉdhයට ෙගෙනන ආzම ව"වස්ථාව5
ජනතාවට ඉdhප` කරෙ -යලා. එම Jසා -nම
පාලකෙයට ?@ධාගම ෙදවැJ තැනට දමන බැහැ. එෙහම න/
පාලකයා ෙවනස් ෙවනවා.

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා
(மா

மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ග ඇමමJ, $ශ්නය ෙ/ක5. ග ජනාපමා හh,
ග අගමැමා හh, අමාත" මzඩලය හh ඕක ෙවනස්
කරෙ නැහැ5 -යලා පරසවල ගැන dරලා -Yව`,
ෙ/ෙකම බලය ගන උ`සාහ කරන කzඩායම ඕක
Nගෙ නැව රෙe කෘ මතය J9මාණය කරලා
ෙබනවා ෙ. ඒකට උ`තර ෙදන ත3නාෙසලා
අසම`ෙවලා ෙබනවා. ඒක5 මට -යනට ඕනෑකම
ෙබෙ. [බාධා -.ම] ඇ, ඇ. මෙ# ෙYලාව jට වඩා
ගන එපා. [බාධා -.ම]
එක පැ`ත-, ප` ෙවන ඕනෑම ආzව ?R දහම
Vර§ත කරලා, ෙපෂණය කරනවා -යලා ආzම
ව"වස්ථාව අ]වම d/ ෙදනවා. ග ඇමමJ, න3` අ
l1ලා බැqෙවc` ෙuනවා, ගෙ/ පස1වල ත``වය. මම
-යෙ නගරෙX ෙබන අස -පය ගැන ෙනcෙව5.
ආzම ව"වස්ථාවට අ]ව d/ 4ලා ෙබන පhd ගෙ/
පස1වලට $පාදන හ/බ ෙවලා නැහැ. කවර ආzවව`
?R දහම Vෙපෂණය කරලා Vර§ත කරනවා -යලා දහ අෙ`
dරලා ආව` ඒ සඳහා අවශ" කරන ෙX Iයාමා9ග හhහම
යට අ]ගමනය කරලා නැහැ. ඒ Jසා තම5 මහා ව"ාපාhක
$ජාව උද ෙනcකරන, ආzෙY ඍ´ අ]!හය ෙනcලබන
හාරස්ථාන දහස් ගණනක හා3Rවට R මහnෙය
තමෙ# පසල නඩ` කරෙගන, පව`වාෙගන යනට n@ධ
ෙවලා ෙබෙ.
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මම කC -Yවා වාෙ# අ දැ හැම පසලම A, B, C,
D -යලා ෙ¯ගත කරලා ෙබනවා. දැ මෙ# අමාත"ාංශෙX
ෙකcමසාhස් ඇy Jලධාh, - අෙu සමාෙයජකව -යලා
ඉනවා. - ඒ අය සෑම පසලකම ෙතcර එක කරනවා.
එම ද`ත එක කරලා ෙකc/ Eට9ගත කරනවා. ග
ජනාපමා, ග අගමැමා, මධ"ම සංස්කෘක අර3දල,
මෙ# අමාත"ාංශය සහ ග පාඨ ච/ ක රණවක ඇමමා
තව පැ`ත- එකෙවලා ඒකාබ@ධ අර3දල සකස් කරනවා.
ඒ අර3දල N ඉdh අR න ඇළත අ වැඩ Nෙවළ
Iයා`මක කරනවා. කC සඳහ කළ පස1 Nබඳව
ඔබමා -ය කාරණය මම Nගනවා. ඒ ගැන ඔබමාට
ස්වත ෙවනවා. අ එක කර ගනා ෙතcර මත
budget එක හදනවා. එම පසලට දාන ශාලාව නැ`න/,
ආවාස ෙ# නැ`න/ -

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා

(மா மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

අ ` උද කරන/.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඒ nය1ලම සකස් කරලා ෙදන වැඩ Nෙවළ අ
Iයා`මක කරනවා -යලා මම පැහැdC සහකය ෙදනවා.

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා

(மா மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ෙහcඳ5. ඒ ගැන අවධානය ෙයc3 කරන. එම පස1වල
හා3Rවට ධ වෘ`a කරනට n@ධ ෙවලා ෙබනවා.
ඔබමා දනවා ඇ, සමහර හා3Rව ^ වෘ`ෙX
ෙයෙදෙ පසල නඩ` කරන. උවහෙසලාට ෙවන
ෙවන වෘ`a කරන n@ධ ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම
අට hකර ණනවා. [බාධා -.ම] ඔබමා දනවා. ෙමවර
අය වැය ෙයජනා dහා බලන, ග ඇමමJ. 2018 අය
වැෙX සඳහ ෙවනවා, ඌන සංව9ත හාරස්ථාන 500
සංව9ධනය කරනට  ය1 DCයන 185 ෙව කරලා
ෙබන බව. පස1 500 සංව9ධනය කරනට  ය1
DCයන 1855. ෙමතර/ කඩා වැ¸මකට ල ෙවලා ෙබන
පසල ෙගcඩ නඟනට ෙ/ 3දC yව -යලා ඔබමා
ක1පනා කරනවාද? ත3නාෙසලා ෙ/ පස1 500 ෙතරා
ගන ඇ`ෙ` අත"වශ"ෙය dEm කළ E පස1 -යලා
තලා ෙ. හැබැ5, එක පසලකට ෙදෙ  ය1 ලෂ
නහමාර5. ත3නාෙසලාෙ# ෙ/ අය වැය ෙයජනා අ]ව
 ය1 ලෂ නහමාර පසලකට 4ලා, ඔය පස1 නඟා
nrවන yව -යලා ත3නාෙස තනවාද? [බාධා
-.ම] මම ෙ/ -යන එක වැ\dද?

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔබමා` දනවා ඇ ෙ, අර VR ෙරd වංචාවට අ m
කeUය ෙ¬රා ගන -යලා ෙමෙහ හා3Rව zඩපාතෙX
lය බව. හැබැ5 අෙu ග/වල හා3Rව zඩපාතෙX යෙ
ෙමcකටද? ධ9ම ශාලාව ෙගcඩනඟා ගනට nෙම
ෙකceටය ඉ1ලාෙගන, ගෙඩc1 කැට -පය ඉ1ලාෙගන
තම5 උවහෙසලා zඩපාතෙX යෙ.

මම ඒක තම5 -YෙY, මෙ# අමාත"ාංශෙය ලබා ෙදන
අර3ද1 තර මd -යලා. මම කC සඳහ කළ යට
ජනාපමාෙග, මධ"ම සංස්කෘක අර3දC වාෙ# ඒ සෑම
තැන-ම අරෙගන තම5 අ ෙ/ වැඩ Nෙවළ Iයා`මක
කරෙ. ඒ nයqම 3ද1 එක කරලා පසල ෙව]ෙව
ඉdh අR න සඳහා අය වැය හදනවා. එෙහම නැ`න/ එක
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පසලකට ඔෙකcම ෙද5. ඒක නැ කරන5 අ
හදෙ.

ෙ/

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා
(மா

மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ග අ-ල රා¡ කාhයවස/ ඇමමාෙ# අමාත"ාංශයට
ආයතන ගණනාව ෙබනවා, ෙදපා9තෙ/ ගණනාව
ෙබනවා. ත3නාෙසට yව ත3නාෙසෙ# ෂයට
අදාළ ආයතන nය1ලම ?@ධ ශාසන අමාත"ාංශයට පවරාෙගන
එම වැඩ කටE Uක කරෙගන යන.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

පVlය කාලෙX සංස්කෘක අර3දC වංචා කළ 3ද1 ඉh
කරෙගන,  ය1 DCයන 500 ලෂ 5 බැ× පස1
1,000කට Rනා, ආර/භය හැUයට. අ
nයqෙදනාම
ඒකාබ@ධ ෙවනවා, task force එක යට.

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා

(மா மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ඒක ෙබෙ ත3නාෙසෙ# අමාත"ාංශය යටෙ` අය
වැය ෙයජනාවල5. ත3නාෙසෙ# අමාත"ාංශෙය එක
පසලකට ලෂ නහමාර 4ලා, දැ -යනවා ?@ධාගම
dEm කරනවා -යලා.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
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ග ඇමමJ, පසලකට lයාම ඔබමාටම ෙපෙනනවා
ඇ ෙ, අෙu පස1 නඩ` කරෙ කද, dEm කරන
උදY කරෙ කද -යලා. දැ ෙගcඩ පස1වල ම1
ආසනය, හාර මdරය, දාන ශාලාව ෙ/ ඔෙකම dEm
කරලා ෙබෙ දානපයෙ# පhත"ාගෙය]5.
ග
සභාපමJ, ඔබමා` ෙහcඳටම දනවා ෙ ඔබමාෙ#
මෑ¯ය ඒ ෙව]ෙව ෙකcපමණ මහn ණාද -යලා.
ෙබcෙහ තැවල ෙදම යට  ¯ස -යලා ම1 අVන
හදලා ෙබනවා, තව` ෙබcෙහ වැඩ කටE කරලා ෙබනවා.
අ දනවා, ෙදම යට  ¯ස කරන වැඩ කරෙ
තමෙ# ෙප@ගCක ධන පhත"ාගෙය බව. හැබැ5, ෙ/
දවස්වල රෙe සාකඡා ෙවෙ ෙමcක ගැනද? සමහර
තැවල ෙදම යට  ¯ස ෙසcෙහc ෙකc` හදලා
ෙබනවා, රජෙX 3ද1වC.
දැ ඒවා ගැන ප.ෂණ
කරෙගන යනවා. ඊෙX FCID එෙක අකරණයට වා9තා කරලා
ෙබනවා මා දැකා, රකැUෙX එවැJ කටE`ත සඳහා
රකැUය $ාෙ@:ය සභාෙY අ]මැය අරෙගන නැහැ5 -යලා.
ෙ/වා ජනතාවෙ# බR 3ද1. ෙමෙහම කරන yවද? 
Rනාට කම නැහැ, තම හhහ/බ කර ෙ@ව1වC. රෙe
ජනතාව කරෙ එෙහම5. ම1 ආසනය හදලා, පසලට
වර අරෙගන 4ලා, RCය අරෙගන 4ලා ෙදම යට 
ප3mවනවා. න3`, ෙ/ යද/ කරලා ෙබෙ රජෙX ස1C;
ජනතාවෙ# බR 3ද1.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

"වෙහ ඔෙර" -යෙ නැව ෙකN -යන කද
-යලා.

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

අ කzඩායම යට, task force එක යට එක
ෙවලා ෙ/ 3ද1 nය1ලම මම කC සඳහ කළ plan එක
අ]ව කටE කරන ෙයcදවනවා.

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා

(மா மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ඊළඟ, ෙයජනාව තම5 ඌන සංව9ත දහ/ පාස1 600
සංව9ධනය. ඒ සඳහා  ය1 DCයන 175 - ලෂ 1,750 ෙව කරලා ෙබනවා. ග ඇමමJ, සාමාන"ෙය  ය1
290,000 වාෙ# 3දල තම5 එක දහ/ පාසලකට ලැෙබන
JයDත ෙවලා ?ෙz.
ත3නාෙස -යනවාද ඒක` ෙවන ෙකcෙහ හh එනවා
-යලා. ෙමෙහම තම5 සලකලා ෙබෙ. ව"වස්ථාවට අත
යලා dරලා -යනවා, "?@ධාගමට Jn තැන ෙදනවා,
ෙපෂණය කරනවා, Vර§ත කරනවා" -යලා. වැෙ¹ කරන
ග`තාට පස්ෙස ඒක එෙහම වන බව ෙපෙනෙ නැහැ.
දැ බලන, ය/ @ගලය ශාසනයට ඇy ෙවලා n
ෙපcරවා ගන ෙකcට දස n1 සමාද ෙවලා රh4, මV,
කහවm Nගැvෙම වැළt දහවැJ ෂා පදය ආරෂා
කරනවා5 -යනවාෙ. එෙහම ෙද?
"ජාත
ප රජත
පU#ගහනා ෙYරමþ
nඛාපදං සමාdයාD" -යල5 dරා
ෙපcෙරcR වෙ. හැබැ5, ෂා පදය -Yවාට හා3Rව
වහෙසලාට n@ධ ෙවනවා ෙ/ ඔෙකම රh4, මV, කහවm
එක කරෙගන පසල ෙගcඩ නඟන. ඒ Jසා
ත3නාෙසලා ෙ@ශපාලන අවශ"තා අ]ව ෙනcෙව5,
ශාසනෙX අවශ"තාව අ]ව ඒවාට අවධානය ෙයc3 කරන
-යලා මම -යනවා.

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා

(மா மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

භය ෙවන එපා, -යන/. ඔබමා වාS ෙවන.
ජනතාවෙ# බR 3ද1, ජනතාව R මහn ෙවලා හ/බ කරලා
රජයට ෙගවන බR 3ද1 තමෙ# ෙදම යට  ¯ස වැඩ
කටE කරන ෙයcදා ෙගන ෙබනවා. ඉ ෙ/ ප.ෂණ
අරෙගන l1ලා ෙමcනවා ෙහ vමය Iයාමා9ග ග`තාට
පස්ෙස ත3නාෙසලාෙ#ම ආzෙY කeUය මැdහ` ෙවලා
ඒවා වළවන කටE කරනවා. ෙමෙහම  කර ගැvම
ගැන ?@ධාගෙ/ ෙකcෙහව` උගවා නැහැ.
ග ඇමමJ, ?R ^ණ අලංකාරෙX ෙමෙහම කය
ෙබනවා,
"ඇ ර-නා ¯ස
දා - ලන අ] සස් ෙලස
එකට වැඩ ¯ස
ෙනc ෙද උRරා එක ෙ# යස"

ෙ/ෙක -යෙ ෙමcකද? සාලා මහ]වර
ර¡´වට උපෙදස් ෙදනවා, ඇට කන ෙදන ෙකcට; ඒ
සශ" ස/පත ෙදන ෙකcට, තමෙ# ìෙර කපාෙගන
ෙදන, අ]ෙ# ìෙර කපලා ෙදන එපා5 -යලා.
එෙහම තම5 අaතෙX උපෙදස් 4ලා ෙබෙ. අR 2,300
ස්ෙස ඒ උපෙදස් Nපැ@දා න/ රජෙX බR 3ද1වC අ/මාෙ#,
තා`තාෙ# ෙසcෙහc ෙකc` හදන තැනකට ෙ/ රට ප`
ෙවෙ නැහැ. ඒ Jසා ෙ/ පස1වල ෙභක සංව9ධනය
ෙකෙර jට වඩා වැS අවධානය ෙයcදවා jට වඩා වැS 3ද1
$පාදනය ෙව කළ E5.
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පා9Cෙ/ව

[ග (ෛවද") නCද ජයස්ස මහතා]

ඊළඟට, පස1වල ෙකcචර ඉd-./ කළ`, හා3Rව
වහෙසලා නැ`න/ ශාසනය පව`වාෙගන යන බැහැ. ග
ඇමමJ, ඈත Rෂ්කර ග/මානවල පස1වල හා3Rව
වහෙසලා ඉතාම Rක ෙස තම5 ෙ/ වැඩ කටE Uක කරෙගන
යෙ -යලා ඔබමා` දනවා ඇ. මහණ කර ගෙන`
එවැJ ප1වC. ඔබමා` ද-න ඇ, පVlය දවස්වල
මාතර dස්කෙX එතරා $ෙ@ශයක Âව`m පලක
තා`තා, ෙගදර Uය තමෙ# දව ෙදනාට` එ1
මැෙරන සලස්වා තම]` එ1Cලා nය d හාJකර ග`තා. ඒ
දව අතර Uයා, ං¢ සාමෙzර Dනම. ගැහැ] දව
ෙදෙදන සහ hD දව ෙදෙදන තම5 ඒ පෙ1 UෙX.
hD දව ෙදෙදනාම මහණ කරල5 ?ෙz. මහණ කරලා
ෙබෙ` ඒ පෙ1 ?m ආ9µක Rෂ්කරතා Jස5. මහණ
ෙවලා ඉන අෙන ස්වාj වහෙස වැඩ වාසය කරෙ
ඕම1ෙu ෙසත ස්වාj වහෙසෙ# පසෙ1. ඔය ඈත
Rෂ්කර ග/මානවC ශාසනයට එෙ, ආ9µක අ අත
Rෂ්කරතා ෙබන ප1වC. ඇ`තටම ?@ධ ශාසන
අමාත"ාංශයට වගtම ෙබන ඕනෑ, ඒ හා3Rව
වහෙසලා නඩ` කරන, \කබලා ගන. ෙමcකද, ඒ අය
නගරෙX සැප ස/ප` ෙබන අසවල මහණ ෙවෙ නැහැ.
ඔ මහණ ෙවෙ` Rෂ්කරතා ෙබන පස1වල5.

ග4 ගා ජයANම ෙපෙරා මහතා

(மா மி காமினி ஜயவிரம ெபேரரா)
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ග මමJ, ඔබමා ෙමම කාරණාව ම -.ම ගැන මම
හhම සr ෙවනවා. අද පැd ෙවලා ඉන ෙබcෙහ ස්වාD
වහෙසලා අතර තණ ෛවද"ව, ඉංTෙව nUන බව
මා දනවා. මට ෙපෙනනවා, ඔබමා` ම මෙය ඒ
මා9ගයට යන බව. මම "සාR" -යනවා. ග මමJ, මම
දනවා ෙ/ මහණ ෙවලා ඉන ෙබcෙහ අය අංසක, Ruප`
අය බව. ඒ ෙබcෙහ ස්වාj වහෙසලාෙ# අ/මා, තා`තා
පැ1ප`වල ඉතාම R න අය. අ ඒ අය Âව` වන තැන හදලා
ෙදන ඕනෑ5 -යන එක මම Nගනවා. ෙ/ කාරණාව ම
-.ම ගැන` ස්වත ෙවනවා. මෙ# ෙ1ක/මා ෙ/
අවස්ථාෙY රාජ" Jලධාh සඳහා ෙව m UෙX ඉනවා.
එමා ෙ/ කාරණය සටහ කරගv. අ අJවා9යෙයම ෙ/
සඳහා ෙවනම අර3දල ඇ කරලා පැdභාවයට ප` b එවැJ
ආ9µක Rෂ්කරතාවෙග ෙහé ස්වාj වහෙසලාෙ#
ප1වල උදයෙ# Jවාස හදා 4මට, ඒ අයට ආ9µක මා9ගය
සකසා 4මට අෙu ඒකාබ@ධ කDrෙව කටE කරනවා.

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා

(மா மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ත3නාෙසට yව Jවාස අමාත"ාංශය` එක කථා
කරලා ඒ වැෙ¹ කරන. ඊළඟට, ස්වාj වහෙසලා උපැd
ෙ/ $වණතාව` ෙබනවා. ඒ $මාණය සංඛ"ා`මකව`
වැS5. ආ9µක Rෂ්කරතා Jසාම තම5 ෙ/ ත``වයට ප`
ෙවෙ. ඒ Nබඳව` අවධානය ෙයc3 කරන -යලා මම
ඉ1ලනවා.
ඊළඟට, තැපැ1, තැපැ1 ෙසවා, 3ස්C/ ආගDක කටE
අමාත"ාංශය ස/බධෙය]` අදහස් -පය දවන ඕනෑ.
ඇ`තටම මම කC -Yවා වාෙ# ෙ/ රෙe ආගDක සංයාව
හදනවා න/ ෙ/ අමාත"ාංශයට සැල-ය E කා9ය භාරය
ෙබනවා.
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හ¡ වදනාෙY යන hසට ෙකටා එක ෙව කර 4මට එහා
l 3ස්C/ ජනතාව අතර ආගDක සංයාව ඇ -.ම
ෙව]ෙව ෙYගෙය වැඩ කළ E5 -යා මා තනවා. ඒ
Jසාම ෙශෂෙයම ඉස්ලා/ අධ"ාපනය ව"ාuත -.ෙ/4, -මා
ෙ/ ස/බධෙය අධ"ාපන ඇමමාෙ#` අවධානය ෙයc3
කළා.- මලව ප` -.ම සඳහා 2009 4 තරග භාගය
පැවැ`bවා. ඒ තරග භාගෙය සම` b 144 ෙදනට ප`/
Rනා. තව 240 ෙදෙන ඉh ෙවලා ඉනවා, ප`/ ලබා
ෙදන. ගතm අR හෙ`ම ෙ/ මල ප`/ ලබා 4ලා
නැහැ. ෙ/ භාගෙය සම` m මලවට අR 35
ඉ` ණාට පස්ෙස රජෙX ^ ප`/ ගන ලැෙබෙ`
නැහැ. මා ඒ Nබඳව අවධානය ෙයc3 කරනවා. ඉස්ලා/
අධ"ාපනය $චCත -.ෙ/4 එය දවට ම`ව උගවනට
න/, ෙ/ මල ප`/ 4ම අත"වශ"5.
ඒ තර ෙනcෙව5. අq`ගම ද9ගා නගරෙX
ත3නාෙසලාෙ# අධ"ාපන ද"ා»ඨය ?ණා. එ ?ණා,
ඉස්ලා/ ආගම උගවන පාඨමාලාව. jට අR 5කට කC
-nR ෙහව නැව ඒ පාඨමාලාව නතර කළා. දැ
අeටාලෙන ද"ා»ඨෙX පමණ5 ෙමය n@ධ කරD
ෙබෙ. ෙ/ Nබඳව` ඔබමලාෙ# අවධානය ෙයc3
කරනවා. [බාධා -.ම] තවම පට ගනවාය -යලා නැහැ.
මා ඒ Nබඳව අවධානය ෙයc3 කරනවා. ආගDක කටE
ස/බධ අමාත"ාංශ හතරටම නැවත වතාව මා අවධාරණය
කරන කැමැ5, අෙu රෙe ෙ/ ෙගcඩ නැෙඟD පවන
ආගDක ගැr/ ස/බධ ආතය R -.ම සඳහා තමෙ#
අමාත"ාංශෙය එහා lය ජාක වැඩ Nෙවළකට අවa9ණ
වනය -යලා.
ඊළඟට, ද"ා, තාෂණ හා ප9ෙXෂණ අමාත"ාංශය ෙදසට
අවධානය ෙයc3 කරන මා කැමැ5. දැ ෙ/ක තම5 ඊළඟ
$ශ්නය. ෙ/ අමාත"ාංශෙX කා9ය භාරය බවට හðනාෙගන
ෙබෙ ෙමcකද? සාමාන" ජනතාව අතර ද"ාව $චCත
කරලා, ත9කා]ùල ¢තනය ව9ධනය කරලා, ඒ ජනතාව ෙ/
nයවසට ගැළෙපන ජනතාව බවට ප` කරනට අපට
yවකම ලැp ෙබනවාද? ඒ අසම`භාවය Nබඳව අ
කාට` ෙබෙ කනගාrව. ෙ/ අවස්ථාෙY4, අද ෙලකෙX
ඉන ඉතාම දෂ ද"ා සJෙYදකය වන ඇෙමhකාෙY
තාරකා ෙභක ද"ාඥ v1 S!ාස් ට5සෙ# -යමන උටා
දවනට මා කැමැ5. ඔ -යනවා, "ද"ා`මක සාෂරතාව
හhයට මනසට ලබා ෙදන ?@මය එනතකට සමාන5. අෙu
ෙනcදැ]ව`කම හරහා අප රවටනට බලා nUන සටකපට
තකSෙග ෙ¬.මට ෙහcඳම උපමය5" -යලා. දැ
සංව9ධනෙය ඉdhයට යන ෙලකෙX රටව1 සාෂරතාව
Nබඳ අවධානය ෙයc3 -.ෙ/4 ඔ ද"ා`මක සාෂරතාව scientific literacy - Nබඳ වැS අවධානය ෙයc3 කරනවා.
සාෂරතාව අ අ ෙකcපමණ ඉහN ඉනවාය -Yව`,
ද"ා`මක සාෂරතාව අ අ ඉෙ ඉතාම` පහළ
මeටමක5. ඒ Jසා ෙකcෙහ ෙහ ඉන ඕනෑම Dථ"ා
දෘෂ්Uකයට ව"ාපාhක අර3ණ- ෙහ ෙ@ශපාලන
අර3ණ- ෙහ තමෙ# Dථ"ා දෘෂ්Uය සමාජගත කරනට
yවකම ලැෙබනවා. අපට ඒක ද-න ෙබනවා. උෙ@ට
පවාv channels Uක බැqෙවc`, ධ ෙYශෙය එන Dථ"ා
දෘෂ්Uකය ඉන බව ෙපෙනනවා. අෙu ද"ා, තාෂණ හා
ප9ෙXෂණ අමාත"ාංශය ජනතාවට ද"ාව ෙගන යෑම එ úCක
අර3ණ බවට ප`කර ෙගන ෙබනවා න/, ෙමවැJ Dථ"ා
දෘෂ්¸ වළවන කරලා ෙබෙ ෙමcනවාද? ඕනෑම
පවාv channel එක බැqෙවc`, \ල වවාග`, ෙකczඩය
වවාග`, ජප මාලය කෙ9 දමාග`, හ ෙගSය අ ග`
ක ෙහ ඇ1ලා ෙබc වරා යන බව ෙපෙනනවා.
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ඒවාට වUනාකම` ෙබනවා; ඒවාට Dල 3දq` හ/බ
ෙවනවා; ජනතාව` \වෙටනවා. චැනලය Jසා ජනතාව තව`
ශ්වාස කරනවා. ඉ Dත"ා දෘෂ්Uක`වය dl dගටම රට
ඇදෙගන යනවා. ඒක ෙ@ශපාලJකව` පා¢ කරනවා. jට
කC අ දැකා ෙ. රෙe රාජ" නායකයා ෙබලය
යාෙගන කරකවD ඉනෙකcට තව කවර කථාද, ග
ඇමමJ? ද"ා, තාෂණ හා ප9ෙXෂණ අමාත"ාංශය
යාෙගන ෙමcකටද? එෙහම ෙ ?ෙz. එෙහම ?m රට
ෙ/ක. ඒ Jසා ෙමන ෙ/ දැ]ව`ව කරන, ෙ@ශපාලJක සහ
ව"ාපාhක අර3ෙණ කරන Dත"ා දෘෂ්Uක Iයා වැළැම
සඳහා අමාත"ාංශයට වගtම, කා9ය භාරය ෙබනවාය
-යලා මම තනවා. එෙහම නැව ත3නාෙසලා දාතා
මධ"ස්ථාන ආර/භ කරලා, භාග $ඵල, එෙහම නැ`න/
කැ/පස් එකට යන application එක රවා ගන ඒ
ක/පට9ස් Uක පා¢ කරන අවස්ථාව 4ම ෙනcෙව5 කළ
E`ෙ`. දැ කරෙ ඒක ෙ. දාතා මධ"ස්ථානය, අෙu
ද"ා, තාෂණ හා ප9ෙXෂණ අමාත"ාංශය රෙe කථාබහට ල
වෙ, කරNයට එෙ, දව ශ්වද"ාල $ෙYශය සඳහා
application එක රවා ගන lයාට පස්ෙස. එතැJ එහාට
l1ලා, ද"ාව සාමාන" ජනතාව අතර $චCත කරන,
ත9කා]ùල ¢තනය ජනතාවට ලබා ෙදන jට වඩා වැඩ
Nෙවළ ඕනෑ -යලා අ -යනවා. ෙබcෙහ මාධ" අෙන
පැ`තට හැnෙර@4, ජාක පවාJය- ජාක පවාJෙX
සභාපවරයාට සහ කා9ය මzඩලයට මම ෙ/ ෙවලාෙY ස්
කරන කැමැ5. ජාක පවාJෙX ''යථා ප'' වැඩසටහන
ඇ`තටම ග`ෙතc` ෙ/ Dත"ා දෘෂ්¸ ර -.ම සඳහා m
ඉතාම \Sක1 යවර අ]ගමනය කරලා ෙබනවා. අ
දැකා, ඒ වැඩසටහන පව`වාෙගන යනෙකcට ධ බාධා එ1ල
ණා. එය නතර කරන හැRවා. න3` සභාපමා මැdහ`
ෙවලා එය කරෙගන යනවා. අ ඒ ස/බධෙය ස්වත
ෙවනවා. අෙන මාධ" ආයතනවලට` අ ආරාධනා කරනවා,
එවැJ වැඩසටහ ආර/භ කරන -යලා.
ග ඇමමJ, අෙu රෙe ඩා දවෙ# ඉතාම තරගකා.
ෂ"`ව භාගය ගැන බලන. ෂ"`ව භාගය ළං වන ට ෙ/
ෙබc ෙ¬ග1කාර5 ෙකcචර ඉස්සරහට එනවාද? ෂ"`වය
පාස් ෙවන Âව/ කර පැස1 ෙදනවා -යලා -යනවා. Âව/
කර පෑ ෙදනවා. ඒවා ෙබදා හhන තැ ෙබනවා. ඒක මහා
ව"ාපාරය. ං¢ දෙව මහා තරගයකට ෙයc3 කරලා, තව`
ඒක - ඇ`තටම ඒ Âව/ කරන අයට හh, කක/ කරන අයට හh
ඒ දෙව ෙගcඩ දමන yව න/, කවෙ# දව
ඉහNම භාග සම` ෙවන එපායැ. න3` එෙහම ෙනcෙව5
ෙ ෙවෙ. ඒ Jසා ඇ`තටම ග`ෙතc` එෙහම අෙu රෙe
අංසක, අසරණ DJස්V රවටා ගනා මාධ"ය බවට එය ප`
ෙවලා ෙබනවා. ඒ Jසා ඉ කාරණා පැත`- යලා, ඒ
ස/බධෙය වැS අවධානය ෙයc3 කරන -යලා මම
ඔබමාෙග ඉ1ලා nUනවා.
ඊළඟට මම කැමැ5, RC සංෙ@ශ හා STට1 යUතල
පහVක/ අමාත"ාංශය dහාවට හැෙරන. ග ඇමමා න/
ෙපෙනන නැහැ. ෙකcෙහcම ණ` ග ඇමමා දනවා
ඇ, ෙටCෙකc/ ඉංTෙ සංගමය ෙ/ වන ට වැඩ ව9ජන
Iයාමා9ගයට, ය/ -n ආකාරයක උ@ෙඝෂණ Iයාමා9ගයකට
අවa9ණ ෙවලා ඉන බව. ෙදසැ/බ9 පළ3වනදා ඉඳලා එ
$ධාන ධායක අධ"ෂවරයා සමඟ -nR සාකඡාවකට යෙ
නැත, ඔ ෙදන Jෙයග Nපdෙ නැත -යලා Cතව දවා
ෙබනවා. ෙ/ක ෙ/ අද ඊෙX පැන නැm $ශ්නය ෙනcෙව5.
පVlය කාලය ස්ෙස පැන නැ×ලා, සාකඡා කරලා, සð/
ෙසcයා ගන උ`සාහ කර $ශ්නය. න3` දැ ඒක අවසාන
අdයරට පැDණ ෙබනවා. ඒ ඉංTෙ සංගමය ඉdhප` කරන
ෙචදනා ගණනාව ෙබනවා. එක තම5 පVlය කාලය රා
 ලංකා ෙටCෙකc/ ආයතනය úල"මය වශෙය අ`කර ෙගන
ෙබන අස්ථාවරභාවය සහ පාව. 2008 වසෙ94  ය1-

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ග මමJ, දැ ෙවලාව පස්ව 12.175. ඔබමා
පස්ව 12.30 දවා dගටම කථා කරනවාද, දැ කථාව
නව`වනවාද? නැ`න/ තව` මවරෙයට කථා කරන
කාලය මd ෙවනවා.

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා
(மா

மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

මම කථා කරන/.

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

පස්ව 12.30 ෙවනක1 කථා කරනවාද?

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා
(மா

மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ඔY. එතෙකcට තව නාS tය ෙබනවාද?

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

එෙහම න/ තව නාS ෙදcළහ පමණ කථා කරන
yව. එතෙකcට ග Jහා1 ගලuප` මැමාට නාS
අටක කාලය තම5 ෙදන ෙවෙ.

ග4 KහාZ ගලපGC මහතා
(மா

மி நிஹா8 கல+ப$தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

හh, කම නැහැ.

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ෙහcඳ5, ඔබමා කථා කරන.

ග4 (ෛවදP) න8<ද ජයCස්ස මහතා
(மா

மி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி&த ஜயதிGஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ෙහcඳ5. ග සභාපමJ, පVlය කාලෙX4 ෙප@ගCක
අංශය` එක කටE කරලා ෙප@ගකරණ IයාවCය
ඉස්සරහට අරෙගන යනෙකcට, ෙටCෙකc/ ආයතනය තම5
උදාහරණය යට, model එක යට ග`ත ආයතනය. 2008
වසෙ94  ය1 éCයන ස්අටක ආදායම උ`පාදනය කරලා
ෙබනවා. හැබැ5 අද වන ට  ය1 éCයන ස්හයක ණය
උම කරෙගන ෙබනවා. ෙ/ ආයතනය ෙගcඩ දැjම සඳහා, ෙ/
ආයතනෙX ආ9µක සංව9ධනය ෙYගව` -.ම සඳහා -යලා
තම5 ෙ/ ප` -./ කරලා ෙබෙ.
2000 nට 2016 දවා ඔෙ# úල" $ගය ග`තාම,
2008 පස්ෙස සැල-ය E අවගමනය ෙප]/ කරනවා.
U ට ය/-n ආකාරයක චලනය ?ණ`, ආදාය/
මාෙY සහ ලාභෙX සැල-ය E අවගමනය ෙප]/
කරනවා. ඒ වාෙ#ම, අෙන පැ`ෙත ඔෙ# ණය මාව
ෙYගෙය ඉහළ l1ලා ෙබනවා. ෙ/ ස/බධෙය dl
dගටම එ කළමනාකාh`වය dහාවට ඇ×1ල d ෙවලා
ෙබනවා. න3`, කර ෙදය නැහැ. ඒ වාෙ#ම, ෙටCෙකc/

3503

පා9Cෙ/ව

[ග (ෛවද") නCද ජයස්ස මහතා]

ආයතනෙX සංධාන වහය $සංධානය -restructureකරනට, realign කරනට -යලා, එ $ධාන ධායක
Jලධාhයා n ධාකාරෙX Iයා මා9ග අ]ගමනය කරලා
ෙබනවා. ග සභාපමJ, ෙම සඳහ කරන ආකාරයට
2015 සැuතැ/බ9 මාසෙX ඉඳලා මාස 20ට ෙ/ $සංධානය
සඳහා පමණ චෙ1ඛ 30 J` කරලා ෙබනවා. එවැJ
ත``වයක4 dl dගටම ෙමම ආයතනය පා ලබන, ආ9µක
වශෙය අස්ථාවර තැෙනකට යනවා Dස එතැJ එහාට ෙගcඩ
එන සම` ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙ#ම, ෙ/ ආයතනෙX $ධාන
ධායක Jලධාhයාට පVlය dන nයෙX ආz කාලෙX4 nRb
බඳවා ගැv/ ස/බධෙය ෙචදනාව` ෙබනවා. ඒ බඳවා
ගැvෙ/4 අධ"ෂ මzඩලෙX අ]මැය අරෙගන නැහැ. මට
ඕනෑ න/ ඉdhප` කරන yව, ඒ අය ෙමcන ෙමcන
$ෙ@ශවCද ආෙY; ෙමcන ෙමcන ආකාරෙය නගර සභා
$ාෙ@:ය සභාවල JෙයTතෙය බවට ප`ෙවලා Uයාද -යලා.
ෙකcෙහcම ණ`, ෙමන ෙ/ ආකාරයට ඉdhප` කරන
ෙචදනා $මාණය ෙබනවා. අෙන කාරණය තම5, ඔට
චෙ1ඛවC Dෙවලා නැ සං!හ 4මනා අක වශෙය
භාත කරලා ෙබන එක. 2015 ව9ෂෙX ජනවාh nට ෙදසැ/බ9
අතර කාලය ළ4 සං!හ 4මනා පමණ  ය1 4,666,000
ලබාෙගන ෙබනවා. 2016 ව9ෂෙX ජනවාh nට ඔෙතබ9
දවා සං!හ 4මනා පමණ  ය1 2,779,000 ලබාෙගන
ෙබනවා. එකව  ය1 ලෂ 75. එම Jලධාhට සං!හ
4මනා ලබා ගැvෙ/4 ය/ මාව පනවා ෙබනවා. ෙ/ $ධාන
ධායක Jලධාhවරයාෙ# ෙප@ගCක lmමට තම5 ෙමම සං!හ
4මනා බැරෙවලා ෙබෙ.
ෙමම කm nය1ලම ඉdhප` කරලා éය4 ෙ/ ෙවලාෙY
ග හh $නාR ඇමමා සභාෙY nUයා න/ මම කැමැ5.
ෙ/ ප` කරන ලද $ධාන ධායක Jලධාhයාෙ#, - ඔට ^ව
සමාග/ ෙෂfෙX ධ අ`දැt/ ෙබනට yව.- වැrප
සහ 4මනා ෙකcපමණද -යන එක පා9Cෙ/ව දැනගන
ඕනෑ. ෙමතර/ $මාණය-, ෙ/ වාෙ#ම මහා අ` දැt/
ෙබනවා -යලා ^ව සමාගමට ෙගනා අය Jස5,
අවසානෙX4 අෙu “SriLankan Airlines” එක ෙගcඩ දාගන
බැh ත``වයකට ප`ෙවලා ෙබෙ. ෙමන ෙ/ $ධාන
ධායක Jලධාhයා ස/බධෙය එ ඉංTෙ සංගමය නඟන
ෙචදනා ග ඇමමා Nගනවාද? ග ඇමමා තමෙ#
කථාෙY4 ෙමයට උ`තරය ෙදනවා න/ මම කැමැ5. ඒවාට
ත3නාෙස ඇමවරයා හැUයට ගන Iයා මා9ග ෙමcනවාද
-යලා ෙ/ පා9Cෙ/ව දැනගන කැමැ5. පVlය
අ@ෙ@ 31 මාස -පෙX ෙටCෙකc/ එෙ මෑපව9
ෙසවකයෙ# වැඩ ව9ජනය ?ණා. වැඩ ව9ජනය Jසා එම
ෙසවා පව`වාෙගන යන -යලා එNෙය තව` ෙසවකය
420 සහ වාහන 120 outsource කළා. ෙ/ සඳහා  ය1
DCයන 560 l1ලා ෙබනවා. එම ෙසවකෙය වැඩට
ස/බධ ණා. අ@දකට  ය1 DCයන 560 යද/ කරලා
ෙ/ outsource කර එක තවRරට` පව`වාෙගන යෙ ඇ5?
ෙ/ ස/බධව $ශ්නය ෙබනවා. මම තනවා ෙ/කට` ග
ඇමමා උ`තරය ෙද5 -යලා.
ඊළඟට, සංචාරක කටE අමාත"ාංශෙX තව` කm
-පය Nබඳව මම අවධානය ෙයc3 කරන කැමැ5.
ත3නාෙසලාෙ# පVlය අය වැය ෙ1ඛන -පයම බැqවාට
පස්ෙස අපට ෙපෙනනවා, සංචාරක ව"ාපාරෙය ආ9µකයට
දායක`වය ලබා ගන කරන උ`සාහය Nබඳව. සංචාරක
ව"ාපාරෙX ය/-n ආකාරයක සංඛ"ා`මකව වැSම`
ෙබනවා. මම lය අය වැෙX සඳහ කර ආකාරයට තවම`
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Eෙර»ය රටවC එන සංචාරක5ෙ# ගණන අපට
සrෙවන yව මeටමක ෙබනවා. ෙකෙස න3`,
සංචාරක ව"ාපාරය dEm -.ම අෙu ආ9µකෙX වැදග`
ෙකcටස -යලා සලකනවා න/, ඒ සඳහා ෙවච $මාණව`
මැdහ`ම අමාත"ාංශය පැ`ෙත ෙබනවාද? අ කyතර
dස්කෙX අq`ගම, කyවාෙමදර, ෙබතර dහාවට l1ලා
බැqවාට පස්ෙස ඒ තැවල සංචාරකය වැSර ගැවෙසන බව
අපට ෙපෙනනවා. ඒ ස්ථානවලට සංචාරකය ආක9ෂණය කර
ගනට වැඩ Nෙවළ ෙබනවාද? මට න/ එෙහම එක
ෙපෙනෙ නැහැ. ෙමcකද, පVlය කාලෙX න/ කසළ
කළමනාකරණ $ශ්නය Jසා අq`ගම පැ`ෙ` m කð ෙගcඩ
ගැලා ?ණා. ෙ/ක අq`ගම ෙනcෙව5, "mගම" -යලා
සමහර සංචාරක5 පවාJ නාCකාවල -යනවා මම දැකා.
ෙවරළබඩ $ෙ@ශෙX`, රට ඇෙළ` m කð ෙගcඩ ගහලා
?ණා. ඒ වාෙ#ම මම කC සඳහ කළ ආකාරයට ආගDක
ගැr/ ස/බධෙය ආතය ?m $ෙ@ශය. අR
-පය ඇළත4 U ට, වාර නක4 nංහල හා 3ස්C/
ජනතාව අතර ගැr/ ඇ ණා. එෙහම ෙබ@4 සංචාරක
ව"ාපාරය dEm කරන අපට yවද? ඒ වාෙ#ම ඒ එන
සංචාරක5ට ග`වය සහ ආරෂාව ලැෙබන ආකාරයට
අෙu සංචාරක ව"ාපාරය හැnෙරනවාද -යන එක තම5 ෙබන
$ශ්නය වෙ. ඒ එන සංචාරක5 \ව¸මට ල කරලා,
ෙකෙස ෙහ සංචාරක5ෙ# .h මාංස උරා ෙබcන ත``වයට
ප` ෙවලා ෙබනවා Dස ඒ සංචාරක5ට ආරෂාව, Jදහස,
ෙYකය ලැෙබන ආකාරෙX වැඩ Nෙවළ ෙබcෙහ තැවල
ෙබනවා -යලා ෙපෙනෙ නැහැ. දැ]` අෙu රෙe
හැටදහසකට ආසන \-යා රත උපාධාh ඉනවා. අෙu
රෙe සංචාරක මා9ෙගපෙ@ශක5 -මඟ ෙපවන- යට
ඒ උපාධාh m කරන බැh ඇ5? ඔට දැ]ම
ෙබනවා; හැ-යාව ෙබනවා. ඕනෑ න/ අqෙත පාඨමාලා
ආර/භ කරලා, අෙu රෙe ඉහාසය, සංස්කෘය Nබඳව
ඔට උගවන yව; ජාත"තර භාෂා උගවන
yව. එවැJ ආකාරෙX වෘ`aය මඟ ෙපවන -සංචාරක
මා9ෙගපෙ@ශක5- තම5 අද ෙලකයට වමනා කරෙ.
එෙහම නැව Jක/ @දට වැ1ෙ1 ඉඳලා, භාෂාව ඉෙගන
ෙගන, එන සංචාරකෙයට ෙමcක ෙහ ෙපවලා තමෙ#
වෘ`ය කර ගනා මඟ ෙපවන හh යෙ නැහැ. ඊට
වඩා ෙලකය Nබඳ දැ]ව` වෘ`කය එෙ. ඔ
ලංකාවට එනෙකcට දනවා, ලංකාෙY ෙබෙ ෙමcනවාද,
ෙබන පහVක/ ෙමcනවාද -යලා. ඒ Jසා සංචාරක5 රවටන
ක9මාතය ෙව]වට ඇ`තටම අෙu රට
Nබඳව
සංචාරක5 ළ අමානය හැෙදන ෙX වැඩ Nෙවළකට
යා Eව ෙබනවා.
අ@දකට  ය1 DCයන, éCයන ගණ යද/ කරලා
පව`වාෙගන යන තානාප ෙසවයට වඩා අෙu රට Nබඳව
ෙහcඳ ¢fය ෙලකයට අරෙගන යන yව අය තම5
සංචාරක5 -යෙ. මම කC -Yවා වාෙ# ෙබcෙහcමය
සංචාරක5 එංගලතය, ජ9මJය, nයාව වාෙ# රටවC
පැDෙණන Jසාම අපට ඒ රටවලට -Eෙරපයට- අෙu රට
Nබඳව ෙහcඳ ¢fය අරෙගන යන yව අවස්ථාව ලැp
ෙබනවා. හැබැ5, සංචාරක සංව9ධන අමාත"ාංශය ඒ අවස්ථාව
Jවැරdව භාතයට ගනවා -යලා මට ෙපෙනෙ නැහැ.
සංචාරක5 අෙu රටට කැඳවා ගැvම සඳහා අපට ෙබන වැඩ
Nෙවළ ෙමcකද? අෙu ෙපරා¯ක ස්ථාන ආරෂා කරෙගන
ඒවා ඔට ෙපම සඳහා, ඒ වාෙ#ම අෙu වන Â, අෙu
වනාතර ෙවන yව, අෙu ආහාර R, අෙu කලා 1ප,
අෙu යාගෙහම, භාවනා ම, ආE9ෙYදය ස/බධෙය
ෙවන yව ඒ ස/බධ සංත සහ සැලV/ සහගත වැඩ
Nෙවළ නැහැ. ත3නාෙසලා lෙයc` එෙහම ද-න
yව, කැල¯ ගඟ ආ÷තව -1ගල පව`වාෙගන යන
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fාසජනක ෙබer ඩාෙY -rafting - ෙයෙදන ෙහට1 Dය
හතNස් ෙදක පමණ ඉනවා. ඔ තමට yව ආකාරයට
ඒ ක9මාතෙX Jරත ෙවනවා Dස, ඒකට අ අq`
වැඩසටහන, වැඩ Nෙවළ හðවා 4ලා නැහැ. ඔ
ෙකcෙහම හh ගඟ` ආරෂා කරෙගන ඒ වැඩ Nෙවළ ඉdhයට
අරෙගන lයාට, ආzව හැUයට එවැJ ෙ@ව1 සඳහා මැdහ`
ය E5. සංචාරක5 ඇ1ලා ෙමෙහ ෙකcෙහ හh ෙබන
ෙ@ව1 බලලා තමෙ# Jවා dන ගත කරලා යනවා. ඒ
සංචාරක5 නැවත ෙගවා ගැvම සඳහා වන වැඩ Nෙවළ
ෙබන බව අපට ෙපෙනන නැහැ. ආE9ෙYදය පැ`ෙත
බැqව` එෙහම5. ග ඇමමJ, ඔබමා දනවා, ෙහට1
Dය ආE9ෙYද ෛවද"ව ෙහ Suෙලමාධාh අරෙගන ඒ
ක9මාතය කරනවා Dස, අෙu ෙසඛ", ෙපෂණ හා ෙ@:ය
ෛවද" අමාත"ාංශය සමඟ කථා කරලා කරන වැඩ Nෙවළ
නැහැ. ඒ Jසා දැ ෙ/ සංචාරක ක9මාතය ෙප@ගCකව එක
එෙකනාෙ# ආදාය/ මා9ග බවට ප` ෙවලා ෙබනවා Dස,
රට හැUයට ෙඩcල9 éCයන ගණJ ෙගවා ගන yව
සංචාරක ව"ාපාරය Nබඳව අවධානය ෙයc3 කරලා නැහැ -යලා
මම -යනවා. අෙන පැ`ෙත ග`ෙතc` එෙහම, ෙම ෙබන
අනාර§ත බව. පාෙ9 බැහැලා ඕනෑ ෙවලාවක යන-එන
yව පhසරය ෙනcෙව5, ෙබcෙහ තැවල ෙබෙ.
සමහර තැවල සංචාරක ෙපcCn හදලා ෙබනවා. එෙහම
?ණාට හhහම ආරෂාව ලැෙබන වැඩ Nෙවළ නැහැ.
ම` ජාවාර/කවෙග ෙවන yව, එෙහම නැ`න/
ගැට කපනෙග ෙවන yව nRවන වංචා, ýෂණ,
අනවC වැළැtම සඳහා වැඩ Nෙවළ නැහැ. සංචාරක
$ව9ධනය සඳහා ෙව m කා9යාංශය අපට ?ණා.
ඔය $ව9ධන කා9යාංශයට සංචාරක සංව9ධන අර3දල
ෙබනවා. මම අහෙ, ඒ කා9යාංශය n සංචාරකය
ෙගවා ගැvම සඳහා පVlය කාලෙX කළ වැඩ Nෙවළ
ෙමcකද -යා5. ෙලකෙX රටවලට l ඒ වැඩ3yවලට
සහභාl ෙවනවා හැර, අ ට ෙගවා ගත E සංචාරකය
ෙගවා ගැvමට කා9යාංශෙය වැඩ කළාද? පVlය ආzව
කාලෙX න/ ඔය කා9යාංශයට ?m 3ද1 -TRC එෙ
3ද1වC n1 ෙරd ෙබRවා වාෙ#- ධාකාරෙX ඡද $චාරක
කටEවලට පා¢ කරග`තා. බැn1 රාජපෂ මහ`මයා බ`
පා9ස1 එවන -Yවාම, ඒ බ` පා9ස1 යවන ස1C Rෙන`
ඔය කා9යාංශෙය තම5. ඒ ට Jලධාh දැ ෙවන ෙවන
තැවල වැඩ කරන Jසා ඒවාට තැÁ ප.ෂණ අතරමඟ නතර
ෙවලා5 ෙබෙ. ෙමතැන ෙබන $ශ්නය ෙ/ක5, ග
සභාපමJ. අ ආ9µකය ස/බධව කථා කරනවා. ආ9µකය
ස/බධව ශාල බලාෙපcෙරc` හදනවා. ඒවා හැRවාට,
හhහම සංචාරකෙය ෙ/ රටට ෙගවා ගන අවධානය
ෙයc3 කර නැහැ. ෙමcකද ෙ/ අය වැය ෙයජනා ළ` මංගල
සමරර ඇමමා "vල හhත ආ9µකය - එට9$5ස් 
ලංකා" -යා -Yවාට, අවසානෙX ඉලක කර ෙබෙ ''r
r'' එෙ යන සංචාරකයා. ''r r'' සංචාරකය තම5
ෙගවා ගන උ`සාහ කරෙ. ඒ ෙව]වට nංගu[වට,
මැෙ1nයාවට එන ආකාරෙX Vෙඛපෙභl වාහන පා¢
කරන, ආදායම සත සංචාරකය ෙගවා ගන අවධානය
ෙයc3 කර නැහැ. ඒ Jසා මට -යන ෙබෙ ෙමපමණ5.
එක පැ`ත- ආගDක සහ ද"ා`මක කටE අමාත"ාංශ තම
තමෙ# කා9ය භාරය
Nබඳ නැවත සමාෙලචනය
කරගනා අතරම, ආ9µකයට ෙලc දායක`වය සපයන
yව සංචාරක අමාත"ාංශය ෙ/ Nබඳව jට වඩා අවධානය
ෙයc3 කළ E5. ග සභාපමJ, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා4ම
Nබඳව ඔබමාට ස්වත ෙවD, මෙ# කථාව අවස
කරනවා.
ෙබcෙහcම ස්5.
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ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ෙ/ අවස්ථාෙY4, dවා ආහාර ෙYකය සඳහා සභාෙY
වැඩකටE පස් ව 1.00 දවා අ` rවනවා.

{ස්\ම ඊට අ9ලව තාවකා8කව අG Hවන ලM<, අ.භා.
1.00ට KෙයOජP කාරක සභාපC3මා (ග4 ෙසZව
අෛඩ+කලනාද< මහතා) ෙF සභාපCGවෙය< නැවත පවGවන
ල:.

அதப-, அம. பி.ப.1.00 மணிவைர இைடநித%ப&'
மீ ', ெதாடகி4. +களி பிரதி தவிசாள அவக
[மா மி ெசவ அைட கலநாத] தைலைம வகிதாக.
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then
resumed, DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE
HON. SELVAM ADAIKKALANATHAN] in the Chair.

[අ.භා.1.00]

ග4 ඩ8$.~.ෙk. ෙසෙනAරGන මහතා (කක4,
වෘGය සC සබඳතා හා සබරගb සංවධන
අමාතP3මා)

(மா மி டபி[..ேஜ. ெசெனவிர$ன - ெதாழி8,
ெதாழி(ச-க உற6க ம() ச+பிரக வ அபிவி'$தி
அைம,ச)
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour, Trade
Union Relations and Sabaragamu Development)

ග Jෙයජ" සභාපමJ, අද dන පැවැ`ෙවන ෙමම
වාදෙX4 ෙශෂෙය තැපැ1 ෙසවාව ගැන වචන -පය
කථා කරන මම බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. තැපැ1
ෙදපා9තෙ/ෙY උප තැපැ1 ස්ථානාපවට 3ණ 4මට
nR  ෙබන Rෂ්කරතා රාය Nබඳව ඒ අය පV lය dනවල
මෙ# අමාත"ාංශයට ඇ` කm ඉdhප` කළා. තැපැ1
ෙදපා9තෙ/ව යටෙ` ඒ අයට අD ෙවලා ෙබන
vත"]ùල අ5වාnක/ ගැන dl dගටම මට කm ඉdhප`
කළා. ෙමය කා9Dක ආරල වශෙය ගණ ෙනcෙගන
පා9Cෙ/ව හරහා ග ඇමැමාට`, ඒ අමාත"ාංශෙX
Jලධාhට` ෙ/ ස/බධව දැ]/ 4ලා, ඒ අයෙ# අවධානය
ෙයc3 කරලා ෙ/ අයට සහනය ලබා ෙදන මම
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, ෙ/ රෙe උප තැපැ1
ස්ථානාපව 3,412 ඉනවා. ෙ/ 3,412ෙදනාම ෙනcෙය
අපහVතාවලට, »ඩනයට ෙගcR ෙවD තම5 ඉෙ. මම
එක කණ -යන ඕනෑ. 06/2006 චෙ1ඛනෙය ෙ/ අය
ය/ වැru තලයක තැ?වා. ඒ -යෙ, "එ/එ 110".  ය1
14,425ක úCක වැrප ලබා ෙදනවා -යලා එදා ඒ
චෙ1ඛනෙය $කාශ ණා. ඒ අ]ව 2009 C 17වැJ
nරාදා ගැසe JෙYදනය අ]ව උප තැපැ1 ස්ථානාපව
බඳවා ගැvෙ/4  ය1 14,425ක වැru තලෙX rවන බව
JෙYදනය කළා. ඒ අ]ව ලබා R ප`/ C වල ෙ/ වැru
තලය පැහැdCව සටහ කරලා ෙබනවා. න3`, තැපැ1පමා
n "ධ/52/2016" අංක දරන C ෙය ෙමම වැru තලය
 ය1 13,120 දවා අ කරලා ෙබනවා. ෙ/ක ස/$දා5ක
වශෙය ෙනcෙකෙරන ෙදය. කා9Dක ෙෂfෙX ය/ -n
ෙසවක කzඩායමකට වැrප Jයම ණාම, එෙහම නැ`න/ ඒ
වැrප $කාශයට ප` කරලා ෙගYවාට පVව එය අ කරන
yවකම නැහැ. ඒක සාමාන"ෙය ෙකෙරෙ නැහැ.
Jෙයජ" සභාපමJ,
පV lය දවස්වල RCබල
මzඩලෙX` ෙ/ $ශ්නය ආවා. RCබල මzඩලෙX
ඉංTෙවට වැru වැS -.ම කරලා ෙබනවා -යලා,
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පා9Cෙ/ව

[ග ඩ¬CY.·.ෙ¡. ෙසෙනර`න මහතා]

අෙන ෙ¯වල Jලධාh ඒකට @ධ ණා. @ධ ෙවලා
ඒ අය -Yවා අපට වැru වැS ම එපා, න3` ඉංTෙ
මහ`වට ලබා 4ලා ෙබන වැru වැS ම අ කරන
-යලා. එතෙකcට මට aR කරන ණා, එෙහම කරන බැහැ
-යලා. ඒ අයට එම වැrප කාලය ස්ෙස ලබා 4ලා ෙබනවා.
ඒ වැrප ඒ අය ලබාෙගන ෙබනවා. 4 වැrප අ කරන
yවකම නැහැ. අ සාමාන"ෙය කා9Dක ෙෂfෙX
එෙහම යවර ගෙ නැහැ. 4 වැrප අ කරෙ නැහැ.
තැපැ1පමාෙ# C ෙය වැrප අ කළා පමණ ෙනcෙව5.
jට කC  ය1 14,425ක වැru තලෙX rවා ඒ අයට
ෙගව වැrෙප වැSර ෙගb 3දල අ කර ගැvමට අද කටE
කරලා ෙබනවා. ෙ/ක -nෙස`ම අ]මත කරන yව
ෙදය ෙනcෙව5. එම Jසා ෙ/ ස/බධෙය ෙශෂෙය
සලකා බලන -යලා මම ග ඇමැමාෙග සහ
තැපැ1පමාෙග ඉ1ලා nUනවා.
ෙසනVරාදා වැඩ 4මනාව Nබඳව` $ශ්නය ෙබනවා.
ග/බද තැපැ1 කා9යාලවල ෙසනVරාදා` වැඩ කරනවා -යලා
අ දනවා. ග/බද තැපැ1 කා9යාල ෙසනVරාදා` වෘත කරලා
ෙබනවා. හdnෙX 3@දරය ගන, ෙවන ය/ අවශ"තාව
ඉෂ්ට කර ගන වමනා ෙවන Jසා ෙ/ ෙසවාව ඉතා ෙහcඳ5.
තැපැ1 ෙදපා9තෙ/ෙY ෙබcෙහ ෙදෙන ෙසනVරාදා dනෙX
ෙසවෙX ෙයෙදනවා. ඒ nයq ෙදනාට ෙශෂ 4මනාව ලබා
ෙදනවා. න3`, උප තැපැ1 ස්ථානාපවට එම 4මනාව
ලබා ෙදෙ නැහැ. ඒ අයට ෙශෂ 4මනාව ලබා ෙදෙ
නැහැ. ඒ අය ෙසනVරාදා වැඩ කළ` සාමාන"ෙය ලැෙබන
ෙYතනයම තම5 ලැෙබෙ. -nම ෙශෂ 4මනාව ලබා
ෙදෙ නැහැ. තැපැ1 ෙදපා9තෙ/ෙY එකම ආකාරයට
ෙසවය කරන ෙ/ අයට ෙදයකට සැලtම $ඥාෙගචර5
-යලා -ඥානවත5 -යලා- මම තෙ නැහැ. එම Jසා මම
කණාෙව ඉ1ලනවා ෙ/ Nබඳ අවධානය ෙයc3 කරන
-යලා.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

Hon. Minister, you have two more minutes.
ග4 ඩ8$.~.ෙk. ෙසෙනAරGන මහතා

(மா மி டபி[..ேஜ. ெசெனவிர$ன)
(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

Okay. I will be finishing my speech, Sir.
ඊළඟට, Jවා ස/බධව` ෂමතාව ෙබනවා. තැපැ1
ෙදපා9තෙ/ෙY Jලධාh සඳහා ව9ෂයකට Jවා 45 ලබා
ෙදනවා. කJෂ්ඨ ෙසවක5 සඳහා` Jවා dන 45 ලබා
ෙදනවා. න3` උප තැපැ1 ස්ථානාපවට ලබා ෙදෙ
Jවා dන 28 පමණ5.
එතෙකcට ෙමතැන` ඒ අයට ෙවනස්කම ෙබනවා. $¾ත
Jවා හා »තෘ Jවා ද ෙ/ ආකාරෙයම අD කර ෙබනවා.
එකම ෙදපා9තෙ/ෙY වැඩ කරන අJ` ෙසවකයට වඩා
අසාධාරණ යට, ඉතාම පහළ මeටෙ/ සැල-1ල උපතැපැ1
ස්ථානාපව ෙකෙර දවනවාය -යන කාරණය මම
මත කරනවා. ෙශෂෙයම ෙ/ අ පාක/ සරලා, ඒ අය
තෘuම` ෙකcටස බවට ප` කරන -යා ග
ඇමමාෙග]`, තැපැ1පමාෙග]` ඉ1ලා nUD, මෙ#
කථාව අවස කරනවා.
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ග4 අ4<Mක .නා< මහතා

(மா மி அ'&திக பனா&)
(The Hon. Arundika Fernando)

ග Jෙයජ" සභාපමJ, අද dන සාකඡා කරන
අමාත"ාංශ අතh, සංචාරක සංව9ධන හා Iස්යාJ ආගDක
කටE අමාත"ාංශය ස/බධව වචන tපය කථා කරන මම
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. පV lය dනවල මම ෙමම
අමාත"ාංශෙX Jෙයජ" ඇමවරයා ෙලස වැඩකටE කළා.
ව9තමානෙX සංචාරක අමාත"ාංශය භාරව වැඩකටE කරන
ෙජ අමරංග ඇමමා සමඟ මට අR ෙදකක තර
කාලය වැඩකටE කරන අවස්ථාව ලැ?ණා. එම කාලය ළ
අ ශාල වශෙය සැලV/ හැRවා. ඒ වාෙ#ම තම5, දැවැත
අමාත"ාංශ tපයක වැඩ කර ෙබන පළ@ද` එක; ඒ
අ`දැt/ එක; අෙu ග ඇමමා ෙමම සංචාරක ව"ාපාරය
ශාල වශෙය dEm -.ම සඳහා සංචාරක අමාත"ාංශය,
සංචාරක සංව9ධන අකාhය, සංචාරක $ව9ධන කා9යාංශය, Sri
Lanka Convention Bureau එක සහ ෙහට1 පාසල -යන
nයqම ආයතන සඳහා JයDත සැලැස්ම හදලා, ඒ වැඩකටE
ආර/භ කළා. හැබැ5 ග ඇමමා සභාෙY ඉන ෙවලාෙY
මට කනගාrෙව ණ` ෙ/ කාරණය -යන n@ධ ෙවනවා.
ඇමමාෙ# nතැ× පhd, ඇමමාට ඕනෑ යට, අ ඒ
සාකඡා කළ ආකාරයට, Jලධාh සමඟ අ කථා කළ
ආකාරයට, ෙ/ අමාත"ාංශෙX ඒ වැඩකටE Uක කරන අ ට
අවස්ථාව ලැ?ෙz නැහැ. මම ඒ සඳහා එක උදාහරණය
-යන/. ෙමම අමාත"ාංශයට අය` ආයතනය තම5
සංචාරක $ව9ධන අකාhය. ෙ/ රෙe සංචාරක $ව9ධන
අකාhයට 3ද1 එෙ ෙමෙහම5. ත3නාෙසලා
ෙහටලයකට l කෑම කෑවාම ඒෙක nයයට 1 ෙමම
අකාhයට එනවා. ඊළඟට, ^ව ගමන යන ෙකcට අෙu රෙe
^ව මóෙ# බ@ෙද]` ෙමම අකාhයට 3දල ලැෙබනවා.
හැබැ5 ජනතා 3 ෙපර3ෙz මමා -Yව ආකාරයට,
ෙ/ ආzව බලයට ප` ෙවලා අR ෙදක ගත ෙවලා` ෙවන
ෙවන රටවල ෙබන ස3yවලට, සා/$දා5ක උෙළලවලට,
නැ`න/ tourism fairsවලට lයා Dස, අ ට හhයටම
promotion එක කරගන හ/බ ෙz නැහැ. ෙ/ ක9මාතය
dEm කරන ඇමමාට ෙලc වමනාව ?ණා.
ෙ/ රටට සංචාරකය එන $ධාන රටව1 6, 7
ෙබනවා. ඒ හැම රෙeම PR Agency එක ප` කරලා, ඒකට
තමෙ# JෙයTතෙය ප` කරලා, අම ගණෙ තානාප
කා9යාලවල ඉන වා¯ජ Jලධාh - Commercial Officers හරහා ෙහ ෙ/ රටට $ව9ධන කටE කරන එමාට ශාල
වමනාව ?ණා. මම තන යට එමාෙ# ඒ වමනාව
ඉෂ්ට ෙz නැහැ. අද අq ප`  nUන උදය නානායකාර
මැමා ෙ/ ෙෂfෙXම ෙකෙන. ඒ Jසා ෙ/ අ@ෙ@ව`
ඒ $ධාන රටව1 හත අර3m කර ෙගන digital marketing
කරලා ඒ $ව9ධන කටE n@ධ කරා -යලා අ
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. ග Jෙයජ" සභාපමJ, ඒ
$ව9ධන කටE කෙළ නැ`න/ ෙ/ රටට සංචාරකය එෙ
නැහැ. ඒ Jසා අJවා9යෙයම ඒ $ව9ධන කටE n@ධ
කරන ඕනෑ. මම එක දවස දැකා, CNN පවාJෙX
$වෘ` කාශෙය පස්ෙස මාලdව5න ගැන වැඩ සටහන
යනවා. ඒවා තම5 $ව9ධන කටE -යෙ. අෙu රට ගැන
එවැJ වැඩසටහ ෙමcනවාව` නැහැ. අෙu රට ෙකcතර/
Vදර ýපතද? අපට ෂ්ටාචාරය ෙබනවා; නට?
ෙබනවා; ස්වභාක ෙසද9යය ෙබනවා; ෙවරළ aරය
ෙබනවා. අ ඒ හැම අම අංග ස/[9ණ රට. ඒ Jසා ඒ
$ව9ධන කටE සඳහා කරනා b කා9යාවCය jට වඩා
කා9යෂම ය Eය -යලා මම තනවා.
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ග Jෙයජ" සභාපමJ, ලංක ^ව ෙසවය ගැන
අද අ කනගාr ෙවනවා. අෙu ජාක ^ව ෙසවය තම5
ලංක ^ව ෙසවය. අෙu රටට $ධාන වශෙයම
සංචාරකය එෙ ජ9මJය, $ංශය වාෙ# රටවC. ග
සභාපමJ, අද ඒ රටවලට ගම වාර නව`වලා ෙබනවා.
අ ගණෙ ජ9මJයට, $ංශයට එක ^ව ගම වාරය
පව`වන ?ණා. අද ඒක ස/[9ණෙයම නව`වලා
ෙබෙ.
අෙu ^ව ෙතcrෙපcළ ගැන` අවධානය ෙයc3 කරවන
ඕනෑ. අද සංචාරකයට ෙනcෙව5, අෙu රෙe අයට ණ` එපා
වන තැන බවට අද අෙu ^ව ෙතcrෙපcළ ප`ෙවලා
ෙබනවා. ග Jෙයජ" සභාපමJ, ^ව ෙතcrෙපcළ
සංචාරකයට සහ මÛට jට වඩා පහVක/ සලසන, ෙහc
Nගනා b තැන ය E5. ඒ වාෙ#ම ආගමන ගමන
ෙදපා9තෙ/ව - Department of Immigration and
Emigration - උෙ@ පාදර සංචාරකෙය ආවාම අම ගණෙ
භ පතෙව` නැහැ. අ දනවා, ෙලකෙX ෙවන` රටවලට
lයාම නා 3V 3¯ ඒ රටට එන සංචාරකය Nගනවා;
ඒ අය එක කථා බහ කරනවා; භ පතනවා. න3` අෙu රෙe
එෙහම ෙදය කරෙ නැහැ. ඒ Jසා මම තෙ ඒ වාෙ#
ෙ@ව1 අJවා9යෙයම n@ධ ෙවන ඕනෑ -යලා5.
ග සභාපමJ, සංචාරක ක9මාතය සඳහා Sri Lanka
Tourism Development Authority approval
එක ෙබන
ආයතන හකට, හතNහකට ම`පැ බලපf ෙදන ඕනෑ,
අම ගණෙ ඒ සංචාරකය සඳහා. අ සංචාරක ව"ාපාරය ගැන
කථා කරනවා. හැබැ5, අR ගණනාව ස්ෙස ෙ/ ව"ාපාරය
කරන, අq ව"ාපාර ආර/භ කළ, Sri Lanka Tourism
Development Authority approval එක ලැp ෙබන ආයතන
හකට, හතNහකට අද වන ට ම`පැ බලපf 4ලා නැහැ. ඒවා
ර කරෙගන ඉනවා. රග9, Iකe වාෙ# ඩා කරන $ධාන
sports clubs ෙකcළඹ ෙබනවා. ඒවාෙX ම`පැ බලපf අq`
කරෙ නැහැ. ඒ වාෙ#ම, $ධාන වශෙය සංචාරක
අමාත"ාංශයට අ5 ]වරඑNය වැJ $ෙ@ශවල ෙබන සංචාරක
Jෙතනවල ම`පැ බලපf ගැන රජෙX ෙශෂ අවධානය
ෙයc3 ෙවන ඕනෑ. අෙu රෙe සංස්කෘය ෙබනවා තම5. ඒ
nය1ලම ඇ`ත. හැබැ5 Sri Lanka Tourism Development
Authority එක approve කළ තැවලට අම ගණෙ ෙ/
ම`පැ බලපf ලබා 4ම සඳහා වැඩ Nෙවළ Iයා`මක
කරන ඕනෑ.
ෙ/ අවස්ථාෙY සංචාරක ෙහට1 පාසලට ෙශෂ ස්ය
hනමන ඕනෑ. එය ඉතාම ෙහcඳ ෙකෙන යටෙ` පව`වා
ෙගන යනවා. ෙලකෙX අෙන` රටව1 එක ස/බධ ෙවලා,
අෙන` ශ්වද"ාල ස/බධ කර ෙගන ෙ/ සංචාරක ෙහට1
පාසල dEm -.ම සඳහා VJ1 dසානායක මැමා දැවැත
ෙමෙහය ඉෂ්ට n@ධ කරනවා. ෙහට අJ@දා වන ට ෙ/
සංචාරක ෙහට1 පාසC éවන දවට දැවැත ඉ1qම
එනවා. අ දනවා ෂැං-ලා, හයe, වාෙ# ෙහට1 අෙu රටට
එන ෙවලාෙY, මැhයe, úව  වාෙ# ෙහට1 ඇ1ලා
ෙබන ෙ/ ෙවලාෙY, ෙහට1 ක9මාතය, සංචාරක
ක9මාතය ශාල වශෙය dEm ෙවන ෙවලාෙY ඒවාට ශාල
වශෙය මානව ස/පත වමනා ෙවනවා. ෙහට1
ස/බධෙය ආක1පමය ෙවනස රෙe දව ළ ඇ
කරලා, ඒ N \-යා අවස්ථා ශාල වශෙය ෙබන
ෙෂfයට ඒ අය é කරන ඕනෑ. ඒ අය é කරන ෙහට1
පාසල දැවැත Iයා මා9ගය ආර/භ කරලා ෙබනවා. ඒ
සඳහා ඒ අයට ශය ලබා ෙදන ඕනෑ. මම කC]` -Yවා
වාෙ# දැ ඒ කා9යාංශෙX කාව ර`නායක මැමා ඉනවා.
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පට ෙගන කරෙගන යන5, ග ඇමමJ. මම තන
යට ඒ කටE කරෙගන යෑමට අවශ" ශය, ෛධ9යය හා
අවස්ථාව ඔබමාට ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම තම5 අමාත"ාංශෙX
ෙ1ක/මා` ඉතා ෙහcඳ පළ@ද ෙබන ෙකෙන. එමා
ලංකාෙY ට ජනාප ෙ1ක/වරෙය වන බැ¹ම
රෙක මහ`මයාෙ# තා; ඇසළ රෙක මැමා. එමා
ෙහcඳ අ` දැtම ලබා ෙබන ෙකෙන. ඒ වාෙ#ම හැම
තැනම වැඩ කරලා පළ@ද ලබා ෙබන ෙකෙන. මම
තන යට දැ ෙ/ අමාත"ාංශය වැඩට බන ඕනෑ කාලය
ඇ1ලා ෙබනවා. උදය නානායකාර මැමලා, කාව
ර`නායක මැමලා -ඒ nයq ෙදනා- එක වැඩට බැහැලා
දැ වැඩ පට ගන ඕනෑ. එක එක Jලධාh අ!ාමාත"
ෙ1ක/ කා9යාලෙX ඉඳලා, එෙහම නැ`න/ ජනාප ෙ1ක/
කා9යාලෙX ඉඳලා කථා කරලා, එක එක අයෙ# වමනාවට
country
branding
-යනවා;
ෙලකෙX
consulting
companiesවලට ෙලcවට ස1C ෙගවලා, "ෙ/වා ෙ/ $ව9ධන
කටE සඳහා" -යලා ෙලc plans හදනවා. න3` අෙu
Jලධාhට ඊට වඩා හැ-යාව ෙබනවා. අෙu අමාත"ාංශවල
nUන Jලධාh වාෙ#ම ෙ/ nයq Jලධාhට ඒ හැ-යාව
ෙබනවා. න3` ග ඇමමාෙ# දෑ` බැඳලා ෙබෙ.
එමාෙ# දෑ` Jදහස් කරලා ෙදන. එෙහම Jදහස් කරලා ෙ/
කටE කරෙගන යන එමාට අවස්ථාව ෙදන.
ජනතා 3 ෙපර3ෙz ම, ග නCද ජයස්ස
මමා එමාෙ# කථාෙY4 සංචාරකයට ෙබන පහVක/
ගැන, සංචාරකයට ෙබන ආරෂාව ගැන සඳහ කළා. අද
ෙවන ෙකcට, සංචාරකය සඳහා ෙලකෙX ඟ රටව1වල
රජය Nම රෂණ මය ආර/භ කරලා ෙබනවා.
සමහර රටවල ඟ අය ෙප@ගCක රෂණ සමාග/වC
තම5 ඒ රෂණ කටE n@ධ කරෙගන එෙ. හැබැ5, ඟ
ෙYලාවට අ ද-න ෙදය තම5, ඒ ෙගc1ලට ෙමෙහ4
අනර n@ධ ණාම වdය ගන ය නැම. ෙ/
රෙe4 මැෙණc` අ ගණෙ ඒ රටට DJය ෙගJයගන
ය නැහැ. ඒකට ආධාරය ෙදන yවකම අෙu
රජයට නැහැ. ඒ Jසා ඒ අය ෙව]ෙව රෂණ මය සකස්
-.ෙ/ අවශ"තාව ෙබනවා.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, තව එක කාරණය සඳහ
කරන ඕනෑ. සංචාරක ව"ාපාරය සඳහා අෙu අභ"තර domestic- ^ව ගම ෙසවය ඉතාම අවශ" කාරණය ෙවලා
ෙබනවා. අද වන ට ^ව හ3දාව තම5 අභ"තර ^ව
ගම කටE කරෙ. ඒකට` රෂණය නැහැ. ඒ Jසා
සමහර අය ඒවාට නlන බය5. ඒ Jසා ජාක ^ව ෙසවය -
ලක ^ව ෙසවය- සමඟ අෙන ෙප@ගCක ^ව ෙසවා
ස/බධ කරෙගන, අභ"තර ^ව ෙතcrෙපcළව1 Uක
නකරණය කරෙගන, අභ"තර ^ව ෙතcrෙපcළවලට
ගමනාත ආර/භ කරලා, ඒ තැවලට අවශ" කරන පහVක/
4ලා ඒවා සංචාරක ව"ාපාරයට දායක කර ගන ඕනෑ. එෙහම
නැ`න/ ඉdh කාලෙX4 ෙලc ගැටqව ඇ ෙවනවා. ග
Jෙයජ" සභාපමJ, ලංකාවට දවසකට, ෙදකකට එන
සංචාරකය කrනාය- බැහැලා ණාමලයට මහාමා9ග
ඔස්ෙස l එන ෙකcට, පැය හය-හත ගත ෙවනවා. ඒ Jසා
අJවා9යෙයම අභ"තර ^ව ගම ෙසවය වැSdEm
ෙවන ඕනෑ.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

Sri Lanka Convention Bureau එක`, ඒ Jලධාh hස`
දැ ෙහcඳ5. ඒ Jලධාh Uක ෙහcඳ5. දැ ෙබෙ වැෙ¹

ග මමJ, ඔබමාට තව නාS ෙදකක කාලය
ෙබනවා.
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පා9Cෙ/ව

ග4 අ4<Mක .නා< මහතා

(மா மி அ'&திக பனா&)
(The Hon. Arundika Fernando)

ග Jෙයජ" සභාපමJ, ඊළඟට අෙu රෙe ෙවරළ ගැන
කථා කරන මා බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. ෙලකෙX Vදරම
ෙවරළ aර න/ කරන ෙකcට, $ධාන වශෙයම න/ කරන
ෙවරළ තම5 ලංකාෙY ෙවරළ. අපට ඒක ෙලc ආඩ/බරය.
ලංකාෙY beaches තම5 ෙලකෙX ෙහcඳම ෙවරළ හැUයට න/
කරලා ෙබෙ. හැබැ5, අද ෙවන ෙකcට, ෙවරළා÷තව ඉතාම
නරක ත``වය ෙබෙ. ෙවරළා÷තව හhයාකාරව පhසර
සංරෂණ කටE n@ධ ෙවෙ නැහැ. ඒ Jසා ඒ
ස/බධෙය ෙවනම වැඩ Nෙවළ රජෙය ගත E5.
අද වනට සංචාරක අමාත"ාංශයට ය/-n 3දල ෙව
ෙවලා ?ණ`, ඇ`තටම බැqවාම එම 3ද1වල $මාණය ඉතාම
අ බව ෙපv යනවා. මම දැකා, homestay tourismවලට ෙව
කර ෙබන 3ද1 $මාණය. එය, DCයන 105. හැබැ5, ඒ 3දC
කරන යෙ ෙමcකද -යලා න/ මම දෙ නැහැ.
සංචාරක ක9මාතෙX ෙයෙදන අq` ව"වසායකයට රජය අත
ෙදන ඕනෑ; තණ ව"වසායකයට රජය අත ෙදන ඕනෑ.
අ ගණෙ අ ෙපcCයට ණය 3දල ෙහ ලබා 4ලා ෙහට1
ආර/භ කරන, ෙහට1 වැSdEm කරන ඒ අයට අවශ"
කරන සහෙයගය ලබා ෙදන ඕනෑ.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, three-wheelers ස/බධව`
-යන ඕනෑ. අම ගණෙ ෙ/ three-wheelers පදවන
hයැRරාෙ#
රයව` ගහන ඕනෑ.
ටරටවල ෙ/
ස/බධෙය ෙබන මෙYදය ඉdh කාලෙX4 ලංකාෙY` ඇ
ෙවන ඕනෑ. ෙ/ three-wheelersවC ගම යන ෙ@:ය
සංචාරකයට $ධාන වශෙය ෙලc අනාර§තබව
ෙබනවා. අම ගණෙ ඒ hයැRරාෙ# නම, telephone number
එක, රය එම රථෙX ගහන ෙ/ රෙe ෙපcnය` එක
ස/බධ ෙවලා අමාත"ාංශය දැව` එම වැඩ කටE`ත පට
ගන ඕනෑ.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, ඒ වාෙ#ම තම5
ආෙයජකෙය ආවාම - -යන ල¡ජ5, මම න/ BOI එක
ගැන කථා කරෙම නැහැ. එය, ස/[9ණෙයම failed
ආයතනය. BOI එක -Yවාම -
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අ ඒ ගැන දනවා. ග අමාත"මJ, ඒ අ@දැtම පා¢
කරලා, Jලධාh hස` එකාV කරෙගන ෙ/ ගමන යන
-යා මම ඔබමාට -යනවා.
ග අමාත"මJ, මා නැවත වතාව ෙ/ ෙවලාෙY මත
කරනවා, සංචාරක සංව9ධන අමාත"ාංශෙX 3ද1 අමාත"ාංශය`
අ]මත කළ වාහනයක $ශ්නය ෙබන බව. ඒ වාහනය Nබඳ
$ශ්නය` අද අ1ලස් ෙකcDසමට l ෙබන බව
ත3නාෙසලා දනවා.

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

ග මමJ, ත3නාෙස ඉdhප` කර ඒ වැදග`
ෙයජනා Uක Iයාවට නඟන ෙ/ පැ`තට ඇ` ආෙය` වාS
ෙවන. Jෙයජ" අමාත"කම අරෙගන ආෙය` වැඩ කරන.
[බාධා -./]

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ත3නාෙස එමාට සැලෙY නැහැ ෙ. සැලවා න/
එමා ෙ/ පැ`තට එෙ නැහැ. සැලෙY නැහැෙ. [බාධා
-./]

ග4 අ4<Mක .නා< මහතා

(மா மி அ'&திக பனா&)
(The Hon. Arundika Fernando)

ග Jෙයජ" සභාපමJ, ෙ/ ආzෙY ෙබන
R9වලකම ගැන -යලා මෙ# කතාව නතර කරන/. ග
අමාත"මJ, ෙ/ ආzෙY ඉනවා, ෙ/ ආzව නාශ කරන
ෙකcටස;  ලංකා Jදහස් පෂයට හා එ» එකට ස/බධ
ෙකcටස. ෙ/ ආzෙY nUD ෙහcරක/ කරන, ýෂණ කරන,
-nම වැඩ Nෙවළ නැ hස ඉනවා. ඒ hස දා
තම5 මට පෂයට එන n@ධ ෙz. මා නැවත ආz
පෂයට එන එක ෙනcෙව5 වැදග`. ෙ/ ආzව ඉdhයට
පව`වාෙගන යන න/ අම ගණෙ ඒ කzඩායම අ5
කරන. අ5 කරලා, ෙහcඳ කzඩායම එක ෙ/ ගමන
යන -යD මෙ# වචන ස්ව1පය අවස කරනවා.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

[

பி.ப. 1.20]

ග මමJ, ඔබමාට JයDත කාලය අවස.

ග4 අ4<Mක .නා< මහතා

ග4 ඩFලස් ෙ6වාන<දා මහතා

(The Hon. Arundika Fernando)

(The Hon. Douglas Devananda)

(மா மி அ'&திக பனா&)
මම තව` කාරණය -යා කතාව අවස කරන/. මට
ත`පර tපය ෙදන.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

BOI එක ස/[9ණෙයම failed ආයතනය බවට ප`
ෙවලා ෙබනවා. ආෙයජකය ආවාම වැඩ කර ගන හැම
තැනම යන ඕනෑ. ඒ Jසා අම ගණෙ සංචාරක සංව9ධන
අමාත"ාංශයට ඒ බලය ෙදන. සංචාරක සංව9ධන අමාත"ාංශය
ස ඉඩ/ Uක ෙහ ආෙයජකයට හhයාකාරව ෙදන අවශ"
බලය එම අමාත"ාංශයට ෙදන. ග Jෙයජ" සභාපමJ,
ෙශෂෙයම ග අමාත"මාට ඒ සැබෑ වමනාව ෙබනවා.

(மா மி டளG ேதவான&தா)

ெகௗரவ பிரதி தவிசாள அவகேள, இைறய தின
ஆ அைம!"#க$ ெதாடபிலான '(நிைல விவாத
நைடெபகிற நிைலயி*, என, க-,#கைள. இ/'
பதி0 ெச1வத2' வா134# ெகா5தைம#காக நறிைய
ெதாிவி,#ெகா$கிேற.
ேம6, விவாததி2' எ5,#ெகா$ள3ப5கிற
அைம!"களி* 4த சாசன அைம!" 789 சமய
அ6வ*க$ அைம!" அட/'கிறன. அ:ைமயிேல எம,
நா;<* ஜி>ேதா;ைட3 ப'தியி* ஒ- ,ரதி@டவசமான
நிைல ஏ2ப;<->த,. தி;டமிட3ப;ேடா, தி;டமிட3
படாமேலா நா;<ேல சBக/கC#கிைடயி* இDவா
ஏ2ப5கிற சி2சி ச!சர0க$, இதியி* இனவாத
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ாீதியிலான சாய/க$ Fச3ப;5 பாரGரமான வைகயி*
வள, விட3ப5கிற நிைலைமகைளேய அதிகமாக#
காண#I<யதாக இ-#கிற,.
எம, நா;<ைன
ெதாட>, பத2ற நிைலயி* ைவ,#ெகா$வைத
வி-4கிற, எம, நா;< ெபா-ளாதார வள!சிைய
த5#கிற ேதைவ ெகா:5$ள தீய ச#திக$ இதைகய
ெசய2பா5கைள ேம2ெகா$கிற நிைலைமகC இ*லாம
9*ைல. அ>த தீய ச#திக$ ெவளிநா5களி6 இ-#கலா,
உ$நா;<6 இ-#கலா. ெவளிநா5களி* இ-#கிற தீய
ச#திகC#' உ$நா;<6$ள தீய ச#திக$ உதவலா.
இதைகய ஆேரா#கியம2ற நிைலைமக$ எம, நா;5#'
த2ேபாைதய நிைலயி* ெபா-தமானத*ல.
1983ஆ ஆ:5 ஏ2ப;ட Kைல# கலவரைத, இ>த
நா;<* உ$ள சி/கள ெபௗத ம#கC#' தமிL
ம#கC#' இைடயி* ஏ2ப;ட கலவர என# ெகா$ள
7<யா,. 'கிய அரசிய* ேநா#க/க$ காரணமாக ஒ-சில
அரசிய*வாதிகளா*
தி;டமி;5
ேம2ெகா$ள3ப;ட
சதியாகேவ அ, க-த3பட ேவ:5. இதைகய அ<3பைட
யி6 எம, நா;<* ப*ேவ 'ழ3ப/க$ ஏ2ப5த3ப;5,
பின அைவ இனவாத, மதவாத ேமாத*களாக
உ-வா#க3ப5கிறன. இ>த Kைல# கலவரதி* தமிL
ம#க$ மீ, தா#'த*கைள நடதி, அவகைள# ெகாைல
ெச1,, அவகள, ெசா,#கைள அழிதவகைள
அரசிய*வாதிகளி ைக#I9களாக# காN நா,
அ3பாவி தமிL ம#கC#' அைட#கல ெகா5,,
கா3பா2றிய சி/கள ம#கைள! சி/கள ெபௗத ம#களாக#
காNகிேற. இேத மாததி*தா ெவ9#கைட! சிைற3
ப5ெகாைலக$ இடெப2றி->தன. ெமாதமாக 72 தமிL
அரசிய* ைகதிக$ இ->த நிைலயி*, அதி* 35 ேப Kைல
25ஆ திகதி. 18 ேப Kைல 27ஆ திகதி.
ெகா*ல3ப;டன. இதி* உயி பிைழத 19 ேபாி* நாT
ஒ-வ. இ>த3 ப5ெகாைல. அ#கால அரசிய* நிகL!சி
நிர9 தி;டமி;ட ஒ- சதியாகேவ இ->த,.

வ-டா வ-ட சி/கள, தமிL3 4தா:5#
காலக;டதி* ெதப'தியி* ஒ- ,:53 பிர"ர சேகாதர
சி/கள ம#களிைடேய விநிேயாகி#க3ப;5 வ-வ, ஒவழ#கமாகிவி;5$ளைத# காண#I<யதாக இ-#கிற,.
அதாவ,, '789கள, கைடகளி* ெபா-;கைள வா/'வ
ைத3 4ற#கணி3ேபா' எற அ<3பைடயி* அ>த ,:53
பிர"ர அைம>தி-#'. அ>த ,:53 பிர"ரைத3
பா#கிறேபா,, அத பினணியி* வதகக$ சில
இ-3பைதேய அறி>,ெகா$ள 7<.. வதககளி
'கிய வியாபார ேநா#க க-தி இ>த ,:53 பிர"ர
ெவளியிட3ப;டா6, அத Bலமான க-,க$ சேகாதர
சி/கள ம#க$ மதியி* இனவாத நVைச விைத3பதாகேவ
இ-#கிற,. 'கிய "யலாப அரசிய* ேநா#க/கைள
G#கி எறி>,வி;டா*, எம, நா;<* இன/கC#கிைடயி*
ேமாத*க$ ஏ2பட வா134க$ இ-#கா, எேற நா
க-,கிேற. வட#ைக. கிழ#ைக. ெத2ைக.
ேசேத Iகிேற. ெபா,வாக எம, ம#களிைடேய
இனவாத எப, கிைடயா,. அ, இ>த! "யலாப# 'கிய
ேநா#க/ெகா:ட அரசிய*வாதிகளா* "ழ2சி 7ைறயி*
எம, ம#க$ மதியி* திணி#க3ப;5 வ-கிற,.
எம, நா;<* அ:ைமயி* பாரா;டத#க ஒநிகLவிைன# காண#I<யதாக இ->த,. அதனக*ல ரஜ
மகா விகாைரயி பிரதம விகாராதிபதியான ச/ைக#'ாிய
பனில ஆன>த ேதர அவக$ தன, ெசா>த 7ய2சியினா*
789 மாணவகள, நல க-தி கபஹா, திகாாிய அ*-
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அ8ஹ மகா விதியாலயதி
B மா<#
க;<டெமாைற# க;<# ெகா5தி->தா. ேமத'
ஜனாதிபதி ைமதிாிபால சிறிேசன அவக$ அைத திற>,
ைவதா. அ>த# க;<டதி2' ேம2ப< பாடசாைல
நிவாக இ>த ேதராி ெபயைரேய X;<யி-#கிற,.
ேதசிய ந*9ண#க க-தி யாL3பாணதி* இ>, மாணவ
கC#' எதிகாலதி* ஒ- ப$ளி#Iட க;<#ெகா5#க3
ேபாவதாக இ>த ேதர ேம6 ெதாிவி,$ளா. இ,தா
உ:ைமயான ேதசிய ந*9ண#க! ேம2ப< க;<டைத
அரசா/க க;<# ெகா5தி->தா*, அ, ேதசிய
ந*9ண#கம*ல; அ, அபிவி-தி! இன/கC#கிைடயி*
ஐ#கிய ஏ2பட ேவ:5ெமற உ:ைமயான, பாி"தமான
எ:ண/ெகா:ட ெபௗத ேதரக$ ம2 ெபௗத ம#க$
இ>த நா;<* நிைறயேவ இ-#கிறன. இதைகய
நிைலயி*தா, சில தீய இனவாத ச#திகளா*, 'கிய
"யலாப ேநா#'ைடய அரசிய*வாதிகளா* G:ட3ப5
கிற சில ைக#I9க$ ெபௗத ம#க$ இ*லாத வட#',
கிழ#' உ;ப;ட ப'திகளி* இரேவா<ரவாக 4த
ெப-மானி சிைலகைள# ெகா:5வ>, ைவ,வி;5!
ெசவி5கிறன.
4த ெப-மாைன. ெபௗத
மதைத. அவமதி#' ெசயலாகேவ இைத நா
கா:கிேற. இதைகய ெசய*க$ ெதாடபி*
விமசன/க$ எ(கிறேபா,, "இ>த3 ெபௗத நா;<*
வட#', கிழ#கி* ெபௗத விஹாைரக$ அைம3பத2'
தமிழகC 789கC தைடயாக இ-#கிறன" எ
அேத இனவாத ச#திக$ பிரசார ேம2ெகா$கிறன. இ,
தவறான விடயமா'. இதைகய 'ழ3ப/கைள ஏ2ப5,வ
த2காகேவ இ>த தீய ச#திக$ 4த ெப-மானி
சிைலகைள#
ெகா:5வ>,
ைவ,வி5கிறன
எப,தா உ:ைமயான விடயமா'. இDவா ஒமதைத ம9னமா#க# Iடா,. ஒ- மததிமீ, ஏைனய
மததின-#' மதி34 ஏ2ப5கிற வைகயிலான
ெசய2பா5கேள 7ென5#க3பட ேவ:5.
.த உ#கிரமாக நைடெப2ற காலதி* யாL3பாண
நாக விஹாைரைய நா/க$ கா3பா2றியி->ேதா. ஒ-சில
இனவாத ாீதியாக அறி ேவெறா- ேதைவ#காக அதைன
ேசத3ப5தியி->த நிைலயி* அ>த விஹாைரைய மீள3
4னரைம3பத2' அ3ேபா, வட#கி 4னவாL0,
4னரைம34 அைம!சராக இ->த நா அத2காக நிதி
உதவிகைள
ேம2ெகா:<->ேத.
கிளிெநா!சி
விஹாைர. கா3பா2ற3ப;<->த,. சில வ-ட/கC#'
74 நா அறி>த வைகயி* இல/ைகயி* "மா 400
ெபௗத விஹாைரக$ ெபௗத ேதரக$ இைம காரணமாக
Bட3ப;5$ளதாக
ெதாிய
வ>த,.
இDவா
Bட3ப;5$ள விஹாைரகளி த2ேபாைதய எ:ணி#ைக
ெதளிவாக இ*ைல. இதைகய விஹாைரகைள மீள
இய/கைவ3பத2' உாிய ஏ2பா5கைள ேம2ெகா:5,
அ>த>த ப'திகளி6$ள ெபௗத ம#கC#' த/கள,
வண#க வழிபா5கைள ேம2ெகா$வத2' வசதிகைள
ேம2ெகா$ள ேவ:<ய ேதைவக$ இ-#கிற நிைலயி*,
இ, 'றி, அவதான ெச6,வத2' இ,வைரயி*
எவ- 7வராத நிைலேய காண3ப5கிற,. ேம6
பித/கிய ப'திகளி6$ள பல ெபௗத விஹாைரகளி
ேதரக$ மிக0 க<னமானெதா- நிைலயிேலேய வாL>,
வ-கிறைம.
ெதாிய
வ-கிற,.
இதைகய
நிைலயிைன தவி#' வைகயி*, 'ெபௗத 4னேராதய' 'ெபௗத மமல!சி' நிதிய அைம#க3பட3 ேபாவதாக
Iற3ப;ட,. அ>த நிதிய அைம#க3ப;5$ளதா எப,
ெதாடபி* ெகௗரவ அைம!ச அவக$ தன,ைரயி*
ெதளி0ப5,வாெரன ந4கிேற. அ,ட, இ3ேபா,
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ெபௗத சாசனதி2' மிக0 ெபா-தமான ஓ அைம!ச
நியமி#க3ப;5$ளா எேற க-,கிேற. ெகௗரவ
காமினி ஜயவி#கிரம ெபேரரா அவக$ ஏைனய
மத/கைள.
இன/கைள.
ெபாி,
மதி,!
ெசய2ப5கிறா. அவ இ>த அைம!ைச ேம6
சிற3பாக0 ேதசிய ந*9ண#கதி2' வ6 ேச#'
வைகயி6 7ென53பாெரன ந4கிேற.
அ5, தபா*, தபா* ேசைவக$ ம2 789 சமய
அ6வ*க$ அைம!" ெதாடபாக0 சில க-,#கைள#
'றி3பிட வி-4கிேற. வட#கி* தபா* நிைலய/க$
ம2 அவ2றி பணியாளக$ எதிேநா#'கிற ப*ேவ
பிர!சிைனக$ ெதாடபி* நா ஏ2ெகனேவ 7ைவதி->த
ேகாாி#ைக$ 'றி, அவதான ெச6தி, ஆ#கFவமான
நடவ<#ைகக$ சிலவ2ைற எ5தி-3ப, 'றி, ெகளரவ
அைம!ச ஹ^ அவகC#' எம, ம#க$ சாபாக 7த9*
நறிைய ெதாிவி,#ெகா$கிேற.
ேம6 தீ#க3
படாதி-#' சில ேதைவக$ ெதாடபிலான ேகாாி#ைக
கைள இ/' 7ைவ#க வி-4கிேற. அ>த வைகயி*,
யாL. மாவ;டதி* "னாக, வ;5#ேகா;ைட, ச/காைன,
ைகத<, அ!"ேவ9, கா/ேகச,ைற, ப:டதாி34 ஆகிய
இட/களி6
மனா
மாவ;டதிேல
7-/க,
சிலாவ,ைற, வ/காைல, ேபசாைல ஆகிய இட/களி6
7*ைலதீ0 மாவ;டதிேல 7*ைலதீ0, 7$ளியவைள
ஆகிய இட/களி6 வ0னியா மாவ;டதிேல ேநாிய'ள
எற இடதி6 ெசய2ப;5 வ-கிற தபாலக/கC#'
ம2 இய#க!சி உப தபாலகதி2'3 4திய க;<ட/க$
ேதைவயாக இ-#கிறன. அ,ட, மயி9;<, ைதயி;<,
7கமாைல உப தபாலக/கைள மீள திற#கேவ:<ய
ேதைவ. உ$ள,.
யாL3பாண, மனா, வ0னியா தபாலக/கC#' 30
கிேலாெவா;8 ச#தி ெகா:ட B மி பிற3பா#கிக$
ேதைவயாக உ$ளன. கிளிெநா!சி மாவ;ட தபா* திைண#
களதி2' 50 த>தி# கதிைரக$, 10 ெதாட இரா#ைகக$, 15
ேமைசக$, 02 நிழ2பிரதி எ5#' இய>திர/க$ ேதைவயாக
0$ளன. கிளிெநா!சி, பர>த, Fநகாி, பைள தபாலக/
கC#' ெதாைலநக* க-விக$ ேதைவ3ப5வேதா5,
கிளிெநா!சி தபாலகதி2' 'ழா1# கிண அவசியமாக
இ-#கிற,.
சி பணியாளக$ அ*ல, பதி0 ெச1ய3ப;ட
பதிவாளகைள, அTபவ அ<3பைடயி* பணி#' உ$வா/
க3ப5பவகைள நிர>தர நியமனமா#க* ெதாடபி* உ$ள
தவகைள தி-த ேவ:<.$ள,. அதாவ,, 6/2006
சபள தி;டதிப< பதி0 ெச1ய3ப;5$ள பதிவாளக$
பாதி#க3ப;5$ளன என ெதாிய வ-கிற,. இதனா*
நீ:டகாலமாக
அவகைள
நிர>தர
மா#'வதி*
பிர!சிைனக$ ஏ2ப;5$ளன.
யாL3பாணதி* ,ாித தபா* ேசைவ#' வாகன ஒ
ேதைவ3ப5கிற,. தாைளய< உப தபாலக, தபாலகமாக
தர7யத3பட ேவ:<.$ள,. யாL3பாண பிரதான
தபாலகதி Iைர நீ:டகாலமாக, அதாவ, 2004ஆ
ஆ:<9->, 4னரைம#க3படாம* இ-3பதா* மைழ
காலதி* ஒ(' நிைலயி* உ$ள,. இதைன தி-திய
ைம#க ேவ:<ய, மிக0 அவசியமா'.
ேம6, உலக தபா* தின ெகா:டாட ஆரபித 43வ,
நிைன0 தினைத 7னி;5 எம, நா;<6$ள
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தபாலக/கைள தர3ப5த* ெச1தேபா,, அதி* மாகாண
ம;டதி6 ேதசிய ம;டதி6 சாவக!ேசாி தபாலகேம
7த9டைத3 ெப2#ெகா:5$ள,. அ>தவைகயி*
அதபாலகதி அைன,3 பணியாளகC#' என,
பாரா;5கைள ெதாிவி,#ெகா$கிேற.
789 சமய அ6வ*க$ ெதாடபி* சில ேகாாி#ைக
கைள 7ைவ#க வி-4கிேற. 789 ப$ளிவாச*க$
ேதா
இ8லாமிய
அறெநறி3
பாடசாைலகளி
ெசய2பா5க$ ேம6 வ63ப5த3பட ேவ:5.
இத2ெகன க2பித* நடவ<#ைககளி* ஈ5ப5கிற
வகC#' மாதா>த நியாயமான ஒ- ெகா53பனவிைன
வழ/'வத2கான ஏ2பா5க$ ேம2ெகா$ள3பட ேவ:5.
மைற>த 7னா$ அைம!ச அ*ஹாb ஏ.எ!. எ.
அ8வ அவகைள இ>த! ச>த3பதி* நிைன0
I-கிேற. அவ 789 சமய விவகார இராஜா/க
அைம!சராக இ->த காலதி* 789 எ(தாளக$,
கைலஞக$
உ$ளி;ட
ப*,ைற
ஆ2ற*கைள#
ெகா:டவகைள இன/க:5, அவகைள ஊ#'வி#'
வைகயி* ப;ட/கைள. வி-,கைள. வ-டாவ-ட
வழ/கி வ>தா. அ,ெவா- ந*ல 7ய2சியாக இ->த,.
அதைகய 7ய2சிைய மீ:5 ஆரபி#க ேவ:5. ேம6
அவ, ேதசிய மீலா விழா#கைள வ-ட>ேதா ஒDெவாமாவ;டதி6 நடதி, அதேபா, அ>த>த மாவ;டதி
789கள, வரலா2ைற ஆரா1>, அதைன e* வ<வி*
ெகா:5வ>தி->தா. இ>த 7ய2சியான, இ>த நா;<*
789 ம#கள, வரலா2றிைன எ5,#Iவதாக
அைம>தி->த,. த2ேபாைதய
எம,
பாடசாைல3
பாடe*களி* இ>த நா;5 தமிL, 789 ம#கள,
வரலாக$ மைற#க3ப;5 திாி4ப5த3ப;5 வ-கிற
நிைலயி*, அ*ஹாb அ8வ அவக$ ேம2ெகா:ட
7ய2சிைய ேம6 ெதாடர ேவ:5. ேம2ப< என,
ேகாாி#ைகக$ ெதாடபி* ெகௗரவ அைம!ச ஹ^
அவக$ கவன ெச6தி, ஆ#க3Fவமான நடவ<#ைக
கைள எ53பாெரன ந4கிேற.
"2லா ,ைறயான,, 'றி3பாக அபிவி-தி அைட>,
வ-கிற நா5களி வைமயிைன ஒழி3பத2' Xழைல3
பா,கா3பத2' ம#களி வாL#ைக தரதிைன உய,
வத2' ஏ,வாக அைமகிற,. அ>தவைகயி*, அபிவி-தி
அைட>, வ-கிற நா5 எற வைகயி* எம, நா;5#'
"2லா,ைறயான, மிக0 7#கியமானதாக# க-த3
ப5கிற,. அ>த வைகயி* பா#கிறேபா,, இ>தியா,
மதிய கிழ#' ம2 கிழ#காசிய "2லா! ச>ைதயி
மதியிேலேய எம, நா5 இ->, வ-கிற,. எனேவ,
"2லா3 பயணிகC#ேக2ற வைகயிலான ேதைவகைள#
ெகா:டதான வசதிகைள நா ேமப5த ேவ:<ய
ேதைவ.$ள,. வ-டதி2' 50 இல;ச "2லா3
பயணிகைளயாவ, இல#காக# ெகா:ட தி;ட/க$ எம#'
ேதைவ.
வட#' மாகாணைத3 ெபாதவைரயி*, எம,
"2லா,ைறயிைன ேம6 ேமப5த#I<ய ேதைவக$
காண3ப5கிறன. இய2ைக வள/க$, ெதா*9ய*
அச/க$, மர4ாிைம அச/க$ எற Bவிதமான
விடய/க$ ெதாடபி* இதேபா, அவதானெம5#க
7<. எேற க-,கிேற. அ>தவைகயி* வட#கி* பல
"2லா தள/கைள ேமப5,வத2கான நடவ<#ைக
கைள ேம2ெகா$ள 7<.. 'றி3பாக, Fநகாி- ம:<தைல
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ெகௗதாாி7ைன#'
யாL3பாண#
'டாநா;5#'
இைட3ப;ட ஆழ 'றிய பரைவ#கடைல! "2லா
தளமாக மா2றி, "2லா3 பயணிகைள# கவரத#க
வைகயிலான பட'! ேசைவக$ ஆரபி#க3பட* ேவ:5.
ேம6 இ3ப'தியி* வரலா23 பைழைம வா1>த இ>,
ஆலய/கC காண3ப5கிறன. ஆைனயிற03 பாைதைய
திற3பத2' 7பதாக ெதப'தி#' யாL3பாணதி2'
இைடயிலான கட*, தைர வழி3 பாைதயான, யாL3பாண
ெகா(4,ைறயி9->, Fநகாி ம:<தைல ஊடாக
மா>ேதா;ட ெச, அ/கி->, அTராத4ர ஊடாக
ெதப'திைய ேநா#கியதாக இ->,$ள,. இ>த#
கட2கைர3 ப'தியான, "2லா3 பயணிகைள மிக0
கவர#I<ய,. இ>த3 ப'தி 'றித வணைனகைள 'ேகா'ல
ச>ேதசய'வி* காணலா.
4G நிலாவைர# கிண, வ:ணாப:ைண
வி*fறி தீத# ேகணி எபன0 "2லா3 பயணிகைள
ஈ#க#I<ய, ேம6 ேமபா;5#' உ$ளா#க3பட
ேவ:<ய இட/களா'. இைவ இராமாயண Iகிற
வரலா2ட ெதாட4ைடய இட/களாக# காண3ப5வதாக
எம, வரலா2 ேபராசிாியக$ Iகிறன. ந*f
ந'ேல8வர, மாவி;ட4ர ப2றாைள விநாயக, வ*94ர
வி@N ேகாவி*, ச;டநாத ேகாவி*, gரமாகாளி அம
ேகாவி* ேபாற வரலா2 ஆலய/கைள. க>தேராைட
ம2 ெந5>தீ03 ப'திகளி* காண3ப5கிற ெபௗத
8Gபிகைள# ெகா:ட இட/கைள. சா;<, யாL3பாண
ேபாற இட/களி* காண3ப5 பைழைம வா1>த
மXதிகைள. ந*f ம>திாிமைன, ச/கி9ய ேதா34,
ய7னா ஏாி ேபாற வரலா2 ைமய/கைள. "2லா3
பயணிகைள# கவர#I<ய வைகயி* ேம6 ேமப5த
7<.. ேம2ப< இட/க$ அபிவி-தி ெச1ய3படா,$ள
நிைலயி6, வட#' ேநா#கி வ-கிற "2லா3 பயணிக$
வழைமயாக
இ>த
இட/கC#'!
ெச*வைத#
காண#I<யதாகேவ இ-#கிற,. ேம6, வட#' ேநா#கி
வ-கிற ெப-பாலான "2லா3 பயணிக$, அ/'$ள
சBக பழ#கவழ#க/க$, ஆைடக$, ஆபரண/க$, உண0
7ைறக$ ேபாறவ2ைற. ஆரா1>, வ-வதாக ெதாிய
வ-கிற,. எனேவ, இ,ைறக$ சா>, உாிய
ஏ2பா5க$ 7ென5#க3பட ேவ:<.$ளன.
அேதேநர ேம2ப< இட/கைள ேமப5,வ,ட
நி விடா,, அ>த இட/கைள! "2லா3 பயணிகC#
ேக2ற வைகயி*, அவகள, ேதைவகைள# க-தி2
ெகா:5 அைன, வசதிகைள. வழ/க#I<ய
இட/களாக மா2ற ேவ:<ய, அவசியமா' எபைத.
";<#கா;ட வி-4கிேற. அ>த வைகயி* ெகௗரவ
அைம!ச ேஜா அமர,/க அவக$ இல/ைகயி
"2லா,ைற வி-தி#ெகன3 ப*ேவ நடவ<#ைகைள
ேம2ெகா:5 வ-வ, பாரா;டத#க,. எDவிதமான
பிர!சிைனகC சி#க*கC இ*லாத வைகயி* கிறி8தவ
சமய அ6வ*க$ அைம!சிைன அவ 7ென5,
வ-வ, 'றி3பிடத#க,. வட#கி* "2லா,ைற
வள!சி ப2றி நா ேகாாி#ைககைள வி5#'
ேபாெத*லா, "நா/க$ அபிவி-தி ெச1ய தயா. ஆனா*,
வட#' மாகாண சைபயி ஒ,ைழ34 கிைட3பதி*ைல" என
அவ Iவ,:5. உ:ைமதா! இ>த! சைபயி* பல
அைம!சக$ அ>த# '2ற!சா;<ைன 7ைவ,$ளன.
இதைகயெதா- ,ரதி-8டவசமான நிைல எம, ம#கC#'
ஏ2ப;5$ள,.
எம, ப'திக$ 7ேனற ேவ:5; எம, ம#களி
வாLவாதார/க$ உயர ேவ:5; எம, ம#கC#'
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ேவைலவா134க$ கி;ட ேவ:5; எம, ம#க$
ெபா-ளாதார நிைலயி* ேமபாடைட>, ெசா>த# கா*களி*
எ(>, நி2க ேவ:5 எபத2காகேவ ெதாட>, நா
இதைகய ேகாாி#ைககைள 7ைவ, வ-கிேற.
அ>த# ேகாாி#ைகக$ ப2றிய ெசய2பா5கைள# காNகிற
ேபா, எம, ம#கC#காக மகிL!சியைடகிேற. இ>த
மேனாபாவ ஏைனய தமிL தர34 அரசிய*வாதிகளிட
இ*லாத நிைல காரணமாகேவ எம, ம#கC#' இ>தள0
பாதி34க$ ஏ2ப;5$ளன. எம, ம#களி பிர!சிைனக$ தீர
ேவ:5 எபத2காக நா/க$ உைழ, வ-கிேறா.
எம, ம#களி பிர!சிைனக$ தீர#Iடா, எபத2காகேவ
அவக$ உைழ,# ெகா:<-#கிறாக$. தமிL
ம#களி உாிைம#காக உைழ,# ெகா:<-3பதாக#
Iறி#ெகா$C இவக$, உ:ைமயி*, தமிL ம#களி
வைம#காகேவ உைழ,# ெகா:<-#கிறாக$. இ>த
நிைல ெதாடரா, எேற நா நிைன#கிேற. எம,
ம#க$ அத2' இனிேம6 இட/ெகா5#க மா;டாக$
எபைத த2ேபாைதய நிலவர/க$ எ5,#கா;5கிறன.
இதைய
"யலாப
அரசிய*
பிைழ3பாளகைள
ஓர/க;<வி;5, எம, ம#கC#' எம, ப'திகC#'
உைழ#கிறவகைள த/கள, பிரதிநிதிகளா#'வத2'
அவக$ தயாராகிவி;டாக$ எேற ெதாிய வ-கிற,
எபைத. இ/' ";<#கா;ட வி-4கிேற.
விVஞான ெதாழி* i;ப,ைற எப, இைறய
உலகி* இறிைமயாத ஒ- விடயமாக மா2ற ெப2$ள,.
இதைன நா பாடசாைல ம;ட/களி9->,, மி'>த
i;ப,ட க2பி3பத2' நடவ<#ைக எ5#க ேவ:5.
அ>த வைகயி* இத2கான நடவ<#ைககைள! சப>த3ப;ட
அைம!" ேம2ெகா$C என ந4கிேற. 'றி3பாக
இைறய நிைலயி* எம, நா;<* விVஞான, ெதாழி*
i;ப3 பாட/கைள பாடசாைலகளி* க2பி3பத2' பயி2
வி#க3ப;ட ஆசிாியகC#கான ப2றா#'ைற நில0வைத
நா நகறிேவா.
ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

ெகளரவ உ3பின அவகேள, உ/கCைடய உைரைய
7<,#ெகா$ள ேவ:5.
ග4 ඩFලස් ෙ6වාන<දා මහතා

(மா மி டளG ேதவான&தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

ஆகேவ, இ>த நிைலைய எம, நா;<* ெதாட>,
நீ<#க விடாம*, இ3ேபாதி->ேத அத2கான அ<தளமாக3
பாடசாைல ம;டதி9->, விVஞான ெதாழி*i;ப3
பாட/கைள3 பயி2வி#க#I<ய தி;ட/கைள# க*வி
அைம!"ட இைண>, ெகௗரவ அைம!ச "சி*
பிேரமஜய>த அவக$ இ>த அைம!சி ஊடாக ேம2
ெகா$வத2கான நடவ<#ைககைள 7ென53பாெரன
ந4கிேற.
அ,ட. ேநர7 ேபாதாைமயினா* எTைடய
உைரயி மி'தி3 ப'திைய இ>த! சபாjடதிேல சம3பி#
கிேற.* I would like to table the rest of my speech.
—————————
* ස්තකාලෙ තබා ඇත.
* #னிைலயதி$ ைவக%ப&'ள).
* Placed in the Library.
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ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

Next, the Hon. Lakshman Senewiratne. You have 25
minutes.
[අ.භා.1.40]

ග4 ල+ෂ්ම< ෙසෙනAරGන මහතා (AදPා, තා+ෂණ හා
පෙෂණ රාජP අමාතP3මා)

(மா மி ல<ம ெசெனவிர$ன) - வி@ஞான,
ெதாழி8].ப ம() ஆரா^,சி இராஜா-க அைம,ச)
(The Hon. Lakshman Senewiratne - State Minister of
Science, Technology and Research)

ග Jෙයජ" සභාපමJ,
මා Df, ග ඩ#ලස්
ෙ@වානදා
මමා
R
භකෙය
හැUයට
ෙබ@ධාගෙ/ න9Âවය Nබඳව, ඉස්ලා/ ආගම Nබඳව අදහස්
ඉdhප` -.ම ගැන $ථමෙය එමාට මෙ# ස්ය ද කරන
ඕනෑ. ඒ තම5, Jයම සංයාව. න3`, වැSRර අදහස් $කාශ
කරනට එමාට කාලය ලබා ෙදනට ෙනcහැ-ම ගැන මම
කනගාr වනවා. මට` අද $මාණව` ෙYලාව නැහැ, ග
ඩ#ලස් ෙ@වානදා මමJ.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, අෙu ද"ා, තාෂණ හා
ප9ෙXෂණ අමාත"ාංශය ගැන සාකඡා -.ෙ/4, ෙශෂෙයම
එම අමාත"ාංශෙX "දාතා" ස/ප` මධ"ස්ථාන
Nබඳ
වැඩකටE භාර ෙවලා ෙබෙ රාජ" අමාත"ාංශයට -යන
කාරණය -යනට ඕනෑ. අද ආ9µක, සමාජ ය සහ සංස්කෘක
Ró බව ර -.ෙ/4  ලංකාව 3ණ 4 ඇ $ධාන බාධකය
තම5 ද"ාව, තාෂණය සහ නව JපැE/වල ව9තමාන $ගය
හා එ $ලාභ é/ මeටමට කා9යෂමව ළඟා -.මට ෙබන
අ පාව. අද ද"ාව, තාෂණය ජනතාව අතරට අරෙගන යෑම
Nබඳව ෙපcS ගැටqව ෙබනවාය -යන කාරණය මෙ# Df
(ෛවද") නCද ජයස්ස මමා $කාශ කළා. එමාෙ#
අදහස්වලට ය/තාRරකට මම එකඟ වන අතරම, පVlය වසර
-පය ළ අ ෙ/ රෙe ෙබන "දාතා" ස/ප` මධ"ස්ථාන
හරහා ශාල වැඩ ෙකcටස ග/වල dය` කළ බව -යනට
ඕනෑ. හැබැ5, මම එමා` සමඟ එකඟ වන එක ෙදය
ෙබනවා. ඒ තම5, -nම dනක ද"ා හා තාෂණයට
මාධ"ෙය -nR $චාරය ලැෙබෙ නැහැ. එමා -Yවා
වාෙ#, මතරකාරෙය, සාස්තරකාරෙය, එෙහම නැ`න/
ෙවන` ෙමcක ෙහ ෙදය ගැන තම5 මාධ"ෙය උදෑසන
හැම දාම උquපා ෙපවෙ. අ ද"ා, තාෂණය ගැන ය/
වැඩ Nෙවළ පට ග`ත`, පVdන ව` පතක ෙහ ෙවන`
මාධ"යක ඒ ගැන වචනයව` සඳහ ෙවෙ නැහැ -යන
කාරණය ඉතාම කනගාrෙව ණ` සඳහ කරන ඕනෑ.
dව5න රා U $ාෙ@:ය ෙ1ක/ ෙකceඨාස 332
ආවරණය වන පhd ගමට තාෂණය \ෙගන යන වැඩ Nෙවළ
Iයා`මක කරන දාතා ස/ප` මධ"ස්ථාන 266 ෙබනවා.
ඒවාෙX අ පාක/ ෙබන එක ඇ`ත; Jලධාhෙ#` අ
පාක/ ෙබනවා. න3`, ඒ යට අ පාක/ éලා`
පVlය අR -පය ළ අ ශාල වැඩ ෙකcටස කළා -යන
එක $කාශ කරන ඕනෑ. පVlය අ@ෙ@ අපට ලැ?ෙz
 ය1 DCයන 52 වැJ ෙබcෙහcම Vy -ෙසcච/- 3දල. ෙ/
අ@ෙ@ දාතා වැඩසටහන ෙව]ෙව පමණ  ය1
DCයන 165 ෙව කර pම ගැන මම ග 3ද1 ඇමමාට
ස්වත ෙවන ඕනෑ. අෙu සැලV/ ශාල $මාණයකට 3ද1
ලැéලා ෙබනවා. ඒ ගැන මම නැවත වතාව 3ද1 ඇමමාට
ස්වත ෙවන ඕනෑ.
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ග Jෙයජ" සභාපමJ, ෙවලාව මා  ෙබන Jසා
"දාතා" වැඩ Nෙවළ N අප Iයා`මක -.මට අදහස්
කරන úCක වැඩසටහ tපය ගැන පමණ මම ෙකUෙය
සඳහ කරන කැමැ5. අ පළ3ව, තාෂණ පැව/
වැඩසටහ ම× තාෂණය $චCත -.මට අදහස් කරනවා.
$ෙ@ශෙX පවන මානව හා ෙභක ස/ප` ෙමම අ
ෙශෂෙයම Jයමාකාර ෙලස $ෙයජනයට ෙනcෙගන අපෙ`
යන අ3 ¤ව" ෙබනවා. අ ඒවා $ෙයජනයට අරෙගන,
ව"වසායක $ජාවෙ# අවශ"තාව අ]ව හðනාග` ආහාර,
ම`ස"ය, ඖෂධ, R, ස/, කඩදාn, රබ9, uලාස්U, දැව,
රසායJක, ෙලහ ඉd-./, RCය, ද` වැJ ධ ෙෂf
පදන/ කර ෙගන තාෂ¯ක Jෂ්පාදන ව9ග 250කට වැS
$මාණය සඳහා b තාෂණය $ෙ@ශෙX අවශ"තා
úCකෙකcට ෙගන ෙ/ අවස්ථාෙY4 පවරලා ෙබනවා.
අෙu ද"ා, තාෂ¯ක Jලධාh හරහා ඒ සෑම $ාෙ@:ය
ෙ1ක/ ෙකceඨාසයකම ද"ා හා තාෂණය Nබඳව දැ]ව`
-.ෙ/ වැඩ Nෙවළ Iයා`මක කරන අතර, ෙතරා ග`
ව"වසායකය hසකට අ ෙ/ දැ]ම සහ අවශ" පහVක/
ස/බකරණය කරලා ඔට ලබා ෙදනවා.
ඒ තර ද ෙනcෙව5. එ5 පVව nR වන වැදග`ම ෙ@
තම5, අඛzඩ පV පර/ IයාවCය හා උපෙ@ශන ෙසවාව
සැප ම. එය ඉතාම වැදග`. තාෂණය පැව.ෙම අ නතර
ෙවලා නැහැ. සා9ථක ව"වසායකය é -.ම සඳහා අවශ"
IයාවCය b පV පර/ -.ම, ම වන ගැටq හðනාෙගන
ෂ¯ක සð/ ලබා 4ම, ඇV/කරණය, úල"ායතන
ස/බ¨කරණය, ෙවළඳ ෙපcළ ස/බ¨කරණය ආd කටE
Iයා`මක -.ම ෙ/ කා9යෙX වැදග`ම යවර  ෙබනවා.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, අ
úCක මeටෙ/
රසායනාගාර පහVක/ සැප ම හා Jයැd එක -.ෙ/ ඒකක
ආර/භ කර ෙබනවා. එ ආර/භක
යවර හැUයට
කì Uය හා කෑග1ල "දාතා" ස/ප` මධ"ස්ථාන ආ÷තව
පටක ෙරපණ ද"ාගාර ෙදක පව`වාෙගන යන අතර, ඒවාෙX
අ¨ෂණෙය $ජා සංධාන n $ාෙ@:ය අවශ"තාවට
ගැළෙපන පhd é/ ම1 pජ Jෂ්පාදනය කරන අවශ" ව"ාපෘ
සඳහා වමනා කරන තාෂණය ලබා 4 ෙබනවා;
යෙfපකරණ ලබා 4 ෙබනවා. $ාෙ@:ය වශෙය ෙකෙරන
පටක ෙරපණ ද"ාගාර ෙසවය හා Jෂ්පාදන ශ්ෙ1ෂණ වා9තා
සැප ම ම× ජාක හා ජාත"තර මeටමට සමගාj ෙලස
තාෂණෙය dEm Jෂ්පාදන $ාෙ@:ය වශෙය එN දැමට
ෙමම× අපට හැ-යාව ලැp ෙබනවා.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, ද"ා`මක කm ස/බධව
දැ]ව` -.ම ද කරෙගන යනවා. කාල^¯ක හා ෙ@ශ^¯ක
ෙවනස්/, බලශ සංරෂණය, න9ජනvය බලශ $භව
$ෙයජනයට ගනා ආකාරය Nබඳව, පhසර ýෂණය, කසළ
කළමනාකරණය, වස ෙස ෙතcර ආහාර පhහරණය ආd
ෂයය ගණනාව Nබඳව අ ග/ මeටෙම දැ]ව`
කරෙගන යනවා.
ග
Jෙයජ"
සභාපමJ,
"දාතා"
ප@ධ
සහකකරණය -අ ෙදනවා VSC -යන Certificate එක ෙහව`
Vidatha Certificate එක- හා යහප` Jෂ්පාදන Nෙව`
සහකකරණය -ඒකට -යනවා, GMP සහකය ෙහව` Good
Manufacturing Practice සහකය -යා- ස/බධ ගණනය
nR -.ම හා  ලංකාෙY ධ $D සහක ඇy ත``ව
ප.ෂණ වා9තා ම× ඒ ව"වසායක Jෂ්පාදන බල ගැමට
සහය ෙ/ වැඩ Nෙවළව1 අ ආර/භ කර ෙබනවා. Vy හා
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මධ" පhමාණෙX $ාෙ@:ය හා !ාjය ව"වසායක Jෂ්පාදන සඳහා
වඩා ෙහcඳ ෙවළඳ ෙපcළ වෘත කර 4ෙ/ සහ පාhෙභlක
ආරෂාව සහක -.ෙ/ අර3¯ එම Jෂ්පාදනවල $Dය
එ එ මeට/ දවා මා]ùලව ඉහළ නැංම ෙව]ෙව
ජාක මටටෙ/ ආයතනවC අ සහෙයගය ලබා ගනවා.
ෙශෂෙයම අෙu  ලංකා $D ආයතනය, කා9Dක තාෂණ
ආයතනය,  ලංකා ජාක ඉංTෙ ප9ෙXෂණ හා සංව9ධන
මධ"ස්ථානය, නන තාෂණ
Nබඳ ආත9 . ලා
ආයතනය,  ලංකා $aතන මzඩලය ආd අමාත"ාංශය අ]බ@ධ
ආයතනවC අ උපෙදස් සහ තාෂණය අරෙගන තම5 අෙu
ග/වලට ෙ/ තාෂණය ලබා ෙදෙ.
ඒ හා සමඟම ද"ාව, තාෂණය හා නව JපැE/වල ව`ම
dEmව Nබඳ දැ]ම අත9ජාලය හරහා ලබා 4ම සඳහා
"$භාස්වර" ¬ෙලc# අඩය nංහල හා දDළ භාෂා එකවර ෙයcදා
ගJD පව`වාෙගන යෑම අ පට ෙගන ෙබනවා.
ෙ/ වන ට ලෂ 4කට වැS ෙ$ෂක $චාර ෙමම ෙව¬
අඩයට ලැp ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම dව5න රා nUන
ව"වසායක5ෙ# ගැටq සñමට අ "දාතා" තාෂ¯ක
සායJක ස`කාර වැඩසටහ dස් මeටD Iයා`මක
කරන පට අරෙගන ෙබනවා. ලංකා බැංව, කා9Dක
සංව9ධන මzඩලය, මහජන බැංව, ෙප@ගCක බැං හා
ෙවන` úල" ආයතන ස/බධ කරෙගන තම5 අ ෙ/ වැඩ
Nෙවළ ඉdhයට අරෙගන යෙ.
අ $ාෙ@:ය, dස් හා ජාක මeටD දාතා තාෂ¯ක
හා නව JපැE/ හා ව"වසායක JපැE/ සඳහා "දාතා හhත
කඩමzSය" නD වැඩ Nෙවළ පට අරෙගන ෙබනවා.
ඒක ඉතාම` සා9ථක වැඩ Nෙවළ. ව"වසායක5ව අ ඒ ඒ
මධ"ස්ථානවලට ෙගවලා ඔෙ# බ භාzඩ අෙළ -.ෙ/
වැඩ Nෙවළ හැම dස්කෙXම පට අරෙගන ෙබනවා.
ඊළඟට, ද`ත ගබඩා යාව`කාන කර පව`වාෙගන යෑම හා
දාතා මධ"ස්ථානවල ඩා ස්තකාල ෙසවය පව`වාෙගන
යෑම අ පට අරෙගන ෙබනවා.
ග Vn1 ෙ$මජයත අමාත"මාෙ# අදහස අ]ව පාස1
ළ ද"ාව, තාෂණය, ඉංTෙ 1පය හා ග¯ත ෂයය
$චCත -.ම - STEM Education - ඉතාම`ම සා9ථක වැඩ
Nෙවළ බවට ප`ෙවD යනවා. ඒ වාෙ#ම ෙශෂ ව"ාපෘ
ෙලස හðනාග` $ාෙ@:ය ව"වසායක`වය හා Jෂ්පාදනය
$ව9ධනය -.ම සඳහා අ úල"මය ආධාර ලබා ෙදන` පට
අරෙගන ෙබනවා. ග (ෛවද") නCද ජයස්ස මමා
$කාශ කළා, "දාතා මධ"ස්ථානවල ෙකc/ Eට9 වැඩසටහ
පමණ5 Iයා`මක කරෙ." -යලා. නැහැ, අ කරෙගන යන
වැඩසටහ තම5 මම ෙපවා Rෙ. ඉdhයට අ Iයා`මක
කරෙගන යන ෙකc/ Eට9 වැඩසටහ]` ෙබනවා. න3`,
ලබන අ@ෙ@ අ ඒ ෙකc/ Eට9 වැඩසටහවC NVQ
Level 3 සහකය ෙදන` මධ"ස්ථාන -පය ෙතරාෙගන
ජනවාh, ෙපබරවාh ෙවනෙකcට අ ඒ මධ"ස්ථානවල එම
කටE පට ගන කටE කරනවා. මම 3ල4 -Yවා වාෙ#
අපට ?m $ශ්නය තම5, 3ද1 හද1වල $ශ්නය. 3ද1
ඇමමාට මම නැවත වර ස් කරනවා. ෙශෂෙයම අපට
ලැp ෙබන 3ද1 $මාණය මd ණ`, පV lය අ@දට
සාෙuෂව ලැp ෙබන 3ද1 $මාණෙය අ ය/ වැඩ
ෙකcටස කරන බලාෙපcෙරc` ෙවනවා.
රජෙX $3ඛ වැඩසටහන b වස ෙස ෙතcර  ලංකාව
සඳහා b වැඩ Nෙවළට "දාතා" මධ"ස්ථාන දායක ෙවලා
ෙබනවා. අද වස ෙස ෙතcරව Jෂ්පාදනය කරන ෙ@ව1

3522

ණාගන අ දැනට මධ"ස්ථාන 10ක වැඩ ආර/භ කර
ෙබනවා. වස ෙස ෙතcරව Jෂ්පාදනය කරන ආහාර
-þෙ/ වැඩ Nෙවළ ඒ යට Iයා`මක ෙවනවා. ග/වල
nUන මහ ජනතාව, $ාෙ@:ය ෙ1ක/ කා9යාලවල nUන රාජ"
Jලධාh ශාල උනRව- ස/බධ ෙවලා කරන
වැඩසටහන බවට ඒක ප`ෙවලා ෙබනවා.
අ 2017 ව9ෂය ග`ෙතc`, තාෂණ පැව/ වැඩසටහ
පමණ 2,050 සමඟ දැ]ව` -.ෙ/ වැඩසටහ පව`වා
ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම දාතා සායJක ස`කාර වැඩසටහ
851, "දාතා" ව"වසායක5ෙ# Jෂ්පාදනවල ^ණා`මක බව
ඉහළ නැංෙ/ අර3¯ ව"වසායක5 80 ෙදෙනෙ#
සහභාl`වෙය ජාක මeටෙ/, "දාතා හhත කඩමzSය"
වැඩසටහ 15 පව`වා ෙබනවා.

ග4 එස්. . b3මාරණ මහතා

(மா மி எG.சீ. $மாரண)
(The Hon. S.C. Mutukumarana)

නැg hෙය.
எ+,தா.
rose.

ග4 ල+ෂ්ම< ෙසෙනAරGන මහතා
(மா மி ல<ம ெசெனவிர$ன)
(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ග මමා, මට තව DJ` -පය5 ඉh ෙවලා
ෙබෙ. [බාධා -.ම] ෙපc¹ඩ ඉන, මම ඒකට
උදාහරණය -යන/. ඒ ං¢ උදාහරණය තම5 ෆැ¹නා ෙ`.
දාතා ආයතනය තම5 ෆැ¹නා ෙ` පට ග`ෙ`. අද
ජාත"තරය ළ "ෆැ¹නා" -යන ෙ` ව9ගය $චCත ෙවලා
ඉවර5. ෙගcරකා ගැන -Yෙවc`, අෙu ෙගcරකාවල ෙබන
වUනාකම Jසා අද එම ආයතනය අෙu ෙගcරකා ජාත"තරයට
ණන පට අරෙගන ෙබනවා. ඒ වාෙ# ආයතන
ගණනාව ෙබනවා. හැබැ5, එක ෙදය මතක යාගන.
ග මමJ, රජයකට කරන බැh වැඩ ෙකcටස`
ෙබනවා. ෙප@ගCක අංශය ෙ/කට දායක ය Eම5.
අෙu නෙව`පාදන සඳහා ෙප@ගCක අංශය දායක ෙවන
ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙලc වැඩ Nෙවළ අ nයqෙදනාටම
කරන n@ධ වනවා. මම ෙ/ අවස්ථාෙY ෙබcෙහcම
ෙගරවෙය සඳහ කරන ඕනෑ, අෙu ස්ස තාරණ ට
ඇමමාව. 'දාතා' වැඩසටහන පට ග` @ගලයා nප`
කරන එක අෙu Eකම. ඉතාම වUනා වැඩසටහන එමා
පට ග`ෙ`. කාලය ෙ/ක ෙබcෙහcම අඩපණ ෙවලා ?ණා.
අද අපට ෙහcඳ රාජ" ෙ1ක/වරෙය, ෙහcඳ Jලධාh hස
හ/බ ෙවලා ෙබනවා. ඔ ඒ වැඩ Uක අද ඉdhයට කරෙගන
යනවා. ෙශෂෙයම -යන ඕනෑ, අපට රාජ" Jලධාhෙ#
ශාල අව ෙබනවා. අ උ`සාහ කරනවා, 2018 වෙස94
ෙ/ නෙව`පාදන හා තාෂණය සඳහා b ඒ වැඩසටහ තව`
ඉdhයට අරෙගන යන.
අෙu අමාත"ාංශය ගැන කථා කරනවාට අමතරව මා මෙ#
කාලය ෙයc3 කරනවා, තව` අමාත"ාංශ -පය ෙවතට. මම
ෙශෂ කාරක සභා කDrෙY සාමාTකෙය හැUයට ඒ
අමාත"ාංශ දහෙXම වැඩසටහවලට ස/බධ ණා. ඒ
අමාත"ාංශ ගැන සාකඡා කර@4 $ශ්න -පය මm
අමාත"ාංශ -පය ෙබනවා. ෙශෂෙය ?@ධශාසන
අමාත"ාංශෙX ෙ1ක/මාට සහ ඇමමාට මම ස්වත
වනවා. අපට ෙශෂෙයම පැන නැ^m $ශ්නය Nබඳව අද
එමලා අපට උ`තරය ලබලා 4ලා ෙබනවා. අෙu
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පා9Cෙ/ව

[ග ලෂ්ම ෙසෙනර`න මහතා]

ඇමමා ෙශෂෙයම ?@ධශාසනය ගැන ඕනෑකම ෙබන
ඇමවරෙය; ඒ වාෙ#ම සංචාරක ව"ාපාරය ගැන ඕනෑකම
ෙබන ඇමවරෙය. ඒ Jලධාh]` එෙහම5.
මාෙ# Df මදානද අq`ගමෙ# මමJ, අෙu
වැඩකටE කරෙගන ය@4 ද"ාඥයෙග මම ඉ1ම කළා,
අපට අවශ" ෙYලාවට ගන, yව න/ Jද යෙ නැ
ෙවන toffee එක වාෙ# ෙදය හදලා ෙදන -යලා. අෙu
තණ ද"ාඥය hස ඒකට අවශ" Jෂ්පාදනය ෙගනැ1ලා
ෙබනවා. ත3නාෙසලාට ෙ/ක ගන yව. අෙu
පා9Cෙ/ෙY Jද යන මවට` ෙ/ ෙටcය ෙහcඳ5.
හැබැ5, ෙ/ක වැSර ට කන ෙහcඳ නැහැ. ට Jද
ෙනclෙයc` ඒක` $ශ්නය බවට ප` ෙවනවා.

අ ෙ/ ගැන ෙබcෙහcම ස්වත ෙවනවා. It is a
development of a Plant Based Confectionery to combat
Micro-sleepiness. The research team consisted of Prof.
Rumesh Liyanage - PhD candidate, Prof. S. B. Navaratne
-Principal Supervisor, Prof. K. K. D. S. Ranaweera Supervisor, Dr. Indira Wickremasinghe - Supervisor. ඒ
අය ප9ෙXෂණ කරලා ඒ සඳහා අවශ" පVé/ වා9තා සකස්
කරලා ෙබනවා. ෙ/ක ඇ`තටම ෙවළඳ ෙපcළට අරෙගන
යන yව ෙහcඳ භාzඩය ෙව5 -යා අ ශ්වාස
කරනවා.
බR1ල dස්කෙX මෙ# Dfයා අෙu දෂ තණ අමාත"
හh $නාR මැමාෙ# අමාත"ාංශය` ෙ/ අමාත"ාංශ
ගණයට වැෙටනවා. ග ඇමමJ, ඔබමාෙ# අමාත"ාංශය
ගැන සාකඡා කර@4 අ දැකා, 2017 ව9ෂෙX ඔබමාෙ#
අමාත"ාංශයට éCයන 15ක 3දල ෙව කරලා ?m බව.
එතෙකcට අ ෙ1ක/මාෙග $ශ්න ෙකවා, éCයන 15ක
3දල ෙව කරලා ෙබනවා, ඔබමලා කර වැඩ ෙකcටස
අපට ෙපවන -යලා. éCයන 15ක ශාල 3දල ෙව
කරලා ෙබනවා. ෙබcෙහcම ෙහcඳ ෙදය. අමාත"ාංශෙX
ෙ1ක/මා අපට ෙප]වා, ඔ කරලා ෙබන වැඩ Nෙවළ.
éCයන 15ක 3දC éCයන 1.2ක වැඩ පමණ5 කරලා
ෙබෙ. මම ශ්වාස කරනවා, එමා දෂ තණ
ඇමවරෙය. එමාෙ# සැලV/ ?ණා න/, ඒ éCයන 15
යද/ කරන එමා පVබට ෙවෙ නැහැ. ෙ1ක/මාෙග
කDrෙY ට nයqම මමලා $ශ්න කර@4 ෙ1ක/මා
$කාශ ෙකවා, "අ ඉ1ල නැ 3දල තම5 අපට ෙ/
ලැ?ෙz" -යලා. éCයන 15 -යෙ ශාල 3දල. éCයන
15 4ම Nබඳව මම හh $නාR ඇමමාට ෙදcස්
-යෙ නැහැ; කාටව` ෙදcස් -යෙ නැහැ. මම ට 3ද1
ඇමමාෙග අහෙ සැලVම නැව ෙ/ éCයන 15
ෙව කෙළ ඇ5 -යන කාරණය5. éCයන 1.2 පමණ5 යද/
කරන yවකම ෙබෙ.[බාධා -.ම]ෙ/ක පටලවා
ගෙ නැව ඉන ෙක ෙපc¹ඩ.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබමා හදෙ අංසක හh $නාR ඇමමාව`
අමාෙY දාන5.

ද"ා, තාෂණ හා ප9ෙXෂණ අමාත"ාංශය වාෙ#
අමාත"ාංශවලට අ ඉ1qව`, අපට ලැ?m 3දල අ5. මම
කනගාr වනවා, පVlය අ@ෙ@ අපට  ය1 DCයන
පනස්ෙදක පමණ ලැpම ගැන. මම දනවා, RC සංෙ@ශ හා
STට1 යUතල පහVක/ අමාත"ාංශෙX වැඩ කටE Uක
කරන ග හh $නාR ඇමමා ශාල මහnය
ගනවාය -යලා. අ
nයqෙදනාටම අෙu $ෙ@ශවල
ජනතාවෙ# $ශ්න ෙබනවා; \t රෂා Nබඳ $ශ්න ෙබනවා.
ඒ හැම ෙදයකටම අ nයqෙදනාම එකට මැdහ` ෙවලා5
ඉෙ. සැලැස්ම ?ණා න/ එමා ඒ 3දල යද/ කරනවා
-යලා මම ශ්වාස කරනවා. සැලVම ?ණා න/, එමාට
යද/ කරන අවස්ථාව ලැෙබනවා.  ය1 éCයන
පහෙළcවක 3දC  ය1 éCයන 1.2 පමණ යද/
කරන එමාට yව ෙz ඇ5 -යලා මම දෙ නැහැ.
මම ශ්වාස කරනවා, ඒ 3දල එමාෙග අහෙ නැව එම
අමාත"ාංශයට ලබා 4 3දල ෙවන ඕනෑ -යලා.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, ඊළඟට අ ෙශෂෙයම
සඳහ කරන ඕනෑ, අෙu අමාත"ාංශෙX ඉන ආයතන
$ධාv ගැන. අෙu අමාත"ාංශය යටෙ` ආයතන ෙදcළහ
ෙබනවා. අෙu අමාත"ාංශය නෙව`පාදන වැඩසටහ
ගණනාව රටට දායක කර 4ලා ෙබනවා. මම 3ල4 -Yවා
වාෙ# අපට බරපතළ $ශ්නය ෙබනවා. නෙව`පාදන
ෙවෙළඳ ෙපcළට අරෙගන යන රජයකට බැහැ. ද"ාඥ5
ඔෙ# දැ]ම පා¢ කරලා, අපට නෙව`පාදන වැඩසටහ
ලබා ෙදනවා. ග Vn1 ෙ$මජයත ඇමමාට අ
ස්වත ෙවනවා, COSTI ආයතනය rවලා, නෙව`පාදන
ෙවෙළඳ ෙපcළට අරෙගන යාෙ/ වැඩ Nෙවළ සකස් කරලා
pම ගැන. ෙකcෙහcම න3` අ ෙ/ සභාෙව ඉ1ලෙ
ෙවන -nව ෙනcෙව5; ෙ/ නෙව`පාදන ෙවෙළඳ ෙපcළට
අරෙගන l1ලා, ඒවා ෙවෙළඳ භාzඩ බවට ප` කරලා, රටට
ශාල ආදායම ගන yව වැඩ Nෙවළ ඇ -.ම සඳහා
ෙප@ගCක අංශය dhම` කරන -යලා5. අෙu nhත
ෙබනවා, ආzෙවම ය/ ෙදය කර5 -යලා බලාෙගන
ඉන. න3` ආzවට කරන බැh වැඩ ෙකcටස`
ෙබනවා. මම ෙබcෙහcම ස්වත ෙවනවා, ෙ/
අමාත"ාංශෙX වැඩ කටE කරෙගන යාෙ/4-

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

Hon. Member, you have five minutes left.
ග4 ල+ෂ්ම< ෙසෙනAරGන මහතා

(மா மி ல<ம ெசெனவிர$ன)
(The Hon. Lakshman Senewiratne)

මම දනවා, ඔබමා ෙවලාව මත කරන බව. ෙබcෙහcම
ස්5. අෙu අමාත"ාංශෙX ෙ1ක/මාට මම ස්වත
ෙවනවා. [බාධා -.ම] එමා මා සමඟ කල වැඩ කළ දෂ
Jලධාh මහ`මෙය. අද අමාත"ාංශෙX වැඩ අ වාට වඩා
ඉමJ, ශාල ෙYගය- ඉස්සරහට යනවා. ඒ වාෙ#ම
අෙන ෙ1ක/මලා ඇy රාජ" Jලධාh මහ`වට
ස්ය ද කරD,- [බාධා -.ම] හh ආදෙර5. [බාධා
-.ම] අෙu nයqම Jලධාh මහ`වට ස් කරD,
ලබන අ@ෙ@ අෙu අමාත"ාංශෙය කරන සැලV/ කර
ෙබන වැඩසටහ Uක ඉතාම සා9ථකව කරෙගන l1ලා,
ලබන අ@ද අවසානෙX4` අෙu වැඩවC අෙu රෙe
ජනතාවට ය/ ෙසවය කරන අපට yව ෙYවා!5 $ා9ථනා
කරD, මා Jහඬ ෙවනවා.

ග4 ල+ෂ්ම< ෙසෙනAරGන මහතා

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

(The Hon. Deputy Chairman)

(மா மி ல<ம ெசெனவிர$ன)

ෙ/ක බරපතළ $ශ්නය. [බාධා -.ම] ෙහව ද"ා
තාෂ¯ක හා ප9ෙXෂණ,- [බාධා -./]

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)

ෙබcෙහcම ස්5. jළඟට, ග
මහතා.

ය1 Jශාත ද n1වා

3525
[අ.භා.2.01]

ග4 යZ Kශා<ත ද Zවා මහතා
(மா

3526
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ග Jෙයජ" සභාපමJ, මට ලැp ෙබන කාල
ෙYලාව` එක මම අමාත"ාංශ -පය Nබඳව කථා කරන
බලාෙපcෙරc` ෙවෙ නැහැ. න3` කyතර dස්කය,
ෙශෂෙයම රෙe දm පළාත Jෙයජනය කරන
මවරෙය හැUයට ඒ පළාතට ආෙY¯ක b සංචාරක
ව"ාපාරය Nබඳව කm -පය ඉdhප` කරන මම
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා.
මට මතක5, lයවර සංචාරක සංව9ධන අමාත"ාංශෙX වැය
:9ෂය Nබඳ වාදෙX4 මම ෙයජනාව කළා, මා Jෙයජනය
කරන dස්කය ළ ෙබන සංචාරක කලාපය වැS dEm
-.මට ෙකcෙ@n රතව ග ඇමමාට සහෙයගය ලබා
ෙදනවා -යලා. ග Jෙයජ" සභාපමJ, අෙu සංචාරක
කලාපය ළ අද වන ට ඉතාම ෙදvය ත``වය ඇ ෙවලා
ෙබනවා. ෙශෂෙයම ෙ¬වල, ෙබතර සංචාරක කලාපය
ළ ඉතාම ෙදvය ත``වය ඇ ෙවලා ෙබනවා.
අපට මතක5, ෙ/ රෙe අ!ාමාත"වරයා හැUයට කටE
කරන රJ1 මnංහ මැමා ෙ/ ආzව rවන ඉස්සර
ෙවලා කළ $කාශය. එදා එමා -Yවා, "ෙ/ රට සංචාරක
පාරා4සය බවට ප` කරනවා. ඒ වාෙ#ම ෙ/ රෙe සංචාරක
ක9මාතෙX ෙය4 nUන උදයෙ# සා, ප9ස් ෙඩcල9වC,
ෙරවC රවන Eගය ඇ කරනවා" -යලා.
අද වනෙකcට ඉතාම කනගාrදායක ත``වය ඇෙවලා
ෙබනවා. මම Jෙයජනය කරන "ර සැතම" -"Golden
Mile"- -යන ෙ¬වල සංචාරක කලාපෙX ත පහ සහ ත
න අතර ෙබන සංචාරක ෙහට1 14 ?ණා. අද වනෙකcට
ඒ $මාණය සංචාරක ෙහට1 හත දවා -nයයට 50-අෙවලා ෙබනවා. එදා ?m ඒ සංචාරක ෙහට1 දාහතෙ9
කාමර 1,259 ?ණා. ෙශෂෙයම hවhනා ෙහටලය, ෆා/
ගා9¹ ෙහටලය, ෙÙc ක1 ෙහටලය, ප91 p ෙහටලය,
ස්වාJ ෙහටලය වැJ සංචාරක ෙහට1 හත අද වනෙකcට
Iයා`මක ෙවෙ නැ ත``වයට ප`ෙවලා ෙබනවා. ෙ/
රටට ආදායම ලබන ෙබන සංචාරක ෙහට1වල කාමර
$මාණය අද වනෙකcට කාමර 486 දවා අෙවලා ෙබනවා.
ෙශෂෙයම ෙ/ ත``වය ඇ මට $ධාන ෙහව තම5, අද
වනෙකcට සංචාරක ෙහට1 tපය ඉé ගමෙ යෑම. අR
දහය ගත ෙවලා` සමහර සංචාරක ෙහට1වලට අ ගණෙ
31 ගලව` යලා නැහැ. මම ෙ/ රජයට තර ෙනcෙව5
ෙමම ෙචදනාව කරෙ. සංචාරක ක9මාතය Nබඳව වග
-යනවා -යලා ෙ/ අමාත"ාංශ බාරෙගන ආ Jලධාhට මම
පැහැdCවම ෙචදනා කරනවා, ෙ/ අය ෙ/ Nබඳව අවධානය
ෙයc3 කෙළ නැහැ -යන කාරණය ස/බධෙය, ග
ඇමමJ. ඔබමා ෙ/ සංචාරක කලාපයට තවම
ස/බධෙවලා නැහැ. ලංකාව වෙeම lය`, ඔබමා ෙ/
සංචාරක කලාපයට තවම අSය යලා නැහැ. අ ට අD ෙවච
කාමර සංඛ"ාව සාමාන" වශෙය කාමර 500 -යලා
ෙවc`, දවසකට ෙඩcල9 100 යද/ කරලා, සංචාරකය
ෙදෙදෙන කාමරයක ඉනවා න/ ෙ/ රටට  ය1 éCයන
2.7ක 3දල අද වනෙකcට අD ෙවලා ෙබනවා. ග
ඇමමJ, ඔබමාෙ# සහ Jලධාhෙ# අවධානය
ෙශෂෙයම ෙ/ කාරණය ෙකෙර ෙයc3 කරන -යලා මා
-යනවා. ෙ/ සංචාරක ෙහට1වල සංව9ධන කටE ඉé
ගමJ nR වෙ ඇ5? ඒ වාෙ#ම අJ` සංචාරක

ෙහට1වලට අම ගණෙ 31 ගලව` යලා නැ`ෙ`
මන ෙහව Jසාද -යන කාරණය ඔබමා ෙසcයා බලනවා
න/ ඉතාම ෙහcඳ5 -යා මා තනවා.

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

මම Nගනවා. ෙහට1 -පය වැලා ෙබනවා. එක
ෙහව තම5, ෙ/ වනෙකcට සංචාරක ෙහට1 tපය
අq`වැSයා කරෙගන යෑම. ඒ Nබඳව ඔබමා දනවා ඇ.
ෙබer ධාවනය Nබඳව $ශ්නය ඇ m ෙවලාෙY4 මම
ෙබතර කා9යාලයට ඇ1ලා \ස්ම පැවැ`bවා. ඒ
අවස්ථාවට සහභාl වන -යා ත3නාෙසට -යාගන බැh
ම ස/බධෙය මා කනගාr වනවා.

ග4 යZ Kශා<ත ද Zවා මහතා
(மா

மி பிய8 நிசா&த த சி8வா)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)

ග ඇමමJ, ෙබතර සංචාරක කලාපය ෙවනම එක.
මම -යන ෙ¬වල "Golden Mile" -යන සංචාරක කලාපය
ෙවනම එක. වැඩ කරන yව ඉතාම ෙහcඳ, ?@ම`
Jලධාh hස අෙu රෙe ඉනවා. ඒ Jසා ෙ/ කාරණා
Nබඳව පා9Cෙ/ව ළ වාද වාද කරනවාට වඩා
ඔබමලාෙ# අවධානය ෙ/ කාරණය Nබඳව ෙයc3 කරනවා
න/ ඉතාම ෙහcඳ5 -යන එක5 මෙ# අදහස. ෙ/ ර සැතම "Golden Mile"- සංචාරක කලාපය ළ සංචාරක ෙහට1
ෙමචර සංඛ"ාව අද වනෙකcට ඉතාම ෙදvය ත``වයකට
ප`ෙවලා ෙබනවා න/, සමස්ත රෙeම ෙහට1 Nබඳව
ෙබෙ` ෙමවැJ ත``වය -යලා මට ෙතනවා. ෙ/
ෙහව Jසා පැෂ පෲe වගා කරන ආදරþය අ/මාෙ#, ඒ
වාෙ#ම, ප ෙතcu ය J9මාණය කරන ක/කවාෙ# ආදායම
අද නැ ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම සංචාරකයට මඟ
ෙපවන, ව"ාපාhකය -ෙ/ nයq ෙදනාම- අද ඉතාම
අසරණ ත``වයට ප`ෙවලා nUනවා.
සංචාරක ක9මාතය භාර ඇමමJ, ඔබමා ඉතාම`
දෂ ෙකෙන. මම ෙබcෙහcම ආදරය කරන ෙකෙන. ඔබමා
සංචාරක ෂයයට ඒ තර/ දෂතාව නැ ණ`, ෙ/ සංචාරක
ව"ාපාරය ළ ෙබන ෙවන` ෙ@ව1වලට ඔබමා ඉතාම`
දෂ ෙකෙන හැUයට ඔබමාෙ# අවධානය ෙ/ කාරණා
ෙකෙර ෙයc3 ෙවනවා න/ ෙබcෙහcම ෙහcඳ5 -යන එක තම5
මා ෙශෂෙයම -යෙ.
ෙ/ සංචාරක ව"ාපාරෙX ^ණා`මකභාවය \ක ගැvමට
ධ වැඩසටහ Iයා`මක කරන ඕනෑ. ෙ/ වැඩසටහ
Iයා`මක කරන ඔබමාෙ# අවධානය ෙයc3 කරන -යන
ෙයජනාව මා කරනවා. මම පැහැdCවම දනා ෙදය තම5, අද
සමස්ත ලංකාෙYම සංචාරක ක9මාතය අðරට ප` ෙවලා
ෙබන බව. සංචාරක ෙවරළ aරය ග`ෙතc`, අද අ3 ෙසcෙහc
eටJය බවට ප` ෙවලා ෙබනවා. ෙනcJදන සංචාරක
කලාපය ඇ කරන yව ෙණc`, මම තනවා ෙ/
සංචාරක ක9මාතය dEm කරන yව ෙව5 -යලා.
ෙශෂෙයම ඒවාට අවශ" කරන යUතල පහVක/ ලබා 4මට
ඉම වැඩ
Nෙවළ dය` කරනවා න/ අපට ෙ/
ක9මාතය dEm -.මට අවශ" කරන සහෙයගය ලබා ෙදන
yව.
ෙ/ සංචාරක ෙෂfෙX අද ඇ ෙවලා ෙබන ගැටq`
එක බලන ෙකcට ශාල ෙ@ශ Jමය $මාණය අෙu රටට
අD ෙවලා ෙබනවා. එ වසරක4 මාස හය ඇළත අපට
අD ෙවච 3ද1 $මාණය තම5 මම ඔබමාට -YෙY  ය1
éCයන 2.7 -යලා. සංචාරක ක9මාතය පවෙ
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"season" එක -යන මාස හය ළ. ව9ෂයක4 මාස හයක
season එක ළ  ය1 éCයන 2.7 අපට අD ෙවලා
ෙබනවා. ෙ/ අDම සමස්තය හැUයට ෙ/ රටට දැෙනන
ෙලc පාව හැUයට5 මම ද-ෙ. ඒ වාෙ#ම \-යා
Eය අද ෙය ඉහළ l1ලා ෙබනවා. අද ඒ සංචාරක
ෙහට1වල ෙසවය කර ක/කවාෙ# ඉඳලා $ධාන Jලධාhයා
දවා b hසට \-යා අD ෙවලා ෙබනවා. ඒ $ෙ@ශ 3é/
බවට ප` ෙවලා, ඉතාම`ම අවලස්සන සංචාරක කලාප බවට ප`
ෙවලා ෙබනවා.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

ග මමJ, ඔබමාට නාS ෙදක ෙබනවා.

ග4 යZ Kශා<ත ද Zවා මහතා
(மா
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(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)

ෙහcඳ5, ග Jෙයජ" සභාපමJ.
"ර සැතම" - "Golden Mile" - -යන සංචාරක කලාපය
අද m සංචාරක කලාපය බවට ප` ෙවලා ෙබනවා. ග
ඇමමJ, ඒ පළා` පාලන ආයතනවලට අවශ" කරන
දායක`වය ලබා 4ලා, සංචාරක ෙහට1 සංග/වල දායක`වය
අරෙගන ය/ වැඩ Nෙවළ dය` කරනට කටE කරන
-යන ෙයජනාව` මා කරනවා. අද ෙ¬වල ඇ ෙවලා ෙබන
ෙ/ ෙදvය ත``වෙය ෙ¬.මට න/ ඒ අදාළ සමාග/වලට
සංචාරක අමාත"ාංශෙය ය/ -n බලපෑම කරන ඕනෑ, ග
ඇමමJ. ඒ ඉඩ/ ඉහළ Dලකට ලබා ගැvමට ඕනෑ තර/
ව"ාපාhකය ඉනවා. අන ඒ ව"ාපාhකයට හh ඒ ඉඩ/
ලබා ෙදනට අවශ" කරන පVéම J9මාණය කරනට ඕනෑ.
සමහර ෙවලාවට ෙ/වා ෙප@ගCක ඉඩ/ ෙවන yව. ඒ
වාෙ#ම රජෙX ඉඩ3` ෙබනවා. රජයට ස/බධ ඉඩමක තම5,
ල¬ ෙබෙතcට ෙහටලය ෙබෙ. අද, ල¬ ෙබෙතcට
ෙහටලය වසා දමා, එ ට ෙසවකය 400කට ආසන
සංඛ"ාව අතරමං ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම ෙබතර
සංචාරක කලාපෙX ෙබෙතcට p ෙහටලය අද වහලා,
එතැන` අද සෑෙහන සංඛ"ාවකට \-යා අD ෙවලා ෙබනවා.
මම ෙශෂෙයම ඔබමාෙග ඉ1ලා nUෙ, ෙ/ Nබඳව
ඔබමාෙ# දායක`වය ලබා ෙදන ෙලස`, ෙ/ ඉන
Jලධාhෙ#` අවධානය ඒ ස/බධෙය ෙයc3 කරවන
-යලා5. ග ඇමමJ, ඔබමා දවස අපට ලබා ෙදන.
එ4 මම ෙ/ nයq ෙදනාම එක කරලා ඔබමා` එක
සාකඡාව කරන/. ෙ/ ෙදvය ත``වෙය ෙ¬වල සහ
ෙබතර සංචාරක කලාපය ෙ¬රාෙගන එය dEm -.මට අවශ"
කරන ශය ඔබමාෙග බලාෙපcෙරc` ෙවD, ෙ/
ස/බධව කථා කරනට මට ලබා R කාලයට ග Jෙයජ"
සභාපමාට ස් කරD මා Jහඬ වනවා.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

ෙබcෙහcම ස්5.

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

ග මමJ, කyතර \ස්මකට lයා. ෙබතරට`
එන තා ෙගන5 UෙX. ෙවලාව මd ණා. ඒ Jසා ලබන
මාසෙX ඒක කරන/.

ග4 යZ Kශා<ත ද Zවා මහතා
(மா

மி பிய8 நிசா&த த சி8வா)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)

ඔබමා පV lය අ@ෙ@ අය වැය වාදෙX4` ඔය
යටම තම5 මට -YෙY.

பி.ப. 2.13]

[

ග4 ක. 3ෙරrෙරGනංහ මහතා

(மா மி க. ைரெர.ணசி-க)
(The Hon. K. Thurairetnasingam)

ெகௗரவ பிரதி தவிசாள அவகேள, 4தசாசன
அைம!", தபா*, தபா* ேசைவக$ ம2 789 சமய,
ப:பா;ட6வ*க$ அைம!", "2லா,ைற அபிவி-தி
ம2 கிறி8தவ சமய அ6வ*க$ அைம!", ெதாைல
ெதாட4க$ ம2 <ஜி;ட* உ;க;டைம34 வசதிக$
அைம!", விேசட பணி3ெபா34க$ அைம!", விVஞான,
ெதாழி*i;ப ம2 ஆரா1!சி அைம!" ஆகிய
6
அைம!"களி நிதிெயா,#கீ5க$ மீதான '(நிைல
விவாததி* கல>,ெகா:5 சில பதி0கைள! ெச1வத2'
ச>த3ப த>தத2' நறிைய ெதாிவி,#ெகா$கிேற.
இ>த 6 அைம!சகC இராஜா/க அைம!சகC பிரதி
அைம!சகC இ>த அைம!"களி ெசயலாளகC
ஏைனய பணியாளகC 2017இ* த/கCைடய அைம!சி
ெசய2றி;ட/களி* க:ட ெவ2றிகைள. அத பின
ைட0கைள. ஆரா1>,, இ>த3 4திய நிதிெயா,#கீ;<ேல
2018ஆ ஆ:5#'ாிய ெசய2பா;ைட ேம2ெகா$வத2'
தி;டமி;5$ளாக$. எனேவ,
ெபா,வாக
எ*லா
அைம!சகC#' இராஜா/க ம2 பிரதி அைம!ச
கC#' ெசயலாளகC#' அவகCைடய பணியாள
கC#' எTைடய மன3Fவமான நறிைய.
வாL,#கைள. பாரா;5கைள. ெதாிவி,, ஒ-சில
க-,கைள# Iறலாெம எ:Nகிேற.
தபா*, தபா* ேசைவக$ ம2 789 சமய
அ6வ*க$ அைம!ைச3 ெபாதளவிேல, தி-ேகாணமைல
மாவ;டதிேல மிக0 பழைமவா1>த பல தபா*
அ6வலக/க$ இ-#கிறன. அதி* 2 தபா* அ6வலக/
கைளயாவ, நிர>தர# க;<ட/க$ அைம, ம#கC#'
வசதி ெச1, ெகா5#க ேவ:5ெம நா ெகௗரவ
அைம!ச அவகளிடதிேல ேகாாி, ஒ- வி:ண3பைத!
ெச1தி->ேத. அ,சப>தமாக சில நடவ<#ைகக$
எ5தி-3பைதயி;5 நா அைம!ச அவகC#' நறி
Iகிேற. தி-ேகாணமைல மாவ;டதி9-#கிற,
இT க;<ட/க$ அைம#க ேவ:<ய மாவ<!ேசைன,
ஈ!சிலப2, சF, க;ைடபறி!சா ேபாற தபா*
அ6வலக/க$ இ-#கிறன. அைவ எ*லாவ2ைற. நா
உடன<யாக! ெச1, தரேவ:5ெம ";<#கா;ட
வி*ைல. இர:ேடயிர:5 தபா* அ6வலக/கைள இ/ேக
'றி3பி;5# ேக;<-#கிேற. அதி* ஒ தபலகாம
தபா* அ6வலக; ம2ைறய,, கிளிெவ;< தபா*
அ6வலக. இைவ மிக0 பைழைம வா1>தைவ. எனேவ,
2018ஆ ஆ:<ேல ெகௗரவ அைம!ச அவக$ I<ய
கவனெம5,, இ>த 2 தபா* அ6வலக/கைளயாவ,
அத2கான நிர>தர# க;<டைத# க;<, அ3பிரேதச
ம#கCைடய தபா* ேசைவ#' உதவ ேவ:5ெம
ேக;5#ெகா$கிேற.
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அேதா5 2 4திய உப தபா* அ6வலக/கைள அைம#க
ேவ:5ெமற ஒ- ேகாாி#ைகைய. வி5தி->ேத.
அதிேல ஒ, பா;டாளி4ர. அ, BG கிழ#கிேல மிக0
பித/கிய ஒ- ப'தி. அ>த இடதிேல உதவி3பண
ெபகிற ம#க$ I5தலாக இ-#கிறாக$. அவக$
மாதாமாத த/கள, உதவி3 பணைத3 ெப2#
ெகா$வத2' ேதா3F தபா* அ6வலகைத அ*ல, BG
தபா* அ6வலகைத அNக ேவ:<ய ஒ- பாிதாப
நிைலைம ெதாடகிற,. ஏற#'ைறய ேபா#'வர,
வசதிய2ற அ>த3 பாைதயிேல 10 - 15 கிேலாமீ2ற Gர
நட>,ெச த/கC#'# கிைட#கிற ஒ- சிறிய ெதாைக
உதவி3 பணைத3 ெப2#ெகா$ள ேவ:<ய ஒ,3பா#கிய நிைலயிேல அ>த ம#க$ இ-#கிறாக$.
எனேவ, அவகCைடய அ>த# க@ட/கைள3 ேபா#'
7கமாக பா;டாளி4ரதிேல ஓ உப தபா* அ6வலகைத
அைம#க ேவ:5. உப தபா* அ6வலக/க$ அைம#கிற
அ>த ஒ(/' த2ேபா, இ*லாவி;டா6, தனியா உப
தபா* அ6வலக/களி* அ>த உதவி3 பணைத
மா2ற#I<ய வசதி வா134க$ இ*லாத காரணதினா*,
விேசடமாக
இ>த இர:5 இடதி6 உப தபா*
அ6வலக/கைள அைம#க ேவ:5ெம நா மிக0
அேபா5 ெகௗரவ அைம!சாிடதிேல ேக;5#ெகா$ள
வி-4கிேற.
அேதா5 இ>த நgன .கதி6 பல தபா*
அ6வலக/களி* ெதாைலெதாட4 வசதிக$ இ*ைல; fax
அT34வத2'ாிய வசதிக$ இ*ைல. ஆகேவ, நா
'றி3பி5 பிவ- உபதபா* அ6வலக/களிேல - அைவ
மிக0 பைழய தபா* அ6வலக/க$ - ெதாைலேபசி
வசதிகைள! ெச1,ெகா5#க ேவ:5ெம நா ெகௗரவ
அைம!ச அவகC#' க<தBல ேக;<->ேத.
ெதாைலெதாட4 திைண#கள அதிகாாிக$ ெதாைலேபசி
வசதிகைள!
ெச1,
ெகா53பத2'
ஆயதமாக
இ-#கிறாக$. அவக$ அ>த தபா* அ6வலக/கைள!
ெச பாைவயி;5 வ>தி-#கிறாக$. ஆனா*, அத2'ாிய
அTமதிைய தபா* திைண#கள ெகா5#க ேவ:5.
அத2காக நா அT3பிய வி:ண3பைத ெகளரவ
அைம!ச
அவக$
தபா*
மாஅதிப-#'
7னிைல3ப5தியி-#கிறா.
ஆனா*,
அத2'
எ>தவிதமான
பதி6
இ2ைறவைர
எ/கC#'#
கிைட#கவி*ைல
எபைத
ேவதைனேயா5
'றி3பி5கிேற. அ/' பல உப தபா* அ6வலக/கC#'
ெதாைலேபசி வசதிக$ இ*லாவி;டா6, நா 'றி3பி5
கிற ஐ>, உப தபா* அ6வலக/கC#' சப>த3ப;ட
அதிகாாிக$ மிக
விைரவிேல
நடவ<#ைகெய5,
ெதாைலெதாட4 வசதிகைள ஏ2ப5தி# ெகா5#க
ேவ:5. அ>த வைகயி* ெதைனமரவா<, ம*9ைகதீ0,
பாலத<!ேசைன, சF, க;ைடபறி!சா ஆகிய ஐ>, உப
தபா* அ6வலக/கC#காவ, ெதாைலெதாட4 வசதிகைள
ஏ2ப5தி# ெகா53பத2' ெகளரவ அைம!ச அவக$
உாிய ஒ(/'கைள! ெச1ய ேவ:5. 72றாக ம#க$
இடெபய>, இ3ெபா(, மீ$'<ேய2ற3 ப;<-#கிற
ஒ- கிராம>தா ெதைனமரவா<# கிராம! ெகளரவ
அைம!ச அவகC#' இ>த விடய சப>தமாக நா
க<த அT3பியி->ேத. அவ தபா* மாஅதிப-#' அைத
7னிைல3ப5தியி-#கிறா. அைத மிக விைரவாக!
ெச1வத2'ாிய
ஒ(/'கைள!
ெச1ய
ேவ:5.
ெதாைலெதாட4 நிவன அைத உடன<யாக! ெச1,
த-வத2' ஆயதமாக இ-#கிற,. ெகளரவ அைம!ச
அவகCைடய அTமதி ெகா5#க3ப;டா*, அவர,
அ/கீகார
கிைடதா*
அைத
உடன<யாக!
ெச1,த-வத2' அவக$ ஆயதமாக இ-#கிறாக$.

ග4 අZ හ මහතා

(மா மி அ+8 ஹZ)

(The Hon. Abdul Haleem)
Telephone

சப>தமாகவா நீ/க$ ேப"கிறீக$?

ග4 ක. 3ෙරrෙරGනංහ මහතා
(மா மி க. ைரெர.ணசி-க)
(The Hon. K. Thurairetnasingam)

ஆ. அ>த ஐ>, உப தபா* அ6வலக/கC#'
ெதாைலேபசி வசதிகைள! ெச1, த-மா ேக;கிேற.
ග4 අZ හ මහතා

(மா மி அ+8 ஹZ)

(The Hon. Abdul Haleem)

சாி, நா அைத! ெச1, த-கிேற.

ග4 ක. 3ෙරrෙරGනංහ මහතා
(மா மி க. ைரெர.ணசி-க)
(The Hon. K. Thurairetnasingam)

நறி. அைம!ச அவகேள.

கட>த .த XLநிைல காரணமாக தி-ேகாணமைல
மாவ;டதி6$ள பல '#கிராம/களி* இ->த தபா*
ெப;<கெள*லா ேசதமைட>,வி;டன. அைவ ப2றி
விபரமாக! ெசா*வத2' என#' ேநர ேபாதா,. அைவ
சப>தமாக3 பிரேதச தபா* அதிய;சககேளா5
ெதாட4ெகா:5 அதைகய '#கிராம/களி* தபா*
ெப;<கைள அைம,#ெகா53பத2'ாிய நடவ<#ைகைய
தய0ெச1, நீ/க$ ேம2ெகா$ள ேவ:5ெம உ/கைள
இ!ச>த3பதிேல ேக;5#ெகா$ள வி-4கிேற.
ெகளரவ அைம!ச அவக$ தர IIIஐ! ேசா்>த தபா*
உதிேயாகதகளி9->, ேபா;<3பாீ;ைச Bலமாக
தபா* அதிபகைள ெதாி0ெச1, தபா* அதிபக$
இ*லாதி->த பல தபா* அ6வலக/கC#' அவகைள
நியமி, இ7ைற ஒ- மா2றைத ஏ2ப5தியி-#கிறா.
அ>த ந*ல ெசய2பா;5#காக அவ-#' அைம!சி
ெசயலாள ம2 ஏைனய பணியாளகC#' எTைடய
மன3Fவமான நறிைய ெதாிவி,#ெகா$கிேற.
அ5,, "2லா,ைற அைம!ச அவக$ ஒ- ெசய*
gரெரதா ெசா*ல ேவ:5. தா எ5#கிற
7ய2சிகைள மிக0 க!சிதமாக! ெச1,7<#கிறா.
தி-ேகாணமைல
மாவ;ட
"2லா
ைமயமாக#
கணி#க3ப5கிற ஓ இடமா'. எ/கCைடய நா;5#'
வ-கிற "2லா3 பயணிகைள# கவர#I<ய விததிேல
அ>த இடதிேல ேம6 பல அபிவி-திகைள! ெச1தா*
நா;5#' I5தலான வ-வாயிைன3 ெப2#ெகா$ள#
I<ய ச>த3ப ஏ2ப5. இய2ைகயாகேவ அழ' மி'>த
இட/க$ ம2 கடேலார/க$ அ/கி-#கிறன.
7#கியமாக நிலாெவளியி* அைம>தி-#கிற 4றாமைல3
ப'தி#' ஏராளமான "2லா3 பயணிக$ நாளா>த
வ>,ேபாகிறாக$. அ, இT அபிவி-தி ெச1ய3பட
ேவ:5ெம நா/க$ க-,கிேறா. அ>த 4றாமைல3
பிரேதசைத. அ>த# கடேலார3 பிரேதசைத.
அழ'ப5தி நgன வசதிகைள. ஏ2ப5தி# ெகா5தா*
அ/' வ-கிற "2லா3 பயணிகைள ேம6
கவர#I<யதாக இ-#'.
அேதேபா, இல/ைகயிேல மிக நீளமான கி:ணியா3
பாலதி2' அ:ைமயிேல Marble Beach அைம>தி-#
கிற,. அ, மிக0 பைழைமயானெதா- "2லா

3531

පා9Cෙ/ව

[ග ක. ෙර5ෙර`නnංහ/ මහතා]

ைமயமா'. அ>த Marble Beach பிரேதசைத ேம6
அபிவி-தி ெச1ய#I<ய வசதி வா134#க$ அ/கி-#
கிறன. அ5த வ-டதிேல ெகளரவ அைம!சா் அவக$
அதமீ, I5தலான கவனைத எ5#கேவ:5ெம
இ>த! ச>த3பதிேல ேக;5#ெகா$கிேற. ேம6,
கடேலாரைத அ:மித இட/களான ெவ-க* ம2
BG கிழ#'3 பிரேதச/க$ இய2ைகயாகேவ அழகான
இட/களா'. ஏ2ெகனேவ நா 'றி3பி;ட இட/கைள3
ேபாலேவ ம#கைள மிக0 கவர#I<ய அ>த இட/களி6
"2லா ைமய/கைள அைம,# ெகா5தா* அ>த3
பிரேதசதிேல ஒ-சில மா2ற/கைள ஏ2ப5தலா.
ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

Where is it? In Trincomalee or in Jaffna?
ග4 ක. 3ෙරrෙරGනංහ මහතා
(மா மி க. ைரெர.ணசி-க)
(The Hon. K. Thurairetnasingam)

In Trincomalee.
ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

I was there and we had a meeting with the hoteliers
and the officials two weeks’ ago.
ග4 ක. 3ෙරrෙරGනංහ මහතා
(மா மி க. ைரெர.ணசி-க)
(The Hon. K. Thurairetnasingam)

ெகளரவ அைம!ச அவக$ அ/' சில அபிவி-தி
கைள! ெச1.ேபா, எ/கCடT கல>தாேலாசிதா*
உ/கேளா5 ேச>, நா/கC சில அபி3பிராய/கைள
ெதாிவி, அ>த3 பிரேதச/கைள அழ'ப5த#I<யதாக
இ-#'.
எ/கCைடய
நா;<
வ-வாயிேல
"2லா,ைற மிக 7#கிய ெபகிற,. அ, 'றி,
ெகளரவ அைம!ச அவகC தTைடய ேப!சிேல
'றி3பி;டா.
ஆனப<யா*
இT
வ-வாைய
ஈ;ட#I<ய 7ைறயி* பல நா5களி9->, வ-கிற
ம#கைள# கவர#I<ய விததி* அ/' "2லா,ைறைய
ேமப5த ேவ:<ய ெபா34 இ-#கிற,. உ/கேளா5
நா/கC ேச>, ெசயலா2ற 7<.. ஆகேவ, அ3ப<யான
ஆேலாசைன# I;ட/கைள ஒ(/'ப5தினா* அ/'
நா/கC எ/கCைடய க-,#கைள! ெசா*ல#I<ய
ச>த3ப/க$ கிைட#' எ நிைன#கிேற.
ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

You are aware that the President will be coming there
next week. We warmly welcome you to join that function.
ග4 ක. 3ෙරrෙරGනංහ මහතා

(மா மி க. ைரெர.ணசி-க)
(The Hon. K. Thurairetnasingam)

Thank you.

நா/க$ "2லா,ைற அபிவி-தி#காக தி-ேகாண
மைல மாவ;டதிேல காணிக$ ெபகிற விஷயதிேல
எ>தவிதமான 7ர:பா5கC ெகா:<-#கவி*ைல.
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ஏெனனி* தி-ேகாணமைல "2லா,ைற ைமயமாக
இ-#கிற காரணதினா* அ>த# காணிகைள! "gகாி3
பதி* பிர!சிைன இ*ைல. ஆனா*, இ>த# காணிகைள!
"gகாி3பதிேல
ெபா,ம#கC#' "2லா,ைற
அைம!"#' இைடயிேல சில 7ர:பா5க$ இ-#கிறன.
உதாரணமாக, அ/' 2004ஆ ஆ:5 '43பி;< எற
இடதிேல ஓ ஆலய க;ட3ப;ட,. அ/' '43பி;<
தமிL மகா விதியாலய எற ெபாிய பாடசாைல ஒ
இ-#கிற,. அத ப#கதி* 2010ஆ ஆ:5 ஒ"2லா ைமய - ேஹா;ட* ஒ அைம#க3
ப;<-#கிற,. ஆனா*, த2ெபா(, அ>த வி5தியாளக$
அ>த ஆலயைத அபிவி-தி ெச1வதி* தைடயாக
இ-#கிறாக$. அதாவ,, அ/' 2004ஆ ஆ:5 ஆலய
க;ட3ப;<-#கிற,. ஆனா*, 2010 இ* அ/' வ>த
"2லா வி5தியாளக$ அ>த ஆலயைத அபிவி-தி
ெச1வத2' தைடயாக இ-#கிறாக$. ெகளரவ
அைம!ச அவக$ தய0ெச1, இதிேல ச2# கவன
எ5, அ>த3 பிண#ைக தீ,ைவ#க ேவ:5.
அேதேநர "2லா,ைற அபிவி-தி ெச1ய3பட
ேவ:5 அதி* எ>தவிதமான 7ர:பா5 நா/க$
ெகா:<-#கவி*ைல
எபைத
நா
மீ:5
ெதாிவி,#ெகா$Cகிேற.
"2லா,ைற
அபிவி-தியிேபா,
சில
கடேலார/களி* மீனவக$ பாதி#க3ப5கிறாக$.
சில-#' மயான இ*லாத நிைல இ-#கிற,; சில-#'
விைளயா;5 ைமதான இ*ைல. அ/' அ3ப<யான சில
பிர!சிைனக$ இ-#கிறப<யா* ெபா,ம#கC#'
"2லா அபிவி-தி உதிேயாகதகC#' இைடயிேல
சில சில 7ர:பா5க$ ேதாற#I<ய நிைலைம
இ-#கிற,. ஆைகயா* ெகளரவ அைம!ச அவக$
அதிேல தைலயி;5, பிைழகைள தி-தி ஒ- "7கமான
நிைலைய ஏ2ப5த ேவ:5 எ ேக;5#
ெகா$கிேற.
என#' ம2ைறய அைம!"#கைள3 ப2றி# 'றி3பி5வத2
'3 ேபாதிய ேநரமி*ைல. எனேவ, சப>த3ப;ட
அைம!சக$ அைனவ-#' எTைடய நறிைய.
பாரா;ைட. ெதாிவி,, பிற#க3 ேபாகிற 2018ஆ
ஆ:<ேல அவகCைடய ேசைவ. காதிரமான
ெசய2பா5 ெவ2றிேயா5 அைமய இைறவைன3
பிராதி, அமகிேற. நறி. வண#க.
[අ.භා.2.26]

ග4 අZ හ මහතා ( තැපැZ, තැපැZ ෙසවා හා
bස්8 ආගක කටq3 අමාතP3මා)

(மா மி அ+8 ஹZ - தபா8, தபா8 ேசைவக
ம() GM சமய அJவ8க அைம,ச)
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services
and Muslim Affairs)

ග Jෙයජ" සභාපමJ, මෙ# අමාත"ාංශය වන
තැපැ1, තැපැ1 ෙසවා හා 3ස්C/ ආගDක කටE අමාත"ාංශෙX
වැය :9ෂය Nබඳව සාකඡා කරන ෙ/ අවස්ථාෙY 4 අදහස්
tපය ඉdhප` කරන මා බලාෙපcෙරc` වනවා.
අද dනෙX 4 මව -පෙදෙන අපට ෙයජනා,
ෙචදනා, වාෙ#ම පැD¯C tපය ඉdhප` කළා. ඒ Nබඳව
ඉdh කටE -.ම සඳහා ඒවා අ සටහ කර ග`තා.
ෙශෂෙයම තැපැ1 ෙදපා9තෙ/ව වසර 220 පැර¯
ඉහාසය ෙබන ආයතනය. ඒ වාෙ#ම  ලංකා තැපෑල
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ආර/භෙX nටම පව`වාෙගන යෙ සමාජයට මහ` වගt/
ස/භාරය ඉr කර ෙදන, ෙද ෙසවය සඳහා හැඩ ගැVm
රාජ" සංධානය හැUයට5. තැපැ1 ෙදපා9තෙ/ව
-යෙ ලාභ උපයන ආයතනය ෙනcෙව5. එම ආයතනය
ෙසවා සැපෙයන ආයතනය හැUයට5 කටE කරෙ. ඒ
වාෙ#ම දැනට තැපැ1 කා9යාල, උප තැපැ1 කා9යාල, JෙයTත
තැපැ1 කා9යාල සහ ව JෙයTත තැපැ1 කා9යාල ඇy
කා9යාල 4,692  ලංකාෙY Iයා`මක ෙවනවා. ෙම5,
3,410ම උප තැපැ1 කා9යාල. ෙමම උප තැපැ1 කා9යාලවC
1,500කට අක $මාණය ආදාය/ ෙනcලබන කා9යාල. න3`,
ඒවා5 ෙසවය සැලමට nRවන Jසා අපට ඒ උප තැපැ1
කා9යාල වැnය ෙනcහැ- ත``වය පවනවා.
තැපැ1 ෙදපා9තෙ/ව n -nR ෙසවා ගාස් අය
-.ම- ෙතcරව වා9§කව රජෙX ාම වැru, ලාR, Nකා,
ෂයෙරගය, වග ෙරගය සඳහා වන මාnක සහනාධාර
4මනා, වැSU 4මනා, ¨වර ාම වැru ෙග/ ආ4 වශෙය
 ය1 DCයන 19,000 මහ ජනතාවට ලබා ෙදනවා.
 ලංකා තැපෑල තරගකාh`වය` සමඟ ෙප@ගCක අංශය හා
කරට කර තරග කරD නව ෙසවාව \ස හðවා 4
ෙබනවා. නන තැපැ1 ෙසවාව මහ ජනතාවට ලබා 4ම ¯ස
දැනට ජාලගත කර ඇ තැපැ1 කා9යාල 653 ම×
සා/$දා5ක තැපැ1 ෙසවාෙව ඔ¬බට ෙගcස් නන තාෂණය
සමඟ මහ ජනතාවට අවශ" තැපැ1 සJෙYදන පහVක/, බැං
පහVක/, úල" පහVක/, රෂණ පහVක/ ෙමම අෙYó
තැපැ1 ෙසවාව ලබා 4මට ද අප කටE කර ෙබනවා.

ඉd-.ම සහ නන පහVක/ ලබා4ම N කා9ය මzඩලයට
තම රාජකාh ඉr -.ම සඳහා අවශ" ඉඩ පහVක/ සැලෙසනවා.
එම× තැපැ1 කා9යාලවC ලබා ෙදන ෙසවාෙY ^ණා`මක
ව9ධනය දැක ගැvමට හැ- වන අතර, මහ ජනතාවෙ#
ආක9ෂණය dනා ගJD තැපෑෙ1 ආදාය/ ව9ධනය අෙuෂා
කරනවා. එෙස ෙමම කා9යය මැන ඉr -.මට තැපැ1
කා9යාල සඳහා නව ෙගcඩනැ×C ඉd-.ම සහ පවන
ෙගcඩනැ×C අq`වැSයාව සඳහා 2018 වසෙ94 $මාණව`
$පාදන අෙuෂා කරනවා.
ෙමෙත කථා කර යාපනය $ෙ@ශෙX මව
-පෙදෙන ඉ1ම කළා, අබල ත``වයට ප` ඇ
දැනට ෙබන තැපැ1 කා9යාල අq`වැSයා කරන ෙලස. ඒ
වාෙ#ම මඩකලව $ෙ@ශෙX` ෙ/ $ශ්නය ෙබනවා. ෙබන
තැපැ1 කා9යාල ෙබcෙහcමය අබල ත``වයට ප`ම Jසා
ඒවා අq`වැSයා -.මට ෙහ ෙගcඩනැ×C අq ලබා 4මට
nR ෙබනවා. ෙ/ ස/බධෙය අ
3ද1 $පාදන
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා.
2017 වසෙ9 අය වැය ෙයජනාව වශෙය යාපනය
dස්කෙX තැපැ1 ජාලය සංව9ධනය සඳහා  ය1 DCයන
10 අප අමාත"ාංශයට ලැ?ණා. ෙමම× යාපනය dස්කෙX
ෙතරාග`, -

ග4 මrZවාගන Cලකරාජා මහතා
(மா

மி மயி8வாகன திலகராஜா)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

Sir, I rise to a point of Order.
ෙශෂෙය අෙYó තැපෑල, ධ é1ප` ෙග/, භාzඩ
වමාව, අත9ජාල භාzඩ අෙළය, ව"ාපාhක තැපෑල වැJ
ෙසවාවවලට අමතරව  ලංකා රෂණ සංස්ථා 3ද1 ග]ෙද],
ෙසCෙක රෂණ වාhක හා රෂණ සහක ප` තැපැ1
කා9යාල ජාලය ම× මහ ජනතාවට ලබා 4ම, ජාක ඉh
-.ෙ/ බැං කටE, අප හðවා 4 ෙබනවා. එෙසම ෙමම
වසෙ9 4 ජල é1ප` තැපැ1 ජාලය හරහා ෙගමට මහ ජනතාවට
පහVක/ සලසා ෙබනවා.
ෙ/ වන ට ෙ@ශගත  nUන ලාං-ක5ට  ලංකාෙY
nUන තම පෙ1 උදයට 3ද1 එම සඳහා ෙවස්ට Jය
ආයතනය හරහා පහVක/ සපයා 4 ෙබනවා. එෙසම ෙ@ශගත
 nUන ලාං-ක5ට ජාක ඉh -.ෙ/ බැංව හරහා එවන
3ද1 තැපැ1 කා9යාල ම× තමෙ#ම Jවෙස උදයට ලබා
ගත හැ- ෂ¯ක 3ද1 ලබා ගැvෙ/ මය දැනට Iයා`මක
කරනවා.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

Hon. Mylvaganam Thilakarajah, what is your point of
Order?
ග4 මrZවාගන Cලකරාජා මහතා

(மா மி மயி8வாகன திலகராஜா)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

ග ඇමමJ, මට ෙපcS පැහැdC කර ගැvම අවශ"5.
වකර $ෙ@ශෙX, ෙශෂෙයම ]වරඑNය, මහ]වර
dස්කවල තැපැ1 කා9යාල -යලා හද ෙගcඩනැ×Cවල දැ
ඒවා පව`වාෙගන යෙ නැහැ. අමාත"ාංශෙය ඒ සඳහා
ම ෙහ වැඩ Nෙවළ Iයා`මක කරනවාද -යලා මම
දැනගන කැමැ5.

ග4 අZ හ මහතා
ෙ/ ආකාරයට තැපැ1 කා9යාල ජාලගත -.ම N මහ
ජනතාවට පහVෙව ළඟා කර ගත හැ- $ලාභ \ස සැල
ඇ බව` ෙ/ අවස්ථාෙY4 මා ෙශෂෙය සඳහ කරන
කැමැ5.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, තැපෑලට පවන $ධාන
අෙයගය තම5, වසර ගණනාව පැර¯ ෙගcඩනැ×Cවල
කා9යාල පව`වාෙගන යාම. 2017 වසර 3ල4 ෙගcඩනැ×C
අq`වැSයාව සඳහා  ය1 DCයන 80ද, පVව ගංවර Jසා
ආපදාවට ප` තැපැ1 කා9යාල $සංස්කරණය සඳහා තව`
 ය1 DCයන 32ද වශෙය අපට  ය1 DCයන 112
ලැp ෙබනවා. ෙමම 3දල 2017 වසෙ9 ඵලදා
ෙලස
ෙයcදාෙගන අත"වශ" තැපැ1 කා9යාලවල අq`වැSයා කටE
nR කර ෙබනවා. ෙ/ ආකාරයට ඉතාම` පැර¯ ෙගcඩනැ×C
කSනD අq`වැSයා කර ගැvම, අවශ" පhd නව ෙගcඩනැ×C

(மா

மி அ+8 ஹZ)

(The Hon. Abdul Haleem)

අ ඒ ගැන සාකඡා කළා. ව සමාග/ එක සාකඡා
කරලා ඉdhෙX4 ය/ වැඩ Nෙවළ Iයා`මක කරන අ
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. තැපැ1 Jෙයජ" අමාත" ෙලස
එස්.එ/. ෙස1ලසාD මැමා ට කාලෙX එම තැපැ1
කා9යාල වෘත කළා. න3`, ඒවා dගටම පව`වාෙගන යන
බැh ත``වය උදා m බව මට දැනගන ලැ?ණා. අ ව
$ෙ@ශවල ෙශෂ වැඩ Nෙවළ Iයා`මක -.මට දැ
සාකඡා කරD පවනවා.

ග4 මrZවාගන Cලකරාජා මහතා
(மா

மி மயி8வாகன திலகராஜா)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

තැපැ1කව බඳවා ගැvම කරෙ නැ@ද?

3535

පා9Cෙ/ව

ග4 අZ හ මහතා
(மா

மி அ+8 ஹZ)

(The Hon. Abdul Haleem)

දැනට අපට $මාණව` තැපැ1කව hස ඉනවා.
සාමාන"ෙය අ තැපැ1කව ෙකNම ප` කරෙ
නැහැ. ආෙ@ශ තැපැ1කව වශෙය ප` කරලා, ඔ m
ණාට පV ය/ කාලය ලබා4ලා ඒ අය Cයා පdං¢
තැපැ1කව වශෙය ප` කරනවා. ඉ පVව තම5 ඔට
ස්µර ප`/ ලබා ෙදෙ. සාමාන"ෙය වකරෙX පමණ
ෙනcව, ෙපcRෙY හැම $ෙ@ශයකම nR ෙවෙ එෙහම5. [බාධා
-.ම] ෙහcඳ5, ෙහcඳ5.
2017 වසෙ9 අය වැය ෙයජනාව වශෙය යාපනය
dස්කෙX තැපැ1 ජාලය සංව9ධනය සඳහා  ය1 DCයන
10ක 3දල අප අමාත"ාංශයට ලැ?ණා. ෙමම× යාපනය
dස්කෙX ෙතරාග` උප තැපැ1 කා9යාල 25 ජාලගත
-.මට`, එම dස්කෙX තැපැ1 භාzඩ $වාහනය හා අෙYó
තැපැ1 කටE වඩා කා9යෂමව හා ඵලදා ව nR -.ම සඳහා
1 රථ 2 සහ ය පැd 10 ලබා 4මට` කටE කර]
ලැ?වා.
උප තැපැ1 කා9යාල  පදනම මත පව`වාෙගන යෑම
සඳහා වසර ගණනාවක nටම රජෙය ලබා ෙදන 3දල ෙz,
!ාjය උප තැපැ1 කා9යාලය සඳහා  ය1 2505. ෙමම
වසෙ9 nට එය  ය1 750 දවාද, නාගhක උප තැපැ1
කා9යාලය සඳහා ලබාR  ය1 375,  ය1 1,500 දවාද
සංෙශධනය -.ම ගැන මම රජයට ස්ය $කාශ කරන
කැමැ5.
ෙමම 4මනාව ෙ/ කා9යාල පව`වා ෙගනයාමට -nෙස`ම
$මාණව` ෙනcවන බැ එම 3දල !ාjය උප තැපැ1 කා9යාල
සඳහා  ය1 5,000/- දවා`,
නාගhක උප තැපැ1
කා9යාලය සඳහා  ය1 8000/- දවා` වැS -.මට මම
ඉ1ම කරනවා. එමl VRVම ස්ථානයක කා9යාලය ස්ථා ත
-.ෙම මහජනතාවට තම ෛදJක කටE පහVෙව ඉr කර
ගැvමට ඉඩකඩ සැලෙසන අතර තැපැ1 ෙදපා9තෙ/ෙY
ආදායම වැSමට ද එය උපකා. ෙවන බව5 ශ්වාස කරෙ.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, තැපැ1 ෙදපා9තෙ/ෙY
ව9තමාන $ගයට $ධානතම ෙහව  ෙබෙ, තැපැෙ1
nයqම ස්ථානවල ෙසවක කzඩාය/ අතර පවන
සහෙයóතාව5. ධ ෙ@ශපාලන මත දරන වෘ`aය සD හ
සමඟ පVlය වසෙ94` අෙන` ෙබcෙහ ආයතනවල වෘ`aය
අරගල nR කර@4 තැපැ1 ෙසවක $ජාව තමෙ# අ5වාnක/
dනා ගැvම සඳහා තැපැ1 පhපාලනය සමඟ එව කටE
-.ම ෙම4 nප` කළ E5.
ෙ/ වනට 6/2006 චෙ1ඛය Jසා ඇ  ඇ ව9තමාන
වෘ`aය සD ෙනcසVතා ෙමම ෙසවක කළ-./ ඉව`
-.ම N ෙසවා ව9ධන තකාj Jලධා. සහ ෙසවක
බලකාය ඇ -.ම සඳහා තැපැලට අනන" b සහ ෙපcR
පhපාලන වහෙය බැහැර b බඳවා ගැvෙ/ පUපාUය
සැකමට අවශ" සංෙශධනය nR -.ෙ/ අවශ"තාව වසර
ගණනාවක nටම අ J.ෂණය කළා.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, ෙම4 තැපැ1, R/hය වැJ
සංවෘත ෙසවා සඳහා b රාජ" $ප`ය අවශ" ෙවනවා. ෙ/
N තැපැ1, R/hය වැJ සංවෘත ෙදපා9තෙ/වල
49ඝකානව ඇ  ඇ ගැටqවලට සð/ ලබා ගැvමට හැෙවනවා. ෙ/ ස/බධෙය ෙ/ වන ට රජය දරා ඇ
උ`සාහය මම අගය කරනවා.
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ග ෙජ ෙසෙනර`න ඇමමාෙ# කථාෙY4
$ශ්නය ඇවා, උප තැපැ1 ස්ථානාපවෙ# පS අ
-.ම ස/බධව. චෙ1ඛෙX ෙබන ෂමතාව5 එයට ෙහ
ෙවලා ෙබෙ. රාජ" පhපාලන චෙ1ඛය අ]ව අ
කC වැSෙය 3ද1 ෙගb Jසා ඒ 3ද1 අ කරනටය -යා
ඉ1ම කළා. Uක කාලය ඒ අ -./ කළා. ෙබcෙහ
අයෙ# ඉ1/ මත දැ එය තාවකාCව නව`වා ෙබනවා. ඒ
ස/බධෙය අ
ඉdhෙX රාජ" පhපාලනය` සමඟ
සාකඡාෙකcට ඒ සඳහා ය/ සහනය ලබා ෙදනට
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, 2018 වසෙ94 ධ නව
ෙසවාව නන තාෂණය සමඟ සංකලනය කර ගJD
ඵලදා5 සහ කා9යෂම තැපැ1 ෙසවාව මහජනතාවට ලබා
4ම අෙu අර3ණ5. ඒ සඳහා තැපැ1 ෙදපා9තෙ/ෙY රසාර
සංව9ධනය උෙදසා පස් අR ව"ාපාhක සැලැස්ම ෙ/
වනට` සකස් කර 3ද1 අමාත"ාංශය ෙවත අ ඉdhප` කර
ෙබනවා. ෙමම පස් අR සැලැස්ෙ/ ෙයජනා අතර, 2017
dNðකD Jදහස් -.ෙ/ ව9ෂය ෙලස $කාශයට ප` -.ෙ/
රාජ" $ප`ය සඳහා තැපෑෙ1 දායක`වය ලබා4ම උෙදසා ඊට
සමගාjව ඩා හා මධ" පhමාණ ව"වසායක5ට ෙ@:ය හා
ජාත"තර ෙවෙළෙපcළ හðවා4ෙ/ අර3¯ තැපැ1
ෙදපා9තෙ/ෙY කා9ය මzඩලය n සකස් කළ "eCommerce"ෙව¬ අඩය හරහා "e-Commerce" ෙසවාව
Iයා`මක -.මට සැලV/ කර ෙබනවා. ෙමම "ecommerce"ෙව¬ අඩය අග ජනාපමා n ෙමම
වසෙ9 ඔෙතබ9 මස ෙපcෙළcනෙY4 පැවැ ෙලක
තැපැ1 dන උ`සවෙX4 Jල වශෙය ආර/භ කර] ලැ?වා.
ෙමම කා9යය සඳහා ජාක ව"වසාය සංව9ධන අකාhෙX NEDA- දායක`වය දැනටම` අප n ලබාෙගන ෙබනවා.
එෙසම 2018 ජනවාh මස nට එය සා9ථකව Iයා`මක -.මට
අවශ" සැලV/ ද සකස් කර ෙබනවා.
ඊළඟට, නන ෙතcර තාෂණ මෙYද හðවා4ම
N පාhෙභlකයෙ#් ශ්වාසය සහ තරගකා. ආයතන
සමඟ තරග-.ෙ/ හැ-යාව ව9ධනය කර ගැvම; උදාහරණ
ෙලස, "Track and Trace," "e-card" වැJ නව ෙසවාව හðවා
4මට yව.
ඒ වාෙ#ම උපායමා9lක ව"ාපාhක ඒකකය rම
N ෙවෙළඳ ෙපcළ අවස්ථා හðවා 4ම, වැඩ අධ"යනය nR
කර ෙමෙහE/ Iයාමා9ග සහ IයාවC වැS dEm -.ම N
යද/ පාලනය -.මට කටE -.ම, තැපැ1 කා9යාල සඳහා
ආක9ෂþය නව 3mවර ලබා 4ම, එෙසම 2018 වසෙ94 ද
තැපැ1කව ෙයcදවා උපෙයlතා é1ප` \ස් -.ම හා
තැපැ1 ෙදපා9තෙ/ෙY ආදාය/ ජනනය $ව9ධනය -.ම
සඳහා nයqම රාජ" හා úල" සමාග/වලට අවශ" JෙයTත
ෙසවා සැප ම, ෙ@:ය අෙYó හා සැප / ෙසවා තවRරට`
ශම` -.ම, dව5ෙ සෑම $ධාන නගරය ආ÷තවම
ව"ාපාhක අෙYó තැපැ1 ෙසවාව හා සැප / ෙසවාව -Logi
Post- වැS dEm -.ම, ùhය9 ෙසවා $ව9ධනය -.ම,
ව"ාපාhක තැපෑල අත9ජාල ව"ාපාhක කටE e-commerce
හා බ@ධ  ෙසවා සැප ම, තැපැ1 ජාලය හරහා ෙ@:ය හා
ෙ@:ය 3ද1 වමා -.ම සහ නව JෙයTත ෙසවා හðවා
4ම අෙu අ$ාය5.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

Hon. Minister, you have two more minutes.
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ග4 අZ හ මහතා

(மா மி அ+8 ஹZ)

(The Hon. Abdul Haleem)

Please, give me five more minutes. I will wind up my
speech.
තැපෑලට අත"වශ" වන 3@දර $ව9ධනය -.ම සඳහා ද
2018 වසෙ9 අපෙ# අවධානය ෙයc3 කර ෙබනවා. ඒ N
තැපැ1 ෙදපා9තෙ/ෙY ආදාය/ ජනනය $ව9ධනය කර
ගැvමට ද අෙu§ත5. 2017 වසෙ9 Iයා`මක -.මට ෙයTත
වැඩසටහ අතර, කrනායක ^ව ෙතcrෙපcළ පhය ළ
3@දර කා9යාංශ කyව වෘත -.මට ද කටE කරනවා.
2018 වසෙ94 එ වැඩ අවස -.මට JයDතව ෙබනවා.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, මෙ# අමාත"ාංශය යටෙ` ඇ
අෙන ආයතනය වෙ 3ස්C/ ආගDක හා සංස්කෘක
කටE ෙදපා9තෙ/ව5. 3ස්C/ මව -ප ෙපcළම
nUය` Rමයකට වාෙ# එමලා ඒ ස/බධව කථා -.මට
බලාෙපcෙරc` ෙනcm බව5 ෙපv lෙX. න3` අෙu
ෙදපා9තෙ/ව ම× 3ස්C/ ආගDක කටE හhයාකාරව
Iයා`මක කරෙගන යන බව එමලා ශ්වාස කරනවා. ඒ
අ]ව අෙu ෙදපා9තෙ/ව ඒ ස/බධෙය ශාල වැඩ
ෙකcටස කරෙගන යනවා.
ග Jෙයජ" සභාපමJ, මට ලබා 4 ඇ කාල ෙYලාව
$මාණව` ෙනcවන Jසා මාෙ# කථාෙY ඉh ෙකcටස හැසා¹
වා9තාවට ඇළ` -.ම සඳහා සභාගත* කරනවා.

*සභාෙසය මත තබන ලද කථාෙ$ ඉCT ෙකටස:
*சபா5டதி$ ைவக%ப&ட உைரயி எ7சிய பதி:
*Rest of the speech tabled:
ග Jෙයජ" සභාපමJ, අප අමාත"ාංශය යටෙ` ඇ අෙන
ෙදපා9තෙ/ව වන 3ස්C/ ආගDක හා සංස්කෘක කටE
ෙදපා9තෙ/ව ම× ඉස්ලාjය ආගDක හා සංස්කෘක කටE $ව9ධනය
සඳහා දැනටම` ශාල කා9ය භාරය ෙකෙරD පවනවා. 2017 ව9ෂෙX
හ¡ වදනාෙY Jයැම සඳහා හ¡ අයð/ ප` ශාල $මාණය ලැp ?ණා.
එ5 2017 ව9ෂයට ලබා R ෙකටා $මාණයට අ]ව  ලාං-ක බැම
3,400 පමණ හ¡ වදනාව සඳහා සහභාl කර මට අපට හැ- ණා. ෙ/
සඳහා හ¡ JෙයTත ආයතන 97 ම× අවශ" පහVක/ සැප මට Iයා
කර] ලැÁවා.
තවද, @ධ b 3හ/ම@ නéමාණෙ# ජම dනය ෙව]ෙව
පව`ව] ලබන ජාක jලාR නp උ`සවය සඳහා ෙමවර යාපනය,
-Cෙනc¢ය හා 3ලY dස්ක 31 කරෙගන සංව9ධන වැඩ කටE
රාය Iයා`මක ෙවD ෙබනවා. ෙ/ සඳහා 2017 වසරට ෙව කළ
 ය1 DCයන 14 ෙයcදවා 3ස්C/ ප1C 32, අහdයා දහ/ පාස1 01
සහ ම@රාසා 01 සංව9ධනය ෙකෙරD පවනවා. jට සමගාjව dව5න
රා ඉස්ලාjය පාස1 nV nVය අතර කµක, ෙකU කථා, රචනා, පද"
රචනා, ගායනා, අරාé අෂර ෙමස්තර සහ අ1 රා පරායණය -.ම යන
ඉසY යටෙ` පළා` මeටD තරග පව`වා එම පළා` ජය!ාහක5 සමස්ත
ලංකා මeටD ෙතරා ත"ාග hනැjමට අවශ" කටE nR කර ෙබනවා.
ජාක jලාR නé වැඩසටහන යටෙ` ඒ ආකාරයට සෑම වසරකම
ෙතරා ග` එ dස්කයක ෙහ -පයක සංව9ධන වැඩකටE nR කර]
ලබනවා. අෙන` dස්කවල ඉස්ලාjය ආගDක ස්ථාන වැS dEm -.ම
සඳහා 2017 වසරට ෙව කළ  ය1 DCයන 20 ම× dව5න රා
ආගDක ස්ථාන සංව9ධනය nR කරෙගන යන අතර, ඒ යටෙ` 3ස්C/ ප1C,
අරාé Rහ1 ෙමම අහdයා දහ/ පාස1 ඇy ආගDක අධ"ාපන ආයතන
118 සංව9ධනය ෙකෙරD පවනවා. සෑම ව9ෂය පාසාම ආගDක
අධ"ාපනය සහ සංස්කෘක අංග ෙපෂණය -.ම හා ව9ධනය -.ම උෙදසා
$පාදන ෙව කර] ලබන අතර 2018 ව9ෂෙX4 ෙමම පහVක/ තව` y1
-.මට අප බලාෙපcෙරc` ෙවනවා.
jට අමතරව ෙදපා9තෙ/ෙY Cයා පdං¢ දහ/ පාස1 ^ භව
4,500 ෙදෙන ෙවත ෙ/ ව9ෂය සඳහා  ය1 DCයන 07 වැය කර Jල
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ඇð/ ලබා 4මට ද පහVක/ සලසා ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම දහ/ පාස1 ^
භව 4,500 ෙදෙන සඳහා ෙපc` 4මනාව ලබා 4 ඇ අතර, ඊට ෙව
කළ 3දල  ය1 DCයන 09 ෙවනවා. තවද,  ය1 DCයන 04 වැය
කර දහ/ පාස1 ෂය J9ෙ@ශයට අදාළ ෙපළ ෙපc` 20 nංහල හා ඉං²n
භාෂාවC 3¤ණ කටE nR ෙකෙරනවා.
ෙමවරද 3ස්C/ ජනතාව රාමසා උ`සවය ඉතාම` උ`සවෙය
සමර] ලැÁවා. උපවාස කාලෙX4 ෙසd අරාéය සහ ෙYe යන රටවC
පhත"ාග කරන ලද ෙමôෙටc 150.8ක රට ඉ වරාෙය Jදහස් කර
dව5න රා dස්ක 25ක U 3ස්C/ ප1C හරහා ජනතාව ෙවත ෙපර
ව9ෂවලට වඩා ඉතාම` සා9ථකව ෙබදා හැ.මට යවර ග] ලැÁවා. එෙසම
jට අමතරව සෙතcස ආයතනෙය Dල4 ග` රට ඉ ෙමôෙටc 150
dස් මeටD මහ ප1C හරහා ෙබදා හැ.මට කටE කරන ල4. ෙ/ රට
ඉ ෙ9^ හා $වාහන ගාස් ෙව]ෙව මහා භාzඩාගාරය n  ය1
DCයන 20ක 3දල ෙව කර ෙබනවා.
තවද, 2017 වසෙ9 අප n nR කළ ෙශෂ වැඩසටහ අතර 3ස්C/
කලාකව හා කව ඇගැ ම, ජාත"තර අ1-9ආ තරග සඳහා
ෙ@:ය තරගකව සහභාl කර ම, නව ප1C Cයා පdං¢ -.ම, 9ආ
ම@රාසා 133 සඳහා පhපාලන යද/ වශෙය  ය1 ලෂ 08ක 3දල
ලබා 4ම සඳහ -.මට yව.
ග
Jෙයජ"
සභාපමJ,
අවසාන
වශෙය
අපෙ#
බලාෙපcෙරc`ව මාෙ# අමාත"ාංශය සහ ඒ යටෙ` ඇ අප
ෙදපා9තෙ/ ෙදක ම× 2018 වසෙ94 jට` වඩා කා9යෂම හා
^ණා`මක බ E මහජන තකාj ෙසවාව  ලාංtය ජනතාව ෙවත
සලසා 4ම5.
මා ෙ/ අවස්ථාව ෙශෂෙය ෙයcදා ග] ලබනවා අපෙ# ඉdh ගමනට
මඟ ෙප ම ස/බධෙය අග ජනාපමාට සහ ග
අ!ාමාත"මාට අපෙ# කෘතඥතාව පළ -.මට. ඒ වාෙ#ම ග 3ද1
අමාත"මාට`, මහා භාzඩාගාරෙX ෙ1ක/මා ඇy 3ද1 අමාත"ාංශෙX
nයqම ෙදපා9තෙ/වල Jලධාhට` සහ අපෙ# ෙසවා සැප මට සහාය
වන අෙන` රාජ" හා ෙප@ගCක ආයතන ලබා ෙදන දායක`වයට` මා
ඉතාම` ස්වත ෙවනවා.
ඒ වාෙ#ම මාෙ# අමාත"ාංශ ෙ1ක/ වසත හආර¢ මහතා ඇy
අමාත"ාංශ කා9ය මzඩලය, තැපැ1ප ෙරහණ අභයර`න මහතා ඇy
එම ෙදපා9තෙ/ කා9ය මzඩලය වාෙ#ම 3ස්C/ ආගDක හා
සංස්කෘක කටE ෙදපා9තෙ/ෙY අධ"ෂ එ/.ආ9.එ/. මC මහතා
ඇy කා9ය මzඩලය මා ෙ/ අවස්ථාෙY4 කෘතෙY4ව nප` කරනවා.
ඔ nයqෙදනාෙ# කැපම ෙනcවනට අපට ෙමම ඉලකය කරා
ගම කරනට හැ- වෙ නැහැ. මහ ජනතාවට ෙසවා සපයන $3ඛ
රාජ" ආයතනය ෙලස හැ- උපhම දායක`වය ලබා 4මට ඉdhයට` ගත
E nයq යවර ගනා බව අප අමාත"ාංශය ෙව]ෙව මා ෙ/ අවස්ථාෙY4
$කාශ කර nUනවා.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)
ெகௗரவ மஹி>தான>த அ6கமேக அவக$.

[අ.භා.2.44]

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
நறி.

ග Jෙයජ" සභාපමJ, අද dනෙX වාදයට ගැෙනන
අමාත"ාංශ අතh මෙ# ෙශෂ අවධානය ෙයc3 කරෙ RC
සංෙ@ශ හා STට1 යUතල පහVක/ අමාත"ාංශය Nබඳව5.
මෙ# Df ග හh $නාR ඇමමා දැ ෙමම ග සභාව
ළ නැහැ. එමා එNෙX මන ෙහ තැනක ඉඳෙගන අහෙගන
ඉනවා න/, දැ ෙමම ග සභාවට ආෙවc` ෙහcඳ5. ෙමcකද,
මම එමාෙ# අමාත"ාංශයට අදාළ වැය :9ෂය ස/බධව තම5
කථා -.මට බලාෙපcෙරc` වෙ.
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පා9Cෙ/ව

[ග මදානද අq`ගමෙ# මහතා]

ග Jෙයජ" සභාපමJ, අ ක` දනා කාරණය
තම5,  ලංකාෙY ෙබන පැර¯තම RC සංෙ@ශන ෙසවාව
සපයන ආයතනය  ලංකා ෙටCෙකc/ ආයතනය බව. 18574
RC සංෙ@ශ ෙදපා9තෙ/ව හැUයට5 ෙමම ආයතනය
3Cම ආර/භ කෙළ. ඊළඟට, 19924 ෙමම ආයතනය  ලංකා
ෙටCෙකc/ සංස්ථාව හැUයට පhව9තනය ණා. ඉ පVව 
ලංකා ෙටCෙකc/ සමාගම නD 1997 4 සමාගම බවට
පhව9තනය ණා.
 ලංකා ෙටCෙකc/ සමාගම -යෙ ෙ/ රෙe ආ9µකයට
ශාල දායක`වය ලබාෙදන, ලාභ ලබන Vෙශ ආයතනය.
හැබැ5, ෙ/ ආයතනය ෙ/ වන ට දවn දවස පා ලබD,
දවn දවස මහා පhමාණ ýෂණ nR කරD යනවා. ඒ N ෙ/
ආයතනය මහා පhමාණෙය කඩාෙගන වැෙටD යනවා අ
දැකා. ග Jෙයජ" සභාපමJ, අ ශ්වාස කරෙ
ෙ/ක සංධානා`මක වැඩ Nෙවළ -යලා. එස` ජාක
පෂ ආzෙY úCක අර3ණ තම5 ෙප@ගCකරණය; nය1ල
ෙප@ගCකරණය. මෙ# තව` ග හh $නාR ඇමමා
දැ ෙමම ග සභාවට පැD¯යා. ඔබමාට ෙබcෙහcම ස්5.
ෙ/ රජෙX úCක අර3ණ තම5 ෙප@ගCකරණය. පා ලබන
ආයතන ෙප@ගCකරණය කරන ගම ෙප@ගCකරණය
කරනට ඕනෑ ඒවා Jක/ම පා කරවනවා. ඒ සඳහා පS
ෙගවලා Jලධාh දානවා. පS ෙගවලා Jලධාh දාලා ඔ
ම× ඒවා පා කරවනවා. පා කරවලා ඊළඟට ණනවා. ඒක
තම5 ෙ/ ආzෙY සංක1පය. දැ ෙටCෙකc/ ආයතනය` ෙ/
තැනට තම5 ෙගෙනෙ. මම අද -යන/ ග හh $නාR
ඇමමJ, ඔබමා මතක යා ගන ලබන අ@ද වන ට
ආzව  ලංකා ෙටCෙකc/ ආයතනය list කරනවා.
 ලංකා ෙටCෙකc/ ආයතනය list කරලා, ණන අවශ"
පVéම හදනවා. ග හh $නාR ඇමමJ, පV lය
මැවරණෙX4 අෙu ආzව පරාජයට ප` කරන ඌව
පළාෙත පළ3 ෙවS 3රය Rෙ ත3නාෙස බව අ
දනවා. පV lය මද රාජපෂ ජනාපමාෙ# ආzව අෙu ආzව- කාලෙX අපට ශාල වශෙය ෙචදනා එ1ල
කරD, පවාJය හරහා ෙලc සටන ෙමෙහයව ෙකනා
ඔබමා තම5. ඊට අමතරව, ග VÂව ෙසනnංහ මැමා.
හැබැ5, ග ඇමමJ, ඔබමා ෙ/ ආzව හදන කටE
කළාට, එයට නායක`වය ග`තාට ඔබමාෙ# අමාත"ාංශය
Nබඳව ඔබමාෙ# හෘදය සා§යට අ]ව සට නැහැ. ෙ/
අමාත"ාංශය Nබඳව ඔබමා සට- ෙනcෙව5 ඉෙ.
බR1ෙ1 DJස්Vෙ# ඉ1මට අවශ" සැපEම ඔබමාට ෙ/
අමාත"ාංශෙය ෙදන බැහැ. ඔබමා ඇමවරයා හැUයට
ඉනවා. ඔබමාට වැඩ කර ගන ය නැහැ. ඔබමා
dස්කයට l එස` ජාක පා§කයට -යෙ,
"මට වැඩ නැහැ. ෙ/ ආzව හදන මම කැප/ කළාට, අ
ඌව පළා` සභාව dනවලා Rනාට, ත3නාෙසලා ෙව]ෙව
මට උද කරන ෙ/ ආයතනෙය හැ-යාව නැහැ." -යා.
ඒක තම5 ඇ`ත කථාව. ෙ/ක Rවවෙ ෙවන තැන-. ෙ/
ආයතනය Rවවෙ ෙවන තැන-. ඇමවරයාට Rවවන
බැහැ. ෙ/ ආයතනය Rවවෙ ෙවන තැන-. ග
ඇමමJ, ෙහcරකමට හා ýෂණයට @ධව 2015 කථා කර
ඔබමාට ෛදවෙX සරදම හැUයට ෙ/ අමාත"ාංශෙX ෙබන
ýෂණවලට අද කර ගහන n@ධ ෙවලා. මම එය වග tම-
-යනවා. ෙ/ ෙචදනාව මම එ1ල කරෙ ඔබමාට
ෙනcෙව5. අද ඔබමාට ඒවාට කර ගහන n@ධ ෙවලා. ග
ලෂ්ම ෙසෙනර`න රාජ" ඇමමා ෙපc¹ඩ 3eUය දාලා
බැqවා. ඔෙකම දැ/ෙ/ නැහැ. එමා 3eUය දාලා බැqවා.

3540

බලලා එමා ෙමcකද -YෙY? 2015 අය වැෙය STට1
යUතල පහVක/ අමාත"ාංශයට  ය1 éCයන 15 Rනා;
යද/ කරලා ෙබෙ  ය1 éCයන 1.55 -යලා. එෙහම
න/ ෙමcකටද  ය1 éCයන 15 Rෙ? සංචාරක
අමාත"ාංශෙX කටE කරන ග ෙජ අමරංග
ඇමමාට ස1C නැහැ. ග ඇමමJ, ස1C Rනා න/
ඔබමා වැඩ කරනවා ෙද? ඊළඟට, ග අ¬R1 හ/
ඇමමා ඉනවා. ග ඇමමJ, ස1C Rනා න/ වැඩ
කරනවා ෙද? අ ගාෙ CE/ කවරය ගන එමාට ස1C
නැහැ. එමා Jෙයජනය කරන මහ]වර dස්කෙX තැපැ1
කෙතව හදා ගන ය නැහැ. අ ගාෙ
හාhස්ප`වට තැපැ1 ෙපeUය 4 ගන බැහැ. ෙමcකද, ස1C
නැහැ. එමාට තැපැ1 ෙදපා9තෙ/ෙY රස්සාවව` 4 ගන
බැහැ. තණෙය ඇ1ලා රස්සා ඉ1ලනෙකcට -යනවා q,
"ම1C ඕනෑ න/ රස්සා Uක ෙදන/. තැපැ1 කෙතව
ඉස්සරහාට l1ලා dව d# කරෙගන ඉන -යනවා q CE/
කවර අලවන." -යා. එමාට ෙදන yව රස්සාව ඒක
තම5. ඇමවට වැඩ කරන අමාත"ාංශවල ස1C නැහැ.
ග Vn1 ෙ$මජයත ඇමමා සධානෙX ට මහ
ෙ1ක/. ෙකcළඹ dස්කෙX නායකයා. වැඩ කරන ස1C
නැහැ. ෙ/ ඉෙ අෙu කාතා හා ළමා කටE ඇමDය.
බලන ෙකcචර අ[වට ඉනවාද -යලා. ග ඇමDයJ,
කාතාව ෙව]ෙව ෙමcනවාද කරන yව. අන
එDය යනවා. ස1C නැහැ. අමාත"ාංශෙX ස1C නැහැ. උ`තර
ෙදන බැහැ. හැබැ5, STට1 යUතල පහVක/ අමාත"ාංශයට
ෙව කරනවා  ය1 éCයන 15. යද/ කරලා ෙබෙ
 ය1 éCයන 1.55. ෙමcනවාද ෙz? මම -යන/ ෙz
ෙමcකද -යලා.
ඔබමා -Yවා, " ය1 éCයන 15 ෙව කෙළ ට 3ද1
ඇමවරයා." -යලා. ඇමමා එකඟ නැහැ ෙ/කට. ඇ5 ෙව
කෙළ? ෙව කෙළ, එයා 3ද1 ඇම ෙවලා Uයා න/ එයාෙ#
එෙකනාට Digital Identity Card එෙ ෙකcfා` එක
ෙදනවා. Digital Identity Card එක හදලා එයාෙ# ෙගලයට
ෙකcfා` එක ෙදන තම5 ත3නාෙසට ස1C Rෙ.
මතක තබා ගන. ඒක තම5 ඇ`ත කථාව. ත3නාෙසෙ#
අමාත"ාංශයට 3ද1 අමාත"ාංශෙය  ය1 éCයන 15
Rනා. ගෙ/ පSෙපළව1 Uක හද ෙකcfා`කාරයට
ස1C Uක ෙගවා ගන ය නැහැ. අෙu $ාෙ@:ය ෙ1ක/
කා9යාලවල මධ"ගත අර3ද1 නැහැ. ත3නාෙසලා
දනවා ගෙ/ ෙකcfා`කාර5ට ස1C Uක නැහැ.
ෙකcfා`කාරයෙ# ෙලch Uක seize කරන වනවා. STට1
යUතල පහVක/ අමාත"ාංශයට  ය1 éCයන 15 4ලා.
ෙමන mega deal. ෙ/වාට තම5 mega deal -යෙ. ට
3ද1 ඇමමා ෙකcfා` එක 4ලා බැqවා, ත3ෙ# DJහාට
Digital Identity Card එක හදා ගන. ඒක කර ගන බැh ණ
Jසා ග ඇමමා දැS අසරණ ත``වයට ප` ණා. ග
හh $නාR ඇමමා ඒකට එකඟ ෙz නැහැ. හැබැ5,
කරන ෙදය නැහැ. ඒ` ෂයය භාර ඇමවරයා` ෙනcදැන
 ය1 éCයන 15 උS එනවා. ෙමෙහම ස1C ෙව
කරනවා න/ ෙකcචර ෙහcඳ5ද? ග ඇමමJ, ෙකcචර
ෙහcඳද
ෙමෙහම
ෙදනවා
න/.
අෙන
ඇමව
භාzඩාගාරෙය ස1C ඉ1ලලා අඬනවා. ස1C ෙදෙ නැහැ.
ෙදෙය ෙදනවා වාෙ# ඔබමාට උS ෙගන` ෙදනවා. STට1
බැq/වC වාෙ# ඔබමාට උS ෙගන` ෙදනවා  ය1
éCයන 15. අ ගාෙ ආzව හදන කැප m
ඇමවෙ# ෙ/ වාෙ# ෙරd ගලවන හදන එපා. ෙමමා
වැදග` ඇමවරෙය හැUයට පාෙY ඉනවා. එමාව` නැ
කරන හදනවා. 3ද1 ඇමකම නැ ණාම අ ගාෙ Jක/
ඉන ඕනෑ. ඒ` නැහැ. ග හh $නාR ඇමමJ,
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ඔබමාව` නැ කරන හැRෙY. ඒ n@ය Jසා තව
ෙපc¹ෙඩ ඔබමාට` යන n@ධ වනවා. ෙ/ ග]-ෙද]ෙව
ෙ¬ණ Jසා යාත/ ඇමකම` ෙ¬ණා -යලා අෙu Df
ග හh $නාR ඇමමාට මම මත කරන ඕනැ.
ග හh $නාR ඇමමJ, ඔබමා ග සභාෙY nUෙX
නැහැ. මම -යාෙගන ආෙY  ලංකා ෙටCෙකc/ ආයතනය ගැන.
ෙ/ ආයතනය අR 160 පැර¯ ආයතනය.  ලංකා
ෙටCෙකc/ ඉංTෙ සංගමය n ඉdhප` කරන ලද
පැD¯1ල මම සභාගත* කරනවා.
Vර-3  ලංකා ෙටCෙකc/ වෘ`aය සD සධානය n
ඉdhප` කරන ලද පැD¯1ල, ෙතcර හා RC සංෙ@ශ ෙසවක
සංගමය n ඉdhප` කරන ලද පැD¯1ල,  ලංකා
ෙටCෙකc/ Iයාකා. වෘ`aය සD එක3ව n ඉdhප` කර
ලද පැD¯1ල, ඒ nයq පැD¯C මම සභාගත* කරනවා.
මම ෙ/ nයqම පැD¯Cවල ටප` ග ඇමමාට භාර
ෙදනවා. මම ෙනcෙව5 ෙ/වා -යෙ. ෙ/ ආයතනෙX ýෂණ
n@ධ ණා -යලා මට ෙප@ගCකව $ශ්නය නැහැ. ඔබමාෙ#
ආයතනෙX වෘ`aය සD නායකෙය -යන ෙ@ මම ෙ/
-යෙ. ෙ/ ýෂණ හා අDකතා Nබඳව වෘ`aය සD
සංග/ l1ලා ඔබමාෙ# ආයතනෙX සභාපමාට -Yවා.
එෙහම
-Yවාට
පස්ෙස
සභාපමා
ාමල`
Jශ්චයකාරවරයෙ# $ධාන`වෙය කDrව ප` කළා.
ඔෙතබ9 මාසෙX 15වැJදා තම5 ඒ කDrව ප` කෙළ. ග
ඇමමJ, ෙ/ ෙවනෙකcට ඒ ඉංTෙව n පමණ
පැD¯C 112 ඉdhප` කර ෙබනවා. ෙ/ ආයතනෙX ýෂණ හා
අDකතා Nබඳව ඉංTෙව තර පැD¯C 112
ඉdhප` කර ෙබනවා ග ඇමමJ. එතෙකcට අර
JVමා ඇවාq, "බැð/කර ෙකcDසමට බැð/කර ග]
ෙද]ෙY කටE ගැන ෙසcයන අR 2 lයා න/, ෙ/ 112
ගැන ෙසcයන ෙකcචර කාලය ය5ද?" -යලා. ග
ඇමමJ, එම Jසා ෙ/ Nබඳව කටE ඔබමාෙ# අතට
ගන. මම -යෙ, ඔබමා හැද අතට ගන. ඔබමා
තම5 ෙ/ ආයතනයට අදාළ ෂය භාර අමාත"වරයා. ෙ/
ආයතනය
Nබඳව පා9Cෙ/වට වග -යන @ගලයා
ඔබමා. ඒ Jසා ඔබමා ෙ/ Nබඳ කටE අතට ගන. අතට
අරෙගන වහාම ෙ/ Nබඳව ෙසcයා බලා කSන/ යවර ගන
-යන ඉ1ම අ ඔබමාට කරනවා.
ග ඇමමJ, ඔබමා දනවා, ෙ/ ස/බධෙය ග
SY ^ණෙසකර ඇමමා ඉdhප` කරන ලද COPE කDr
වා9තාවට අ]ව ඔබමාෙ# ධායක Jලධාh මහ`මයා 2005
COPE කDrවට ඇ1ලා -යනවා, "ෙටCෙකc/ සමාගෙ/
ෙසවක අhතය ෙබනවා" -යලා. එමා පැහැdC කරලා
-යනවා, "ෙසවකය වැS5, එම Jසා ය/ hසකට VRS 4ලා
යවන ඕනෑ" -යලා. හැබැ5, එෙහම -යලා ෙටCෙකc/
ආයතනෙX ධායක Jලධාh මහ`මයා ෙමcකද කරෙ?
ග ඇමමJ, ෙ/ සඳහා අq` වැඩ Nෙවළ Iයා`මක
කරන බව ඔබමා දනවා. ඒක ගැන අ jට කC]` ඇවා.
ග ඇමමJ, ඔබමලා දැනට ඉන 6,000 වන ෙසවක
hස හhයට කළමනාකරණය කරෙ නැව, ඉන
ෙසවකයෙග $ෙයජන ගෙ නැව ඔබමලා අq`

———————————* 8යAZල ඉMTපG ෙනකරන ල:.

ஆவண: சம%பிக%படவி$ைல.
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වැඩ Nෙවළ හදනවා, repairs වෙ# ෙ@ව1 කරන unit
එක හදD. අq`වැSයාව සඳහා එ ස්ථානයකට යෙ
ෙසවකෙය ෙදන5, cab එක5. ඔබමා දනවා, ඒ සඳහා
@ගලය 322 සහ වාහන 161 පා¢ කරනවා -යලා. ග
ඇමමJ, ඒ සඳහා  ය1 DCයන 11,000 වැය කරනවා.
ස්µර ෙසවකය 5,500 සහ ෙකcfා` පදනD 2,000
වශෙය ඔබමාෙ# ආයතනෙX ෙසවකය 7,500 ඉනවා.
ඒ අය nUය4, ඔ හhයට කළමනාකරණය කරෙ නැව
ඔබමා තව` අය ගනවා.
ග ඇමමJ, ෙ/
Nබඳව මම ඔබමාෙ#
සභාපමාට` -Yවා. මම ඩයෙලc# Rරකථනය තම5 කC
පා¢ කෙළ. මම රට යන lය` එDෙ9eස් ^ව යානාවල
යෙ නැව SriLankan Airlines ^ව යානාවල යනවා.
ෙමcකද, ඒ අෙu ^ව ෙසවය Jසා. අ ඩයෙලc# ගෙ
නැව හh $නාR ඇමමාෙ# Rරකථන -යලා, ෙ@:ය
සමාගම -යලා ෙටCෙකc/ සමාගෙ/ Rරකථන ගනවා.

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

මම පා¢ කරෙ ඩයෙලc#.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඇමමා පා¢ කරෙ ඩයෙලc# q. ඒ Nබඳව
ෙවනම නය ප.ෂණය යන ඕනෑ. ඔබමා -යන එකට
මම` එකඟ5. මම` සභාපමාමාට -Yවා, මෙ#
Rරකථනය` නැවත ෙවනස් කරනවා -යලා. ග ඇමමJ,
මම ඩයෙලc# Rරකථනෙය අ5 ෙවලා ත3නාෙසෙ#
Rරකථන ෙසවය වන ෙටCෙකc/ එකට lයා. ග ඇමමJ,
එ ෙසවාව ගැන කථා කරලා වැඩ නැහැ. Fibre-optic cables
එනවා -යලා, ඔන 4G එනවා -යලා, ෙහ ගාලා, හා ගාලා
කථා කරලා, ෙලc 3දල දාලා ඒක කළා. අෙ, ඉ අ `
ලංකාෙY එකෙ, ෙ@:ය එකෙ, -යලා අ ` ෙටCෙකc/
එකට මා ණා. අර ඩයෙලc# එෙ ෙපcS router එක ?ණා
න/, 3y ෙගදරම 4G` වැඩ කරනවා; Wi-Fi වැඩ කරනවා; -n
$ශ්නය නැහැ. ත3නාෙසලාෙ# එක ෙගදර ෙගනැ1ලා
සකළා. ස කර දවෙස ඉඳලා වැඩ නැහැ. කැණාම calls
100 තර ගන ඕනෑ ඇමමJ, ඒක repair කරගන.
ඇමමJ, මම මෙ# නම -යලා සභාපමාට කථා කළා.
මෙ# නම -යලා කථා කරල`, calls 10කට වැSය Rෙනc`
තම5 හදන එෙ. ග ඇමමJ, ඒ repairsවලට එන
අයට ඔබමලා මාෙසකට  ය1 2,35,000 ෙගවනවා. ඒ
repairsවලට එෙ කැ¬ එක5, ෙසවකෙය ෙදනා5. මෙ#
ෙගදර router එක හදන ආෙY කද? තැපැ1 න5Uය-
"r r" ගාලා මහ`මෙය ආවා. ඒ "r r" බ5nකෙ1ට5,
ඒෙක එන මහ`මයාට මාෙසකට  ය1 235,000 ෙදනවා.
මම එමාෙග ඇවා, "ඔබමා ෙ/ Nබඳව දන තාෂණය
ෙමcකද" -යලා. "මම ෙමc` දෙ නැහැ, අ ෙකcfා`
එක අර ෙබෙ" -යලා -Yවා. ග ඇමමJ, ඒ
අයට -nම තාෂ¯ක දැ]ම නැහැ. -nම තාෂ¯ක
දැ]ම නැ එක @ගලෙයට මාෙසකට  ය1 2,35,000
ෙගවනවා. ඔබමා තන, ෙමcකද ෙ/ කරෙ -යලා. ඒ
වෙ# සමාග/ 161 සඳහා  ය1 DCයන 11,000 ෙගවනවා.
ෙ/ වෙ# ෙ@ව1 කරන ෙදන එපා ඇමමJ. ඔබමා
ෙටCෙකc/ එෙ ඉන ෙසවක මzඩලය හhයට
කළමනාකරණය කරන. එ දෂ ෙසවකය ඉනවා.
ඔබමා දනවා, ඊෙX ෙපෙ9දා ෙවනෙකcට ධායක
Jලධාhයා` එක ෙසවය කරන බැහැ -යලා එමා` එක
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පා9Cෙ/ව

[ග මදානද අq`ගමෙ# මහතා]

ස/බ¨කරණ කටE කර nයq ෙසවකය ඉව` m බව.
ධායක Jලධාhයා ෙ/කට කරන නාශය` එක nයq
ෙසවකය ඉව` ණා.
ඒ ධායක Jලධාh මහ`මයා දැ න/ වැඩට එෙ
නැහැ5 -යලා -යනවා. මා දෙ නැහැ, කාමරෙX ඉනවාද
-යලා. එමාෙ# අකා9යෂම පාලනය Jසා ෙ/ ආයතනයට
nRවන මහා නාශය බලන. ග ඇමමJ, ඔබමා ෙමයට
මැdහ` ෙවන. මා දනවා, සමහර ට ඔබමාට ෙමයට
මැdහ` ෙවන බැහැ5 -යලා. ඔබමලාෙ# ආzෙY
සමහර අය ප` කරෙ ෙකcෙහcමද? ත3නාෙසලා 20144
lhය ෙ1 රහ වන ක1 කෑ ගහලා ආzව හැRවා. න3`
ඇෙමhකාෙY ඉඳලා උS ඇ1ලා සභාප තනර භාර
ගනවා. ග ඇමමJ, ත3නාෙසට ෙපස්ට9 ගහ
බR1ෙ1 ඉන DJහාට ඒක ෙදෙ නැහැ. ඒකට
ඇෙමhකාෙව ෙගනැ1ලා දමනවා. ග ඇමමJ, ෙ/
තනවලට Vෙශ පාස1වC -ඒ පාසල ගැන මට -යන
ය නැහැ.- @ගලය ෙගනැ1ලා දමනවා. ෙ/ක තම5
SriLankan Airlines එකට` ෙවලා ෙබෙ. SriLankan
Airlines එකට උS ෙගනැ1ලා දමනවා. ඒ අය ෙම ෙල ෙදය
දෙ නැහැ. ෙමවැJ $ධාන ආ9µක ම9මස්ථානවලට ෙම ෙල
ෙදය දෙ නැ අය ෙගනැ1ලා දමනවා. ඒ Jසා ෙ/ nයq
ආයතන පා ෙවනවා, ග ඇමමJ. ෙමෙහම කරන එපා.
ෙ/ ෙසවකය බඳවා ගැvම ළ ශාල බරපතළ $ශ්නය
ෙබනවා.
ග ඇමමJ, මා ඔබමාට -Yවා, ඔබමලාෙ#
service එක ගැන. ෙ/ වනෙකcට දවසකට  ලංකා ෙටCෙකc/
සමාගමට එන complaints ගණන 20,000 පමණ බව ඔබමා
Nගනවා ඇ. ත3නාෙසලා ක ෙහ ෙ/ කාරණය
Nගනවාද?  ලංකා ෙටCෙකc/ සමාගමට ලැෙබන
complaints ගණන 20,000 per day. ෙසවාව Nබඳව දවසකට 
ලංකා ෙටCෙකc/ සමාගමට එන පැD¯C ගණන 20,0005.
බලන,  ලංකා ෙටCෙකc/ සමාගම ෙකcෙහද ෙබෙ
-යලා. ෙ/ පැD¯C 20,000 අ ගණෙ 1,000 ගැන 
ලංකා ෙටCෙකc/ සමාගමට කටE කරන yවද -යා
බලන.
ඇමමJ, ඔබමා දනවාද,  ලංකා ෙටCෙකc/
සමාගෙම පාhෙභlක5 ලබාග` cordless phones - CDMA
phones - tය disconnect ෙවලා ෙබනවාද -යලා.
ඇමමJ, unit එක  ය1 7,000 ගණන ෙහ  ය1
8,000 ගණන ෙවනවා. ඒ ෙගc1ෙල ස1C අරෙගන lයා. ඊට
පස්ෙස disconnect ෙවලා. අ ගණෙ unit එක තවම
ෙගනැ1ලා 4ලා නැහැ. ඇමමJ, එ5  ලංකා ෙටCෙකc/
සමාගමට nR වන පාව  ය1 DCයන tයද? ෙ/ ගැන
ඔබමාෙ# අවධානය ෙයc3 කරන.
ග ඇමමJ, ෙමcනවා ණ`, ෙ@:ය Rරකථන සමාගම
හැUයට  ලංකා ෙටCෙකc/ සමාගම ලංකාෙY ?ණා. අපට Rක
ෙ/ යන යට lෙයc` ලබන අ@ෙ@ ෙ/ ආයතනය list
කරන බව අ දනා Jසා5. ෙ/ ආයතනය ලබන අ@ෙ@ list
කරලා, ණලා ඉවරය කරලා දමනවා. එතැනට ෙගන යන
ඉඩ ෙදන එපා, ඇමමJ. අ දනවා, ඔබමා ෙ/
ආයතනයට ආදරය කරන අමාත"වරෙය -යලා. ඒ Jසා අ
ඔබමාෙග ඉ1ලා nUෙ, ෙ/ කටE`ත ෙවන ඉඩ
ෙදන එපාය -යලා5. මා ෙ/ ඉdhප` කළ පැD¯C -nව
මෙ# ෙප@ගCක ෙ@ව1 ෙනcෙව5. ඔබමාෙ#ම අමාත"ාංශෙX
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වෘ`aය සD n COPE එෙ nයqම සාමාTකයට ලබා
R පැD¯C තම5 අ ළඟ ෙබෙ. මම` COPE එෙ
සාමTකෙය. ඔබමා` COPE එෙ සාමාTකෙය වශෙය
ඉනවා. වෘ`aය සD 12 n අපට Cතව ඉdhප` කර
ෙ1ඛන ස/බධෙය තම5 මම ෙ/ -යෙ. අ -යන ඒවා
වැ\d5 න/, ඔබමා ෙ/ වෘ`aය සD nය1ලම කැඳවා
අහන, අසත" $කාශ කරෙ ඇ5 -යලා. අපට අසත"
$කාශ කරන බැහැ ෙ.
 ලංකා ෙටCෙකc/ සමාගෙ/ ලාභය  ය1 éCයන 3.3
nට  ය1 DCයන 700 ගණනකට අ ෙවනෙකcට, ඒ 3ද1
බරවයා l1ලාද -යා අහන එපා යැ. මා -යන එක වැ\d
න/, ග ඇමමJ, ඔබමා Jවැ\d කරන. මා -යන එක
වැ\d න/, ඔබමාට එය Jවැ\d -.මට යට` ෙවනවා. ඒ
Nබඳ -n ගැටqව නැහැ. ඒ වා9තාව මා ඔබමාට
ෙදන/ෙක. ඔබමලාෙ# progress report එක මා
ෙදන/. [බාධා -.ම] ඇමමJ, ඕනෑම වැ\@ද
ෙබනවා න/ ඒ Nබඳව කරන Jවැ\d -.මට මා එකඟ5. අ
දනා ෙතcර තම5 අ ෙ/ පා9Cෙ/වට -යෙ.
ඔබමාට අ5ය ෙබනවා, එය Jවැ\d කරන. ලාභ ලබා
නැ`න/ ඔබමාට ඒ Nබඳව පැහැdC කරන yව. 
ලංකා ෙටCෙකc/ සමාගම 2015 nට ෙ/ දවා  ය1 éCයන
3 nට  ය1 éCයන 6 දවා $මාණයකට ලාභ ෙසcයා
ෙබනවාය -යලා ඔබමා -යනවා න/, එය ඉතාම ෙහcඳ5
-යා අ -යනවා.
ග ඇමමJ, ෙ/ ව"ාපෘ Uක Nබඳව`, ඒ වාෙ#ම
STට1කරණය ස/බධෙය b  ය1 éCයන 15 $ශ්නය
Nබඳව` ඔබමාෙ# කථාෙY4 -යන. ඒ  ය1 éCයන 15
ඔබමා ෙනcදැ]ව`ව ලැ?ණාද, එෙහම නැ`න/ ඔබමා
දැ]ව`ව ලැéලා ඒ  ය1 éCයන 15 යද/ කර ගන බැh
ණාද? එය ඔබමාෙ# ෙනcහැ-යාවද? ඔබමාට ෙනcහැ-5
-යන එක න/ මා Nගෙ නැහැ. ඔබමාට එෙහම $ශ්නය
නැහැ. ඔබමා ෙබcෙහcම දෂ ඇමවරෙය. ඒ Jසා එෙහම
ෙවන බැහැ. ඔබමා ඒ ගැන` අපට උ`තරය ෙදන. [බාධා
-.ම]
ඔබමා හැම අම දෂෙය -යලා අෙu ෙලcහා
ර`ව`ෙ` මමා -යනවා. ග ඇමමා ඒ  ය1
éCයන 15 $ශ්නය Nබඳව` ඔබමාෙ# කථාෙY4 උ`තරය
ෙදන. ඔබමා දෂ ඇමවරෙය. මම ඔබමාට නැවත`
-යනවා, ෙ/ එකව` මෙ# ෙප@ගCක ෙයජනා ෙනcෙව5
-යලා. ෙ/ nය1ලම ඔබමාෙ# අමාත"ාංශෙX වෘ`aය සD
n ඉdhප` කළ ෙයජනා.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

ග මමJ, ඔබමාට තව` නාS 4 ෙබනවා.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ග Jෙයජ" සභාපමJ, මම තව ස්ව1ප ෙYලාව-
කථාව අවස කරන/. ග ඇමමJ, ඒ වෘ`aය සD
n ඉdhප` කළ ෙයජනා Nබඳව ඔබමාෙ# ෙශෂ
අවධානය ෙයc3 කරන -යලා ඉ1ලා nUනවා.

ග4 KෙයOජP සභාපC3මා

(மா மி பிரதி$ தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman)

Order, please! The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
will now take the Chair.
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අන34ව ග4 KෙයOජP කාරක සභාපC3මා Vලාසනෙය<
ඉවG cෙය<, ග4 යාK AෙkANම මහGය bලාසනාWඪ Aය.

அத பிற, மா மி +களி பிரதி தவிசாள அவக
அகிராசனதினி அகலேவ, மா மி
அவக தைலைம வகிதாக.
(திமதி)

யாணி

விேஜவிகிரம

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took
the Chair

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3ය
(மா
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ෙබදා හැ.ෙ/ කටE ම` කරන අ බලාෙපcෙරc`
ෙවනවා. ඒ වාෙ# වැඩ Nෙවළ කරන අ සාකඡා කරD
පවනවා.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබමා ව සමාග/
බලාෙපcෙරc` ෙවනවාද?

සමඟ

සාකඡා

කරන

ග4 අZ හ මහතා

(The Hon. Presiding Member)

(மா

ග මමා කථා කරන.

(The Hon. Abdul Haleem)

மி அ+8 ஹZ)

සාකඡා කරD පවනවා.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ෙබcෙහcම ස්5, úලාසනා ඪ ග මDයJ. තැපැ1,
තැපැ1 ෙසවා, 3ස්C/ ආගDක කටE අමාත" අෙu ග අ¬R1
හ/ මැමා මහ]වර dස්කෙX ෙකෙන. අ ෙබcෙහcම
ග කරන තව` ඇමවරෙය තම5 අ¬R1 හ/ මැමා.
අ 1993 ව9ෂෙX පළා` සභාෙY Uෙය` එකට5. ෙකෙහNය
රìවැ1ල මැමා ඇy අ ඔෙකcම එකට පළා` සභාෙY
ට අය5. ග තැපැ1 ඇමමා`, RC සංෙ@ශ ඇමමා`
ෙදනාම ඒකාබ@ධ ෙවලා nයq උප තැපැ1 කා9යාල හරහා
RC é1ප` සහ ජල é1ප` online ෙගම සඳහා වැඩ
Nෙවළ හදන yව න/ ෙහcඳ5. අෙu ග හh $නාR
ඇමමJ, ෙ/ක ඔබමලා ෙදෙගc1ලම එකට එක
ෙවලා කරන ඕනෑ ෙදය. ෙමcකද, ෙ/ කටE`ත ෙප@ගCක
ව"ාපාර කරන එක එක ඒජnවලට ෙදනවාට වැSය ෙහcඳ5
ඇමමJ, අෙu ගෙ/ තැපැ1 කෙතවට ෙකc/ Eට9
එක 4ලා, online ෙගවන මය ෙ#න yව න/. ෙ/ක
ෙහcඳ වැඩ Nෙවළ. අෙu අ¬R1 හ/ ඇමමJ, ෙ/ ෙ@
කෙළc` වැඩ කර ඇමවරෙය -යලා ඔබමා`
ඉහාසයට එක ෙවනවා. නැ`න/ ෙමc`ම කර නැ
ඇමවරෙය -යලා ත5. තැපැ1 ෙසවාෙY දැවැත ෙවනස
කර, රටට යම කර ඇමවරෙය ෙවන ෙමය ඔබමාට
කරන ෙහcඳ ෙයජනාව. ඔබමාෙ# !ාjය තැපැ1 කෙත
සඳහා ෙ/ වැඩ Nෙවළ හැRවා න/ ෙහcඳ5. ටමට ඇ1ලා
ෙකcෙහව` යන එක එක ෙප@ගCක ඒජnවලට é1ප`
ෙගවලා ඒ අයට commission එක යනවාට වඩා රාජ" ෙටCෙකc/
සමාගමට ෙහ තැපැ1 ෙදපා9තෙ/වට ෙ/ ලාභය යනවා න/
ඒක ඉතා ෙහcඳ5. ඒ Nබඳව ඔබමාෙ# අවධානය ෙයc3
කරන -යන ඉ1ම` කරන ඕනෑ.
ග තැපැ1 ඇමමJ, ෙශෂෙයම වකරෙX C ෙබදා
හැ.ෙ/ ශාල $මාදය ෙබනවා. වකරෙX තැපැ1 ෙසවාෙY
ශාල අ පාක/ ෙබනවා. ඒ ෙකෙර` ඔබමාෙ#
අවධානය ෙයc3 කරන -යන ඉ1ම කරනවා. වකරෙX
CE/ ෙබදන ෙසවකයෙ# මdකම Jසා ඒ $ෙ@ශවල ඉන
ජනතාවට එන CEම මඟ කෙ¹ යලා5 යෙ. ඒ DJස්V
ව`ෙ` ඉඳලා එන ඕනෑ, CEම ගන. ටෙ/ ෙකනාෙ#
ෙගදරට CEම යන ෙකcට, ව`ෙ` ෙකනා කෙ¹ට එන ඕනෑ
CEම ගන. ග ඇමමJ, ඒ Jසා වකරෙX C ෙබ4ම
Nබඳව බරපතළ $ශ්නය ෙබනවා. ඒ Nබඳව ඔබමාෙ#
අවධානය ෙයc3 කරන -යලා ඉ1ලා nUනවා.

ග4 අZ හ මහතා

(மா மி அ+8 ஹZ)

(The Hon. Abdul Haleem)

වකරෙX තැපැ1 ෙසවාව ස/බධව මම jට කC
උ`තරය Rනා. ව සමාග/ එක සාකඡා කරලා තැපැ1

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

සාකඡා කරD යනවා? අR න සාකඡාවට lයාද
ඇමමා?

ග4 අZ හ මහතා
(மா

மி அ+8 ஹZ)

(The Hon. Abdul Haleem)

නැහැ, ෙ/ ළඟ4 තම5 සාකඡා කරන පට ග`ෙ`.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ළඟ4ද? හh. ඇමමා, සාකඡා අවස ෙවනෙකcට
ආzව ඉවර5.

ග4 අZ හ මහතා
(மா

மி அ+8 ஹZ)

(The Hon. Abdul Haleem)

එෙහම ෙවෙ නැහැ.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබමා ත හදාගන එෙහම ෙවෙ නැහැ -යලා.

ග4 අZ හ මහතා
(மா

மி அ+8 ஹZ)

(The Hon. Abdul Haleem)

භය ෙවන එපා.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

-n භය නැහැ. කැත තර5 ෙබෙ. ග ඇමමාට
මම ඒක5 -YෙY, ඔබමා ෙමcනවා හh කරලා ඉහාසයට
එක ෙවන -යලා. ඔබමා ගෙ/ ජනතාවෙ# CEම ෙගදරට
යන වැඩ Nෙවළ Iයා`මක කරන. -nම ආzවකට
කරන බැh ෙවච ෙ/ ෙ@ ඔබමා කරලා ෙපනවන.
ඔබමාට වැSය ඒ..එස්. හj¹ ඇමමාට DJස්V ආදරය
කරනවා ෙ. ඔබමා ෙගදර nUය` හj¹ ඇමමා දා
DJස්V ඔබමාට ඡදය ෙදනවා. ඒ Jසා එමාට කරන ග
-.ම හැUයට ඔබමාට ෙ/ වැඩ Nෙවළ -.මට අවශ"
ෛධ9යය, ශය ලැෙ¬වා -යලා අ $ා9ථනා කරනවා. ඒ
වාෙ#ම, හh $නාR ඇමමා` එමාෙ# අමාත"ාංශෙX
ෙබන කටE Nබඳව අවධානය ෙයc3 කරලා, අවශ" කටE
කරන ෙලස ඉ1ලා nUD මම Jහඬ ෙවනවා. ෙබcෙහcම
ස්5.
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පා9Cෙ/ව

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3ය
(மா

மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ෙබcෙහcම ස්5, ග මමා. jළඟට, ග හh
$නාR ඇමමා කථා කරන.
[අ.භා.3.10]

ග4 හT< .නා< මහතා (A8 සංෙ6ශ හා wටZ
යhතල පහfක අමාතP3මා)

(மா மி ஹாி பனா& - ெதாைல$ெதாட க
ம() ஜி.ட8 உ.க.டைம+ வசதிக அைம,ச)
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication
and Digital Infrastructure)

úලාසනය ෙහcබවන ග මDයJ, මෙ# අමාත"ාංශෙX
වැය :9ෂය ගැන කථා කරන අද දවෙස4 මම
බලාෙපcෙරc`ෙව UෙX අමටම කථා කරන5. මට
කC කථා කර ග මදානද අq`ගමෙ# මමා
හෘදය සා§යට එකඟව කර ෙචදනා nය1ලටම උ`තර 4ලා
Uයා න/ ෙහcඳ5 -යලා m Jසා5 මම දැ කථා කරෙ.
ෙමcකද, කyවර ෙවනක/ අද දවෙස පා9Cෙ/ව ෙබන Jසා
$ශ්න Uක අමතක ෙවලා යන yව. ඒ Jසා තම5 මම දැ
ෙ/ $ශ්නවලට උ`තර ෙදන ¾දාන/ ෙz. úලාසනා ඪ ග
මDයJ, ෙමම අමාත"ාංශය රටට වැදග`කම ෙබන
අමාත"ාංශය.
ෙමම අමාත"ාංශයට ෙබන ආයතන ෙබcෙහcම ෙපcS5. ඒ
ආයතන ෙබcෙහcම ෙපcS ණාට, ෙමය රටට ශාල වැදග`කම
ෙගන ෙදන අමාත"ාංශය Jසා අපට කළ ෙචදනාවලට N
ලබා4ම මෙ# Eකම ෙලස සලකනවා.
úලාසනා ඪ ග මDයJ,
අෙu ග ලෂ්ම
ෙසෙනර`න රාජ" ඇමමා
ම කළ ෙහcඳ, වැදග`
$ශ්නය ගැන මම 3Cම කථා කරන කැමැ5. 2017 ව9ෂය
සඳහා අෙu RC සංෙ@ශ හා STට1 යUතල පහVක/
අමාත"ාංශයට ශාල 3දල ෙව ණා. ඒ  ය1 éCයන
15ක 3දල. අෙu අමාත"ාංශෙX ෙ1ක/ ෙලස කටE
කරෙ වසත ෙ@ශÖය මහ`මයා5. එමා ඉතාම දෂ
Jලධාhෙය.
එක
අවස්ථාවක,
අෙu
ෙ1ක/මා
පා9Cෙ/ෙY කDrවකට ෙගවලා ඒ ගැන $ශ්න කළ
ෙවලාෙY, ''ෙ/ක අ ඉ1ල 3දල ෙනcෙව5" -යලා එමා
-යා nUයා. "අ ඉ1qෙY නැහැ" -යලා එමා -YෙY, ෙ/ 3දල
Proposal එක මl අ ඉ1qෙY නැහැ -යන එක තර5.
ඒකට ෙහව ෙ/ක5. සාමාන"ෙය අමාත"ාංශය ණාම, අ
ෙමcනවාද ඉ1ලෙ, අ ෙමcනවාද කරන ඕනෑ -යන
කm Nබඳව Proposals ෙදනවා. ඇ`ත වශෙයම ෙ/
ව"ාපෘය 3ද1 අමාත"ාංශය අපට භාර R ව"ාපෘය. ICTA
-යෙ ෙදපා9තෙ/ව ෙනcෙව5. ෙමම ආයතනය ෙසවා
සපයන Agency එක යට තම5 Iයා`මක කෙළ. ෙ/
Agency එෙක කරන -යලා, 3ද1 අමාත"ාංශය අපට
ව"ාපෘය භාර Rනා. "ෙ/ ව"ාපෘය අපට භාර 4 එක,
එෙහම නැව අ ඉ1ල එක ෙනcෙව5" -යන කාරණය
තම5 අෙu අමාත"ාංශෙX ෙ1ක/මා ඒ ෙවලාෙY -YෙY.
ග මදානද අq`ගමෙ# ට ඇමමJ, ග
ලෂ්ම ෙසෙනර`න රාජ" ඇමමJ, ඒ  ය1 éCයන
15 éCයන 8 ඒ ව"ාපෘයට තර ෙව ෙවලා ?ණා. එය
රෙe nUන nයq රවැnය STට1කරණය කරන ව"ාපෘය.
එම Jසා එය වැදග` ව"ාපෘය. සමෘ@යට, ෙපෂවලට
ෙ/ හා සමාන ශාල 3දල 3ද1 අමාත"ාංශය හරහා Treasury
එෙක ඒ ඒ අමාත"ාංශවලට යවනවා. හැබැ5, ෙමෙහම ශාල
3ද1 $මාණය යවන ෙකcට ෙ/ 3ද1 අපෙ` යනවා; අවභාත
ෙවනවා. එම Jසා ෙලකෙX dEm රටව1 -ෙශෂෙයම
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ඉdයාව- ෙමවැJ ෙ@ව1වල4 Aadhar -යලා card එක
හදලා, ඒ මහා භාzඩාගාරයට ශාල 3ද1 $මාණය ඉ කර
ගනවා. ලංකාව` ෙ/ මෙYදයම follow කරන තලා, ඒ
card එක ෙමහාට` ෙගෙනන ඕනෑය -යලා aරණය කරලා, ඒ
ව"ාපෘය කරන -යලා 3ද1 අමාත"ාංශය අෙප ඉ1ම
කළා. න3` ග ලෂ්ම ෙසෙනර`න රාජ" ඇමමJ,
ලංකාෙY ෙ/ පhව9තනය කරන ෙ1n ෙz නැහැ. ඒ
ව"ාපෘය අපට අමාත"ාංශය යට තJවම කරන බැහැ.
ඒකට අෙu එස්.p. නාන ඇමමා යටෙ` ෙබන
@ගලය Cයංපd¢ -.ෙ/ ෙදපා9තෙ/ෙව වැඩ කටE
කරන ඕනෑ; ඒවාට v ස/පාදනය කරන ඕනෑ; biometrics
ගන ඕනෑ. ඒ සඳහා ශාල පhව9තනය රට ළ කරන
ඕනෑ. අපට ඕනෑ යට තJෙය ඒ කටE කරන බැහැ. ඒ
සඳහා ෙටඩ9 පUපාU අ]ගමනය කරන ?ණා. අ
ෙටඩ9 කැෙඳYවා; ඒවාට specs හැRවා. අ ෙ/ ෙ@ව1
ෙව]ෙව ශාල යදම කළා. ග මදානද අq`ගමෙ#
මමJ, ඔබමා -ය
යට ඒ කටE එක
ෙකc/පැJයකට ෙදන ඕනෑ ණා න/, ඒක කරන` ම
?ණා. ඔබමලාෙ# මෙYදය අ]ගමනය කළා න/ අපට
අV සැ¯ ෙ/ කටE`ත කරන ?ණා. එක දවn, එක
ෙක1 එක- කරන ?ණා. න3` අ එෙහම කෙළ නැහැ.
මම5, ෙ1ක/මා5 ඒ සඳහා b මෙYද අ]ගමනය කළා. ඒ
මෙYදය අ]ගමන කළ Jසා අ පැරRණා. ඒක ඇ`ත. මම
Nගනවා. ෙලඩා මැණා, බඩ V@ද5. මහා භාzඩාගාරයට ඒ
ස1C Uක ඉ ණා. කාටව` ෙහcරක/ කරන හ/බ ෙz
නැහැ. හhද? ඒක5 මම -YෙY. මම බැm/ අහනවා. ෙලඩා
මැණා, බඩ V@ද5. අ බැm/ අහනවා; පරd5; කම නැහැ. ඒ
වැෙ¹ ෙz` නැහැ. වැ\@ද කරලා පව කරගහගන අ
කැමැ ෙz නැහැ. ෙමcකද STට1කරණය -යන එක හh
අ3 ෙදය. ෙ/ ව"ාපෘෙX ෙකcතැනක ෙහ වැරRෙණc` -එය
සා9ථක ෙz නැ`න/- මැෙරන ම බැm/ අහන
ෙවෙ අපට5. ඒ Jසා තවම` අ ෙ/ ගැන ෙබcෙහcම
පhස්සD තම5 කටE කරෙ.
අ ඉdයාවට lයා; Aadhar card එක බැqවා; තව රටව1
න හතරකට lයා. ෙ/ ව"ාපෘය ෙකcෙහcමද -යලා ෙසcයා
බැqවා. ෙ/ක ලංකාව උ යU කරන, ෙවනස් කරන
yව ව"ාපෘය. ග අගමැමා` එක, 3ද1
අමාත"ාංශය එක හැu
හැu
රz කරලා, Jවැරd
ව"ාපෘය ෙගෙනන ඕනෑය -යන තැන අ ඉනවා. අ
තවම ෙ/ ව"ාපෘය අතහැරලා නැහැ. ඒ ව"ාපෘය කරන ඕනෑ
ෙකcෙහcමද -යා බලලා, අම යදම- -ශාල යදම
යෙ නැ යටකළ E මෙYදය අ අ]ගමනය
කරනවා. හැබැ5 අෙu අමාත"ාංශයට 3ද1 ෙව ණාය -යලා,
ෙලc eUය අපට හ/බ ණාය -යලා, ෙපෙ9තකD අ ඒ
eUයට 3eUය දමන lෙX නැහැ.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ග ඇමමJ, ඒ Nබඳව පැහැdC -.ම ගැන මම
ඔබමාට ෙබcෙහcම ස්5. ඔබමා ෙහcඳ මෙYදය
අ]ගමනය කරලා ෙබනවා. ඒකට ස්5. හැබැ5 මෙYදය
හදෙ නැව 3ද1 අමාත"ාංශය ස1C එYෙY ඇ5? ඒක5
වැ\@ද ග ඇමමJ.

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

ඒක හh. ග මමJ, ICTA එක department එක
ෙනcෙව5, it is an agency. ICTA එක facilitator ෙකෙන
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හැUයට තම5 අ පා¢ කෙළ. ICTA එක තම5 ලංකාෙYම
STට1කරණය ස/බධෙය facilitator ෙකෙන හැUයට
වැඩ කෙළ. ෙසවා සැප ම තම5 ඒ ෙගc1ලට කරන
?ෙz.
ෙමම ICTA එෙක අ
ෙගcඩ ෙ@ව1 කරන
බලාෙපcෙරc` ණා. න3` සමහර තැවල4 ඒෙගc1ල
slow ණා. දැ අ ICTA එෙක ශාල ව"ාපෘ රායකට
පාර කපලා වැඩ කටE කරෙගන යනවා. ඇ`ත වශෙයම අද
මම ජනාපමාට` -Yවා, අගමැමාට` -Yවා මාව Jක/
උඩ දමලා éම වැerවා වාෙ# වැඩ ෙz -යලා. ICTA එකට
 ය1 éCයන 15 ෙපවලා, éCයන 2කට බැස්Vවා. éCයන
15 ෙපවලා, ෙ/ අ@ෙ@ éCයන 2ට වeටලා. හැබැ5,
අමාත"ාංශයට තව  ය1 éCයන 2 ෙබනවා. අෙන
අමාත"ාංශ හරහා මට තව  ය1 éCයන 1.5 එනවා.
එතෙකcට මට ඔෙකcම  ය1 éCයන 7 හ/බ ෙවලා
ෙබනවා. ඒ මෙYදය හh. මම කෑදර නැහැ. ඒ ඇ1ලා ෙබන
මෙYදය හh මෙYදය -යලා මම තනවා. අර මෙYදයට
වඩා මම ෙම මෙYදයට කැමැ5. ෙමcකද, ෙ/ මෙYදය
තා`ක Jසා. ෙ/ක කරගන yව මෙYදය -යලා අ
ශ්වාස කරනවා. ට ඇමමJ, අද ෙගcඩ DJස්V, ෙගcඩ
ෙ@ව1 -Yවාට ෙලකෙX ඉස්සරහට යන ඕනෑ න/
STට1කරණය අත"වශ"5. මම හැම දාම -යනවා වාෙ# STට1
-යෙ ෙමcකද? STට1කරණය -යෙ ඇ×CවC
කරන ෙදය; ෙ/ ෙලකයම ඇ×C ෙදකට ගන yව
මය. අද ෙ/ phone එෙක හැමෙ@ම කරන yව. අද
පා9Cෙ/ෙY අෙu ඇ×C සලm ගනවා. අ ෙ/
ගසභාව ඇෙළ ෙබන laptops පා¢ කරෙ නැq.
පා9Cෙ/ෙY IT department එෙ කeUය -යනවා,
පා9Cෙ/ මවෙ# සභා ෙ/සයට laptops 4ලා
?ණාට
මවෙග nයයට 20ව` ඒවා පා¢
කරෙ නැහැ5 -යලා.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

වැඩ කරෙ නැහැ ෙ.

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

වැඩ කරෙ නැ`ෙ` පා¢ කරෙ නැ Jසාq;
තාෂණය පා¢ කරෙ නැහැ. අ STට1කරණය ගැන
කථා කළාට, පා9Cෙ/ෙY ඉන මව 225 ෙදනාෙග
nයයට 20ව` ෙ/ 4ලා ෙබන laptop එක පා¢ කරෙ
නැහැq. [බාධා -.ම] අෙයගය ෙනcෙව5, අ කථා
කර3ෙක. අ තවම පරණ යට ෙ/ ෙකcළ Uක බලාෙගන
තම5 කථා කරෙ. හැබැ5, ෙ/ ලැuෙටcu එෙ Order Papers
ඇy nයq ෙ@ ෙබනවා. සමහර අයට password එක අමතක
Jසා ෙ/ක වෘත කරෙ නැහැq. ඒ Jසා අද ඒ අයෙ#
biometrics අරෙගන ඇ×1ල යන R කරනවා. දැ ෙ/
laptop එෙ` ෙබනවා ඇ×1ල යන තැන. ඒ ඇ×1ල
¬බාම laptop එෙක Order Paper එක එනවා.
අම
ගණෙ මාසයව` ෙකcළ print ෙනcකර ඉන -යලා අ
කථානායකමාට -ය3. එතෙකcට ෙ/ෙගc1ල ෙ/ක පා¢
කරන පට ගv. [බාධා -.ම] ඉ, මම -යන හදන
ෙ@ ෙපc¹ඩ ෙ`/ ගන. ඇ×C ගහලා හh ෙපc¹ඩ [බාධා
-.ම] මම දනවා, ෙලcහා ර`ව`ෙ` මමා
ඇ×Cවලට ෙපc¹ඩ ආස5 -යලා. ග මදානද
අq`ගමෙ# මැමJ, මම -යන ෙ/ කථාව ෙ`/ ගන. අ
රට හැUයට ඉස්සරහට යන ඕනෑ. අ ඉස්ෙකලවලට
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computers ෙදන lෙX ලංකාව අSය ඉස්සරහට යන5.
සමහර DJVට ෙ/ක ෙ`/ ගන බැhව ඇ. අද "V
ප කාමර" -"smart classrooms" - -යන ව"ාපෘය
ඉෙස්කලවල පට අරෙගන ෙබනවා. ඒක තම5 ෙලකය
ඉස්සරහට ෙගන යන සංක1පය. ෙ/ අමාත"ාංශය හරහා ඒ වැඩ
Nෙවළ Iයා`මක කරනවා. දැ LGN 2.0 -යන ව"ාපෘය
හරහා රජෙX nයq ආයතන 100 Mbps connectivity එක
හරහා ජාල ගත කරනවා. අෙu ස්වෙ@ශ කටE අමාත" ග වTර
අෙ¬ව9ධන ඇමමා ග`ෙතc`, එමාට dසා ෙ1ක/ව 25
ෙදනා සයකට වර ෙකcළඹට ෙගවෙ නැව video
conferencingවC කථා කරනවා න/ රටට ෙකcචර 3දල
රටට ඉh ෙවනවාද -යලා Jක/ තලා බලන. අ/පාෙ9
ඉන ම]ස්සයා, බR1ෙ1 ඉන ම]ස්සයා, ෙපcෙළcනෙY
ඉන ම]ස්සයා, ]වරඑNෙX ඉන ම]ස්සයා -ඒ
dසාපමලා- වාහනවලට ෙත1 ගහෙගන ෙකcළඹට ෙගවා
ගනවා ෙව]වට සðදා උෙ@ 10.00ට - එකම ෙවලාවට- ඒ
25ෙදනාටම එකවර කථා කරන මෙYදය ෙබනවා. ඒකට
ඕනෑ ජාලගත කරන එක5. ෙටCෙකc/ එෙක ෙ/ nයq ෙ@ව1
කර ෙබනවා.
ග මදානද අq`ගමෙ# මැමJ,  ලංකා
ෙටCෙකc/ එකට ඔබමා ශාල ෙචදනා රාය කළා.
ඔබමා ෙචදනා රාය එ1ල කෙළ වෘ`ය සDය දා
ෙචදනා පදන/ කරෙගන5. [බාධා -.ම] ෙපc¹ඩ ඉන.
ඔබමාට මම -n බාධාව කෙළ නැහැ. ඔය ෙචදනා කර
@ගලෙයම ඒ nයq ෙචදනා පf මෙ# අතට` Rනා. මම
-යෙ නැහැ, වෘ`aය සD වැ\d5 -යලා. ෙචදනා -.ෙ/
අ5ය වෘ`aය සDවලට ෙබනවා. මම දනවා, වෘ`aය
සDවලට ෙනcෙය` ඉ1/, බලාෙපcෙරc` සහ $ශ්න
ෙබනවා. ෙම ධායක Jලධාhයා Nබඳව යම -යන
ඕනෑ. එමා lෙX ඔබමා lය ඉස්ෙකෙ1ට; රාජtය
ද"ාලයට. ඒ Jසා ෙ/ක ඉස්ෙකෙ1 $ශ්නය ෙවන ඇ.
ඔබමාට $ශ්නය ෙබනවා න/
ඔබමලාෙ#
ඉස්ෙකෙල ඒක ෙසcයලා බලන. හැබැ5, ඔබමාට මම
එක -යන/. ඔබමා බැෙ ඔබමලාෙ#ම පාසලට.
ෙ/ක පාසෙ1 $ශ්නය. මම න/ Nගනවා, පාසෙ1
$ශ්නය ෙබනවාය -යලා. [බාධා -.ම] ජයෙYවා.
úලාසනා ඪ ග මDයJ, ෙමතැන ෙබන úCක
ගැටqව ෙමcකද? ෙම4 අ ක1පනා කර බලන ඕනෑ, ෙ/
ධායක Jලධාhයා කරලා ෙබෙ ෙමcකද -යලා. අෙu
 ලංකා ෙටCෙකc/ එෙ සභාපමා, මාරnh nhෙසන
මැමා ාමල` මහාකරණ JVවරය ප` කරලා,
ෙකcDසම දමලා ෙ/ ධායක Jලධාhයාට @ධව ෙබන
nයq ෙචදනා ස/බධෙය දැ ප.ෂා කරෙගන යනවා.
2018 ජනවාh මාසෙX 31වැJ දාට තම5 ඒ වා9තාව එNයට
එන ෙබෙ. අ ෙ/ අවස්ථාෙY එෙහම එක කරෙගන
යනවා. ෙමම Jලධාhයා -එමා` ඉංTෙෙව- එDෙ9eස්
^ව ෙසවෙX පවා, ෙලකෙX companies ශාල $මාණයක
වැඩ කර ෙබනවා.
ෙමමා මම ප` කර ෙකෙන ෙනcෙව5. අෙu ආzෙY
dන nයෙX වැඩ Nෙවළ කාලෙX තම5 එමා ප` ෙz. මම
මෙ# අමාත"ාංශෙX DJV මා කරන උ`සහ කරලා නැහැ.
ට ෙකෙන එක වැඩ කරන තම5 මම R ෙවලා
ෙබෙ. එමා ඉතාම දෂ, ෙහcඳ ඉහාසය ?m
ම]ස්සෙය. එමා ෙහcරක/ කළා -යලා ෙකcතැනකව`
ෙචදනාව ?ෙz නැහැ. අද මම ෙ/ පා9Cෙ/වට එන
ඉස්සරෙවලා මෙ# කාමරෙX 4 වෘ`aය සD නායකෙය`
එක සාකඡා කළා. එමාලා` -YෙY, ෙචදනා ඔu
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පා9Cෙ/ව

[ග හh $නාR මහතා]

ෙවනක/ තවම ෙහcෙර -යලා -යන බැහැ -යලා5. ෙමම
ආයතනෙX
Chief Managersලා 11, 12 ඉනවා.
ෙමමලා -වෘ`aය සD කeUය- මට ෙදන Jල පකාව
අ]ව, ඒ හැෙමටම @ධව ෙචදනා ෙබනවා. GCEO
එNෙය යලා, chief officersලා` එNෙය යලා ෙටCෙකc/
ආයතනය Rවන බැහැ -යලා මම -Yවා. එෙහම ෙටCෙකc/
එක Rවෙ නැව ඉන yවද? ඔබමා -ය ෙ@ව1
එක මම nයයට දාහ agree ෙවනවා. Service levelsවල
short එක ෙබනවා. ඔබමා -යා 11,000 $ශ්නය Nබඳව
මම අද ඔබමා` එක එකඟ ෙවනවා. ඒ ගැන ප.ෂණය
පව`වන ඔබමාව` ඇළ` කරලා පා9Cෙ/ කDrව
ප` කර3. ඒ ස/බධෙය දm ප.ෂණය කළ Eම5.
ෙමcකද, මම අද වන  ලංකා ෙටCෙකc/ ආයතනෙX එක
\-යාවව` 4ලා නැහැ. ඒ Jසා5 මම බR1ෙල ^U කෙ.
සමහරට මම ඡදෙය]` පරd5. ඒක` -යන ඕනෑ. ඒකට
ෙහව jobs ෙනc4 එක5. Jobs ෙනcR Jසාම තම5 මම
පරdෙ. ෙමcකද, අශාල ඡද $මාණය අරෙගන -ඡද
ලෂ ෙදක අරෙගන- කැéනe මzඩලෙX ඉඳලා එක job
එක 4ගන බැh ෙz මට තර5. එම Jසා ඒක ෙලc
$ශ්නය.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

පාස1වල 5,000 Rනා. ඔබමාට එකව` ලැ?ෙz
නැ@ද?

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

ඒෙක ෙදක හ/බ ණා. මම -YෙY මෙ#
අමාත"ාංශෙය. මම ඇ`ත -යෙ. මට ෙ/ අවස්ථාෙY
ෙකN කථා කරන yව. ඔබමා -Yවා ෙටCෙකc/
ආයතනය list කරන යනවා -යලා. මමා, මම ආදෙර
-යෙ. ඔය කථාව වැ\d5.  ලංකා ෙටCෙකc/ Colombo
Stock Exchange එෙ listed. දැ ෙනcෙව5, list ෙවලා ෙබන
ෙකc/පැJය. ඔබමා එතැJ bowled, ට ඩා ඇමැ
ණාට.
මැද ෙපc1ල ගලවාෙගන lයා. මැද ෙපc1ල5
ගලවාෙගන lෙX. ආෙX ෙරd නැහැ, ඔබමාෙ#. Rන අදහස
වැ\d5. ඔය -යන හදෙ ෙලකෙX ෙබන තව
ෙකc/පැJය ගැන. ඔය ෙබc. ඒවා පeටප1 ෙබc.  ලංකා
ෙටCෙකc/ Colombo Stock Exchange එෙ listed. හhද?

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

ඒක ණෙ නැහැ. වැෙ¹ වැරRණාට පස්ෙස ෙපc¹ඩ
මා කරනවා. Third umpireෙග ආෙX` ඉ1ලනවා out ද,
නැ@ද -යලා. දැ ඉඳගන ෙක. මම ෙYලාව Rනා. මම
ඔබමාට බාධා කෙළ නැහැ ෙ. Bowled ණා න/ bowled.
Umpire out එක Rනා. දැ ඉඳගන. ඉවර5. [බාධා -.ම]
එපා. දැ එෙහම ෙවන එපා. ඔය ඉස්ෙකෙ1 @ද. ඔය
Royal College එෙ @ද. අ වාෙ# ෙහcඳ ඉස්ෙකෙ1කට
lයා න/ ඔෙහcම ෙවෙ නැහැ. [බාධා -.ම]
úලාසනා ඪ ග මDයJ, ෙ/ක තම5 úCක $ශ්නය.
ඔබමා  ලංකා ෙටCෙකc/ ආයතනෙX profit එක ගැන -Yවා.
මම ඒෙ` වැ\d -Yවා. ෙ/ ඊෙX ෙපෙ9දා 'éස්නස් rෙ¹'
සඟරාව ලංකාෙY ෙබන ෙහcදම ෙකc/පැJ 30ට තෑl Rනා.
දහවැJයට d]ෙY ෙමcන ෙකc/පැJයද? ෙජ අමරංග
මහ`මයා` Uයා. මම` එතැන ඉඳෙගන Uයා. අගමැමා
තම5 Chief Guestට UෙX.  ලංකා ෙටCෙකc/ ආයතනය
ලංකාෙවම දහවැJයා ණා. ඔය -යන යට අලාභ න/,
ලංකාෙY ෙහcඳම ෙකc/පැJවC දහවැJයා ෙව5ද? ස්V
-යවනවාද මම දෙ නැහැ. මම -YෙY, ඉස්ෙකෙ1
$ශ්නය. -යවලා නැහැ. ක හh DJෙහ ෙදන එක
අරෙගන ඇ` -යවනවා.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඇමැමා, ර කණානායක ඇමැමා ෙලකෙX
ෙහcඳම 3ද1 ඇමැ ෙz?

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

එෙහම ෙ@වq` ෙවනවා. úලාසනා ඪ ග මDයJ,
[බාධා -.ම] එෙහම -යනවා න/,
ඇ`තටම ඒක`
ඉස්ෙකෙ1 $ශ්නය. ඒක` ඉස්ෙකෙ1 $ශ්නය. ෙ/ෙ
රාජtය $ශ්නය ෙබෙ. මම ෙමතැJ එහාට ඔය ගැන
කථා කරන යෙ නැහැ. ෙමcකද, එමා එස්ෙකෙ1 ගැන
කථා කර Jසා. මට ෙ/ක -යන අවස්ථාව ෙදන. ෙමම
ආයතනෙX ලාභය Nබඳව ඔබමා කථා කරනවා. ෙමcéෙට1
ආයතනෙX profit එක Rs. 4.2 billion. lයවර ෙටCෙකc/
ආයතනෙX profit එක Rs. 2.469 billion. ඔය -ය කථාව
වැ\d5. හැබැ5, ව"ාපෘ ගැන මම ඔබමා එක එකඟ
ෙවනවා.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3ය

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Presiding Member)

ආzවට ෙලc share එක ෙබනවා.

(மா

மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)

ග ඇමැමා, ඔබමාට තව නාS ෙදක5 ෙබෙ.

ග4 හT< .නා< මහතා

ග4 හT< .නා< මහතා

(The Hon. Harin Fernando)

(The Hon. Harin Fernando)

(மா மி ஹாி பனா&)
නැව?

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඒ share එක ෙකc` ඔබමා ෙමcකද -යෙ?

(மா மி ஹாி பனா&)
ෙපc¹ඩ ඉන. මම කාලය ලබා ගන/. ග මමJ,
ෙ/ක` අහගන. ඔබමා ව"ාපෘ ස/බධෙය ෙහcඳ
කණ -Yවා. මම` Nගනවා. Profit අ ෙවන තව එක
ෙහව ෙබනවා.
මට` ෙලc $ශ්නය ෙබනවා, ෙටCෙකc/ එෙ තර.
ෙමcéෙට1 එෙ ෙනcෙව5, Group profit එක ෙනcෙව5.
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ෙටCෙකc/ එෙ turnover එක, Rs. 45 billion. අ@දට
turnover එක Rs. 45 billion. Profit එක less than Rs. 2 billion.
ෙවන බැහැ, මd. කෑම කඩය දැ/මා න/, ඊට වඩා වැS5.
Restaurant එක කළා න/, nයයට 20ව` ෙබනවා. ෙ/ක
ෙමෙහම ෙවලා ෙබෙ ඇ5? අන එතැන4 $ශ්නය
එනවා. ෙසවක5ෙ# productivity එක මdද -යන $ශ්නය
ෙබනවා. එෙහම éය4, outsource කරෙ ඇ5? එතෙකcට
එෙහම $ශ්නය` ෙබනවා. සමහර ෙYලාවට ෙ/වා ගැන කථා
කරන ය@4, ඇමමාට ෙ/ක ඇෙළ බලය නැහැ -යන
$ශ්නය` ෙබනවා. හhද? එෙහම lයාම -යනවා, ඇමමා
නමට "gazetted", ඇමමාට බලය නැහැ, ෙ/ෙ Board
එක ඉනවා -යලා. හhද? ඔෙහcම $ශ්න` ෙ/ක ඇෙළ
ෙබනවා. හැබැ5, ඔබමා -යන ෙගcඩා ෙ@ව1 සමඟ මම
එකඟ5. පා9Cෙ/ෙY4 උ`තර ෙදන තර ඇමවරෙය
ඉන ඕනෑ නැහැ. එෙක ඇමවරයාට ෙ/ෙ බලය
ෙබන ඕනෑ, එෙහම නැ`න/ ඒ කeUය ඇ1ලා ෙමතැන
කථා කරන ඕනෑ. එෙහම නැව මම බැm/ අහන5, ෙවන
කeUයෙ# වැඩවලට මම ෙචදනා ලබන5, ඊට පVව ඒ
ෙගc1ල Board එක ඉනවා -යන එකට5 මම එකඟ
නැහැ.
මම ඊෙX` ඔය ආයතනයට lයා. මම එ සභාපමාට ග
කරනවා. සභාපමාෙ# -nම ෙහcරකම මට න/ අද වන
හV ෙවලා නැහැ. [බාධා -.ම] නැහැ. ඇ`ත -යන ඕනෑ. අද
ෙවන හV ෙවලා නැහැ. [බාධා -.ම] මම ජනාපමාට
බය ෙවන ෙහ m ගාන යෙ` නැහැ. ෙමcකද, මම
ජනාපමාෙ# පෂෙX ෙනcෙව5. මම එස` ජාක
පෂෙX.

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3ය
(மா

மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ග ඇමමJ, ඔබමාට ලබා 4 ෙබන කාලය අවසාන5.
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ෙගcඩකට ග1 ගහන ෙකcට, අJවා9යෙයම ෙගcම 3ණට
වdනවා. මතක තබා ගන. වටෙවලා ෙගcම ෙගcඩකට ග1 ගහන
ෙකcට, ඒ ෙගcම 3ණට වdනවා. කාට කාට` ඒවා වd5.
ෙමතැන4 අ ට එක -යන yව. Depreciation Jසා තම5
අද ෙටCෙකc/ ආයතනෙX profit අ ෙවලා ෙබෙ. éCයන
ගණනක Data Centre එක ගහලා ෙබනවා. ඒ depreciation
Jසා profit එෙ ෙපcS අව ෙබනවා. සමහර ට ෙ/ක
ෙටCෙකc/ එෙ nUන වෘ`ය සDවල අයට ෙ`ෙරෙ
නැ ෙවන yව. ෙ/ක වාnය හැUයට ග`ෙතc`,
ඉdhෙX4 ෙටCෙකc/ ආයතනය ශාල තැනකට එනවා. හැබැ5,
restructuring එක අවශ"5. Restructuring -.ම තම5
අත"වශ"ම ෙ@ ෙවෙ. මම න/ ශ්වාස කරෙ,
ෙශෂෙයම පා9Cෙ/ව` එක ෙවලා, ඒ Committee
Uක` එක ෙවලා, එම nයq කටEවලට සහෙයගය dය
E5 -යලා5. මම nයq ෙදනාටම ආරාධනා කරනවා. එතැJ
එහාට මට  ලංකා ෙටCෙකc/ ආයතනය ගැන වැSර කථා
-.ෙ/ අවශ"තාව නැහැ. ග මමJ, ඔබමාෙ#
$ශ්නයට උ`තර ලැ?ණා -යලා මා ශ්වාස කරනවා. අෙu ග
Jෙයජ" ඇමමා ඔබමලාෙ#  ලංකා Jදහස් පෂෙX
nUන ෙහcඳ තණ ෙකෙන. එමා` සමඟ ෙ/ වැඩ
කටEවලට ස/බධ ෙවන -යලා මම ඔබමාට ආරාධනා
කරනවා. අ ට ෙමතැන4 -nම ආකාරය- හංගලා, ෙහcර
කරලා ගහන වමනාව නැහැ. ඔබමා -Yවා වාෙ# ෙ/ක
අෙu ආයතනය; රෙe ආයතනය.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබමා වාෙ# දෂ ඇමවරෙයට එෙහම කරන එක
වැ\d5, ග ඇමමා.

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

úලාසනා ඪ ග මDයJ, මට කථාව අවස කරන
ඉඩ ෙදන.
මම ඒක බය නැව ඕනෑම තැනක -යනවා. ඒ Jසා මම
අනවශ" යට එමාට m ගාන යෙ නැහැ. හැබැ5, මම
GCEO ගැන` -යනවා. GCEO එෙ ෙසcරක/ කර ෙබනවාද
-යලා අ දැනට ප.ෂණය කරනවා. මම එම වා9තාව ලබා
4ම ස/බධෙය අද වන ඇ×1ලව` ගහලා නැහැ. ඒ
ගැන ෙසcයා බලල` නැහැ. ෙ/ ස/බධෙය ෙකcDසම ප`
කරලා ාමල` මහාකරණ JVවරය ම× ෙ/ ගැන
ප.ෂණ කරන සභාපමා කටE කරෙග යනවා.
එම
වා9තාව ආ ගම ඔ වැරdක න/, අJවා9යෙයම ඒ අයට
ෙචදනා පf යවනවා. හැබැ5, ෙ/ investment ෙගcඩාම කරලා
ෙබෙ, 2011, 2012 සහ 2013 කාලවල බව මතක තබා
ගන. මම -යන කැමැ නැහැ, කාෙ# න/ද ෙබෙ
-යලා. මෙ#` ෙහcඳ Dfය වන, ඌව පළා` සභාෙY ඉනා
ෙකෙනෙ# ම1Cලා සභාපලා වශෙය එම Director
Boardsවල ඉඳලා ෙබනවා. ඒ කeUය එම ෙකc/පැJෙය
éCයන 1.8කට ලබා ග` ව"ාපෘය Jසා  ලංකා ෙටCෙකc/
එක තවම පා ලබනවා. හh න/ ගහන ඕනෑ ඒවාට තම5. මම
ඒවා ගැන -යන යෙ නැහැ. ඒ Jසා nR වන පාව [බාධා
-.ම] නැහැ, ඒවා ගැන මම -යෙ නැහැ. ඒවා ඔu ෙවන
දවසට, ඒවා ඔu ෙව5. ඒවා ඔය වා9තාෙව එNයට එ5. ෙගcම

කම නැහැ, කම නැහැ.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබමාට වැඩ කරන අවස්ථාව ෙදන ඕනෑ. අර අෙu
පැ`ෙ` ඉඳලා එහා පැ`තට lය වJලෑ ඇ`තෙ# Jෙයජ"
ඇමමා. ප, ඒ ම]ස්සයා. ඒ ම]ස්සයා` අමාෙY දමලා.

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

අ එමා ගැන බලා ගන/. ග මමJ, මට ලබා 4
ෙබන ෙYලාව ඉවර ෙවෙ. මම අවසාන වශෙය ෙ/
ෙදය` -යන කැමැ5. මට ෙමcéෙට1 එෙක sim එක
4ලා ෙබනවා. න3` මම අද වන ඒක පා¢ කරලා නැහැ.
ඒකට ෙහව ෙමcකද? දවසක -යා, මම ෙමcéෙට1 එෙ
sim එක පා¢ කරලා éල ¬බාය -යලා. ඒ Jසා මම
ෙමcéෙට1 එෙ sim එකව` පා¢ කරෙ නැහැ. ඒක5
මම -YෙY, මම ඩයෙලc# sim එක පා¢ කරෙ -යලා.
ෙමcකද, ඩයෙලc# එෙ sim එක පා¢ කරෙ éල
ෙගවලා.

ග4 ම<දාන<ද අGගමෙF මහතා

(மா மி மஹி&தான&த அJ$கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඇමමාට` ෙමcéෙට1 sim එක එපා න/, ෙවන ෙමcන
කථාද?

3555

3556

පා9Cෙ/ව

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

නැහැ, නැහැ. ෙමcéෙට1 එෙ service එක Nබඳව
ඔබමලා දනවා. ෙමcéෙට1 එකට තම5 දැනට -ෙ/
ෙවනෙකcට`- වැSෙයම internet speed ෙබෙ. TRC
එෙ බලන, ඕනෑම ෙYලාවක speed check කරන yව.
ලංකාෙY වැSෙයම internet speed ෙබෙ ෙමcéෙට1
එකට. ෙ/ e-government services ෙව]ෙව UN එෙක
ලංකාවට 37 වැJ ස්ථානය හ/බ ෙවලා ෙබනවා. ලංකාවට nR
ෙවලා ෙබන ෙලcම $ශ්නය තම5, ෙ/ අමාත"ාංශය හරහා
කර වැඩ Nෙවළ ලංකාෙY DJV දෙ නැකම. ෙමම
අමාත"ාංශය N STට1කරණය හරහා ලංකාව ගම කරලා
ෙබන ගමනාතය Nබඳව අ හhයට market කරෙගන නැහැ.

ග4 ෙලහා< රGවGෙG මහතා

(மா மி ெலாஹா ர$வ$ேத)
(The Hon. Lohan Ratwatte)

What happened to the Google balloon?
ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

I will tell you that. Google balloon එක ස/බධව` යම
-යන ඕනෑ. ෙ/ බැqම ස/බධෙය ෙගcඩා කeUයට
$ශ්නය ෙබනවා. ෙමcකද, balloonවලට ෙ/ කeUය ආස5.
ග ෙලcහා ර`ව`ෙ` මහ`මයා partyවලට l1ලා balloon
/බන හh ආස5.
මම දැක ෙබනවා එමා ෙගcඩ /බනවා. හැබැ5 මා
-යන ෙ/ බැqම ඒ වාෙ# බැqම ෙනcෙව5. ෙ/ ෙගනා බැqම
ෙලcහා ර`ව`ෙ` මහ`මයා තන බැqම වාෙ# බැqම
ෙනcෙව5. ෙමය " ග1" -යන සමාගෙම අපට R දායාදය,
úලාසනා ඪ ග මDයJ. ෙ/ දායාදය ෙව]ෙව
ලංකාෙY රජෙය  යලව` ෙගYෙY නැහැ. ෙ/ක pilot
project එක හැUයට ඒ DJස්V ෙගනාවා.

ග4 ෙලහා< රGවGෙG මහතා

(மா மி ெலாஹா ர$வ$ேத)
(The Hon. Lohan Ratwatte)

ඔබමා ර`මලාෙ බැqමද /බෙ, ෙ/ දවස්වල?

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

නැහැ, ර`මලානට ෙපc¹ඩ එහා. ඒකව` හhයට දෙ
නැහැ ෙ. වැ\d information එක. -යන එක ව` හhයට
-යන ඕනෑ.
úලාසනා ඪ ග මDයJ, ෙ/ කාරණය හhයාකාරව
ෙ`/ ගන ඕනෑ. ෙ/ බැqම ග1 සමාගෙම අපට හ/බ
ෙz ෙනcDෙ1. ෙ/කට ලංකාෙY රජය  යලව` යද/
කෙළ නැහැ.  යලව` යද/ ෙනcකර හ/බ ෙවච බැqම
එය. න3` ලංකාෙY DJVට හhම $ශ්නය ණා, හලය
ණා, ෙ/ක ෙගනාෙY ෙමcකටද -යා. Wi-Fi ෙදන ෙනcෙව5
ෙමය ෙගනාෙY. ෙමය Rෙ 3y ලංකාවටම "4G" -යන
තාෂණය ෙදන yවද -යන එක අ` හදා බැම
කරන5. ෙකcෙහcම හh ඒකට එක එක ෙහනරාලා පැනා;
මාධ" ෙහනරා පැනා; ඉhnයා කළා; ෙළා/ -Yවා.
අමට ඒක කඩාකuප1 වන තැනටම lයා. ඒ pilot project
එක ෙගJචා ෙපOෙට xෙකO -යන රටට. අන ඒ DJස්V එය

පා¢ කරලා දැ ලෂ ගණනකට 4G තාෂණය 4ලා
ෙබනවා. අපට ඒක අD ෙවලා lයා. අෙu ලංකාෙY DJVට
ෙබෙ, DJෙහ වැෙටන ක1 බලාෙගන ඉඳලා ඒ වැrm
DJහාට, "වැUලා! වැUලා!!" -යා නා ෙවලා ඒ ම]ස්සයාව
නැ කරලා දමන $ප`ය. එය තම5 ලංකාෙY DJVෙ#
$ප`ය. පෂ ෙහ පෂ ෙහ ෙYවා ෙහcඳ ෙදයකට
කවදාව` සහෙයගය 4ෙ/ කැමැ`ත $කාශ වෙ නැහැ.
අමට මට "බැö හh" -යන ක1ම නා ෙවන තම5 ඒ
අයට ඕනෑ ෙz. ඒක තම5 ලංකාෙY DJVට ෙබන එකම
දනය. ෙ/ රටට ෙහcඳ ෙවනවා බලන කව` කැමැ
නැහැ.
úලාසනා ඪ ග මDයJ, මා අවසාන වශෙය ෙ/
කාරණා Uක -යන ඕනෑ. ෙ/ අමාත"ාංශය ශාල අෙයග
රායකට 3ණ ෙදනවා. අ passport එක හදන lයා. එය e
-passport එක හදන project එක හැUයට අපට ඇ`
ෙබනවා. දැ ඒ e-passport එක ස/බධෙය මට නව
දමා ෙබනවා; ග එස්.p. නාන අමාත"මාට නව දමා
ෙබනවා; අෙu ෙ1ක/වට නව දමා ෙබනවා. ඒ නව
දාලා ෙබෙ 2003 ව9ෂෙX ඉඳ ඒ passport එක කර
ෙකනාම n]5. මට පා9Cෙ/ෙY4 ඒ න/ -යන yව.
මම ෙබෙහ සr ෙවනවා, ඒ නව දා එක ස/බධෙය.
ෙමcකද, එතෙකcට උසායට l -යන yව, අR
15 ෙටඩ9 නැව ලංකාෙY passports ගැෙY ෙකcෙහcමද
-යා. දැ ඒ ම]ස්සයා ගැන උසායට -යන, කතා කරන
අ5ය ලැෙබනවා. "එ  ලංකා" -යන ආයතනයට - ෙමචර
ක1 ෙ/ Immigration and Emigration Department එක
ඇෙළ b වංචා ඔෙකම ගැන -යන අෙu ලංකාවට
අවස්ථාව ෙබනවා. "DELARO" -යන සමාගෙ/ nයයට
40 ලංකාෙY මහා භාzඩාගාරයට අ55; nයයට 60 ඒ
ෙකc/පැJයට අ55. ෙමය` ෙවන -nම ෙදය ෙනcව පV
lය කාලෙX 3ද1 අමාත"ාංශය අෙu අමාත"ාංශයට පටල
එක. අ දෙ නැහැ ඒ ගැන. අපට proposal එක ආවා. අ
proposal එක කැéනe එකට දැ/මා, ඒ proposal එක ෙහcඳද
නැ@ද -යා කැéනe එක aරණය කරන -යලා. ෙහcඳ න/
-යන -Yවා. ෙමcකද, 2018අෙගස් මාසය වන ෙකcට
ලංකාව ඇyව ෙලකෙX හැම passport එකම e-passport
එක හැUයට ෙවනස් ය Eම5 -යා vය ?ණා. ඒ Jසා
තම5 අ ඒක කැéනe එකට ෙයc3 කෙළ. කාලය Nබඳ
$ශ්නය Jසා තම5 කැéනe එක aරණය කෙළ, "ලංකාෙY
ආzවට අ5ය ෙබන ෙකc/පැJයකට එය 4ම වරද
නැහැ; හැබැ5 ඒකට price කරෙ ෙකcෙහcමද, aR ගන
ඕනෑ ෙකcෙහcමද -යන ඒවාට, Cabinet Appointed
Procurement Committee එක, Negotiating Committee එක
ආd -nවකට අපට ස/බධ වන බැහැ. ඒකට රජෙX
Jලධාh ස/බධ ෙවන ඕනෑ" -යා. හැබැ5
ෙකc/පැJකාරය ෙකcචර ෙලc ආපත"ය ෙ/වා හරහා -

ග4 tමZ රGනායක මහතා

(மா

மி பிம8 ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

නැg hෙය.
எ+,தா.
rose.

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

-යන, ග මමා.
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ග éම1 ර`නායක මහතා
(மா
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மி பிம8 ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

úලාසනා ඪ ග මDයJ, ෙමcෙහcත අවසර ෙදන.
ග අමාත"මJ, ඔබමා passports ගැන -ය Jසා5 මා
ෙමය අහෙ. සාමාන" රවැnය සාමාන" passport එක
ස ගණන- -සාමාන" ත``වය යටෙ`- ගනවා න/
 ය1 2,500 ෙදන ඕනෑ. ඒ  ය1 2,500 ආzවට ය/
යද/ $මාණය යනවා. අ එය Nගනවා. අR 15
ස්ෙස එය Jෂ්පාදනය කරන, ඔබමා -යන ඔය සමාගම එක
passport එක 3¤ණය -.ම ෙව]ෙව ෙකcපමණ 3දල
ගනවාද?

-යනවා. STට1කරණය ස/බධෙය ෙබන ෙලcම අ
පාව තම5, අමාත"ාංශය හැUයට අපට එක ෙදයව`
තJවම කරන බැh ම.
අ බ@ධ ෙවලා ෙබෙ. පාසලකට "ටැ¬" එක ෙදනවා
න/, අපට අධ"ාපන අමාත"ාංශය` එක ස/බධ ෙවන
ෙවනවා. !ාම Jලධාhට "ටැ¬" එක ෙදනවා න/, අපට
ස්වෙ@ශ කටE අමාත"ාංශය` එක ස/බධ ෙවන
ෙවනවා. ෙමය ජාක ව"ාපෘය හැUයට අපට තJයම කරන
බැහැ.

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3ය
(மா

மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)

ඇමමා ෙගcඩ වැSර ෙYලාව ග`තා. ෙවන`
කµකෙයෙ# ෙYලාෙව ඒ ෙYලාව අ කරන ෙවනවා.

(The Hon. Harin Fernando)

 ය1 6505.

ග4 tමZ රGනායක මහතා
(மா

மி பிம8 ர$நாயக)

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

අවසාන කරනවා.

(The Hon. Bimal Rathnayake)

එක 3¤ණය කරන  ය1 650 ගනවාද?

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

එකකට යන යදම  ය1 650ය -යන එක5 මට ෙබන
ආරං¢ය. අපට ෙසcයා බලන yව ඒ ගැන. දැනට ෙබන
යදම, ඒ ෙගc1ලට යන cost එක  ය1 6505.

ග4 tමZ රGනායක මහතා
(மா

மி பிம8 ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ෙමcකද, ලෂ ගණ 3¤ණය කර@4  ය1 650 වාෙ#
3දල වැය වන -nම ෙහව අපට ෙපෙනෙ නැහැ.

ග4 හT< .නා< මහතා

(மா மி ஹாி பனா&)
(The Hon. Harin Fernando)

 ය1 650 -යා තම5 ආරං¢ය ෙබෙ. ඒක තම5
දැනට ෙබන ආරං¢ය.
අ අq හදන තාෂ¯ක passport එක අJවා9ය කර
ෙබෙ ෙමcකද? දැ ෙලකෙX ෙහcර passports ගැම ආd
වැඩ Jසා ෙගcඩ රටවල සා 4ම ආdය මා කර ෙබනවා. Epassport එක නැ`න/ ඉdhෙX4 ලංකාෙY passport එෙක
Eෙරපයට යන බැh ෙවනවා. Biometrics නැ passport
එක ?ෙණc` jට පVව Eෙරපයට යෑෙ/ තහනම
පවනවා. ඒ Jසා තම5 ෙ/වා ෙවනස් කරන ඕනෑ. DELARO
සමාගම තම5 එංගලතය ඇy ෙලකෙX රටව1 ශාල
$මාණයක passports ගහෙ. ලංකාවට éCයන 1.2ක
ආෙයජනය කරනවා -Yවා. හැබැ5 ෙ/ nයq ෙ@ ගැන සලකා
බලා තම5 කැéනe එක aRව ග`ෙ`. ෙ/ න දැjම ළ,
අR 15 ස්ෙස passports ගැම ෙටඩරය නැව කාටද
Rෙ, ෙකcෙහcමද Rෙ -යන එක පවා උසාවල කතා
-.මට දැ yව වනවා; vඥයට කතා -.මට, කm
කාරණා ඉdhප` -.මට දැ yව වනවා.
úලාසනා ඪ ග මDයJ, මෙ# කතාව අවස
කරන ඉස්සර ෙවලා මා අවසාන වශෙය ෙ/ කාරණය`

අ ෙගcඩ තැවල ර ෙවනවා. ඒක5 ෙ/ අමාත"ාංශයට
ෙබන ෙලcම අෙයගය. අවසාන වශෙය ඔබDයෙග
ඉ1ම කරනවා, ෙ/ අමාත"ාංශය ෙ/ රට ෙවනස් කරනා b
අමාත"ාංශය. න3` රජය යට වැඩ කරනෙකcට ශාල
අෙයගයට 3ණ ෙදන Jසා අෙu අ ං¢ ං¢ අපා
සහ ං¢ ං¢ $මාදය ණා. න3` 2018 වසෙ94 ෙවනස්ම
සැලVම ඇව Iයා`මක ෙවනවා. ඒ සඳහා අෙu
අමාත"ාංශය`, ICTA ආයතනය`, ෙටCෙකc/ ආයතනය` යන
නම එකෙවලා ලංකාෙY nයq පාස1වලට Wi-Fi ෙදන අq`
ව"ාපෘයකට ශාල ෙවනස්ක/ කරන මෙYදය- යන
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා.
ෙ/ අවස්ථාෙY අෙu ෙ1ක/මාට`, ෙශෂෙයම ICTA
ආයතනයට`, ෙටCෙකc/ ආයතනෙX සභාපමාට`, $ධාන
Jලධාh ඇy nයq Jලධාhට` ස්වත ෙවනවා. ඒ
වාෙ#ම Jෙයජ" ඇමමා ඇy nයq කzඩාය/වලට
ස්වත ෙවනවා; අපට සහෙයගය R පෂ පෂ මැ
ඇමවට` ස්වත ෙවනවා. එමලාෙ# ෙයජනා`
අ
ෙ/ අවස්ථාෙY ලබාෙගන ඒ කටE කරන
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. ෙබcෙහcම ස්5.

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3ය
(மா

மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ෙබcෙහcම ස්5.
jළඟට, Jත/é ෙයෙහස්වර මමා.
[

பி.ப. 3.37]

ග4 Kතt ෙයOෙහස්වර< මහතා

(மா மி சீனி$தபி ேயாேகGவர)
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ெகௗரவ தைலைமதா/' உ3பின அவகேள, இ
விேசட ெதாி0# '(0#' ஆ23ப5த3ப;ட அைம!"#
களான 4தசாசன அைம!", தபா*, தபா* ேசைவக$
ம2 789 சமய, ப:பா;ட6வ*க$ அைம!",
"2லா ,ைற அபிவி-தி ம2 கிறி8தவ சமய

3559

පා9Cෙ/ව

[ග Jත/é ෙයෙහස්වර මහතා]

அ6வ*க$ அைம!", விேசட பணி3ெபா34க$ அைம!",
ெதாைலெதாட4க$ ம2 <ஜி;ட* உ;க;டைம34
வசதிக$
அைம!", விVஞான, ெதாழி*i;ப ம2
ஆரா1!சி அைம!" ஆகியவ2றி நிதிெயா,#கீ5க$ மீதான
'(நிைல விவாததி* உைரயா2வைதயி;5 மி'>த
மகிL!சியைடகிேற.
எம, நா5 ப*9ன ம#க$ வா(கிற ஒ- நா5. ஆனா*,
எ*ேலா- அதைன# 'றி3பி;ட ஒ- மத சா>த
நாடாகதா இவைர அைழ,#ெகா:<-#கிறாக$.
ெபா,வாக ெபௗத மததி2கான ஆதி#க இ>த நா;<ேல
I5தலாக இ-#கிற,. ெகௗதம 4தைர3 ெபாத
வைரயி*, அவ அDவாறான க-,#கைள எ>த வைகயி6
7ைவ#கவி*ைல. இ>த நா;<ேல பல பிர!சிைனக$
ஏ2ப;டேபா, அ>த3 பிர!சிைனகைள தீ3பதி*தா
அவ ஆவ கா;<யி-#கிறா.
'றி3பாக ெகௗதம 4த இல/ைக#' 2 தடைவக$
வ>தி-#கிறா எ மகாவச Iகிற,. அவ
இர:டாவ, தடைவயாக வ>தேபா,,
இல/ைகயிேல
நாகதீப எகிற ப'தியி* - அ, அேநகமாக தமிழ
வா(கிற ப'தி - 'ேலாதர, மேகாதர எகிற மாம,
ம-மகT#கிைடயிேல மாணி#க ஆசனதி2கான ச:ைட
நைடெப2றேபா, அ>த3 பிர!சிைனைய தீ3பத2காக
ெகௗதம 4த வ>தா எ அவ அைத சமாதான3
ேப!"வாைதக$ Bல தீ, ைவதா எ இ>த
மகாவச Iகிற,. இDவாறான க-,#கைள
மகாவச Iைகயி*, இ>த# காலதிேல இ>த நா;<*
சமாதானைத ஏ2ப5,வதி* ெபௗத '-மா 7ர:
பாடான வைகயி* ெசய2ப5வைத நா/க$ காண#I<யதாக
இ-#கிற,. ஆகேவ, ெகௗதம 4தாி ேபாதைன#'
அவர, வழிகா;ட6#' அ3பா*, அத2' எதிராக இவக$
ெசய2ப5கிறாக$ எற நிைலைமதா காண3ப5
கிற,.
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ஆயிரதி2' ேம2ப;ட permit வழ/க3ப;ட,. ஆனா*,
ஏைனய மத'-மா-#' இ>த நா;<* அDவாறான ச6ைக
இ*ைல. ஏெனறா* த/கள, அரசிய6#காக இDவாறான
நடவ<#ைககைள ேம2ெகா:டாக$.
அ,மாதிரம*ல, வட#', கிழ#கிேல இ-#கிற ெபௗத
விகாைரகைள3 பா,கா3பத2காக விேசடமான ஒ- பா,
கா34! ெசயலணி ஏ2ப5த3ப;<-#கிற,. ஒவிகாைர#' 2 ேப எற வைகயிேல நி2கிறாக$.
ஆனா*, அவகC#' அ/ேக பா,கா3ப, அவகளி
ேவைலய*ல; அ/கி-#கிற ஊழிய/க$ அதைன.
அவக$தா ெச1கிறாக$. ஏ இ>த நிைலைம? .த
காலதி* வட#', கிழ#கி* விகாைரக$ அழி#க3ப;டனவா?
நி!சயமாக அழி#க3படவி*ைல. வட#', கிழ#கி* இ->த
விகாைரக$ எதைன.
தமிழீழ வி5தைல3 49க$
அழி#கவி*ைல. ஏெனறா*, அைவ 4ராதனமானைவ;
ெபௗத சினமாக இ-#'; ஆகேவ, அைத அழி#க#
Iடாெத க-தியி->தாக$. ஆனா* ஒ-சில ெபௗத
சின/க$தா வட#', கிழ#கி* இ->தன. இ3ேபா,
நீ/க$ Iகிற ெதா*ெபா-$ சின எ Iற3ப5வ
ெத*லா தமிL ெபௗதகளா* பராமாி#க3ப;டைவதா.
அ>த#காலதிேல தமிழக$ ெபௗதகளாக இ->தாக$.
அ, வரலா! உ:ைம! அவக$ ெபௗத மதைத
ேநசிதாக$. அதாவ, தமிLநா;<6 இல/ைகயி6
ைசவ ம#களிைடேய சாதி3 பிர!சிைனக$ ேமேலா/கி#
காண3ப;டைமயினா*,
சாதி3
பா'பா;<2க3பா*
ெபௗத நிறேபா,, தமிழக$ ெபௗத மதைத ேநசி
தாக$. இ>த வரலாகைள நா/க$ அறியேவ:5.
அதனா* அவக$ இ->த இட/களிெல*லா சில ெபௗத
விகாைரக$ தாபி#க3ப;டன. அ, தமிL3 ெபௗதகளா*
தாபி#க3ப;டன. ஆகேவ, அDவாறி->த ெபௗத விகாைர
கைள த2ேபா, 4னநிமாண ெச1,வி;5, அ/ேக
சி/கள ம#கைள# ெகா:5ெச '<ேய2ற ேவ:5
ெம நிைன3ப, மிக தவறான ஒ- விடயமா'.
வரலா2 ாீதியாக நா/க$ இவ2ைற அறியேவ:5.

உ:ைமயிேலேய இ>த நா;< Fgக# '<களாகிய
தமிL இன நீ:டகாலமாக பல பிர!சிைனகைள எதிேநா#கி
வ>தி-#கிற,. ஆகேவ, அ>த3 பிர!சிைனகைள
தீ3பதிேல இ>த ெபௗத '-மா I<ய ப/களி34! ெச1ய
ேவ:5; ெகௗதம 4தாி ெபயரா* அவக$ சமா
தானைத ஏ2ப5த வரேவ:5; அவக$ அத2காக
7னி உைழ#க ேவ:5;
அைததா நா
ேக;கிேறா. ஏெனறா*, ெகௗதம 4த உ:ைம
யிேலேய ஓ இ>,. ெப-பா6 தமிழக$ இ>,#க$;
கிறி8தவகC இ-#கிறாக$. ஆனா*, ெகௗதம 4த
இ>,வாக இ-#கிறப<யினா* இ>, - ெபௗத
ம#களிைடேய ஏ2ப5கிற 7ர:பா5க$, பிர!சிைனகைள
ெய*லா இல'வாக தீ#க 7<.. அத2கான
வா134கைள ஏ2ப5,வ, இ>த3 ெபௗத ,றவிகளி
7#கிய கடைமயா'. ஆனா*, அவக$ அத2' அ3பா*
ெசெகா:<-#கிறாக$. இத2'# காரண என
ெவறா*, உ:ைமயிேல இ>த நா;<* அரசா;சி
4ாி>தவக$ எ*ேலா- ெபௗத '-மாைர ெபௗத
மதைத3 ேபாதி3பதி6 ெபௗத சி>தைனைய வள3
பதி6 விடா,, த/கள, அரசிய* நடவ<#ைககC#'
அவகைள. ஈ,#ெகா:டாக$. அதனா* அவக$
அரசிய96 தைலயிட ஆ;ப;5வி;டாக$.

அ,தவிர, இ ெபௗத மதைத3 ெபாத
வைரயிேல, ஏைனய சமய/கைளவிட ெபௗத மத,#' மிக
அதிக3ப<யான நிதி ஒ,#க3ப5கிற,. அத2'3 ெபௗத
மத,#கான ஒ,#கீெடற வைகயி* ஒ,#க3ப5கிற
நிதிையவிட, பா,கா34 அைம!"#' ஒ,#க3ப5கிற
நிதியி*Iட 5 gத ெபௗத மத3 பராமாி34#'!
ெச*கிற,.
அ,தவிர, க*வி அைம!சி2' ஒ,#க3
ப5கிற நிதியி6 'றி3பி;ட நிதி ெபௗத மத,#'!
ெச*கிற,.
அேதேபா, கலாசார அைம!"#'
ஒ,#க3ப5கிற 80 gதமான நிதி ெபௗத மத!
ெசய2பா;5#'! ெச*கிற,. ஆகேவ, ஒ;5ெமாதமாக
இல/ைகயி வர0 ெசல0 தி;டதி* மிக அதிக3ப<யான
நிதி ஒ- தனி மததி2' ஒ,#க3ப5கிற,. நா ெபௗத
மதைத# 'ைறIறவி*ைல. இ/' ப*9ன ம#கC பல
மதைத! சா>த ம#கC வாLகிறாக$. ஆகேவ,
அவகைள. நா/க$ பா,கா#க ேவ:5. அவகள,
மத, அவகள, இன ஆகியவ2ைற3 பா,கா,,
அவகள, ேதைவகC#' நா/க$ 7Tாிைமயளி,!
ெசய2பட ேவ:5. ெபௗததி2' நா/க$ 7தைம
யளிதா6Iட, ஏைனய மத/களி அ<3பைட உாிைம
கைள மதி,, அ>த மததவகள, ேதைவகைள.
நிைறேவ2ற ேவ:5. அ,தா நியாயமாக, நீதியாக!
ெசய2பட#I<ய ஓ அரசி கடைமயா'.

'றி3பாக, மஹி>த ராஜபn ஆ;சி#காலதிேல இ>த3
ெபௗத '-மா-#' வாியி*லாம* வாகன ெபவத2கான

இ ெபளத பிாிேவனா# க*வி#' ஒ,#க3ப5
ஊ#'வி34! சகாய நிதி ஏைனய சமய/கC#கி*ைல.
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ஆனா*, ஏைனய சமய/கC அறெநறி3 பாடசாைலகைள,
அேதேபா அவகள, மதேபாதைன வ'34#கைள
நட,கிறன. இ>த நா;<ேல மதேபாதைன 'ைற>த
ப<யினா*தா பல வெசய*க$ ஏ2ப5கிறன. இ>த
வெசய*கைள தவி3பத2' மதேபாதைன அவசியமான,.
ஆகேவ, இDவா ெபௗத மததின-#' வழ/க3ப5கிற
ச6ைகக$ ஏைனய மததின-#' வழ/க3பட ேவ:5.
ஏைனய மத/கC#' அறெநறி ேபாதி#கிற ஆசிாியகC#'
ஒ- நியமன வழ/க3படேவ:5 அ*ல, அவகC#கான
ெகா53பன0 ெகா5#க3பட ேவ:5. ஒ- மததி2'
மாதிர இDவாறான ச6ைககைள வழ/கிவி;5, ஏைனய
மத/கைள3 4ற#கணி3ப, ெபா-தம2ற ஒ- ெசய2
பாடா'. 'றி3பாக, இ>தியாவி தமிLநா;<* இ>,
சமயதா I5தலாக இ-#கிற,. ஆனா*, அ/'
கிறி8தவ, இ8லா சமய/கC#'# I<ய ச6ைகக$
வழ/க3ப5கிறன. ஏெனறா*, அவக$ த/கைள#
'ைறவாக மதி3பி5கிறாக$ எ க-த#Iடா,
எறவைகயி* இDவா வழ/க3ப5கிறன. ஆகேவ,
அDவாறான தி;ட/க$ அரசினா* ேம2ெகா$ள3பட
ேவ:5.
இ சவேதச ெபளத eலகைத இல/ைகயி*
நிவ3 பாாிய நிதி வழ/க3ப;5 நடவ<#ைக எ5#க3
ப5கிற,. அதைன நா வரேவ2கிேறா. நி!சயமாக
அ, ெச1ய3பட ேவ:5.
ஆனா*, ஏைனய
சமய/கC#' ேதசிய eலக/க$ நி0வத2' 7வர
ேவ:5. ஏெனறா*, ஏைனய சமய/கைள. நா/க$
மதி,! ெசய2ப5கிேறா எபதைன இ>த அர"
ெதளிவாக ெவளி#கா;ட ேவ:5. அேதா5, வட#',
கிழ#கி* 4ராதன! சின/க$ பல அழி#க3ப5கிறன
எ Iறி#ெகா:5, ெதா*ெபா-$ திைண#களதின
அ>த3 ப'தியிேல பல இட/கைள! "gகாிதி-#
கிறாக$. தமிழக$ வாLகிற ப'தியி*, ெபௗத ம#க$
எ3ேபா, வாழாத ப'தியி* த/கள, 4ராதன இட எ
Iறி#ெகா:5 ெதா*ெபா-$ திைண#களதின இ
எம, நில/கைள த/க$ ைகவச ைவதி-#கிறாக$.
ெதா*ெபா-$ திைண#களதின இ>த நா;<ேல ஒ4ராதன! சினைத3 பா,கா3பதாக இ->தா*, அத2'
இ>,, இ8லா, கிறி8தவ, ெபௗத எற ேவபா5
இ-#க# Iடா,.
ஆனா*, என நட#கிறெதறா* 4ராதன சின/க$
இ-#கிற அ>த ெதா*ெபா-$ ப'திக$ பா,கா#க3பட
ேவ:5ெம Iறி, அ>த இட/கைள3 பி<,வி;5
அ/ேக ெபௗத விஹாைரகைள# க;5கிறாக$. அ:ைம
யிேல அ/' பல இட/களி* அDவாறான ெசய2பா5க$
நட>தி-#கிறன. இ காைல ெகௗரவ பாராCமற
உ3பின சா$8 நிமலநாத அவக$ ேப"ேபா,
அத2'3 பதிலளித 4தசாசன அைம!ச அவக$,
மனாாிேல தி-#ேகதீ8வரதி2' அ-காைமயி* 10 ஏ#க
காணி எ5#க3ப;5 அ/' ஒ- ெபௗத விஹாைர
தாபி#க3ப;<-3பதாக ெசானா. அதாவ,, ச/கமிைத
எற பி#'ணி வ>திற/கிய இடெமபதா* அ>த இடதிேல
ெபௗத விஹாைர க;ட3ப;<-3பதாக! ெசானா.
ග4 VලාසනාWඪ ම<E3ය
(மா

மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ග මමා, ඔබමාට තව නාS 4ක කාලය
ෙබනවා. You have four minutes.
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ග4 Kතt ෙයOෙහස්වර< මහතා

(மா மி சீனி$தபி ேயாேகGவர)
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

மனி#க ேவ:5; பாராCமற உ3பின சிறீதர
அவகCைடய ேநரைத. நாதா எ5#கிேற.
ச/கமிைத எற பி#'ணி வ>திற/கிய இடதி* ெபௗத
விஹாைரெயா தாபி#க3ப;<-3பதாக அைம!ச
அவக$ ெசா*9யி-#கிறா. நா ஒ- ேக$வி
ேக;கிேற. அதாவ,, இ>த நா;5#' 1505ஆ ஆ:5
ேபா,#ேகய வ>தாக$; 1602ஆ ஆ:5 ஒ*லா>த
வ>தாக$; 1796ஆ ஆ:5 பிாிதானிய வ>தாக$.
அவகCைடய ஆ;சி#'3 பின 1948ஆ ஆ:5
இல/ைக "த>திர அைட>த,. 1983#'3 பி2பா5 இ/'
.தெமா ஏ2ப;ட,. அைவ உ/கள, இடெமறா*
அத2' இைட3ப;ட காலதிேல ஏ, நீ/க$ அ>த3
ப'திகC#'! ெச அவ2ைற3 பாைவயிடவி*ைல?
2009ஆ ஆ:5 .த ெமௗனி#க3ப;ட,. .த 7<>த
பி4 இ3ேபா, இனவாதைத# ைகயிெல5,#ெகா:5
அ/' ெச அ, உ/க$ ப'திெய ெசா*கிறீக$.
நி!சயமாக அ>த3 ப'திகளிேல நீ/க$ வாழவி*ைல! தமிL
ெபௗதக$ அ/' வாL>தி-#கிறாக$. தமிLநா;<6
தமிL ெபௗதக$ வாL>தி-#கிறாக$. தமிLநா;ைட3
ெபாதவைரயிேல, அ/' ெப-பாலான இட/களி* தமிL
ெபௗதக$ வாL>தி-#கிறாக$ எபைத நீ/க$
பா#கலா. மணிேமகைல எற கா3பிய ஒ- சிற>த
கா3பியமா'.
அேதேபா
பல
கா3பிய/க$
தமிLநா;<* உ-வாகின. அைவ தமிL ெபௗதகளா*
எ(த3ப;டைவ யா'. நா/க$ அதைன உண>,ெகா$ள
ேவ:5. தமிழக$ ெபௗதகளாக இ->தி-#கிறாக$.
அத2காக
அ/ெக*லா
சி/கள
ம#க$தா
வாL>தி-#கிறாகெள பிைழயான 7ைறயி* க-த#
Iடா,.
இ>த நா;ைட3 ெபாதவைரயி6 இதைன ஆரப
திேல 'ேபர ஆ:டா. அத பி2பா5 திராவிட
ைசவனான இராவண ஆ;சி 4ாி>தி-#கிறா. கைடசியாக
இ>த நா;ைட ஆ:ட மனT தமிழதா! க:<
இரா!சியைத ஆ:ட அவ 1815ஆ ஆ:5 க:<
ஒ3ப>த வ-வைர. ஆ;சி 4ாி>தி-#கிறா. ெகளரவ
அைம!ச அவகC#' அ, ெதாி.. சி>தி#க ேவ:5!
தமிழகC இ>த நா;<ேல ஆ;சி 4ாி>தி-#கிறாக$.
ஆ;சி 4ாி>த ஒDெவா- காலக;டதி6 தமிL அரசக$
ெபௗத விஹாைரகC#' உதவியி-#கிறாக$. அேத
ேவைள சி/கள அரசகC
இ>, ஆலய/கC#'
உதவியி-#கிறாக$. இ, வரலா! இ>த வரலா2றிைன
நா/க$ ெதாி>தி-#க ேவ:5. கி.7. Bறா e2றா:5
களி* ெபாறி#க3ப;ட பிராமி# க*ெவ;5#களி* சிவ
வழிபா5 ப2றிய ெச1திகC சிவT#'ாிய 'ைகக$ ப2றிய
ெச1திகC ெசா*ல3ப;5$ளன. சிவ ப2றிய "மா 90
க*ெவ;5#கைள
டா#ட
பரணவிதாரண
பதி0
ெச1தி-#கிறா. ப:5காபய மன ஜn வழிபா5
ம2 சிவ வழிபா5 ேபாறவ2ைற3 ேபணி வ>தைம ப2றி
மகாவசதி* 'றி3பிட3ப;<-#கிற,.
ேசாழ காலதி2'3 பி4 வ>த விஜயபா' மன பல
இ>,# ேகாயி*கைள க;<ய, ப2றி Xலவச ெதளிவாக
எ5,#கா;<யி-#கிற,. இர:டா வி#கிரமபா' மன
இ>,# ேகாயி*கைள# க;<ய, ப2றி. Xலவசதி*
'றி3பிட3ப;<-#கிற,. வாரன மன ெதவிiவர
வி@N ஆலயைத வழிப;டாென Xலவச
Iகிற,. 7தலா பரா#கிரமபா' மன "மா 79
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இ>, ஆலய/கைள 4னரைமத,ட, பதிB ேகாயி*
கைள3 4திதாக அைமதா என0 Xலவச Iகிற,.
Xலவசதி 79ஆ அதியாயதி 19, 22ஆ
ப#க/களி* அ, ப2றி ெதளிவாக!
";<#கா;ட3
ப;<-#கிற,. தபெதனியைவ ஆ:ட விஜயபா' மன
ெதவிiவர வி@N ஆலயைத3 4னரைமதேதா5,
ெப>ேதா;ைடயி* காளி ேகாவிெலா ைற. க;<யதாக
Xலவச7 ேறாய* ஆசிாிய கழகதி வரலா
'றி3பி5கிற,. நிச/கம*ல மன இராேம8வர
ஆலயைத தி-தியேதா5 நிச/க மேக8வர எT
ேகாவிைல. அைமதாென இல/ைக3 ப*கைல#கழக
ெவளிoடான “History of Ceylon” எற e* Iகிற,.
நாகா விஜயபா' மன இ>,# ேகாயி*கC#'
ஆ2றிய பணிக$ ப2றி பல ெபௗத e*க$ Iகிறன.
ேம6 நாகா பரா#கிரமபா', நாகா 4வேனகபா',
Bறா வி#கிரமபா', ஐ>தா 4வேனகபா' ேபாற
மனக$ இ>,# ேகாயி*கைள# க;<னெரன ேறாய*
ஆசிாிய கழக# 'றி34#க$ 'றி3பி5கிறன. 6ஆ
பரா#கிரமபா' ேகா;ைட மனனாக இ->தேபா,
7ேன8வரைத தி-தியேதா5, தன, இரா!சியதி*
பல இ>,# ேகாயி*கைள# க;<ய, ப2றி. ேறாய*
ஆசிாிய கழக# 'றி34க$ Iகிறன. இDவா
கால,#'# கால சி/கள மனக$ இ>,# ேகாயி*க$
பலவ2ைற# க;<யி-#கிறாக$.
அ,தவிர, தமிழக$Iட விகாைரகைள அைமதி-#
கிறாக$. அTராத4ரதி* 7ஆ e2றா:<* அதிகார
ெப2றி->த ெஹா;ட'த எபவ பல ெபளத
விகாைரகைள அைம, அவ2#' நில மானிய/கைள
வழ/கினா
எ மகாவச
'றி3பி5கிற,.
இல/ைகயி* 11ஆ e2றா:<* அர"4ாி>த 2ஆ ேசாழ
இல/ேக@வரனி அதிகாாியான ப*லவராய ெத
அTராத4ாியி* ேமா< q மிதிலாி ெபயரா* ைசதிய0
ப$ளிகC க;5விதா எ அ, Iகிற,.
தி-ேகாணமைல- '!செவளி3 பிரேதசதி* ெபாிய'ளதி
6$ள நாதனா ேகாயி* அ/'$ள தமிL ெபளதகளா*
4னநிமாண ெச1ய3ப;ட,. அ/' 16 தமிL சாசன
இ-#கிறன. இ#ேகாயிைல ராஜராஜ ெப-ப$ளி எ
ெபயாி;<-#கிறாக$. ெபாலனைவ# காலதி*
இல/ைகயி* வாணிபதி* மி'>த ெச*வா#'3 ெப2றி->த
ஐe2வரான நானாேதசிக எT வணிக பல
இட/களி*
ெபளத
ப$ளிகைள
அைமததாக#
Iற3ப5கிற,. 17ஆ e2றா:5#'ாிய ஒ- சாசனIட
ெபாலனைவயி* அவகளா* அைமத ெபளத
ேகாயிைல3 ப2றி ெதளிவாக# Iறியி-#கிற,. ம2
ெமா- ஐe2வ ெப-ப$ளி 13ஆ e2றா:<*
ெவ9#க>ைதயிேல தமிL வணிகரா* உ-வா#க3ப;ட,.
தி-ேகாணமைல மாவ;டதிேல மயில/'ள எT
ஊாிேல 12ஆ e2றா:<* ேவைல#கார3 பைட
ெயாறி தைலவனாக இ->த கணபதி த:டநாத
எபவ ெபளத ேகாயி* ஒைற அைம, வி#ரம
சாலேமக ெப-ப$ளி எ அத2' ெபயாி;<-#
கிறா. ஆகேவ, தமிழகC சி/கள ெபளதகC
ஒDெவா- சமயைத. மதிதி-#கிறாக$. ஆனா*,
இ அ>த நிைல மாறியி-#கிற,. இைறய நிைலயி*
மா2ற ேவ:5.
இ என ெச1கிறாக$? அதாவ, விஜய
இல/ைக#' வ- 7ேப இ->த எ/கள, Fgக
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தி-#ேகதீ8வர, தி-#ேகாேண8வர, 7ேன8வர
ேபாற இ>,# ேகாயி*கைள ெதா*ெபா-$ எ
அைடயாள3ப5திவி;5, அ>த3 ப'திைய நா/க$
4னரைம34! ெச1யாதவா த/கள, க;53பா;<ேல
ைவதி-#கிறாக$. இ, மிக3 பிைழயான ஒ- விடய
மா'. இதிேல இ>த அரசா/க மி'>த கவன ெச6த
ேவ:5. இ>,#களி 'பிதி' கட தீ#கிற கனியா
ெவ>நீr2#Iட இ ெதா*ெபா-$ எ பிரகடன3
ப5தி ைவ#க3ப;<-#கிற,. அ, ெதா*ெபா-$
பிரேதச எறா*, அ/' ெபளத விகாைரக$ க;டலா;
ெபளதகCைடய எ>த நடவ<#ைகைய. ெச1யலா.
ஆனா*, இ>,#க$, ஏைனய சமயதவக$ அவகCைடய
ெசய2பா5கைள! ெச1ய#Iடா, எப, இ>த நா;<
ச;டமா? என# ேக;கிேற. ஆனா*, நா;<* ச;ட
ஒறாக இ-#க ேவ:5. ச;டதிேல எ*லா இன,#'
எ*லா மத,#' சம0ாிைம வழ/க3பட ேவ:5.
இனிவ- காலதி* ஏ2ப5த3ப5கிற அரசிய*
யா3பி6Iட இ>த நைட7ைற பிப2ற3பட ேவ:5.
ஏைனய இனைத. ஏைனய மததினைர. மா2றா>தா1
மன3பா/'ட உ2ேநா#க#Iடா,. அ, ஓ ந*லா;சி
அரசா/கதி கடைமயாக அைமயா, எபதைன இ>த!
சைபயிேல ெதாிவி,#ெகா$ள வி-4கிேற.
பல விடய/கைள உ/கC#'! ெசா*லலா. இல/ைக
யிேல ஒ*லா>தாி ஆவண! "வ<க$ நிைலயதி
ெபா3பாளராக இ->த டா#ட கிK# கிேள# ேஹா
1796ஆ ஆ:<ேல 'பிாிதானிய நீதிபாிபாலன' எற ஒ'றி3பிேல ஒ- விடயைத ெதளிவாக# Iறியி-#கிறா.
அதாவ,, இல/ைகயிேல மிக3 பழ/கால ெதாட#க இேதசிய இன/க$ ெவDேவ ப'திகளி* த/கைள உைறவிட
மாக# ெகா:5 வாLகிறன எ அதி* 7தலாவ,
பிாிவினரான சி/களவ நா;< மதிய ப'தியி6 வளவ
க/ைக ெதாட#க சிலாப வைர பர>,$ள ெத2கி6
ேம2'3 ப'தியி6 வாLவதாக0 இர:டாவ, பிாிவின
ரான தமிழக$ வட#கி6 கிழ#கி67$ள ப'திகைள
உைறவிடமா#கி சமய, ெமாழி, பழ#கவழ#க ஆகியவ2றி*
ேவப;5 வாLவதாக0 'றி3பி;<-#கிறா. அ, தவிர
19ஆ e2றா:<* எ(தி ெவளியிட3ப;ட தம,
eெலாறிேல பிாிதானியரான ெகாி மாஷ* அதைன
உதி ெச1. வைகயி* ஒ- விடயைத ெதளிவாக#
Iறியி-#கிறா. அதாவ,, ெபளதகளான சி/களவக$
மாகப, ெதாட#க சிலாப வைரயான ெத2கி6
ேம2கி67$ள கைரேயார3 ப'தியி6 க:<யி6
வாLவதாக0 தமிழகளான இ>,#க$ இல/ைகயி
வட#', கிழ#'3 ப'தியி* வாLவதாக0 'றி3பி;<-#
கிறா. எனேவ, வட#', கிழ#'3 ப'தியி* ெபளதகளி
வாழிட/க$ அதிகமாக இ-#கிறன எ Iறி,
ெதா*ெபா-$ எற காரணைத ைமயமாக ைவ,!
"gகாி3பைத நா/க$ ஏ2க 7<யா,. இதிேல ந*லா;சி
அரசா/க கவன ெச6த ேவ:5. இ>,#க$ அ>த3
ப'தியிேல வாL>தவக$. அவக$ ெபளத மதைத
ேநசிதி-#கிறாக$. அேதேபா ெபளதக$ இ>,
மதைத ேநசிதி-#கிறாக$. உ:ைமயிேலேய அ>நிய
ஆ;சி#காலதி*
தி-#ேகாேண8வர
ஆலய
இ<#க3ப;ட ேபா,, க:< மன அ/கி->த
வி#கிரக/கைள எ5,!ெச தபலகாம எற
ப'தியி* பா,கா,, வழிபா5 ெச1ததாக எ/கள, வரலா
Iகிற,. அDவா ெபௗதகC இ>,#கC
ஒ2ைமயாக
வாL>தி-#கிறாக$;
தமிழகC
சி/களவகC ஒ2ைமயாக வாL>தி-#கிறாக$.
ஆகேவ, அவ2ைற வைக3ப5தி, இ தமிL ம#களி
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Fgக வாLவிட/ கைள! "gகாி3பத2' அர"
இட/ெகா5#க#
Iடாெத
இ>த!
சைபயிேல
Iறி#ெகா$கிேற.
அேதா5, இTெமா- விடயைத. நா இ/'
Iறேவ:5. இ/ேக எ/கள, தபா*, தபா* ேசைவக$
ம2 789 சமய, ப:பா;ட6வ*க$ அைம!ச
அவக$ இ-#கிறா. அவர, ேசைவ ஓரள0 திறபட
நைடெப2#ெகா:<-#கிற,.
ஆனா6, அவாிட
Iறேவ:<ய மிக 7#கியமான ஒ- விடய இ-#கிற,.
அதாவ,, கிழ#' மாகாண3 பிரா>திய தபா* அ6வலக
ம;ட#கள3பி* இ-#கிற,. அ>த அ6வலகதி2'ாிய
காணிைய த2ேபா, அ/கி-#கிற விச2 ேதசிய
பாடசாைல#'# ெகா5,வி;டாக$.
அேதேவைள,
விச2
ேதசிய பாடசாைலயா* பிரா>திய தபா*
அ6வலகதி2' ஒ- காணி வழ/க3ப;<-#கிற,. அ>த#
காணியிேல சகல வசதிகைள. ெகா:ட க;<டைத நீ/க$
விைரவாக அைம, தரேவ:5.
இ அ>த3
பிரா>திய தபா* அ6வலக அ/கி-#கிற இ>,
இைளஞ மற# க;<டதி*தா இய/கிவ-கிற,.
ஆகேவ, ெகௗரவ அைம!ச அவகேள, விைரவாக உாிய
நடவ<#ைககைள எ5,, சகல வசதிகைள. ெகா:ட ஒக;<டைத அைம, த-மா உ/கைள இ>த இடதிேல
அபாக# ேக;5#ெகா$கிேற.
அேதா5, அ/'
இர:5 வாகன/க$ இ-#கிறன. அ>த இர:5 வாகன/
கC தபா2 ெபாதிகைள# ெகா:5ெச*கிற ேசைவைய!
ெச1கிறன. ஆனா*, த2ேபா, அைவ ப(தைட>தி-#
கிறன.
ஆைகயா*, 4திய வாகன/க$ இர:ைட
வழ/'வத2' நீ/க$ நடவ<#ைக எ5#கேவ:5.
ஏெனறா*, கிழ#' மாகாண பர>த பிரேதச
எறப<யினா*, ம;ட#கள3பி2' வாகன/க$ ேதைவயாக
இ-#கிறன.
அ,தவிர, கிழ#' மாகாணதிேல 104 ேப-#'
2006.01.01 இ பி நியமன ெப2றவக$ எற அ<3
பைடயி* அவகள, சபள ெகாVச# காலமாக# 'ைற,
வழ/க3ப;ட,. கி;டத;ட 2010ஆ ஆ:5 ெதாட#க
2015ஆ ஆ:5வைர அDவா நைடெப2ற,. ஆனா*,
இல/ைகயி9-#கிற ஏைனய மாகாண/க$ எதி6
அDவா நைடெபறவி*ைல. 2015ஆ ஆ:5#'3 பின
இ, ஏைனய மாகாண/களி* கைட3பி<#கவி*ைல எற
வைகயிேல, அவகC#'ாிய அ>த அ<3பைட! சபள
7(ைமயாக வழ/க3ப;ட,. ஆனா*, அவகளி arrears
ஆக இ-#கிற ெகா53பன0க$ எ,0 இ,வைர
ெகா5#க3படவி*ைல. அதாவ,, 2010-2015வைரயான
இைட3ப;ட காலதி* அ<3பைட! சபளதி9->,
'ைற#க3ப;ட பண இன7 வழ/க3படவி*ைல.
எனேவ, அதைன வழ/'வத2' நடவ<#ைக எ5#'மா
ெகௗரவ அைம!ச அவகைள இ>த! சைபயிேல
ேக;5#ெகா$கிேற.
அேதா5,
தம3பண
ெபவ,
ெதாடபி*
Iறேவ:5. இ>த தம3பண மிக# 'ைறவாகதா
வழ/க3ப;5 வ-கிற,. ஆனா*, தம3 பணைத3
ெபபவக$ அைத3 ெபவத2காக வ>,ேபா' 7!ச#கரவ:<- ேபா#'வர,! ெசல0 மிக# I5தலாக
இ-#கிற,. ஆைகயா*, தபா2க>ேதாகளி* வழ/க3
ப5கிற தம3பணைத, கிராம உதிேயாகதேரா5
இைண>, ேநர<யாக# கிராம34ற/கC#'! ெச
அவகC#' வழ/'வைகயி* உத0/க$! ஏெனறா*,
நட#க 7<யாதவக$, வய, ேபானவக$தா அ>த
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தம3பணைத3 ெபகிறாக$. இ, ஒ- தம ைக/
காிய.
ஆகேவ, அ>த# ைக/காியைத தபா2
திைண#கள சாியாக நடதேவ:5. அ>தவைகயி*,
உ/க$ அைம!சிகீL இதைன! சிற3பாக நடதேவ:5
ெம வி-4கிேற. ஆைகயா*, உாிய இட/கC#'!
ெச அவ2ைற வழ/'வத2' நடவ<#ைக எ5#க
ேவ:5ெம இ>த! சைபயிேல ேக;5#ெகா$கிேற.
அ,தவிர, ம;ட#கள34 மாவ;டதி* எ(வாகைர,
ப5வாகைர எ இர:5 பிரேதச/க$ இ-#கிறன.
எ(வாகைரயி* ஓரள0 தபா2க>ேதா வசதிக$
இ->தா6, ப5வாகைரயி* தபா2க>ேதா இ*லாைம
ெப- 'ைறயாக இ-#கிற,. ஆகேவ, அ>தவைகயி* சில
இட/களி* நீ/க$ உப தபா2 க>ேதாகைள தாபி,
தரேவ:<ய கடைமயி-#கிற,. அ>தவைகயி*, கிரா
பிரேதச ெசயலாள பிாிவி* Iழாவ< எற கிராமதி6
ெச/கல< பிரேதச ெசயலாள பிாிவி* ஈரைல#'ள எற
ப'தியி6 வாகைர பிரேதச ெசயலாள பிாிவி* க;57றி0
எற ப'தியி6 நீ/க$ க;டாயமாக உப தபா2
க>ேதாகைள அைம, தரேவ:5. அ>த3 பிரேதச/
களி* இ-#கிற ம#க$ தபா2க>ேதா ெதாடபான
விடய/கைள# ைகயா$வத2' மிக நீ:ட Gர
வரேவ:<யி-#கிற,. அேதேநரதி*, ெவளியிட/களி
9->,
அவகC#'3
ேபாகிற
க<த/க$Iட,
உாியகாலதி* கிைட3பதி*ைல. 2 -3 நா;களி பின
தா கிைட#கிறன. ஆகேவ, அத2' நீ/க$ நடவ<#ைக
எ53jக$ எ நா ந4கிேற.
ග4 අZ හ මහතා

(மா மி அ+8 ஹZ)
(The Hon. Abdul Haleem)

නැg hෙය.
எ+,தா.
rose.

ග4 Kතt ෙයOෙහස්වර< මහතා

(மா மி சீனி$தபி ேயாேகGவர)
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ெகௗரவ அைம!ச அவகேள, நா எ*லாவ2ைற.
Iறிய பின நீ/க$ பதிலளிதா* உதவியாக இ-#'.
எம, மாவ;டதி2'3 பதி* தபா* உதிேயாகத
நியமன/கைள வழ/'வத2'ாிய ச>த3பைத நீ/க$
ெப2தர ேவ:5ெம உ/களிட ேக;5#
ெகா$கிேற. எனேவ, அ>தவைகயி* நீ/க$ எ/கC#'
உத0gக$ எ எதிபா#கிேற.
ேம6, இ/ேக எ/கCைடய ெகௗரவ "2லா,ைற
அைம!ச அவகC இ-#கிறப<யினா*, இ>த# 'கிய
ேநரதி* அவாிட7 நா சில விடய/கைள3 பகி>,
ெகா$ளேவ:5. ஏெனறா*, ம;ட#கள34 மாவ;ட
திேல "2லா,ைறைய வி-தி ெச1யேவ:5 எபதி*
அவ மிக! சிற3பாக0 அ#கைறேயா5 ெசய2ப5கிறா.
ஆனா*, ெகௗரவ "2லா,ைற அைம!ச அவக$
இT சில வசதிகைள! "2லா,ைற சாபாக ேம2
ெகா$ள ேவ:5. அவ த2ேபா, ெமாழிெபய34#
ேக;கிற ஒ9வா/கிைய# காதி* ைவ#கவி*ைல. அவ
அதைன# காதி* ைவ3பாராக இ->தா*, நா ெசா*வ,
அவ-#'! சி/களதி* ெதளிவாக விள/' எ
எதிபா#கிேற. ஏெனறா*, நா ெசா*வ,
சிலேவைள அவ-#' விள/காம* இ-#கலா. அ-கி9-#
கிற அைம!சக$ அதைன அவ-#' நிைனs;5மா
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ேக;5#ெகா$கிேற. "2லா,ைற ைய3 ெபாத
வைரயி*, "2லா,ைறயி ேசைவக$ இT
அதிகாி#க3பட ேவ:5. நீ/க$ ம;ட#கள34 மாவ;
டதி* மிக அ#கைறேயா5 ெசய2ப5கிறீக$. எ/கைள
. இைண,#ெகா:5 அ>த ெசய2பா5கைள! ெச1வைத
நா/க$ வரேவ2கிேறா.
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'றி3பி5கிேற. "2லா,ைறைய ைமயமாக ைவ,
IT
park
ஒைற அைம#' வைகயிேல வாைழ!ேசைன
ேதசிய கடதாசி# கபனியி இடைத! "gகாி3பத2'
நீ/க$ இடமளி#க# Iடா,. "2லா ,ைற#' எ/'
இட ேவ:5ேமா அைத3 ெப2 த-வத2' நா/க$
தயாராக
இ-#கிேறாெமற
ெச1திைய#
Iறி,
நிைற0ெச1கிேற. நறி.
[4.04p.m.]

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3ය
(மா

மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have two more minutes.
ග4 Kතt ෙයOෙහස්වර< මහතා

(மா மி சீனி$தபி ேயாேகGவர)
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

Okay, Madam Presiding Member.

"2லா 7காைம,வ3 பாடசாைல#கான நிர>தர
க;<டெமாைற பாசி#'டாவி* ஏ2ப5திதர ேவ:5
ெம உ/கைள# ேக;5#ெகா$கிேற. ஏெனறா*,
நிர>தர க;<ட வசதியிறி அ>த3 பாடசாைல இய/'
கிற,. அேதா5, நீ:ட நா;க$ த/'கிற "2லா3
பயணிகC#' ஏ2ற ெபா(,ேபா#' வசதிக$
அ/'
'ைறவாகேவ உ$ளன. அதைன அபிவி-தி ெச1வத2'
ஏ2பா5 ெச1ய ேவ:5. "2லா3 பயணிகC#'
ெகா(பி9->, வாகன Bல வ-வத2' சிரம
இ-3பதனா* ம;ட#கள34 விமான நிைலயதி பணிக$
தின7 நைடெபவத2' ஏ2ற வசதிகைள. நீ/க$
ெச1,தர ேவ:5. அேதா5 வாைழ!ேசைன, க*'டா,
பாசி#'டா, வாகைர ேபாற பிரேதச/க$ சா>த ப'திகளி*
"2லா,ைற#' ேதைவயான வசதி வா134#கைள.
ஏ2ப5தி# ெகா5#க ேவ:5. அ, அ>த3 ப'தி ம#களி
வாLவாதாரதி2'
உதவியாக0
இ-#'.
g5,
மலசலIட, கிண ேபாற வசதிகைள வழ/கினா*தா
அ>த இட/க$ சிற3பானதாக அைம.. அ>த ம#களி
ஒ,ைழ34 அத2' கிைட#'. அைத! ெச1வத2'
நீ/க$ நடவ<#ைக ேம2ெகா$ள ேவ:5. ேம6, அ/'
தீயைண343 பைடயின இ*ைல. தீ விப, ஏ2ப5
ப;சதி* அவசரமாக அதைன அைண3பத2' தீயைண343
பைடெயா பாசி#'டாவி* இ-#க ேவ:5. அத2கான
ஒ(/'கைள. நீ/க$ ேம2ெகா$ள ேவ:5.
ග4 VලාසනාWඪ ම<E3ය
(மா

மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ග4 Kතt ෙයOෙහස්වර< මහතා

(மா மி சீனி$தபி ேயாேகGவர)
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

தய0 ெச1, ஒ- நிமிட தா-/க$!

"2லா,ைற Bல நீ/க$ நட,கிற 7காைம,வ
பயி2சி ெநறியி* அைறகைள! "த ெச1த*, உண03
பாிமாற* ஆகிய இர:5 க2ைகெநறிக$தா நைடெப
கிறன. சைமத* சப>தமான க2ைகெநறி, வரேவ24
சப>தமான க2ைகெநறி எபவ2ைற. அத2'$
உ$வா/க ேவ:5ெம ேக;5# ெகா$கிேற.
உ:ைமயிேலேய நீ/க$ மிக! சிற3பான 7ைறயி*
"2லா,ைறைய வி-தி ெச1கிறீக$. அதைன நா/க$
பாரா;5கிேறா. இ>த ேவைளயி* ஒ- விடயைத நா

ග4 තාරක බාල>Tය මහතා

(மா மி தாரக பால_ாிய)
(The Hon. Tharaka Balasuriya)

Hon. Presiding Member, before I start my speech, I
want to express my disappointment that the Hon.
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure
is not in the House. I find that extremely rude and
inconsiderate. We discuss the Votes of this Ministry once
a year and the Hon. Minister, after he finishes his speech,
should remain and listen to the ideas of other Hon.
Members, giving due respect to this House.
Hon. Presiding Member, let me thank you for letting
me speak on the Votes of the six Ministries up for debate
today. I will not indulge in speaking on the Votes of all
the Ministries, as time does not permit me to do so. I wish
to engage in this Committee Stage Discussion by
speaking on the Votes of the Ministry of
Telecommunication and Digital Infrastructure and the
Ministry of Tourism Development and Christian
Religious Affairs. When I see the two Hon. Ministers, I
tend to think that here we have the UNP’s past and the
future, and going by the performance of the two Hon.
Ministers, I feel the future holds no better.
I agree with the youthful Minister so far, when he
says that he has been entrusted with the most important
Ministry as far as our future goes. If that is the task at
hand, with all his youthful exuberance, the Hon. Minister
has failed miserably. Now, with such an important task at
hand, the Hon. Minister goes running around with the
Google Balloon, which was a huge flop. I understand that
the objective of the Google Balloon Project was to
provide 4G cover all over the country, particularly to
places that do not have such coverage. Is this the most
important thing that the Hon. Minister should occupy his
time with, especially considering how most parts of the
country already have coverage through integrated tower
network? I can see how the Google Balloon would help
in a place like Africa, where there are vast uninhabited
places impossible to cover through a tower network. But,
how suitable would it be for a country like Sri Lanka, I
will leave for you to ponder. In any case, even if this was
a huge success, should this project be high up in the
Ministry’s top priorities? Are there not any other things
the Minister can do?
Sir, at the Select Committee to discuss the Votes of
some selected Ministries, we learnt that the Hon. Minister
had been allocated Rs. 17.6 billion for the year 2017, but
has spent less than Rs. 2 billion. When the Hon.
Lakshman Senewiratne further questioned an officer of
that Ministry, he was to state that they did not ask for the
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money, so they did not spend it. This is the funny state of
affairs in the Ministry. Where is planning in this country?
A Ministry has been given no small sum - Rs. 17.6 billion
- without any plan on how to spend it or without even
asking for it. When other Ministers have been fighting
tooth and nail in order to get their budget allocations
increased, here we have a situation where a Minister has
been given Rs. 17 billion and he does not know what to
do with it. So, he keeps Rs. 15 billion unutilized.
Hon. Presiding Member, I believe this state of affairs
warrants an investigation, maybe, a special commission,
to see who is responsible for this inefficiency, whether the
Treasury or the Minister. This gets even better -an
institution which comes under the Minister -the
Information and Communication Technology Agency we were made to understand, owes millions of rupees to
its vendors. So, what did the Hon. Minister do during all
this time? Nothing. We are made to wonder, could the
Hon. Minister not have spoken to those at the Treasury
and perhaps, put a special Cabinet Paper and paid those
vendors off, if he does not know how to utilize the money
or at least, return the unutilized money to the Treasury
midyear? Or could the Treasury not inquire form the
Ministry periodically how much it has spent and if they
feel that all the monies cannot be utilized by the end of
the year, then why not transfer some money to another
Ministry? So, I think this is a good opportunity to
reexamine how our systems work.
Hon. Presiding Member, I want to emphasize a few
things the Hon. Minister could have spent that Rs. 15
billion on. The Hon. Minister could have developed a
common platform like in Estonia which integrates all
government institutions and even some non-government
institutions. The Hon. Sandith Samarasinghe and I
attended a conference in Estonia and they illustrated how
their common platform called “X-Roads” works. It
interconnects all government departments and some
private institutions like banks so that there can be data
interchangeability and it works on a principle where data
is entered once only. The platform provides, through
digital IDs, for its citizens the ability to sell vehicles
digitally, stores your medical history and in the case of a
change of address, the data has to be entered only once
and everything from banks accounts, utility bills to
loyalty cards connected to the system will be updated
immediately.
They have online Cabinet Meetings too. Imagine that!
Not so long ago, Madam Chair, I was asked by my
mother to help her out in getting an upgrade in electricity
for one of her properties. I do not think I am exaggerating
when I say that I had to shuttle between the Colombo
Municipal Council and the Ceylon Electricity Board at
least a dozen times to get the approval and so forth. We
all have experienced this and we all know the notorious
nature of the Government departments when trying to get
approvals for certain things. So, the only way we can
increase the efficiency in this country is through
technology. Apart from the convenience of such a system,
such a system will reduce corruption. I also believe, with
all due respect to the Hon. Minister, if such a system is to
be implemented, then this Ministry should come under the
President or the Prime Minister simply for the reason that
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it will be able to take ownership during the
implementation in other Ministries. Now, imagine,
Madam Chair, if our Minister could have done this, what
impact it would have on the country? Instead, he prefers
to chase balloons and take part in debates pertaining to
Brexit.
Madam, by getting together with the Minister of
Education, the Hon. Minister could lay a foundation to
make this country a nation of programmers. We know
that in countries like Singapore and South Korea coding
is taught at the early age, at the kindergarten level. Of
course, the Hon. Minister will face many challenges like
finding teachers, but these can be overcome. I heard that
a well-known personality in the industry telling that in
the future, there will be two types of people: people who
tell computers what to do and people who are told by
computers what to do. If we all have an idea in what
category we should be, then we should work at it early,
start teaching our children programming at an early age.
So, we must provide them the resources and include
Information Technology in the curriculum of our schools,
not at Advanced Levels, but from Grade one onwards.
Now, Madam, the Hon. Minister could have spent his
money in very many ways. He could have started a fund
to help Sri Lankan startups. Similar proposals have been
included in this year’s Budget. He could have advertised
and made aware of the Sri Lankan software companies so
that we can make Sri Lanka a software hub for third party
subcontractors of large international companies. The
Hon. Minister could have spent his money to strengthen
the BPO sector in Sri Lanka. But, we know he did none
of this. I will not take any more of my time to speak
about this Ministry. I think this is an important sector that
has to be properly managed and if the Hon. Minister is
incapable of doing this, then this Government should
appoint someone who is capable and who knows the
subject.
Now, I do also want to speak a word or two about the
Ministry of Tourism Development which is another
important Ministry. We know our country’s trade deficit
is offset by the worker remittances and the earnings from
tourism. We know that with the trade deficit increasing
every year and with worker remittances stagnant or
decreasing marginally this year, earnings from tourism
will have to keep increasing. The Government has come
up with an ambitious plan of having 4.5 million tourists
by 2020 and increase earning from tourism to US Dollars
10 billion. Now, these plans, like the rest of the economic
plans of this country, are limited to words and paper.
Madam, the tourism growth this year, year-on-year is a
measly 2.7 per cent. We know since 1960, the average
tourist stay had been about ten days and we have not been
able to influence the average length of stay. Therefore, if
we are to achieve the target of US Dollars 10 billion in
tourist earnings by 2020, then, we need to increase the
average daily spend or increase the number of tourist
arrivals. This would mean that we have to achieve a
tourist growth rate of around 50 per cent, 4.5 million
target of tourist arrivals in the next two years. I do not
know what miraculous plan of action the Ministry has in
order to achieve this target, but whatever the plan it
need to be short-term focused.
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පා9Cෙ/ව

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3ය
(மா

மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

3572

areas like Ella where tourism is developed, it is due to its
own efforts, not due to any influence from the
Government. So, there is a huge potential.

Hon. Member, you have only one more minute.
ග4 තාරක බාල>Tය මහතා

(மா மி தாரக பால_ாிய)
(The Hon. Tharaka Balasuriya)

Just give me two more minutes, Madam.
Building marinas are good, but there should be longterm plans. Furthermore, Madam, I was rather disturbed
that during the Budget Committee when an officer tried to
justify that a 2.7 per cent growth is in line with world
growth rates and world growth rate is only 4 per cent.
Now, I strongly feel that such officials should be
removed. We do not need a Minister who can achieve
only a 2.7 per cent growth rate. We can appoint the Hon.
Minister as a "Minister Without Portfolio". Then, tourism
would be better off and the Hon. Minister too can engage
in whatever nefarious activities he wants to. But, in all
fairness, people of this country should not be made to pay
for a Minister or officials who are trying to justify a 2.7
per cent growth. Madam, even the statement made by that
official is inaccurate. The world tourism growth rate from
January to April has been 6 per cent and South Asia has
registered the highest growth with 14 per cent. So, the
real situation is we are well below the expectations and
ever since this Government came into power, the growth
rate in tourism has steadily decreased.
I also feel that we should focus on Indian and Chinese
tourists as they register the highest growth. If we are to
do so, then we should change our focus. Interests of the
Chinese and the Indians are different from the Western
tourists and they tend to travel in groups whereas the
Western tourists travel individually or in couples.
Further, the Ministry of Tourism Development should try
and understand the needs of the millennials as these
young people are more interested in experiencing new
things than looking at stuff. We also need to open up
new areas and open up niche markets such as temple
tourism, hospital tourism and rain tourism.
Furthermore, the Ministry of Tourism Development
should try to create activities around the designated
tourists areas. What we see in the tourism industry now is
that when tourists come to Sri Lanka, they have nothing
to do. Even in Colombo, Hon. Minister, you do not find a
night market or anything else for the tourists to do after
6.00.p.m. So, I think you need to create some entertaining
activities in these areas so that the tourists will keep
coming to these areas. We have the beaches to offer; we
have the tea estates to offer; we have the Cultural
Triangle to offer but, we do not have anything to offer
them during the night.
ග4 VලාසනාWඪ ම<E3ය

(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Please wind up now.
ග4 තාරක බාල>Tය මහතා

(மா மி தாரக பால_ாிய)
(The Hon. Tharaka Balasuriya)

Please give me a minute. Madam Chair, if you look at

In all seriousness, you should take a better effort in
increasing the tourist growth rate. If South Asia has a 14
per cent growth rate and we have a 2.7 per cent growth
rate, then we are not coming off a low base; it is not
adequate. I do not think we need a Minister to have a
2.7 per cent growth rate. So, I hope the Hon. Minister
will take this into note and continue his activities and,
hopefully, next year we will have a better growth rate
than the current year.
Thank you.
ග4 VලාසනාWඪ ම<E3ය

(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

jළඟට, ග ගයත කණාලක ඇමමා.
ඊට ෙපර, ග ලt ජයව9ධන මමා úලාසනය ගනවා
ඇ.

අන34ව ග4 යාK AෙkANම මහGය Vලාසනෙය< ඉවG
cෙය<, ග4 ලe ජයවධන මහතා bලාසනාWඪ Aය.

அதபிற, மா மி (தி<மதி) >யாணி விேஜவிகிரம
அவக அகிராசனதினி அகலேவ, மா மி லகி
ஜயவதன அவக தைலைம வகிதாக.
Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left the
Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair.

[අ.භා.4.16]

ග4 ගය<ත ක4ණාCලක මහතා (ඉඩ සහ
පා8ෙ<3 .Cසංස්කරණ අමාතP හා ආ _ ප+ෂෙ
.ධාන සංAධායක3මා)

(மா மி கய&த
க'ணாதிலக - காணி ம()
பாராமற ம)சீரைம+
அைம,ச' அரசா-க
க.சியி த(ேகாலாசா0)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

úලාසනා ඪ ග මමJ, ඉතාම වැදග` අමාත"ාංශ
tපය ගැන සාකඡා ණ`, Dත කාලය ළ කථාව Jම
කළ Eව ෙබනවා. ලංකාෙY ෙබcෙහcම ආක9ෂþය සංචාරක
කලාප Jෙයජනය කරන dස්කයක මහ ජන JෙයTතෙය
Jසා, අෙu පළාතට බලපාන කාරණාව ගැන පමණ අදහස්
$කාශ කරනට මම බලාෙපcෙරc` වනවා.
úලාසනා ඪ ග මමJ, මට මතක5 20014 අ
ආz බලය අරෙගන, අෙu අ!ාමාත"මාෙ# ආ:9වාදය
ඇව එවකට ට ඇමව ස/බධ කර ෙගන අ ෙබතර
$ෙ@ශෙX ෙද@ýව සංචාරක ව"ාපෘය ඇ -.ම සඳහා
සැලV/ සකස් කළ බව. ඒ úCක වැඩ කටE අවස කරනට
ෙපර අෙu රජය ෙවනස් ණා. ඊට පV අ]ර බzඩාරනායක
මැමා වැJ ෙලකය ගැන දනා සංචාරක ඇමවරෙය ප`
ෙවලා, අ
@ධ පෂෙX ඉන අවස්ථාෙY` එමා
ඇමවරයා හැUයට ඒ ව"ාපෘය ෙබcෙහcම අගය කළ බව මට
මතක5. ඒ වාෙ#ම, අද ෙ/ ග සභාෙY කථා කළ ගාDþ
ෙලcෙ# මැමා ෙද@ýව සංචාරක ව"ාපෘය ගැන
Jරතරෙයම අ සමඟ සාකඡා කරනවා. එමා අද` -Yවා
වාෙ#, ඉතාම ෙහcඳ වැඩසටහන තම5 එතැන සැලV/ කරලා
ෙබෙ.
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2015 ජනවාh 8වැJ දා ෛමපාල nhෙසන මැමා
ජනාප m Jසා, යN` වතාව රJ1 මnංහ මැමා
අගමැ m Jසා, ෙජ අමරංග මැමා සංචාරක
ඇමවරයා ණ Jසා, සාගල ර`නායක වැJ ඇමවරෙය
ද§ණ සංව9ධන ඇම m Jසා, එ ඉඩ/ අකර 1,800
අ` ප` කර ගැvෙ/ කටEවC nයයට 98ම Jම කරනට
ෙ/ ෙවන ෙකcට අපට yවකම ලැéලා ෙබනවා. තව ඉඩ/
අකර 60 වැJ $මාණයකට වd ෙගවලා අ` ප` කර
ගැvම5 ඉh ෙවලා ෙබෙ. මම ඊෙX ඒ ගැන ඇවාම, තව
මාස එකහමාර යන ෙකcට අපට ඒ කටE Uක` අවස
කරන yව -යන එක තම5 දැනගනට ලැ?ෙz.
අ!ාමාත"මා`, සංචාරක ඇමමා`, ද§ණ සංව9ධන
ඇමමා`, -අ ඔෙකම එක ෙවලා- ඒ $ෙ@ශෙX
J.ෂණ චාhකාවක Jරත ෙවන බලාෙපcෙරc` වනවා.
ෙ/ ෙද@ýව සංචාරක කලාපය, ලංකාෙY $ධානම සංචාරක
ව"ාපෘය හැUයට ආර/භ ෙවනවා. එතැන අq ෙහට1
ඉdෙවනවා. ඒ වාෙ#ම, රඟ තරග Uය, golf course එක,
ආපනශාලා, ආE9ෙYද $කාර ඇy ධ කටE ඒ $ෙ@ශෙX
ආර/භ ෙවනවා.
ඒ අකර 1,800 ජලය හා ස/බධ Dය nයයට 60
පමණ ෙබනවා. පhසර තකාj යට, සංචාරකය
ආක9ෂණය කර ගන yව ජල ඩා ඇy ධ
Iයාකාරක/ අ ෙද@ýව සංචාරක ව"ාපෘය ළ ආර/භ
කරන සැලV/ කරලා ෙබනවා. ෙ/ වැඩකටE`ත Iයා`මක
වන ෙකcට \-යා දහස් ගණන අෙu $ෙ@ශෙX J9මාණය
ෙවනවා. තව` දහස් ගණනකට ඍ´ හා ව \-යා, ආදාය/
මා9ග ඇ ෙවනවා.
úලාසනා ඪ ග මමJ, ෙ/ ව"ාපෘය ගැන ක1පනා
කරන ෙකcට, අR ගණනකට ෙපර ෙ/ ජයව9ධනර $ෙ@ශය
?m හැU අපට මත ෙවනවා. පැලව`ත, බ`තර31ල,
තලවෙගcඩ, මාලෙ! -Yවාම ඒ තර/ ඉ1qම ?ෙz නැහැ.
න3`, නව නගරය හදලා, පා9Cෙ/ සංt9ණය
ෙගනැ1ලා,  ජයව9ධනර ෙරහල ඇ කරලා, ෙස`nhපාය,
ඉVපාය වැJ ආයතන ෙ/ $ෙ@ශයට එන පට ග`තාම, අද
ෙම DෙX වUනාකම ෙකc5තර/ ඉහළ l1ලා ෙබනවාද
-යන එක අපට ෙපෙනනවා. ඒ යට තව වසර -පය-
ෙද@ýව සංචාරක ව"ාපෘය අෙu මහ ෙපcෙළcව ළ ද-න
ලැෙබන ෙකcට, ඒ $ෙ@ශෙX ජනතාවෙ# වUනාකම වැS ෙවන
හැU මම ෙ/ ෙවලාෙY මත කරනට කැමැ5.
ලංකාෙY සංචාරක ව"ාපාරෙX ආර/භය ගැන කථා කරන ට
කව $ෙ@ශය මත ෙවනවා. අද ෙ/ සභාෙY ඉන
මහාමා9ග ඇමමා5, සංචාරක ඇමමා5, මම5 -අ එක
ෙවලා- මෑතක4 සභානායකමාෙ# කා9යාලෙX4 \ස්ම
පැවැ`bවා. ඒ \ස්ෙ/ úCක අර3ණ ෙz, කවට
බලපාන $ධානම $ශ්නය වන ක1ප මා9ගයක අවශ"තාව
ගැන සාකඡා කරන5. 2001 ආzෙY Uය අවස්ථාෙY`,
අ ඒ ෙකU කාලය ඇළත ඒ ගැන සාකඡා කළා. න3`, ඒක
Iයා`මක කරන බැh ණා. අද වන ට ඉතාම Vබවා4
තැනකට ඒ සාකඡාව ඇ1ලා, ක1ප මා9ගයක අවශ"තාව
ෙබනවාය -යා මහාමා9ග ඇමමා`, සංචාරක ඇමමා`
කැමැ`ත පළ කර, ඒ සඳහා වැඩකටE සැලV/ කරන -යලා
දැ]වා.
ඒ වාෙ#ම කෙY අද ෙහට1 ටා ෙබන ය dහා
බලනෙකcට ඇ`ත වශෙයම සංචාරකයට පාරට බන
ය නැහැ, අන වැS5. ෙබcෙහcම පr පාර ෙබෙ.
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ඒ වාෙ#ම සංචාරකයට Jස්කලංකව ගත කරන
yවකම නැහැ. වාහනවල ෙහ ගහනවා. ශ¬ද Jසා -nම
Jස්කලංකභාවය නැහැ. ෙබcෙහ ෙYලාවට ක1ප මා9ගය
ලැ?ණාට පස්ෙස අපට ෙ/වාට සð/ ෙදන yව ෙව5. අද
කවට එන සංචාරකය පැD¯C කරනවා, අපට Jදහෙස
පාරට බන බැහැ; ගමන යන බැහැ; අපට Jදහෙස
Jස්කලංකව ගත කරන බැහැ ෙ/ ස@ද බ@ද Jසා -යලා.
ෙබcෙහ 3ද1 යද/ කරන සංචාරකය ෙගවා ගැvම තම5
අපට අවශ" ෙවලා ෙබෙ. න3` අද කෙY ෙබන ෙ/
$ශ්න Jසා යද/ කරන yව මeටෙ/, ඉහළ මeටෙ/
සංචාරකෙය කෙY ද-න ලැෙබෙ නැහැ. ඒ Jසා අ
සංචාරක ඇමමාට ස්වත ෙවනවා; මහාමා9ග
ඇමමාට ස්වත ෙවනවා, අෙu $ෙ@ශයට එම ක1ප
මා9ගය ලබා 4මට අවශ" වැඩ කටE Nෙයළ කර 4ම ගැන.
1987 4 පමණ කව සංචාරක කලාපය හැUයට න/
කරන Iයා කළ`, ඒ aරණය හhයට Iයා`මක ෙz නැහැ.
ඒ Jසා කව සංචාරක කලාපය බවට ගැසe කරන ෙහ
ඔබමාෙ# අවධානය ෙයc3 කරලා ඒ $ෙ@ශය dEm කරන
කටE කරන -යලා මම -යනවා. ෙමcකද, ෙ/ $ෙ@ශය
සංචාරක ව"ාපාරෙයම dEm කළ හැ- $ෙ@ශය Jසා.
අද ෙබන තව` $ශ්නය තම5 ජාත"තර වශෙය
සංචාරකයෙ# පැDþෙ/ අව pම. ඒකට ධ ෙහ
පVlය කාලෙX බලපෑවා. කාලයකට ගංවර -යනවා; VN
Vළඟ ආවා -යනව;. ෙඩං^ ෙරගය පැණා -යනවා. ෙ/
වාෙ# $ශ්න` ?ණා. න3` අද සංචාරක ක9මාතෙX
අයෙග, ෙශෂෙයම ෙහට1 Dයෙග රජය nයයට 1ක
බ@ද අය කරනවා. $ව9ධන කටEවලට -යලා තම5 nයයට
1 බ@ද හැUයට අය කරෙ. න3` අද ඒ ක9මාතෙX
Jයැ" nUන අයෙ# සැකය ෙබනවා, ෙ/ සා ශාල 3දල
ෙ/ බ@ද හැUයට අය කළ` $මාණව` යට ඒ $ව9ධන
කටE nRෙවනවා ෙද -යලා. සංචාරකයෙ# පැDþෙ/
අව ද-න ෙබන Jසා ඒ මතය` ඒ අය ළ ෙබනවා.
ග ඇමමJ, ඒ Jසා ෙශෂෙයම ඒ Nබඳව ඔබමාෙ#
අවධානය ෙයc3 කරන -යලා මා ඉ1ලා nUනවා.
ෙශෂෙයම අද සංචාරක ක9මාතෙX ෙහට1 ආ÷තව
දහස් ගණන \-යාවවල Jරත ෙවලා ඉනවා. එම ව"ාපාර
ඔස්ෙස ධ ෙX ආදාය/ මා9ග ලබනවා. අද සංචාරක
ක9මාතෙX ෙ/ ආදායම අ ෙවලා ෙබන Jසා ඒ ආ÷තව
\-යාව කරන අයට ෙශෂෙයම nයයට 10 service charge
එක අෙවලා ෙබනවා. ඒ අයෙ# ආදාය/ මා9ගවලට` ඒක
බලපා ෙබනවා. ඒ Jසා nයයට 1ක බ@ද අය කරන Jසා
$ව9ධන කටE ගැන ෙශෂ අවධානය ෙයc3 කරන -යා මා
ඉ1ලා nUනවා.
ඔබDය ¾දාන/ ෙවන බව ෙපෙනනවා, ෙYලාව ඉවර5
-යන. අවසාන වශෙය මම එක ෙයජනාව කරන
කැමැ5. Eෙරපය වාෙ# අෙන` රටව1 තර ෙනcෙව5,
අ සංචාරක ව"ාපාරයට ආක9ෂණය කර ගත E`ෙ`.
අ ක1පනා කෙළc`, අෙu රටට අ1ල රට වන ළඟම
ෙබන ඉdයාව ආක9ෂණය කර ගන අපට ෙබcෙහcම
පහV5. අ අහලා ෙබන යට ඉdයාෙY මාnක ආදායම
 ය1 ෙකUයට වැSෙය ගනා hස අෙu ලංකාෙY
ස/[9ණ ජනගහනයට වඩා වැS5. ඒ Jසා ඒ වාෙ# ධනපය
ෙලෙහnෙය ආක9ෂණය කර ගන yව වනවා, අ ඒ
ගැන වැSෙය අවධානය ෙයc3 කෙළc`. ෙශෂෙයම
තාඑNය, රාවනා ඇ1ල, බටගල, ෙදදනගල,
ගා1ෙ1
මස්සල වාෙ# තැ රාමෙ# ඉහාසය` එක බැලා
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පා9Cෙ/ව

[ග ගයත කණාලක මහතා]

ෙබනවා -යලා ඔෙ# ශ්වාසය ෙබනවා. ඒ Jසා එවැJ
ධනප උදය අස1වා රටවC ෙගවා ගැvමට වැS
අවධානය ෙයc3 කෙළc` ෙහcඳ5 -යලා මා $කාශ කරනවා.
තැපැ1, තැපැ1 ෙසවා ඇමමාෙ# අමාත"ාංශය ගැන`
-යන ෙ@ව1 ෙබනවා. න3` -යන ෙවලාව` නැහැ,
එමා ෙමතැන ඇ`ෙ`` නැහැ. න3` මම ෙ/ කාරණය`
-යලා කථාව අවස කරන/. අ 2001 වසෙ94 ඉ/යාස්
බාt9 මාක9 ඇමමා ඉනෙකcට ෙබතර ඇ1 Uය
ආසනෙX කහýව $ෙ@ශෙX තැපැ1 කා9යාලය ඉd කරන
උ`සාහ කළා. 3ද1 ෙව කළා, ඉඩම` ෙසcයා ග`තා. න3`
ආzව ෙවනස් ණා. දැ අෙu ආzව නැවත` බලයට ප`
ෙවලා ෙබනවා. ඒ ෙව කර ඉඩම` එෙහමම ෙබනවා. ඒ
Jසා ග ඇමමාට මම -යනවා, ලබන අ@ෙ@ව` අපට
ඒක ලබා ෙදන -යලා.
úලාසනා ඪ ග මමJ, සංචාරක සංව9ධන ඇමමා
කරන ෙ/ ෂ්ට ෙසවයට අපෙ# ෙගරවය, $ශංසාව ද
කරD, අෙන` ඇමව]` ඒ ඒ අමාත"ාංශවල කරන
ෙසවය අගය කරD, මට ෙYලාව ලබා 4ම ගැන ඔබමාට
ස්වත ෙවD, මාෙ# කථාව අවස කරනවා.

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3මා

(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබcෙහcම
මමා.

ස්5.

jළඟට,

ග

Jහා1

ගලuප`

[අ.භා.4.25]

ග4 KහාZ ගලපGC මහතා
(மா

மி நிஹா8 கல+ப$தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

úලාසනා ඪ ග මමJ. අමාත"ාංශ හයක වැය
:9ෂය Nබඳව වාදයට ගනා ෙ/ අය වැය කාරක සභා
අවස්ථාෙY 4 මම පළ3ෙවම ?@ධ ශාසන අමාත"ාංශය ෙකෙර
අවධානය ෙයc3 කරනවා. "චරත ඛෙY චාhකං, බජන
තාය, බජන Vඛාය, ෙලකා]ක/පාය, අ`ථාය, තාය, Vඛාය
ෙ@ව ම]ස්සානං" ය]ෙව ෙගතම ?R රජාණ වහෙස පළ3
රහත වහෙසලා හැටනම අමතා ෙ@ශනා කෙළ, "මහෙණJ,
yව තර/ චාhකා කරන, ජනතාවෙ# තVව ¯ස, ඔ
සසh එෙතර -.ම ¯ස ධ9මය ෙ@ශනා කරන." -යලා5.
උවහෙස එෙහම ෙ@ශනා කළා තර ෙනcෙව5,
උවහෙස භාතාෙව]` ඒක ඔu කළා. උවහෙස වසර
හතNස්පහ රාම ෙ/ චාhකාව 4 ජනයාෙ# පහ සංෙYගය
¯සම කළාය -යලා ෙබ@ධ ඉහාසෙX සඳහ වනවා,
úලාසනා ඪ ග මමJ. න3` වසර ෙදදහස්
පnයයකට` වඩා පැර¯ අෙu ෙ/ ං¢ ෙකcෙදYෙY, ෙ/
ෙගතම ?@ධ රාජ"ය ළ, ෙ/ ධ9ම@පය ළ උවහෙසෙ#
ඒ ධ9මතාව, ඒ ෂා9ථ සහ ඒ nයq ෙ@ව1 අ]ගමනය කරන
අෙu ඇතැ/ ස්වාj වහෙසලාෙ# Iයා කලාපය dහා බැqවාම
අපට හh කනගාrව ඇ වනවා, ඒ ?R වද ද, ඒ ?@ධ භාතාව
ද අෙu රට ළ ෙ/ Iයා`මක වෙ -යලා. උවහෙසට
ආගDක උමාදය ?ෙz නැහැ. ?R දහම අනා`මවාd5. ඒ
වාෙ#ම ?Rදහම ?@වාd5. ඒ වාෙ#ම උවහෙසට Jකාය
ෙüදය ?ෙz නැහැ. උවහෙසෙ# එකම Jකාය ෙz
?@ධ Jකාය. න3` අද අෙu ශාසනය ළ, අෙu ලංකා@පය ළ
එ එ Jකායවලට ෙබෙදD ෙ/ nR වෙ මද -යන
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එක ගැන අපට ඇස් අදහා ගන බැහැ. අ දනවා, භාරතෙX
ආග/ හැටෙදක ?m බව. උවහෙස ඒ ආග/ හැටෙදකම
ඉවVවා. න3` Rමයට කාරණය, අෙu ස්වාjවහෙසලාට
ආග/ ඉවෙ/ හැ-යාව, ඒ @ද නැ එක5. උවහෙස
ආග/ ඉවVවා තර ෙනcෙව5, හැම ෙදනාටම සාධාරණය,
Eය ඉෂ්ට කළා -යලා අ ශ්වාස කරනවා. මහා භාරතෙX
ෙරහණ ගංගාෙY ජලය ස/බධෙය ගැටqව ම ණා,
ශාක" සහ ෙකCය ජනපද අතර. ඒ ජනපද ෙදක අතh තම5
ෙරහණ ගංගාව ගලාෙගන lෙX. ඒ ගංගාෙY වර Uක ෙබදා
ගන බැව ශාක", ෙකCය ෙද hස අතර මහා ෙ1 හලා
ගැvම ඇ ෙවන lය අවස්ථාෙY 4 උවහෙස එතැනට
වැඩම කරලා, ඉතාම සV n ඔ සනසලා, එම ගංගාෙY
ජලය ෙදෙගc1ලටම පhහරණය -.මට හැ-වන පhd,
උවහෙස මැdහ` ෙවලා ඉතාම සාමකාjව ඒ $ශ්නය සðවා.
ඒ Jසා මම උ වහෙසට ඇරE/ කරනවා, "?R DයJ, Iස්
[9ව හයවැJ nයවෙස ඔබ වහෙස භාරතෙX4 hJව පෑවා.
ඔබ වහෙස වැඩ වාසය කරන ෙකcතැනක ෙහ ඉඳෙගන අෙu
 ලංකා @පය ළට dවැස් ෙහළ] මැන" -යලා.
úලාසනා ඪ ග මමJ, හ/බෙතcට dස්කෙX
පමණ පස1 25 වහලා ෙබනවා. ෙ/ක රාජපෂ EගෙX,
රාජපෂ ජනාපවරයාෙ# 3ම කර කථාව.
හ/බෙතcට dස්කෙX පමණ පස1 25 වහලා
ෙබනවා. අද වනෙකcට ෙ/ $මාණය හ/බෙතcට dස්කය
ළ වැSෙවලා ෙබනවා. අෙu 3y රෙeම ඒ ආකාරයට පස1
වැS $මාණය වහලා ෙබනවා -යා මා ශ්වාස කරනවා.
úලාසනා ඪ ග මමJ, සමහර පස1වල
හා3Rවට වළඳන nY පසය නැහැ. ඒ තර/ම සමහර
පස1 Ruප`. එවැJ පස1 ෙනcසලකා හැරලා, පැ`තකට
දාලා ෙබනවා. ෙ/ අවස්ථාෙY4 අෙu ?@ධශාසන අමාත"මා
ෙ/ ග සභාෙY Uයා න/ ෙහcඳ5. ෙ/ ශාසනය ඉdhයට ෙගන
යා E යැ5 -යන හැÛම ඇ වනවා න/, ෙ/ කාරණය
ස/බධෙය එමා අJවා9යෙයම අවධානය ෙයc3 කළ
E5 -යලා අ ශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙ#ම අෙu ෙගතම ?@ධ
රාජ"ය ළ ^ වෘ`ය කරන සමහර ස්වාj වහෙසලා
ඉන බව අ දනවා, ග ඇමමා. ඒ අයට ලැෙබන වැrප
ඒ අය පසලට එවෙ නැහැ. උ වහෙසලාෙග යැෙපන
අ/මලා, තා`තලා, සෙහදර- සෙහදhෙය ඉනවා. අන
ඒෙගc1ල නඩ` කරන ඒ ස්වාj වහෙසලා එම 3දල
යවන බව මා ෙප@ගCකවම දනවා.
ඒ තර ෙනcෙව5, අ ` එක ශ්වද"ාලවල
ෙවාnකව ඒ ස්වාj වහෙසලා නැවලා Uයා. උ
වහෙසලා ශ්වද"ාලවල ගත කරන අවෙX4 ෙදෙYලව`
හhයට වළඳෙ -කෙ- නැහැ. කෑම කෙ නැව, ඒ
3දල ඉ කරනවා. දැ උ වහෙසලාට ෂ"`වය Âවනාධාරය- ලැෙබනවා. උ වහෙසලා අධ"යන කටE
කරන ගමම ධ දාන මාන කටEවලට සහභාó වනවා. ධ
දානමාන කටEවලට lයාම ලැෙබන 3ද1 සහ hකර ෙ/
ස්වාj වහෙසලා අෙළ කරනවා. න3` එෙහම අෙළ
කරලා ගන 3දල පසලට ෙනcෙව5 යවෙ. තමෙ#
අ/මා, තා`තා නඩ` කරන තම5 ෙ/ 3දල යවෙ.
ෙමන ෙ/ වාෙ# ඉහාසය තම5 අෙu රෙe ෙබෙ. ඒ
Jසා ෙ/ ස/බධෙය අවධානය ෙයc3 කරන -යලා මම
ෙශෂෙයම ග ඇමමාෙග ඉ1ම කරනවා. සමහර
ස්වාj වහෙසලා ඉතාම අමා, අපහV dය ගත කරලා
අපව` වන බව අ දනවා. එෙහම ස්වාj වහෙස ෙකෙන
අපව` ණාට පස්ෙස4 -හැම ෙකෙනම, ෙමෙත ක1 පැව
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රජය සහ දැ පවන රජෙX අය- ෙ/ ස/බධෙය දවන
අවධානය ඉතාම අ5. මහා නායක ස්වාj වහෙසලා ඉන
පස1වල ස්වාj වහෙසලා අපව` ණාට පස්ෙස ඒ අයට
රාජ" අ]!හය ඉතාම ඉහN දවනවා. dසාපමලා,
උපdසාපමලා, $ාෙ@:ය ෙ1ක/මලා, සහකාර
ෙ1ක/මලා ආ4 ෙ/ -යනා b nයqම සකල
ස¬බ@dවාරයම එක කරලා, රාජ" අ]!හය ඇව ඒ කටE
ඉහNම nR කරනවා. න3` මා කC]` -Yවා වාෙ# අෙu රෙe
Ruප` පස1 ෙබනවා. nY පසයව` ලැෙබෙ නැ,
අමාෙව d ගැට ගහ ගන, දායකයෙ# අ]ක/පාව මත
Iයා`මක වන පස1 ෙබනවා. ෙමවැJ පස1වල නායක
හා3R ෙකෙන -ෙලc හා3R ෙකෙන- අපව` ණාට
පස්ෙස ෙ/ -nව nR ෙවෙ නැහැ. ෙමන ෙ/ වාෙ#
ෙවනස අද අෙu රෙe ෙබනවා. පාලක5ෙ# අවධානය ෙ/
කාරණා ෙකෙර ෙයc3 ය E5 -යලා මා ශ්වාස කරනවා.
පස1වල ෙගcඩනැÛ/ කටEවලට, දාන ශාලා, හාර මdර,
ෙබඝර ආ4 ෙ/ -යනා b -nම ෙදයකට යද/ කළ E
නැහැ, එෙහම යද/ කරන ෙදෙ නැහැ -යලා
චෙ1ඛය ගහලා ෙබනවා.
අමාත"ාංශෙය ච ෙ1ඛය J` කර ෙබනවා. ඒක
J` කර ෙබෙ, ?@ධ ශාසන අමාත"ාංශෙය ෙනcෙව5;
ආ9µක කටE අමාත"ාංශෙය; ඒ දවස්වල ?m සැලV/
Iයා`මක -.ෙ/ අමාත"ාංශෙය. එෙහම ච ෙ1ඛය ගහලා
ඒ ෙගc1ල -යනවා, "ෙ/ පස1වලට ආධාර-උපකාර
-.ෙම, ෙගcඩනැ×C තැvෙම රෙe ආ9µකයට -nම
ආකාරයක දායක`වය ලැෙබෙ නැහැ. ඒ Jසා
ෙගcඩනැÛ/ කටEවලට සත පහව` ෙදන බැහැ. න3`
දහ/ පාසලට අවශ" r, කබ¹, බං වාෙ# ෙ@ව1 අරෙගන
ෙදන ඒ 3ද1 ෙයcදවන" -යලා. ඒ යට ඉ1ම කර ච
ෙ1ඛය එවලා ෙබනවා. ?Rවරෙය වාෙ# ට .ජ.3.
ෙලc බzඩාර මහ`තයා ඒ අමාත"ාංශය කරන කාලෙX මම
අමාත"ාංශ උපෙ@ශක කාරක සභාෙY4 කා¯ක ඉ1ම
කළා, ඇමමJ, ච ෙ1ඛය ගහලා අම ගණෙ අපට
හ/බ ෙවන මධ"ගත $පාදනවC  ය1 10,000,
15,000 ෙ/ Ruප` පස1වල ෙගcඩනැ×C කටEවලට
ෙදන අවකාශ සලසන" -යලා. කෙe ෙකළ éඳ éමට
දැ/ෙ/ නැහැ. ඔෙහ, පාෙY Uයා. ෙමන ෙමෙහම තම5 ඒ
අයෙ# භාතාව, ඇමමJ. ඒ වාෙ#ම මම අවධානය ෙයc3
කරවනවා, අෙu Vn1 ෙ$මජයත ඇමමාෙ# අමාත"ාංශය
ෙකෙර.
"ෙය ගහeඨා ඤ්ඤකරා- ලවෙතc උපාසකා
ධ/ෙමන දාරං ෙපcෙස - ෙ` නමස්සාD මාත"
?R හා3Rෙව -යලා ෙබනවා, "ෙදෙය ඉන ඕනෑ
n1ව` lයට වඩා පහN. lෙය ෙනcෙව5, ෙදයෙග
ට පතන ඕනෑ. ෙදය තම5, lයෙග ට පැය
E`ෙ`" -යලා. ශ ෙ¤ෙY¤ය වහෙස ෙ, ෙදයෙ#
ෙලcකා. ශ ෙ@ෙY¤ය වහෙස dව" ෙලකෙX ඉඳලා
ම]ස්ස ෙලකයට එන ඔෙ# රථය ¾දාන/ කරන -යලා
මාතට -යලා ඔ හතර වෙeටම වනවා. මාත අහනවා, ශ
ෙ@ෙY¤ෙයJ, "ඔබට ස්Vද?" -යලා. ඔ -යනවා, "මට වඩා
n1ව` DJස්V ඒ ම]ස්ස ෙලකෙX ඉනවා. පෘµෙX
ඉනවා. අන, ඒ DJස්Vට තම5 මම ෙ/ ආචාරය කරෙ.
මම ෙ/ ද ස`කාර කරෙ" -යලා. න3` අෙu රෙe
ෙමcකද ෙවලා ෙබෙ?
ශ ෙදෙය සහ ඒ ෙද ෙ@වතා වහෙසලා ඉනවා
න/, ඒ අය බලාෙපcෙරc` ෙවනවා, DJVෙග ට. අෙu
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DJස්V ඒ ෙගc1ලෙ# ට බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. ඒක
Jසා හh yව ෙ/ක. ෙ/ යට ෙ/ ෙදයෙග
කනලY කරෙ කද? ෙවන කව` ෙනcෙව5. දැන
දැනම -තාමතාම- ෙ/ සමාජය ළ ෙ/ DJVට වැ\d කරන
DJස්V තම5 ෙශෂෙයම රට කරන ෙ@ශපාලනඥෙය තම5
ෙමන ෙ/ ෙදයෙ# ට පතන වැල ෙනcකැ· යෙ
-යන එක5 මෙ# ශ්වාසය. ඔ දනවා, ස්වභාව දහෙ/
Iයාකාh`වය nR වෙ ෙකcෙහcමද -යලා. අYව-වැස්ස ඇ
ෙවෙ ෙකcෙහcමද, ගංවර, VN Vළං, නාය යෑ/ ඇ
වෙ ෙකcෙහcමද, අm ගැ/, RC ෙක¸/ ඇ ෙවෙ
ෙකcෙහcමද, VනාD ඇ ෙවෙ ෙකcෙහcමද -යලා.
ඇමමලා අ` අඩං^වට ගැv/, ෙ9 ලං^ෙY වැ¸/ ඒ
වාෙ#ම පාලකෙය කර අපරාධවලට ලැෙබන මරණ දව/
ෙහ Âතාතය දවා nර දව/ 4/ නතර කළ හැෙ -නතර
කරන yව- ෙ/ ෙදය ගාවට l1ලා ෙපc1 ගහලා
එෙහම නැ`න/ ෙදය ළඟට l1ලා ක $වාම5
-යලා තම5 ෙ/ අය ශ්වාස කරෙ. ෙ/ක, පeටප1 කපU
කම. ෙ/ක, පeටප1 ෙබcව. ජනාපව, අගමැව,
මැ-ඇමව අaතෙX ඉdයාෙY ප ෙකලට, ඒ
වාෙ#ම ලංකාෙY ෙබන ෙක1වලට l1ලා ඇෙ%
උකයට ඇðම නැව එතැන ෙපරෙළනවා; ]/ ගහනවා;
කනලY කරනවා. ෙ/ සෑම ෙදයම කරනවා.
ඒ ඇ5? ඒ හැමෙ@ම කරෙ ෙවන ෙමcකටව` ෙනcෙව5.
අර තම දැන දැන කර වැරdවC ෙකcෙහcම හh ෙ¬hලා
යන -යන එක5 මෙ# න/ ශ්වාසය වෙ. ඒ Jසා මම
ඔබමලාෙග ඉ1ම කරනවා. කව, [සාh,
සාස්තරකව ළඟට ෙගcස් ඔෙ# උපෙදස් අ]ව
ෙනcෙපෙනන
-අදෘශ"මානෙදයෙග
ෙනcෙව5,
දෘශ"මානව මහ ෙපcෙළcෙY Âව` වන ත3නාෙසලා බලයට
ප` කර, ත3නාෙසලාව ෙ/ වාෙ# වගt/වලට ප` කර
අංසක, Ró Ruප` පා§කයෙග තම5 ත3නාෙසලා
සමාව අයdන` ඕනෑ; ට පතන` ඕනෑ. ගැල/කාරෙය
හැUයට ඒ අයට තම5 ද [ජා පව`වන ඕනෑ -යන එක5
මෙ# ශ්වාසය වෙ.
දාගම ෛම හා3Rෙව ෙදෙය ගැන ලස්සන කථාව
-යලා ෙබනවා. උවහෙස -යනවා, අ]ගාDකෙය
එතරා අවස්ථාවක ෙ@ව [ජාවට වෘෂභ රාජෙයව -හරෙකවෙගනාවා q. [ජා කරන ෙගෙනනෙකcට ෙහc Uක එක
ෙවලා මඟd ඒ වෘෂභ රාජයාව මරාෙගන කෑවාq; මරලා මස්
කාලා. උවහෙස අහනවා, "තමෙ# ද [ජාවට ෙගනා ඒ
වෘෂභ රාජයා ආරෂා කරන බැh ෙදයට yවද අපට
ට ෙවන?" -යලා. ෙදෙය ඉනවා න/, කතරගම
ෙ@වාෙ1 වැඩ වාසය කරනවා න/ ග ඇමමJ, එදා 1971
ෂණ සමෙX මන/ෙuh සෙහදh Jව` කරලා, ඇයට වද
ංසා 4ලා, ෙවS ය යා මහ පාෙ9 ෙගJ යෙ නැහැ. ෙ/වා
Jක/ම Jක/ ෙසuපඩ ¡ජා තර5; පාලකෙය තමෙ#
පැවැ`ම ආරෂා කර ගන කරන උuපරවැU තර5 -යන
එක5 මෙ# පැහැdC -.ම වෙ.
දැ ෙදෙයc5, තෙයc5 ෙපෙ9තෙයc5, යෂෙයc5, ඒ
වාෙ#ම /භාzඩෙයc5 වැඩ වාසය කරෙ ෙවන`
!හෙලකවල ෙනcෙව5. ෙ/ අෙu !හ ෙලකය ඇෙළ. ෙ/
ඔෙකම ඉෙ අෙu පෘµෙX; ෙවන ෙකcෙහව` ෙනcෙව5.
ෙදෙය -යෙ කාටද? අ ශ්වාස කරන හැUයට ෙදෙය
-යෙ ෙවන කාටව` ෙනcෙව5. තම හ3 ෙවන එන
ඡද දායකයාට, තම හ3 ෙවන එන DJVට පෂ
ෙüදය- ෙතcරව ට වනවා න/, ඒ වාෙ#ම තමෙ#
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පා9Cෙ/ව

[ග Jහා1 ගලuප` මහතා]

éhඳට, තමෙ# දවට, තමෙ# අස1වැnයට ට
වනවා න/, -ෙදයෙග බලාෙපcෙරc` ෙවෙ ට ෙ.
- අන ඒ DJVට තම5 ෙදෙය -යෙ. ඒ DJV
ඉෙ D ට Dස ෙවන ෙකcෙහව` ෙනcෙව5. ඒ වාෙ#ම තම5
තෙය. තෙය -යෙ කාටද? තෙය -යෙ ෙවන
කව` ෙනcෙව5, සමාජ හා ආ9µක අ9?දවC »ඩාෙව
»ඩාවට ප` ෙවලා ඉන ෙ/ රෙe DJV. ෙ/ රෙe Ró Ruප`
DJV අද Âව` ෙවන ය නැව මානnකව ඇද වැrm
Âත ගත කරනවා. DJV ආතපාත නැව ඔෙහ බලාෙගන බ
ත ෙදcෙඩ ෙදcෙඩ ඉනවා. අන ඒ අයට තම5 තෙය
-යෙ. ඒ අය තය බවට ප` කරලා ෙබෙ ෙවන
කව` ෙනcෙව5, ෙමෙත ක1 රට පාලනය කර
පාලකය. ඒ පාලක5ට හh මඟ ෙපම කරන ඒ
DJVට බැh b Jස5 ඒ ත``වයට ප` ෙz -යන එක5
මෙ# ශ්වාසය වෙ.
ෙපෙ9තෙය -යෙ කාටද? ඇතැ/ අය මහජන 3ද1 හා
රාජ" ෙ@පළ ගසා කD තමෙ# මSය ෙපෙ9ත යට තර කර
ගනවා. එවැJ අයට තම5 ෙපෙ9තෙය -යෙ. මහ
ෙපcෙළcව යටව`, ෙවන ෙකcෙහව` ෙපෙ9තෙය නැහැ.
යෂෙය -යලා -යෙන` ෙවන කාටව` ෙනcෙව5.
තමෙ# ළඟට එන ඡද දායකයාට, තමෙ# ළඟට එන
ජනතාවට ට වනවා ෙව]වට කැහැපට ගහෙගන, lhය
uපාෙගන mහප -යD කෑ ගහලා, ඒ වාෙ#ම තමෙ#
éhඳට හා දවට, අස1වැnයට තාඩන »ඩන කරD
හැnෙරන DJVට තම5 යෂෙය -යලා -යෙ.
යෂෙය, ෙපෙ9තෙය, /භාzඩෙය සහ ෙදෙය -යන ෙ/
ඔෙකම ඉෙ අෙu රෙe, ෙ/ මහ ෙපcෙළcෙY -යන එක5
අෙu ශ්වාසය.
úලාසනා ඪ ග මමJ, මම උදාහරණය -යන/.
ෂ"ෙය තමෙ# මතක ශය යැ-ලා l -යලා
ෛවද"වරෙය ළඟට $කාර ගන එනවා.

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3මා

(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග මමJ, ඔබමාට තව නාS ෙදක ෙබනවා.

ග4 KහාZ ගලපGC මහතා
(மா

மி நிஹா8 கல+ப$தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ෙසcබා දහෙ/ සංn@¨ ෙ`/ ගන, හðනා ගන
අaතෙX nU DJVෙ# මනස ව9ධනය ෙවලා ?ෙz නැහැ.
අඥානකම Jසා ඒ DJVට එදා ෙසcබා දහෙ/ සංn@¨
ෙතරා ගන බැh ණා. එම Jසා ඒ DJස්V ගස්, ග1 හා තව`
ෙ@ව1 ඇද&වා. න3`, ෙ/ nඑවන nය වස -යලා අ
දනවා. අද වනෙකcට ද"ා`මක ෙසcයා ගැv/ ෙබcෙහcමය
n@ධ ෙවලා ෙබනවා. එම Jසා මම Vn1 ෙ$මජයත
ඇමමාෙග කා¯කව ඉ1ලා nUනවා, ඔබමාෙ#
අමාත"ාංශය සහ ඔබමාෙ# Vෙශ කා9ය භාරය ෙවලා
ෙබෙ ෙමන ෙ/ පැවm හා පවන පාලනෙX Iයා
කලාපෙX වරd නාශ  lය, ඒ වාෙ#ම කාර  lය, ý§ත b,
ඔ`පල b මනස ත9කා]ùල ¢තනය ම× සංව9ධනය
-.මට කSනD යවර ෙගන ඒ N ෙ/ දව ඇy
ජනතාවෙ# ?@ය වඩවා ඔට අනාගතෙX4 3ණ ෙදන
ෙබන $ශ්න, අ9?දවC ෙගcඩ ගන ඒ ජනතාව
ෙමෙහයම5 -යලා.
මා ෙ/ ෙමcෙහcෙ` පා9Cෙ/ෙY ෙසවය කරන ෙපcCස්
Jලධාh Nබඳව b කණ ඔබමලාෙ# අවධානයට
ෙයc3 කරනවා. ෙ/ ෙමcෙහcෙ` ෙපcnය භාර ඇමමා Uයා
න/
ෙහcඳ5.
පා9Cෙ/
ෙපcCස්
ෙකceඨාසෙX
Jලධාhෙයට මාසයකට පා9Cෙ/ෙY \ñ n¸ෙ/ 4මනාව
වශෙය  ය1 500ක 3දල Dවනවා. úලාසනා ඪ ග
මමJ, 1992 ව9ෂෙX තම5 එවකට ග කථානායකමා
වශෙය nU එ/.එ. ෙමcෙහcම¹ මහතා ෙ/ $දානය ලබා
Rෙ. ෙ/ වනෙකcට වසර 30කට ආසන කාලය ෙවනවා.

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3මා
$කාර ගන එන ඒ ෂ"යාට ෛවද"වරයා කා5ක සහ
මානnක වශෙය $කාර කරනවා. එෙහම $කාර කරන
ෛවද"වරයා හවසට කරෙ ෙමcකද? තමෙ# තා
ෙ@වාලයකට එක ෙගන යනවා. එක ෙගන l1ලා තා
භාගෙය සම` කරලා, ඔ ෛවද"වරෙය, ඉංTෙෙව
නැ`න/ ^වරෙය කරලා ෙදන -යලා මහා [ජා වeUය
යලා ෙ@ව කනලYව කරලා එනවා. ෙ@වාලයට යන
ෛවද"වරයාට ෙහ මන ෙහ වෘ`යක Jයැෙලන ෙකනාට
තමෙ# දවාෙ# සටහ ෙපc` Uක` අරෙගන l1ලා අර
[සාhට, කවාට, එෙහම නැ`න/ ෙදයට 4ලා ආවා න/, -n
අල ෙවෙ නැහැ. අර දවා පාෙY ඉනවා, භාගය ඒ
ෙගc1ල Cයලා සම` කර ෙද5. ෙමන ෙ/ යට5 අද අෙu
රෙe nUන දව ඇy nයq ජනතාවෙ# මනස පාලකෙය
n ඉතාම`ම ¾ෂ්ම යට 3yමJම කෘ කරලා තම5
ෙබෙ. ග ඇමමJ, ඒ Jසා අර ෙහඵලවා4 සංගමෙX
සභාප m, ඒ වාෙ#ම ෙභක ද"ාඥෙය m ආචා9ය
ඒòහ/ ¸. ෙකc9 මහ`තයාෙ# ෙපc` Uකව` අම ගණෙ
ෙ/ දව ඇy ජනතාවට -යවන සලස්වා ෙදන -යලා
මම ඉ1ම කරනවා. ෙ/ ෙමcෙහcෙ`4 මා ධ/මපදෙX ෙබන
ගාථාව -යන ඕනෑ.
ඒ අ]ව ධ/මපදෙX 188 වන ගාථාෙY ෙමෙස සඳහ වනවා:
"බං ෙව සරණං ය - ප¬බතාJ වනාJ ච
ආරාම ඛෙචත"ාJ - ම]ස්සා භයත¡Tතා."

(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග මමJ, කාලය අවසාන5.

ග4 KහාZ ගලපGC මහතා
(மா

மி நிஹா8 கல+ப$தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

මට තව නාS ෙදක ෙදන.

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3මා

(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

කාලය ෙබcෙහcම Dත5. නාSෙය අවස කරන.

ග4 KහාZ ගලපGC මහතා
(மா

மி நிஹா8 கல+ப$தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

හh, මම අවස කරනවා.
ෙ/ Jලධාhට dන 30කට -මාසයකට- තම5  ය1 500
4මනාව ලැෙබෙ. ඇමමJ, එතෙකcට දවසකට  ය1
165. පා9Cෙ/ (බලතල හා වර$සාද) පනෙ` පැහැdCවම
ෙමන ෙ/ වාෙ# $කාශය ෙබනවා:
" "පා9Cෙ/ෙY Jලධරයා" යෙන පා9Cෙ/ෙY කා9ය
මzඩලයට ස්µර ෙලස ව` තාවකාCක ෙලස ව` වhවර ප` කර]
ලැéය හැ- ය/ තැනැ`ත අදහස් ෙකෙරන අතර ඊට ෙ1ක/ හා
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පා9Cෙ/ Dය ඇළත කා9යෙය ෙය4 nUන ය/ ෙපcCස්
Jලධරයද ඇළ` ෙY ."

එම Jසා, "අ කාලා හර බලනවා වාෙ#" මහා ෙසවය
කරන ෙමම ෙපcCස් Jලධාhට ලබා ෙදන පා9Cෙ/ෙY \ñ
n¸ෙ/ 4මනාව අම ගණෙ ෙමන ෙ/ Budget එෙ4 ෙහ
වහාම Iයා`මක වන පhd වැS කරලා ඒ Jලධාhෙ#
අවශ"තාව ඉෂ්ට කරන -යන ඉ1ම කරD මා Jහඬ වනවා.

[අ.භා 4.48]

ග4 (මහාචාය) ආv මාරංහ මහතා

(மா மி (ேபராசிாிய) ஆA மாரசி-க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

úලාසනා ඪ ග මමJ, අද පැවැ`ෙවන අමාත"ාංශ
6ක වැය :9ෂ ස/බධ වාදෙX4 කථා කරන අවස්ථාව ලබා
4ම ගැන ඔබමාට ස්වත වනවා. අද ෙ/ වාදෙX4 $ධාන
වශෙය RC සංෙ@ශ හා STට1 යUතල පහVක/ අමාත"ාංශය
ගැන`, ද"ා, තාෂණ හා ප9ෙXෂණ අමාත"ාංශය ගැන` කථා
කරන මා කැමැ5.
කාලය ඉh ෙණc` ඊට අමතරව සංචාරක අමාත"ාංශය`,
?@ධ ශාසන අමාත"ාංශය` ෙකෙර මෙ# අවධානය ෙයc3
කරනට කැම5.
STට1 යUතල පහVක/ අමාත"ාංශය රෙe අනාගතය
aරණය කරන අමත"ාංශය හැUයට5 අ ද-ෙ. ග
Jෙයජ" අමාත"මා ෙ/ අවස්ථාෙY ග සභාෙY ඉන එක`
සටට කණ. ෙ/ IT ෙෂfය, අප අද කථා කරන කා9Dක
uලවෙX හතරවන අdයර5.
ඉහාසයට l ෙලකෙX කා9Dක uලවය ගැන ෙසcයා
බල@4 අපට ෙපෙනනවා, පළ3වන කා9Dක uලවය හැUයට අ
හðවෙ, කෘ§කා9Dක සමාජයක steam engine එක වාෙ#
ඒවා හදා ග` සමය බව. ෙදවන අdයර, අෙu Second
Generation එක, RC බලය ෙසcයා ග` අවය5. ඊළඟට, Third
Generation එෙ4 අපට ෙසcයා ගනට ලැ?ෙz පhගණකය
සහ ඊට අදාළ devices. අද අ ඇ` ෙබෙ Fourth
Generation එකට. Fourth Generation එෙd අර කC සඳහ
කළ First, Second, Third Generationවලට වඩා ෙවනස් ෙX
ෙලකය අ ට ලැp ෙබනවා. Fourth Generation එෙd අ
ක1පනා කරෙ, අපට ඇහැට ෙපෙනන J9මාණ:C ෙ@ව1
ෙනෙව5; Virtual World එක; නැ`න/ තාෂණය` එක
බ@ධ m, අත9ජාලය එක බ@ධ m ෙලකය. අ
ෙමයට ෙවන` වචනය- -යනවා, "internet of things" -යා.
අත9ජාලය` හා ස/බත evolution එක ගැන තම5
Fourth Generation එෙක අ කථා කරෙ. ෙ/ Fourth
Generation එෙ4 ෙලකෙX ඉලක එක ඉdhයට යෙ
ෙකcෙහcමද -යන එක5 රට ඉdhයට යන ද9ශකය ෙවෙ.
ඒ සඳහා වන $ධානම කාරණය වෙ ෙමය5. අ e-society
එකක ඉඳෙගන ෙ/ අවශ" උපකරණ හා පහVක/ එක ඉdhයට
යන ගමන J9මාණ:Cව රාජ" වහය ළ සැලV/ සකස්
කරෙ ෙකcෙහcමද -යන $ධාන අෙයගය5 රජය හැUයට
අපට ෙබෙ. දැ ෙ/ කා9යයසඳහා රජෙX $ධාන ආයතනය
හැUයට ICTA එකට ශාල කා9ය භාරය ෙයc3 කර ෙබනවා.
ICTA එෙ කා9යභාරය ගැන අ කථා කළා. ග හh $නාR
ඇමමා ෙ/ ගැන ස්තර කළා. අත9ජාලය හා ස/බධ m
එෙහම` නැ`න/ ෙ/ Virtual World එක` එක ස/බධ
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m, නෙව`පාදන නැ`න/ ධ උපම අෙu Âතයට
ඇළ` කර ගනවා. එම Jසා තම5 අ එක ව"ාපෘය
හැUයට biometric passport එක ගැන කථා කරෙ;
නැ`න/ e-passport එක ගැන කථා කරෙ. ෙලකෙX
ධ රටවලට අ යනෙකcට e-passport එක ෙබනවා න/
හh ෙ1n5; සා ලබා ගැvෙ/4 ඉතාම` පහV5.
úලාසනා ඪ ග මමJ, ඉෙලෙÙcJ ජාක
හැð]/පත ගැන අ
කථා කර ෙගන ෙබනවා.
ඉෙලෙÙcJ ජාක හැð]/පත ලබා ග`තාම අ ට හැ-යාව
ලැෙබනවා, ඉෙලෙÙcJ ජාක හැð]/පත හරහා ෙලකය`
එක ස/බධ ෙවලා ෙලකය` එක ග]ෙද] කරන. ඒ`
එකම අවශ"තා අ]ව ඒ ග]ෙද]වල4 සහ ඒ අදාළ ද`ත
\ස්-.ෙ/4 පහVක/ සලසා ගන, STට1 හැð]/පත
ඔස්ෙස හැ-යාව ලැෙබනවා. ෙ/ STට1 හැð]/ පත ගැන
-ය@4 අ ඒ National Payment Platform එක ගැන කථා කළා.
එ4 ධ කථාබහ ඇළ` ණා. ෙ/ කථාබහ ඇළ` ෙz
ෙ/ කාරණා Uක සැලV/ කර ගන යනෙකcට අවශ" පහVක/
සලසා ගන අවශ" ජාක ප@ධයට ඇළ` කර ගෙ
ෙකcෙහcමද -යන කාරණය ගැන5. ෙ/ ස/බධෙය මහ
බැංව කටE කරනවා. මහ බැංව කටE කරන ෙවලාෙY4
ෙ/ ගැන මහ බැංව n කරන ලද තව` වැSර
අධ"යනය- ෙලකෙX dEm රටවල ෙමවැJ කාරණාවල4
ඉr කර ෙබන තාෂ¯ක ෙමෙහE/ ගැන ක1පනා කරනවා
න/, ෙමවැJ තාෂ¯ක සð/ සඳහා අපට jට වඩා වැS
අවස්ථාව, වැS $ෙYශය ලබා ගන හැ-යාව ලැෙබනවා.
අද අ 4G ගැන කථා කරනවා. මම තන යට  ලංකා
ෙටCෙකc/ ආයතනය ෙමම 4G තාෂණය ගැන ෙශෂ
උනRව දවනවා. ෙටCෙකc/ ආයතනෙX සභාපමා` අද
පා9Cෙ/වට පැDණ රාජ" Jලධාhෙ# UෙX nUනවා.
එමා ඇy කzඩායම ෙ/ ගැන ෙශෂ ප9ෙXෂණ n@ධ
කරනවා, අq` generation එක` සමඟ ඉස්සරහාට යෙ
ෙකcෙහcමද -යලා. ඒ වාෙ#ම 2020 වන ට 4GවC එහාට
l1ලා 5G එනවා. 5G තාෂණය හරහා ෙලකෙX තාෂණය
ඉතාම` උසස් තැනකට, ඉහළ තැනකට ස/$ාuත ෙවනවා. ඒ
වාෙ#ම hologram තාෂණය` සමඟ ඒකාබ@ධ ෙවලා අපට 5G
තාෂණය පා¢ කරනට හැ-යාව ලැෙබනවා. උදාහරණය
යට 20204 ජපානෙX ෙට-ෙය ]වර පැවැ` මට JයDත
ඔC/  උ`සවය පහVක/ සලසනවා, ෙලකෙX අෙන
රටවල ඩාංගණවලට l ඒ උ`සවය නරඹනට අවස්ථාව
ෙදනට, ෙ/ 5G තාෂණය` සමඟ. ෙ/ක තම5 ෙලකෙX
ෙවනස් ම. එවැJ තාෂණ ෙවනස් / සමඟ රට ඉdhයට
යෙ ෙකcෙහcමද -යන බැ/ ක9තව"ය තම5 RC
සංෙ@ශ හා STට1 යUතල පහVක/ අමාත"ාංශයට
පැවෙරෙ. මම තන යට ෙ/ අමාත"ාංශය හරහා අපට
හැ-යාව ලැෙබනවා, ෙ/ ස/බධෙය ඉෙගන ගන.
ෙශෂෙයම අ දැ පාස1වල Smart Classrooms පට
අරෙගන ෙබනවා. ඊට අමතරව !ාjය ස්මාe කව පට
අරෙගන ෙබනවා. ෙ/ ආ4 nයqම ෙ@ව1 සමඟ සමාජය
ඉස්සරහට යාෙ/ මෙYදය හැඩ ගැෙහනවා. ඒ අ]ව ICTA
එකට ශාල කා9ය භාරය පැවෙරනවා, ෙලකෙX dEmව`
සමඟ අපට ෙ/ අවස්ථාව උදා කර ගනට යා හැ- තැන
ෙමcකද -යන එක ස/බධව.
úලාසනා ඪ ග මමJ, ෙ/ ෙෂfෙX é වන
\-යා $මාණය ගැන` අ අවධානය ෙයc3 කරන ඕනෑ.
උදාහරණය වශෙය ලංකාෙY IT ෙක්ෂf
 ය ළ අ@දකට
ඉතා දෂ IT උපාධාh අවම වශෙය දාසයදහස`,
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පා9Cෙ/ව

[ග (මහාචා9ය) ආ මාරnංහ මහතා]

nදහස` අතර සංඛ"ාව é ය E ෙවනවා, ෙ/ රෙe
ෙබන ඉ1qමට සhලනට න/. න3`, අෙu ශ්වද"ාල
ප@ධය ළ තවම අපට ඒ තැනට යන බැh ෙවලා ෙබනවා.
අපට ඒ ගැන තව තව` nතන ෙවනවා. නෙව`පාදන
යfණය ළ ෙ/ රටට අවශ" IT උපාධාh é -.ෙ/
වැඩසටහන තව තව` accelerate කළ E ෙවනවා.
ඒ තර ෙනcෙව5, ජපානය කළ ප9ෙXෂණය අ]ව,
2020 වන ට ජපානයට අවශ" වනවා, ලෂ නක IT
ඉංTෙව සංඛ"ාව. ජපානෙය ෙනcෙව5, ෙ@:ය
ඉංTෙව තම5 ඒ අය බලාෙපcෙරc` වෙ. එතෙකcට
ලෂ නක ෙ@:ය ඉංTෙව සංඛ"ාව අවශ" වනවා
න/, 2020 - 2022 වන ෙකcට අවම වශෙය  ලාංtය
ඉංTෙව දසදහස ජපානයට යවන අපට හැ-යාව
ලැ?ෙණc`, අපට තාෂණය සහ නෙව`පාදනය` එක
ඉෙගන ගන ෙබන ඉඩ කඩ වැS ෙවනවා. ඒ` එකම අපට
අවස්ථාව ලැෙබනවා, ෙලකෙX අq` ෙවෙළඳ ෙපcළව1 ෙහcයා
ගන. ඉ ෙමවැJ කාරණා අද අ වාදයට ල කරනවා.
ෙ/ කාරණා දවස් න-හතර ළ වාද කරන ඕනෑ කාරණා.
ෙමcකද, රෙe අනාගතය රඳා පවෙ ෙලකෙX dEmවන
අq` තාෂණය` එක5.
ඊළඟට, මම කැමැ5, ද"ා, තාෂණ හා ප9ෙXෂණ
අමාත"ාංශය පැ`තට ෙයc3 ෙවන. ෙමම අමාත"ාංශය ෙ/ රෙe
දැවැත කා9යය කළ හැ- අමාත"ාංශය. ෙශෂෙය ෙමම
අමාත"ාංශය ලබා ෙබන $ගය ස/බධෙය අ ග Vn1
ෙ$මජයත ඇමමාට ස්වත වන ගම ෙමම
අමාත"ාංශය ලංකාෙY අපට ෙ@ශ Jමය වැS වශෙය
ලබාගත හැ-, ආක9ෂණය කරගත හැ- අමාත"ාංශය වන බව
මත කරන ඕනෑ. දැනට` අ නැෙන තාෂණය හරහා ෙ/-

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3මා

(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග මමJ, ඔබමාට ලැp ෙබන කාලය අවසාන5.

ග4 (මහාචාය) ආv මාරංහ මහතා

(மா மி (ேபராசிாிய) ஆA மாரசி-க)
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

තව නාSය ෙදන, úලාසනා ඪ ග මමJ.
තාෂණ úලධ9මය එකම, ජාක ද"ා මධ"ස්ථානය හා
අදාළ ෙවන` ව"ාපෘ හරහා ෙමය ලබා ගන අපට ෙ/
අමාත"ාංශය හරහා අවස්ථාව උදා ෙවලා ෙබනවා.
ඊළඟට, ?@ධාගම ස/බධෙය]` වැදග` කාරණය මම
-යන කැමැ5. ග Jත/é ෙයෙහස්වර මමා
-Yවා, ?@ධාගමට ¤ඩ ජාaෙ# ලැ?ණ සහාය ෙකcෙහcමද,
ඒ සහාය හරහා අෙu ජාa අතර සම×ය ඇ ෙz ෙකcෙහcමද
-යා.
ඊළඟට, ෙබ@ධ හා පාC ශ්වද"ාලය ගැන` කථා කරන
කැමැ5. ෙමය උසස් අධ"ාපන අමාත"ාංශය යටෙ` ?ණ`,
ෙමය අපට dEm කරන yව, ?@ධ ශාසන අමාත"ාංශය`
එක එක ෙවලා. ෙ@:ය ෂ"5 ෙමයට පැDþම ළ
ෙලකෙX Nග` ශ්වද"ාලය යට ෙමය $චCත5.
ඊළඟට, සංචාරක ක9මාතය ගැන` වචනය -යන
ඕනෑ. ෙශෂෙය අ ඉRvnයාවට lයාම ද-නවා, ඒ අය
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රාමායනය ගැන කථා කරන බව. ඔ අෙප අහනවා,
රාමායනය ගැන. ඇ`තටම රාමායනය ගැන ඉRvnයාව තර/
අ දැ]ව` නැහැ. ෙමවැJ සංක1ප ගැන අප තව` ක1පනා
කරලා රාමායනය ගැන අෙu ෙබන ඉහාසය` එක
ස/බධ ෙණc`, ග ගයත කණාලක ඇමමා -Yවා
වාෙ#, ඉRvnයාෙY සංචාරක5 ෙමරටට ෙගවා ගන
yව ෙවනවා. úලාසනා ඪ ග මමJ, කථා කරන
ෙබcෙහ කාරණා ?ණ` ෙYලාව ෙනcමැ Jසා මෙ# කථාව
අවස කරනවා. ෙබcෙහcම ස්5.
[

பி.ப. 5.00]

ග4 එස්. AයාෙZ<Mර< මහතා
(மா மி ச. வியாேழ&திர)

(The Hon. S. Viyalanderan)

ெகௗரவ தைலைமதா/' உ3பின அவகேள,
7#கியமான ஆ அைம!"#க$ ெதாடபாக இ
நைடெபகிற இ>த# '(நிைல விவாததிேல கல>,
ெகா:5 ேபச வா13பளிதைம#' 7த2க: நறிைய
ெதாிவி,#ெகா:5, 7த9* "2லா,ைற அபிவி-தி
ம2 கிறி8தவ சமய அ6வ*க$ அைம!" ெதாடபாக சில
க-,#கைள 7ைவ#க வி-4கிேற.
'றி3பாக, 30 வ-ட கால .ததினா* வட#', கிழ#'
மாகாண/களிேல I5தலான இ>, ஆலய/க$ ம2
கிறி8தவ ேதவாலய/க$ ேசதமைட>தி-3ப, உ/கC#'
ெதாி.. அவ2றி* 7(ைமயாக! ேசதமைட>த ஆலய/கC
இ-#கிறன; ப'தியளவிேல ேசதமா#க3ப;டைவ.
இ-#கிறன. இ>, சமய அ6வ*க$ அைம!" ஒDெவாவ-ட7 e2#' ேம2ப;ட இ>, ஆலய/கைள3
4னரைம3பத2காக நிதிகைள வழ/கி வ-கிற,. ஆனா*,
கிழ#' மாகாணைத3 ெபாதளவி*, .த நடவ<#ைக
களினா* 7(ைமயாக உைட#க3ப;ட, ம2 "னாமி
ேபாற இய2ைக அனத/களினா* 7(ைமயாக
இ*லாெதாழி#க3ப;ட
கிறி8தவ
ேதவாலய/களி
மீ$க;5மானதி2கான உதவிதி;ட/கேளா அ*ல,
ப'தியளவிேல ேசதமா#க3ப;5$ள கிறி8தவ ஆலய/
கைள3 4ன-தாரண ெச1தவ2கான உதவிகேளா
கிறி8தவ சமய அ6வ*க$ அைம!சினா* வழ/க3
படவி*ைல.
நா பிரதிநிதி,வ3ப5,கிற ம;ட#கள34 மாவ;
டதிேல இDவாறான e2#' ேம2ப;ட கிறி8தவ
ஆலய/க$ இ-#கிறன. 2015, 2016, 2017 ஆகிய இ>த
B வ-ட/களிேல எதைன கிறி8தவ ேதவாலய/
கCைடய 4னரைம34#காக, அ*ல, மீ$க;5மான,#காக
நிதி வழ/க3ப;<-#கிறெத ேக;டா*, விர*வி;5
எ:ண#I<ய அள0#' இ*ைலெயதா ெசா*ல
ேவ:5. சிேர@ட அைம!சரான "2லா,ைற
அபிவி-தி ம2 கிறி8தவ சமய அ6வ*க$ அைம!ச
ெகௗரவ ேஜா அமர,/க அவகேளா5 ேந2#Iட இ,
சப>தமாக நா/க$ ேபசிேனா. .ததினா* ம2
இய2ைக அனத/களினா* 727(தாக0 ப'தி
யளவி6 ேசதமா#க3ப;<-#கிற கிறி8தவ ஆலய/
கைள3
4னரைம3பத2'ாிய,
மீ$க;5மான3
பணிகC#'ாிய
ேவைலதி;ட/கைள
அ5த
வ-டதிலாவ, நைட7ைற3 ப5,மா நா/க$ அவாிட
ேக;5#ெகா:ேடா. அைவ ெதாடபான சாியான
தகவ*கைள உ$ளட#கிய விபரதிர;5 அைம!சிேல
இ-#கிறதாெவற ச>ேதகIட! சில ேவைளகளி*
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எ(கிற,. காரண, B வ-ட/களாக எ>தவிதமான
ேவைலதி;ட/கC அ/' 7ென5#க3 படவி*ைல.
ஓாி- ஆலய/கைள தவிர ேவ எ>த ஆலய/கC#'
அதைகய
உதவிக$
வழ/க3படாத
நிைலைமேய
காண3ப5கிற,.
மைற# க*விைய3 ெபாதளவி*, அ#க*விைய#
க2பி#கிற ஆசிாியக$ இ-#கிறாக$. ஆனா*,
அவகC#' எ>தவிதமான உதவிகC வழ/க3படாத
நிைலேய காண3ப5கிற,. மைற# க*விைய# க2பி#
கிற ஆசிாியகC#கான ேமலதிக பயி2சிக$ ம2
அவகC#கான உதவி தி;ட/க$ எ,0ேம இ*ைல.
ெபௗத மததின-#கி-#கிற வசதிக$ மைற# க*வி
ப<3பி#கிற கிறி8தவ ஆசிாியகC#' இ*ைல. 'றி3பாக
கேதா9#க ம2 கேதா9#க அ*லாத இர:5
பிாி0கC#' அ>த3 பிர!சிைன இ-#கதா ெச1கிற,.
ஆகேவ, இதி6 கிறி8தவ சமய அ6வ*க$ அைம!"
தTைடய கவனைத! ெச6த ேவ:5.
அ,ட பாடசாைலகளிேல கிறி8தவ பாடதி2கான
ஆசிாியக$ இ*ைல. ம;ட#கள34 மாவ;டதி* இ-#கிற
4
க*வி வலய/களிேல த2ெபா(, 65#' ேம2ப;ட
கிறி8தவ பாட ஆசிாியகC#கான ெவ2றிட/க$
காண3ப5கிறன. கிறி8தவ சமய க2பி3பத2'
ஆசிாியக$ இ*லாத நிைலயிேல கிறி8தவ மாணவக$
ைசவ சமயைத ஒ- பாடமாக# க2கேவ:<ய நிைல
ஏ2ப5கிற,. க.ெபா.த. (சா/த) பாீ;ைச#' கிறி8தவ
மாணவக$ பல ைசவ சமயைத ஒ- பாடமாக எ5,,
அ3பாீ;ைச#' ேதா2கிறாக$. ஆகேவ, கிறி8தவ சமய
ஆசிாியகC#கான ப2றா#'ைறைய நீ#'ெபா-;5
ேதைவயான ஆசிாியகைள நியமி3பத2'ாிய நடவ<#ைக
கைள ேம2ெகா$ள ேவ:5.
இ8லாமிய
மாணவகC#ெக
ெதகிழ#'3
ப*கைல#கழகதி* விேசட க2ைகெநறிக$ ேம2ெகா$ள3
ப5கிறன. மரஸா#களிேல க2ற மாணவகளி
சாறித(#' ேமலதிக 4$ளிக$ வழ/க3ப;5, அவக$
ப*கைல#கழக/கC#'$, க*வியிய2 க*fாிகC#'$
உ$வா/க3ப5கிற நிைல காண3ப5கிற,. இ>த வசதி
கிறி8தவ மாணவகC#' இ*ைல. மைற# க*விைய ஒவ-ட, இர:5 வ-ட/க$ 7<த மாணவக$
இ-#கிறாக$; ேவதாகம# க*விைய நிைற0ெச1தவக$
இ-#கிறாக$. அDவாறானவகC#' ஒ- விேசட
பயி2சிைய வழ/கி, அவகைள இ>த3 பாடசாைலகளி*
கிறி8தவ ஆசிாியகளாக, RC, non-RC இர:5#'7ாிய
ஆசிாியகளாக நியமி3பத2'ாிய நடவ<#ைகைய கிறி8தவ
சமய அ6வ*க$ அைம!" விைரவாக ேம2ெகா$ள
ேவ:5ெம நா ேக;5#ெகா$ள வி-4கிேற.
ஏெனறா*, பாடசாைலகளி* கிறி8தவ பாடதி2'
ஆசிாிய ப2றா#'ைறயான, பாாிய ஒ- பிர!சிைனயாக#
காண3ப5கிற,. அைம!ச அவக$ இ3ெபா(,
சைப#'$ வ>தி-#கிறா. ெகௗரவ அைம!ச அவகேள!
இ3ெபா(, ம;ட#கள34 மாவ;ட# க*வி வலய/களி*
65#'
ேம2ப;ட கிறி8தவ பாட ஆசிாிய ப2றா#'ைற
இ-#கிற,. கிறி8தவ3 பி$ைளக$ க.ெபா.த. சாதாரண
தரதிேல அவகC#' கிறி8தவ பாடதி2கான ஆசிாிய
இ*லாைமயா* அவக$ ைசவெநறிைய ஒ- பாடமாக
எ5,, பாீ;ைச#'
ேதா2கிறாக$. ஆகேவ,
கிறி8தவ சமய ஆசிாியகC#கான ப2றா#'ைறைய நீ#'
ெபா-;5 ேதைவயான ஆசிாியகைள நியமி3பத2'ாிய
நடவ<#ைககைள ேம2ெகா$ள ேவ:5.
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ப*கைல#கழக/களிேல ெவளிவாாி# க2ைகெநறிகளாக
இ>, நாகாிக, இ>, சமய எபன இ-#கிறன. அ,
ேபா ெபௗத சமயதி2' இ-#கிற,; இ8லாமிய
நாகாிக இ-#கிற,; இ>த நா;<* இ*லாத
அர4ெமாழி#'#Iட ெவளிவாாி# க2ைகெநறி இ-#கிற,.
ஆனா*, கிறி8தவ சமயைத எ5,#ெகா:டா*, எ>த3
ப*கைல#கழகதி6 ெவளிவாாி# க2ைகக$ இ*லாதநிைல
காண3ப5கிற,. க.ெபா.த. உய தரதிேல கிறி8தவைத
ஒ- பாடமாக எ5#கிற ஒ- பி$ைள, அ5த க;டமாக
அ>த3 பாடதிேல ப;ட3ப<3ைப3 ெபவதாக இ->தா*,
அவ ப*கைல#கழக,#' உ$வாாியாக! ெச*லாத
நிைலயிேல, - உ$வாாியாக அ>த வா134 இ-#கிற, ெவளிவாாியாக அ>த3 ப;டைத3 ெபற#I<ய ஒநிைலைம இ*ைல. ஆகேவ, இ>த நிைல உ-வா#க3
ப5வத2'ாிய நடவ<#ைககைள எதிகாலதி* ேம2ெகா$ள
ேவ:5
எபைத.
இ>த
இடதி*
நா
ேக;5#ெகா$ள வி-4கிேற. கிறி8தவைத ஒபாடமாக எ5#கிற பி$ைளகC#'ாிய ெவளிவாாி# க2ைக
இ-#'மானா*, அவக$ அ>த3 பாட சப>தமான
ப;ட3ப<3ைப ேம2ெகா$ள 7<.ெமற க-ைத நா
7ைவ#கிேற.
ேம6, கிறி8தவ பாதிாிமா - RC,
non-RC
எ,வானா6 - B34நிைலைய அைட>, அவக$
இைள3பா ேநர/களி* அவக$ த/'வத2'ாிய வசதி
வா134கைள ஏ2ப5தி# ெகா5#கேவ:5. 'றி3பாக,
non-RCஐ! ேச>த கிறி8தவ பாதிாிமா-ைடய
பி$ைள
கைள3 ப$ளி#Iட/களிேல ேச,#ெகா$வதி* பல
சிரம/க$ இ-#கிறன. அேதேநரதி* அவகCைடய
பி$ைளகளி க*விைய ேமப5,வத2'ாிய சில விேசட
ெசய2றி;ட/கைள நி!சயமாக ேம2ெகா$ள ேவ:5.
அ,ட, பதி0 ெச1ய3படாம* இ-#கிற கிறி8தவ
ஆலய/கைள3 பதி0 ெச1வத2'ாிய நடவ<#ைககைள.
நி!சயமாக ெகௗரவ அைம!ச அவக$ ேம2ெகா$ள
ேவ:5.
இDவா கிறி8தவ ெதாடபாக3 ப*ேவப;ட
பிர!சிைனகC ேதைவ3பா5கC இ-#கிறன. ஆகேவ,
7<>தள0#' அத2ெகா- விேசட ெசய2றி;டைத
அைம,, எதிவ- வ-டதிேல ெசய2ப;டா* நி!சயமாக
பாாிய ஒ- மா2றைத கிறி8தவ அைம!சினா* ஏ2ப5த
7<.ெமற நபி#ைக எ/கC#' இ-#கிற,. நி!சயமாக
இதைகய ஒ- ெசய2றி;டைத அைம!" 7ென5#'
ெபா(, வட#', கிழ#ைக பிரதிநிதி,வ3ப5,கிற
எ/கைள3 ேபாறவகைள. உ$வா/கினா*, நா/கC
7(ைமயாக இதைகய ெசய2றி;டதி2' எ/களா* 7<>த
ப/களி3ைப த-ேவா எபைத. இ>த இடதி*
Iறி#ெகா$ள வி-4கிேற.
ெகௗரவ அைம!ச அவகேள, "2லா,ைறைய3
ெபாதவைரயி*, கட>த அர"# காலதிேல வாைழ!
ேசைனயி* இ-#கிற பாசி#'டா ப'தியி* I5தலான
ந;சதிர வி5திகைள# க;<னாக$ எப, உ/கC#'
ெதாி.. ஒ-சில அரசிய*வாதிகC#'! ெசா>தமானதாக0
அ/ேக "2லா வி5திக$ இ-#கிறன. ஆனா*, அ>த
ேநரதிேல அ>த3 பாசி#'டா3 ப'தியி9->, 540#'
ேம2ப;ட ஏைழ மீனவ# '5ப/க$ ெவளிேய2ற3ப;டன.
அDவா ெவளிேய2ெபா(,, “உ/கC#'ாிய காணிக$
த-ேவா, g5கைள அைம, த-ேவா, நீ/க$
மீபி<3பத2'ாிய சாியான வசதி வா134கைள ஏ2ப5தி
த-ேவா, அ>த3 ப'திைய அ:<யி-#' 'ைற>த, 50
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gததி2' ேம2ப;டவகC#' ேவைலவா134கைள.
அ3ப'தியி* த-ேவா” எ Iறிதா அ>த ம#கைள
அ>த இடதி9->, ெவளிேய2றினாக$. அவக$
சாதாரண மீனவக$. அறாட த/கள, வயி23
பிைழ34#காக ெதாழி* ெச1, வா(கிறவக$. ஆகேவ,
அ>த3 ப'தியி9->, ெவளிேய2ற3ப;ட அ>த மீனவ
கC#'ாிய வாLவாதார உதவி தி;ட/கைள, காணி
வழ/'வைத, அவக$ மீபி< ெதாழிைல! ெச1வத2'ாிய
ேவைலதி;ட/கைள உ/கCைடய காலதிேல நீ/க$
ெச1, ெகா5#க ேவ:5. அ,ட, அ>த3 ப'தியி*
இ-#கிறவகC#கான ேவைலவா13ைப வழ/'வத2
'ாிய
நடவ<#ைககைள.
நீ/க$
ேம2ெகா$ள
ேவ:5ெம ேக;5#ெகா$ள வி-4கிேற.
அ5,, தபா* ேசைவைய3 ெபாதளவி*, எம,
ம;ட#கள34 மாவ;டதி* ப5வாகைர3 ப'தி எ
ெசா*ல3ப5கிற, கி;டத;ட 100 gத கிராம/கைள பித/கிய கிராம/கைள - உ$ளட#கிய ப'தியிேல
இ-#கிற ம#க$, அ/' தபா* ேசைவைய3 ெப2#
ெகா$வதி* மிக அதிகளவான அெசௗகாிய/கைள
எதிேநா#'கிறாக$. சாதாரணமாக ஒ- மாததி2'
வழ/க3ப5கிற தம3பண ஒ-நா$ ெசல0#'தா
ேபா,மான,. ஆனா*, அ>த ம#க$ மிக0 நட#க 7<யாத,
வய,ேபான காலதிேலIட பல கிேலாமீ2ற Gர தபா*
க>ேதாகC#'! ெச, அ/' பல மணிதியால/க$
இ->, அைத3 ெப2#ெகா$ள ேவ:<ய அவலநிைல
இ-#கிற,. ஆகேவ, தபா*,ைற அைம!ச அவக$
தய0ெச1, மாததி* ஒ- தடைவயாவ, நடமா5 ேசைவ
அ<3பைடயிேல, 'றி3பி;ட கிராம/கைள உ$ளட#கிய
ப'திகC#'! ெச, அ>த3 பணைத அ>த ம#கC#'
வழ/'வத2கான நடவ<#ைக எ53பாரானா*, அ>த#
'ைறபா;ைட நி!சயமாக தீ,#ெகா$ள 7<..
காரண, ஒDெவா- பிரேதச அபிவி-தி# '(#
I;டதி6 மாவ;ட அபிவி-தி# '(# I;டதி6
எ/களிட அ>த வேயாதிபக$ வி5#கிற 7#கிய
ேகாாி#ைக இ>த தம3 பண ப2றியதாக இ-#கிற,.
ஆகேவ, வ-கிற வ-டதி* இ>த# ேகாாி#ைகைய
நிைறேவ2ற ேவ:5.
அ,ட, கிராம34ற/களிேல .த நடவ<#ைககளி
னா* 727(தாக3 பாதி#க3ப;<-#கிற உப தபா2
க>ேதாகைள3 பாதீக$ எறா*, எ3ெபா(,
அவ2றி Iைர ஓ5 வி(>,வி5 நிைலயி*, ைகமர
உைட>,வி( நிைலயி* இ-3பைத# காணலா.
கிராம34ற/களி6$ள சில உப தபா2 க>ேதாக$ இ>த
நிைலயிேலதா இய/'கிறன. அ/' எ>த அ<3பைட
வசதிகC இ*ைல. ஆகேவ, கிராம/களிேல ேமாசமான
நிைலயி* இ-#கிற இ>த உப தபா2 தபா2க>ேதாக$
இ>த வர0 ெசல0 தி;டதி ஊடாக வ-கிற
வ-ட>திலாவ, தய0ெச1, 4னரைம#க3பட ேவ:5.
ம#களிTைடய இல' ெசய2பா;5#காக அ/' 20
கிராம/கைள உ$ளட#கியாவ, 4திய உப தபா2
க>ேதாகைள ஏ2ப5த ேவ:5 எபைத இ>த இடதிேல
நா Iறி#ெகா$ள வி-4கிேற. எ>த அபிவி-தி
சா>த தி;ட/களாக இ->தா6, கிராமதி9-#கிற
ம#கைள நகைர ேநா#கி இ(3பைதவி5,, கிராமைத
ேநா#கி - ம#க$ கால<#' அதைன# ெகா:5ெச*வ,தா
ந*லா;சி ம#கC#'! ெச1கிற மிக3ெபாிய ைக/காியமாக
இ-#'ெமன# Iறி, விைடெபகிேற. நறி.
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(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

ெகௗரவ தைலைமதா/' உ3பின அவகேள, இ
6 அைம!"கC#கான வர0 ெசல0தி;ட நிதி ஒ,#கீ5க$
சப>தமான '(நிைல விவாத நைடெப2# ெகா:<-#
கிற,. 'றித அைன, அைம!"#கைள3 ப2றி.
ேப"வத2' ேநர ேபாதாததாக இ-#கிறப<யா*,
'றி3பாக விVஞான, ெதாழி*i;ப ம2 ஆரா1!சி
அைம!" ெதாடபாக! சில க-,#கைள இ>த! சைபயி*
ெதாிவி,#ெகா$ள வி-4கிேற.
ெகௗரவ உய க*வி ம2 ெந5Vசாைலக$ அைம!ச
ல#@ம கிாிஎ*ல அவக$ எ/கC#' ஒ- ேகாைவைய
அT3பியி-#கிறா. உ:ைமயி* வட#', கிழ#'
மாகாண/களி* ெதாழி* வா134#கைள வழ/'கிறேபா,
அ>த மாகாண/கைள! ேச>தவகC#' 7Tாிைம
வழ/க3ப;<-#கிற, எற விடய இதி* தர3ப;<-#
கிற,. அைத நா ஏ2#ெகா$Cகிேற. அைம!ச
அவக$ உ:ைமயி* பாரப;ச இ*லாம* அ>த>த3
பிரேதச/கைள! ேச>தவகC#' - மாவ;ட/கைள!
ேச>தவகC#' 7Tாிைம அளி,, ெதாழி*வா134#
கைள 7ைறயாக வழ/கியி-#கிறா எற ெச1திைய
இ>த!
சைபயி*
பகிர/கமாகேவ
Iறி#ெகா$ள
வி-4கிேற. எனேவ, ெகளரவ அைம!ச அவகேள,
ெதாழி* வழ/'கிற விடயதி* நீ/க$ பாரப;சமாக
நட#கவி*ைல; சாியாக, 7ைறயாக நட>தி-#கிறீக$
எபைத நா இ>த! சைபயி* Iறி#ெகா$ள
வி-4கிேற. உ/கC#' அத2காக நா நறிைய.
பாரா;5#கைள. ெதாிவி,#ெகா$Cகிேற.
விVஞான, ெதாழி*i;ப ம2 ஆரா1!சி அைம!"
ப2றி எ5,#ெகா:டா*, உ:ைமயி* இ எம,
நா;<* 7#கியமாக# கவனதி* ெகா$ளேவ:<ய
க*வியாக இ-3ப, அறிவிய*. அதாவ, விVஞான சா>த
க*வி, ஆரா1!சிகேளா5I<ய க*வி. அ5ததாக,
ெதாழி*i;ப# க*வி. எம, நா;ைட ஒ- 4திய பாைதயி*
ெகா:5ெச*வத2' இ3ப<யான க*விதா உதவ#
I<யதா'. ஏெனறா*, அ<3பைடவாத ாீதியான க*வி
Bலமாக எம, ம#க$ மதியி* ப*ேவப;ட
பிர!சிைனகேள உ-வா#க3ப;<-#கிறன. எனேவ,
அ<3பைடவாததி2' அ3பா* சி/கள, தமிL, 789,
பற/கிய, மலாய ம#க$ மதியி* ஓ இண#க3பா;<ைன
ஏ2ப5தி, அறி0Fவமாக - விVஞான Fவமாக!
சி>தி3பத2' அறிவிய*, ஆரா1!சி, ெதாழி*i;ப எபன
மிக 7#கியமாக இ-#கிறன.
அறிவியைல இய2ைக விVஞான, சBக விVஞான
எ இர:5 விதமாக3 பா#கலா. இய2ைக
விVஞானதி*தா அதிகமான ஆரா1!சிக$ பாடசாைல
ம;டதி9->, ெச1ய3ப5கிறன. அேதேநர சBக
விVஞானதி6 ப*ேவப;ட ஆரா1!சிகைள! ெச1ய
ேவ:<ய ேதைவ இ-#கிற,. சBக/க$ மதியி* இன
ாீதியாக, மத ாீதியாக, பிரேதச ாீதியாக எ ப*ேவப;ட
பிர!சிைனக$ அDவ3ேபா, எ(>,ெகா:<-#கிறன.
எனேவ,
நிகLகாலதி9-#கிற
பிர!சிைனகைள.
எதிகாலதி* உ-வாக#I<ய பிர!சிைனகைள. அறி>,,
அவ2#'ாிய தீ0கைள 7ைறயாக 7ைவ#கிறேபா,,
அதாவ, ‘ெவ$ள வ-வத2' 74 அைணக;5த*’
ேபா ெசய2ப;டா*, இDவாறான பிர!சிைனக$
ஏ2ப5வைத த5#கலா.
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அ,ட, சBக ாீதியாக3 பிர!சிைனக$ ஏ2படாம9-3
பத2'! சBக அறிவிய* ஆரா1!சி நிைலய/கC
அைம#க3பட ேவ:5. நா/க$ இய2ைக விVஞான
சா>த ஆரா1!சிகC#'# ெகா5#கிற 7#கிய,வைத!
சBகவிய* விVஞான சா>த ஆரா1!சிகC#'#
ெகா53பதி*ைல. அDவா சBகவிய* விVஞான சா>த
ஆரா1!சிகC#' 7#கிய,வ ெகா5,, நா;<*
காண3ப5கிற இன3 பிர!சிைன, மத3 பிர!சிைன, ஜாதி3
பிர!சிைன, பிரேதச ாீதியான பிர!சிைனக$ எபவ2#'!
சாியான தீ0கைள 7ைவ#க#I<ய ஒ- XLநிைல
இ->தி->தா*, இ>த நா;<* ேதசிய ஐ#கியதிைன - ேதசிய
ஒ-ைம3பா;<ைன 7ைறயாக# க;<ெய(3ப#I<ய ஒநிைலைம ஏ2ப;<-#'. எனேவ, சBக விVஞான/க$
ெதாடபாக நைட7ைறயி* காண#I<ய பிர!சிைனகைள
இன/க:5, அவ2ைற தீ3பத2'ாிய ஆ10 ைமய/க$,
ஆ10#கள/க$
உ-வா#க3ப;5,
ந5நிைலயாக0
உயி,<34டT சி>தி#க#I<ய சBக விVஞானிகளிட
அ>த3 ெபா34#க$ ஒ3பைட#க3பட ேவ:5. அDவா
ஒ3பைட#க3ப5கிற ெபா34#கைள! சாியான 7ைறயி*
ைகயா$வத2' அரசிய*வாதிகC 7வர#I<யதாக
இ-#கேவ:5. எம, ேகா;பா;5# க*வி ெசய2பா;5
ாீதியாக அேநகமான ெவ2றிகைள தரவி*ைல. எனேவ,
ேகா;பா;5# க*விைய! ெசய2பா;5# க*வியாக
மா2ற#I<ய விததி6 சBகதி* ஐ#கியைத. இன
ெசௗஜயைத. ஏ2ப5த#I<ய விததி6 இ>த!
சBக விVஞான ஆரா1!சி மற/க$, ஆரா1!சி
நிைலய/க$ அைம#க3பட ேவ:5 எ இ>த இடதி*
ேக;5#ெகா$கிேற.
அ,ம;5ம*லாம*, ெதாழி*i;ப சா>த க*வியி*
அதிக அ#கைற கா;டேவ:5. ஏெனனி*, இ
இைளஞ, .வதிக$ ப*கைல#கழக# க*விைய 7<,
வி;5, ேவைல வா13பி*லாம* அைலகிற ஒ- XLநிைல
எம, நா;<* ஏ2ப;<-#கிற,. அ:ைமயி* ப;டதாாி
கC#கான ஆசிாிய நியமன/க$ வழ/க3ப;டத பின,
ஏைனய ப;டதாாிகC#' அ>த ெதாழி* வா134#க$
கிைட#காத நிைலயி*, இ அவக$ 4திய ஆ3பா;ட/
கைள ெதாட/கியி-#கிறாக$. ஏ2ெகனேவ, ம;ட#
கள3பி2' விஜய ெச1த எ/கCைடய ேபராசிாிய ஆ"
மாரசி/க அவக$ அ/' சில க-,#கைள ெதாிவி,
வி;5! ெசறா. அதாவ,, ெதாழி* வா134#கைள
வழ/'கிற விடயதி* அவ அ>த# க-,#கைள#
'றி3பி;<->தா. 'றி3பாக, மாகாண/களி* காண3
ப5கிற ெவ2றிட/கைள அறி>,, அவ2றி2'ாிய
நியமன/கைள3 ப;டதாாிகC#' வழ/'கிற விடயைத#
'றி3பி;<->தா. அதி* ஒ- க;ட நிைறேவறியி-#
கிற,.
அ>த3 ப;டதாாிக$ ெதாடபி* இTெமா- விடய
ைத. ெசா*9வி;53 ேபானா. அதாவ,, எெனன
ெவ2றிட/க$ இ-#கிறனேவா, அவ2#'ாிய பயி2சி
கைள வழ/கிவி;5, அவகைள3 பயி6நகளாக உ$ளீ
,# ெகா$ளேவ:5 எ 'றி3பி;<->தா. அதாவ,,
ஒ- வ-ட அ*ல, 10 மாத/க$ பயி6நகளாக அவகைள
உ$ளீ,,
அவகC#'
அ>த#
கால3ப'தியி*
'றி3பி;டள0 சபளைத வழ/கி, அவகைள மீ:5
அ>த 7(ைமயான சபளைத3 ெபற#I<ய விததி*
7ெகா:5 ெச*கிற விடய ெசா*ல3ப;<->த,.
எனேவ, அ>த விடயைத இ/' அவ-#' ஞாபக
B;<#ெகா$ள வி-4கிேற. ஏெனறா*, அவக$
அ>த விடயைத ஒ- நபி#ைகயாக# ெகா:<-#
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கிறாக$. எனேவ, அத2'ாிய ெசய2பா5கைள
7ென53பத2' அைம!சரவக$ ெகௗரவ பிரதம
அைம!ச அவகC#' ேமத' ஜனாதிபதி அவகC#'
ெதாழி* வழ/'கிற அைம!சகC#' உாிய பாி>,ைர
கைள! ெசா*ல ேவ:5ெம இ>த இடதி* விநயமாக#
ேக;5#ெகா$கிேற.
அ5,,
இ3ேபா,
பாடசாைல
ம;ட/களி*
காண3ப5கிற ஆ10Iட/கைள எ5,#ெகா:டா*,
அைவ அேநகமாக! ெசய*7ைறயான க2ற6#'ாிய
விததி* ஒ(/'ப5த3ப5வதி*ைல; ேகா;பா;5#
க*விதா அ/' க2பி#க3ப5கிற,. எனேவ, விVஞான,
ெதாழி*i;ப ம2 ஆரா1!சி#'3 ெபா3பாக
இ-#கிற அைம!ச அவக$, க*வி அைம!ச
அவகேளா5 இைண>,, இ>த ஆ10Iட/களி*
ெசய2பா;5
ாீதியான
ெசய*7ைற#
க*விைய#
ெகா:5ெச*வத2' வா13பளி#க ேவ:5. பல நா5களி*
விVஞானிக$ உ-வாகியி-# கிறாக$. ஆனா*, எம,
நா;<* விVஞானிக$ உ-வாவத2'ாிய வா134#க$
'ைற>த ம;டதி*தா ெச1,ெகா5#க3ப;<-#கிறன.
எனேவ, இDவாறான விVஞான Fவமான க*விைய!
ெசய2பா;5 வ<வதி*, ஆரா1!சி வ<வதி*, மாணவ
விVஞானிகைள உ-வா#க#I<ய விததி*, பாடசாைல
ம;டதி9->, ஆரபி#க ேவ:5. அ,ட,
ப*கைல#கழக ம;டதி* உயம;டமான ஆரா1சிகைள!
ெச1,, எம, நா;<6 விVஞானிக$ உ-வாக#I<ய
விததி* உாிய ெசய2 பா;<ைன 7ென5#க ேவ:<ய
ேதைவயி-#கிற,." இய*பாகேவ ஆ1s#க, ஆ#கs#க
எபன மாணவகளி டமி-#கிறன" எ ைம#zக*
அவக$ 'றி3பி;<-# கிறா. எனேவ, இ>த இய*பான
ஊ#கைத நா/க$ 7ட#கிவிடாம*, அவகைள! சிற>த
விVஞானிகளாக ஆ#'வத2'ாிய வழி3பா5கைள அ*ல,
ெசய2பா5கைள 7ென5#க ேவ:5 எ இ>த
இடதி* ேக;5# ெகா$ள வி-4கிேற.
இTெமா- விடயைத# 'றி3பிட வி-4கிேற.
அதாவ,, எம, ப'தியி6$ள தபா* நிைலய/கைள3 ப2றி#
'றி3பிடேவ:<யி-#கிற,. 'றி3பாக, ம;ட#கள34
மாவ;டதி* க@டமான, அதிக@டமான பிரேதச/களி*
அரச நெகாைட3 பணமான அ>த சிெதாைக தம3
பணைத3 ெப2#ெகா$வத2காக Gர இட/கC#'
வாகனதி* பயண ெச1யேவ:<ய ஒ- நிைலைம
காண3ப5கிற,. ‘":ட/கா1 கா2பண "ைம I9
7#கா2பண’ எ ெசா*வாக$. உதாரணமாக, சில
கிராம/கைள# 'றி3பி5கிேற. பாவ2ெகா<!ேசைன
எற ஒ- கிராம இ-#கிற,. அ/' 4திதாக ஓ உப
தபா* நிைலயதிைன அைம#கேவ:<ய ேதைவ
இ-#கிற,. அேதேபா, கா#கா!சிவ;ைட எற
இடதி6 ஓ உப தபா* நிைலயதி அவசிய உணர3
ப;<-#கிற,. ஊ2!ேசைன எற கிராமதி6 இ>த
ேதைவ இ-#கிற,.
கர<யனா எற இடதி* ஓ உப தபாலக காண3ப5
கிற,. நா பாடசாைலயி* க2ற அ>த சிபராயதி* அ,
எ3ப<
இ->தேதா
இ3ேபா,
அ3ப<ேயதா
இ-#கிற,. அ>த உப தபா* அ6வலக ேக>திர
7#கிய,வ வா1>த ஓ இடதி* அைம>தி->தா6Iட
அ, ஓ அைறயி* இய/'கிற தபாலகமாக இ-#கிற,.
எனேவ, அ/கி-# கிற ம#கC#'! ேசைவயளி#க#I<ய
விததி* அ>த உப தபாலகதிைன3 4திய பாிமாணதி*
உ-வா#கி, அ>த தபாலைத தர7யத ேவ:5ெம
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நா அைம!ச அவகளிட ேகாாி#ைக வி5#கிேற.
அைம!ச அவக$ சைபயி* இ*லாவி;டா6 அவ-ைடய
அைம!சி ெசயலாள ம2 அதிகாாிக$ இ/' வ-ைக
த>தி-# கிறாக$. அவக$ இதைன# அைம!சரவகளி
கவனதி2' தர ேவ:5. ப,ைள gதியி* ேக>திர
7#கிய,வ வா1>த ஓாிடதி* ச>தியி* அைம>தி-#
கிற கர<யனா உப தபாலகதிைன# க;<ட ாீதியாக0
ெசய2பா;5 ாீதியாக0 தர7ய, வைகயி*, அ>த
இடதி* எதிவ- ஆ:5 ஒ- 4திய தபாலகைத
அைம,#ெகா5#க ேவ:5ெம இ>த இடதி* நா
விநயமாக ஒ- ேவ:5ேகாைள வி5#கிேற. இ>த!
ெசய2பா;<ைன ெகௗரவ அைம!ச அவக$ க;டாயமாக
7ென5#க ேவ:5. நா 'றி3பி5கிற கர<யனா
பிரேதசதி* அைம>தி-#கிற இ>த உப தபாலக ஏறதாழ
40 ஆ:5கC#' ேமலாக அேதநிைலயி* இ-#கிற,.
இDவள0 கால7 அ, .த பிரேதசமாக இ->த
காரணதினா* அைத தர7யத 7<யாம* இ->தி-#'!
.த தணி>, ஏறதாழ ஒப, ஆ:5க$ கட>தி-#கிற
நிைலயி* இதைன நீ/க$ தர7யதிதர ேவ:5ெம
Iறி, என, உைரயிைன நிைற0ெச1கிேற. நறி.
[අ.භා.5.22]

ග4 එm.ආ. සාර ෂ්ම<ත මහතා (අjකරණ KෙයOජP
අමාතP3මා හා i6ධ ශාසන KෙයOජP අමාතP3මා)

(மா மி எ,.ஆ. சாரதீ Pம&த - நீதி பிரதி அைம,ச'
$தசாசன பிரதி அைம,ச')
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana)

úලාසනා ඪ ග මමJ, ෙශෂෙයම අද dන වැය
:9ෂ -පය Nබඳව වාදයට ගනා ෙ/ අවස්ථාෙY 4 ?@ධ
ශාසන අමාත"ාංශෙX Jෙයජ" අමාත"වරයා හැUයට මට`
වචන ස්ව1පය කථා -.මට අවස්ථාව ලබා 4ම ගැන
ස්වත වනවා. පVlය වසරක වැJ කාලය ඇළත
අමාත"ාංශයට ධ අෙයග, ගැටq ?ණා. න3` ඒ nය1ලම
සා9ථකව සඳා ෙගන රෙe, ශාසනෙX ¢රස්µය ආරෂා කර
ෙගන, වසර 2,300කට වැS කාලය ෙබ@ධාගම` ආරෂා කර
ෙගන ඇ`, තව` වසර 2,500ක කාලය ෙබ@ධාගම ආරෂා
කරෙගන ඉdhයට යෑෙ/ වගtම ෙබන අෙu රෙe Vෙශම
අමාත"ාංශය තම5 ?@ධ ශාසන අමාත"ාංශය. අෙu රෙe
ඉහාසය ගැන ක1පනා කරලා බලනෙකcට Dð මහ රහත
වහෙසෙ# ආගමනෙය ඇ m ෙබ@ධ ද9ශනය` එක
අෙu රට Vෙශ අදමට ෙවනස්/ රායකට ල ණා.
ෙ@ශපාලන වශෙය, සංස්කෘක වශෙය ආ4 හැම පැ`ෙතම
අෙu රට ෙවනස් මකට ල ෙz ෙබ@ධ ද9ශනය` එක5.
ඒ Jසා ෙබ@ධ ද9ශනෙය හැRm, ෙබ@ධ ද9ශනය` එක
ඉdhයට ආ රට තම5 අෙu මාතෘ Dය.
එක අත- අ වාසනාවත5. ෙමcකද, ?R රජාණ
වහෙස  වර අෙu රටට වැඩම කරලා ෙබනවා. අෙu
රෙe ව9තමාන සමාජ තලය` එක, ඒ අෙයග` එක
ග`තාම ?@ධ ශාසන අමාත"ාංශය හැUයට අපට ශාල වැඩ
කටE රාය ඉdh කාලය ළ` කරනට ෙබනවා.
ෙශෂෙය අෙu නව අමාත" ගාDþ ජයම ෙපෙ9රා
මැමා වාෙ#ම වසර -පය ?@ධ ශාසන අමාත"ාංශය
ෙමෙහයb ජයදාස රාජපෂ මැමාට` මා ෙ/ අවස්ථාෙY 4
ස්වත වනට ඕනෑ. පVlය වසරක වැJ කාලය ඇළත
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ශාසනෙX ¢රස්µය සඳහා`, ෙබ@ධ $ෙබදය සඳහා` අපට
ශාල වැඩ ෙකcටස කරනට yවකම ලැ?ණා.
úලාසනා ඪ ග මමJ, පVlය කාලෙX අෙu රෙe
ෙ@ශපාලනය මා තන හැUයට අ -nම ෙදයකට වඩා ?@ධ
ශාසන අමාත"ාංශය` එක බැලා ?m බව මා ෙශෂෙය
මත කරනට ඕනෑ. අෙu රෙe ආzම ව"වස්ථාව Nබඳව
ශාල කµකාවත J9මාණයෙවලා ෙබන ෙමcෙහcතක,
ආzම ව"වස්ථාෙY සඳහ කm ගැන හරයා`මකව කථා
බහ කරනෙකcට ශාලම ගැටqව බවට ප`ෙවලා ?ෙz
ආzම ව"වස්ථාව ළ ?R දහමට D තැන ෙබනවාද,
නැ@ද -යන කාරණාව5. මා තන හැUයට පVlය කාල මාව
ළ ෙබcෙහ ෙ@ශපාලන පෂ ෙ/ මාතෘකාෙව ෙ@ශපාලන
වාn ගන උ`සාහ කළා. සමහර ෙYdකාවල ෙ/ මාතෘකාව
Nබඳව න-නා කථා කරනවා අ දැකා. රෙe රාජ"
නායකයා, ඒ වාෙ#ම වග -ව E Jලධාh, මහා සංඝ ර`නය,
මහා නායක ස්වාj¤ය වහෙසලා එක මතය $කාශ
කරනෙකcට, සමහ ෙ@ශපාලන වාn ගන` අෙu රට ෙවනස්
කර අෙu ?@ධ ධ9මය ෙයcදා ගැvමට කටE -.ම ෙබcෙහcම
අවාසනාවත කටE`ත -යලා මා තනවා.
ෙශෂෙයම අමාත"ාංශෙX වැඩ කටE ගැන -යන
කC මා සඳහ කරනට ඕනෑ, ෙ/ ඇ m සමහර $ශ්න`
එක ජනාපමා Jවැ\d aRව ෙගනැ` ෙබනවාය
-යලා. úලාසනා ඪ ග මමJ, මා පැහැdCව -යනට
ඕනෑ, අෙu මහා නායක ස්වාj¤ය වහෙසලා, අෙu
අ]නායක ස්වාj¤ය වහෙසලා, අෙu පෂ නායකමා,
ලංකාෙY ෙබන nයq ෙ@ශපාලන පෂ එකට එක කරලා
කDrව ප`කරලා ෙබනවාය -යලා. ඒ කDrව N
ආzම ව"වස්ථාව ළ ?R දහමට D තැන තවRරට`
ආරෂා කරෙ ෙකcෙහcමද, තවRරට` ශම` කරෙ
ෙකcෙහcමද -යන එක ගැන අද ෙබcෙහcම y1 කµකාවත
ඉdhයට \ෙගන යනවා. ෙබ@ධ ද9ශනය ෙයcදාෙගන ෙ@ශපාලන
වාn ගන උ`සාහ කරන ෙ@ශපාලන ව"ාපාරවලට ෙමය ෙහcඳ
ක/31 පහර -යලා මා ශ්වාස කරනවා. අ ෙ/ කDrව
ප`කර ෙගන සැබෑවටම ෙබ@ධ ද9ශනය ආරෂා කරන
\ෙගන යන වැඩ
Nෙවළ අ
nයqෙදනාම ලබා ග`
ජය!හණය. ෙබ@ධාගම $චCත -.ම සඳහා ෙබන $ශ්න
ගැන අද කථා කරනවාද -යන කාරණාව` අ මසා බැCය
E5. එෙහම නැව අනවශ" මාතෘකා ඔස්ෙස dl dගටම
ත9ක ත9කවලට l1ලා, සැබෑ $ශ්න Uක යට ගහනවාද
-යන කාරණාව` අ මසා බැCය E5.
úලාසනා ඪ ග මමJ, ෙශෂෙයම මත කරන
ඕනෑ තව කාරණය ෙබනවා. අ
හාරස්ථානයක
උ`සවයකට lෙයc`, එෙහම නැ`න/ හාරස්ථානයක අෙu
නායක ස්වාj වහෙසලා` එක කථා බහ කරන ෙකcට
අපට එ1ල වන ශාල ෙචදනාව ෙබනවා. ඉhදා දවෙස 4
දව දහ/ පාස1 යන ෙපළෙඹන $වණතාව අම තම5
අපට ෙබන ශාල ෙචදනාව. úලාසනා ඪ ග මමJ,
ෙශෂෙයම 3, 4 සහ 5 වසරවල පාස1 දව ග`තාම එම
දව ඉhදා දවෙස 4 දහ/ පාස1 යාම ෙබcෙහcම අ මeටමක5
ෙබෙ. එම අෙ/ $වණතාව දැ වැS ෙවD ෙබනවා.
9,10 සහ 11 වසරවල දහ/ පාස1 ෂ" hස දැ අ ෙවලා
ෙබනවා. අ හාරස්ථානයකට lයාම, උ`සවයකට lයාම
වැSම ෙදෂාෙරපණය අපට එ1ල ෙවනවා, ඇ5 ආzව ෙ/
ස/බධෙය -nම aRව, Iයා මා9ගය ගෙ
නැ`ෙ` -යලා. ෙබ@ධාගම පැ`ෙත තර ෙනcෙව5,
අෙන` ආග/වල නායකයෙග]` ෙමම ෙචදනාවම අපට
එ1ල ෙවනවා. ර පසෙළcස්වක ෙපcෙහcය dනවල සහ ඉhදා
dනවල උපකාරක ප පැවැ`ම තහන/ -.ම ස/බධෙය
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අ අමාත" මzඩල සෙ@ශය ඉdhප` කරලා ෙබනවා.
?@ධ ශාසන අමාත"ාංශය හැUයට අ ෙ/ Nබඳව වඩා`
$ජාතfවා4 යට කටE කරනවා. අ ෙ/ සාකඡාව තව
Rරට` y1 කර ෙබcෙහ hස්වලට ෙ/ සඳහා ඉඩ $ස්ථාව
ලබා 4ෙ/ අර3ණ ඇව කටE කරෙගන යනවා. න3` අ
ෙබcෙහcම පැහැdCව -යන ඕනෑ, ශාසනය ආරෂා කරනට
යන ගමෙ4 ආධ"ා`Dක පhසරය` එක ෙබන බැñම,
හාරස්ථානය` එක ෙබන බැñම, දහ/ පාසල` එක
ෙබන බැñම අද lCලා ෙබන බව. ෙශෂෙයම අද අ
කථා බහ කරනවා, සාරධ9මවල hºම ගැන. ඒ වාෙ#ම, අපරාධ
Nබඳව`, අපරාධ වැSම Nබඳව` අද අ කථා කරනවා.
න3`, අපරාධ වැSෙවන ඇ`තටම ෙහව මද -යන
කාරණාව Nබඳව අ කථා ෙනcෙකcට, අ අෙu දව
nයqෙදනා යාකරණය කරනට අද උ`සාහ දරනවා.
දවා දහ/ පාසලට ෙයc3 කරලා, ආධ"ා`Dක ^ණ වගාව
දවා ළ ස්ථාපනය -.ම N, දවා හාරස්ථානය එක
ෙබන ස/බධය වැS -.ම N අපට ෙමම සමාජය Vෙශ
ෙලස ෙවනස් කර ගැvමට අවශ" පhසරය සකස් කරගන
yව ෙව5 -යලා මම ශ්වාස කරනවා. úලාසනා ඪ ග
මමJ, පළ3 වසෙ9 දවා` UEෂ පයට දකාෙගන
යන මෙYදය අද අෙu රෙe J9මාණය ෙවලා ෙබනවා. අද
ෂ"`ව භාගෙය සම` ෙවන ලm tය ගන ඕනෑද?
අ ෂ"`ව භාගය Cය වකවා]ව ළ සාමාන"ෙය ලm
75කට වැSය ග`තාම ෂ්ට සාමා9ථය හ/බ ෙවනවා. න3`,
ෂ්ට සාමා9ථ ෙදක අරෙගන` ෂ"`ව භාගය සම`
ෙවනට බැh අධ"ාපන මෙYදය අද අෙu රට ළ ෙගcඩ
නැ×ලා ෙබනවා. ෙ/ nයq ෙ@ව1වල $ඵලය ෙලස තම5,
අ ෙනcතන අදමට, අ කව` අෙuෂා ෙනcකරන
ආකාරෙX අපරාධ ෙ/ ධ9ම@පය ළ වැS ෙවනට ෙශෂ
ෙහව ෙවලා ෙබෙ.
අපට ෙ/ වසෙ94 ශාල අෙයගය ?ණා, එස`
ජාaෙ# ෙවස උෙළල අෙu රෙe සංධානය -.මට.
ෙශෂෙයම, ?@ධශාසන අමාත"ාංශය ම× එම ෙවස
උෙළල සංධානය -.ම N අ බලාෙපcෙරc` ෙz,
ෙබ@ධ රටව1වලට`, ෙලකෙX අෙන රටව1වලට` අෙu
ෙබන දැම ෙප]/ -.මට5. න3`, ෙ/ වකවා]ව ළ
සමහර ෙබ@ධ රටව1 අ ව අබවා ඉdhයට යන ස්වභාවය
දනට ලැ?ණා.
ෙශෂෙයම අෙu අ]රාධරය,
ෙපcෙළcනව වැJ ෙබ@ධ ආගම` එක ස/බධ b
ෂ්ටාචාර ග`තාම ෙබcෙහ රටවල ෙ/ වාෙ# උසස් ෂ්ටාචාර
ද-න ලැෙබෙ නැහැ. ෙබ@ධ ද9ශනය 31 කරෙගන ෙ/
nයqම රටව1 සමඟ එක y1 කකාවත J9මාණය
කරලා, අෙu රU, අෙu ෂ්ටාචාරෙය, අෙu ෙබ@ධ
සංස්කෘය N ෙලකයාට යම ෙදන yවකම
ෙබනවා න/, ඒ ෙදය ඉෂ්ට n@ධ කරන තම5 ෙශෂෙයම
අ ෙලක ෙබ@ධ ස/ෙ/ලනය පව`වනට කටE ෙයRෙY.
ෙලකෙX රටව1 75කට වැS $මාණය ෙ/ ෙබ@ධ
ස/ෙ/ලනයට සහභාó ණා. úලාසනා ඪ ග මමJ,
?@ධාගම ස/බධෙය ලංකාෙY පව`වනට ෙයRm ඒ
දැවැත ස/ෙ/ලනය ෙබcෙහcම සා9ථකව අපට කරනට
yවකම ලැ?ණා. බටර රටව1 ෙදස බැqෙවc`, සමහර
රටවලට අද ආගම නැහැ. සමහර රටව1 අද අරාTක ෙවලා
ෙබෙ.
ෙබ@ධාගම $චCත කරෙ ෙකcෙහcමද -යන තැනට
අවශ" y1 කකාවත අ ඒ ස/ෙ/ලනය හරහා ලබා ග`තා.
අෙu රට තවRරට` ෙබ@ධාගෙ/ ෙ¤ස්ථානය හැUයට
පව`වාෙගන යන අවශ" කරන වැඩ Nෙවළ Iයා`මක

3594

කරන අ ආzව හැUයට -nම ෙලසක පVබට වෙ
නැහැ -යා අ ෙලකයාට ෙප]වා.
පVlය කාල මාව ළ නය ස/බධෙය වාෙ#ම, හාර
ෙ@වාලග/ පනත ස/බධව ශාල වශෙය සමාජය ළ කථා
බහ ?ණා. අ tප වතාව අෙu මහානායක ස්වාj¤ය
වහෙසලා සමඟ සාකඡා කළා. අෙu ට අමාත"මා` ඒ
සාකඡාවලට ස/බධ ණා. අෙu ව9තමාන ?@ධ ශාසන
අමාත"මාට` ධ ෙයජනා, අදහස් ෙගරවvය මහා සංඝ
ර`නෙය Jරතරෙයම ලැෙබනවා. ෙ/ පන`, ෙ/
කකාව`, හාර ෙ@වාලග/ පනෙ` සංෙශධන ස/බධෙය
ෙ/ සාකඡාව තවRරට` ඉdhයට අරෙගන යාම Nබඳව
උවහෙසලා Jතරම අෙu ඇමමා දැ]ව` කරනවා. ඒක
ෙබcෙහcම වැදග` ෙවනවා. ආzව හැUයට අ මහා
සංඝර`නෙX අවවාද අ]ශාසනාවC බැහැරව රාජ" පාලනය
කරන -nෙස`ම බලාෙපcෙරc` ෙවෙ නැ බව අ
පැහැdCව මත කරන ඕනෑ. මහානායක ස්වාj¤ය
වහෙසලා $ධාන මහා සංඝර`නෙX අවවාද අ]ශාසනාවලට
යට`ව තම5 අ ඉdhෙX4 රාජ" පාලනය කරෙගන යන
බලාෙපcෙරc` ෙවෙ. මහා සංඝර`නෙX අවවාද අ]ශාසනා
ඇව, ෙ/ කටE`ෙ` අවසානය කරා යන ඉdh කාලය ළ
අ ට yවකම ලැෙබ5 -යා අ ශ්වාස කරනවා.
අෙu ෙවෙහර හාරස්ථානවල සංව9ධනය Nබඳව` මම
මත කරන ඕනෑ. ෙ/ අ@ෙ@ ෙවෙහර හාරස්ථාන
සංව9ධනයට 4 Vශාල 3දල ඉහාසෙX කවදාව` 4ලා
ෙබනවාය -යා මම තෙ නැහැ. ඊෙX-ෙපෙ9දා`
හාරස්ථාන 1,000කට මධ"ම සංස්කෘක අර3දල හරහා අ
3ද1 ලබා Rනා. ඊට කC]` අ ෙ/ සඳහා අශාල 3දල
ලබා Rනා. ලබන අ@දට ඒ සඳහා ලැp ඇ 3ද1 Nබඳව`
මම සr ෙවනවා. lය අ@ෙ@ ඌන සංව9ත දහ/ පාස1
සංව9ධනය කරන අ ට  ය1 DCයන 1005 හ/බ ෙz.
ෙ/ අ@ෙ@ ඒ සඳහා  ය1 DCයන 175 හ/බ ෙවලා
ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම ඌන සංව9ත හාරස්ථාන
$සංස්කරණය -.ම සඳහා lය අ@ෙ@ අ ට  ය1 DCයන
1005 ලැéලා ?ෙz. ඒ 3දල DCයන 185 දවා වැS ෙවලා
ෙබනවා. ?@ධ ශාසනෙX $ෙබධය ¯ස හාරස්ථානවල
ඉd-./ කටE සඳහා ලබන වසරට අ ට ශාල 3දල ලැp
ෙබනවා. අ ට එව සහෙයගය ලබා4ම Nබඳව 3ද1
අමාත"ාංශයට ස්වත ෙවනවා.
අ ෙවෙහර හාරස්ථානවල ව9óකරණය කරනවාය -යා
අෙu ග අමාත"මා උදෑසන කථාෙY4 මත කළා. ෙ/
ව9óකරණය
Nබඳව` අෙu නායක හා3Rව හැම
ෙවලාෙYම අ දැ]ව` කරනවා. ෙබcෙහ ෙවලාවට ෙචදනාව
එ1ල ෙවනවා, අ 3ද1 ෙදෙ එකම හාරස්ථානයට5
-යලා. ෙබcෙහcම Rෂ්කර, ඒ වාෙ#ම රාජ" ආධාර ලැéය E
හාරස්ථාන ෙමcනවාද -යා හðනා ගනා Jද ෙපෙනන
මෙYදය අ nයqෙදනා සව ෙබන ඕනෑ.
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(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග Jෙයජ" ඇමමJ, ඔබමාට JයDත කාලය
අවසාන5. ඔබමාට තව ෙYලාව ඕනෑද?

ග4 එm.ආ. සාර ෂ්ම<ත මහතා

(மா மி எ,.ஆ. சாரதீ Pம&த)

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha)

මට තව නාSය තර ෙදන, úලාසනා ඪ ග
මමJ.
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පා9Cෙ/ව

[ග එ.ආ9. සාරa Rෂ්මත මහතා]

කාzඩ හතරකට ෙයcදවලා, හාරස්ථානවල Rෂ්කරභාවය
Nබඳව සැබෑවටම කm කාරණා ෙසcයා බලලා, ඒ හාරස්ථාන
සඳහා අ]!හය ලබාෙදන මෙYදය අ J9මාණය කරෙගන
යනවා. අෙu ඩ#ලස් ෙ@වානදා මමා ඇවා, ෙ/ අෙu
රෙe, ෙශෂෙයම ?@ධ ශාසන අර3දල rවා ෙබනවාද
-යලා. අ ?@ධ ශාසන අර3දල rවා ෙබනවා. ඒක
ෙබcෙහ කාලය ස්ෙස5 ෙබෙ. ඒ වාෙ#ම අෙu
ජනාපමා බලයට ආවාට පVව ෙබ@ධ නද අර3දල
ෙටYවා.
ෙවෙහර හාරස්ථාන රායකට එම× උද
කරෙගන යනවා. ඒ යට අ ශාල වැඩ ෙකcටස ෙ/ ෙවන
ෙකcට ?@ධ ශාසන අමාත"ාංශය හරහා කරෙගන යනවා.
අෙu ස්වාj වහෙසලා ශාසනයට ඇළ` වෙ අත
හැ.ම -යන ෙ@ $^ණ කරලා5. අෙu රෙe ශාසනය ආරෂා
ෙවලා ෙබෙ මහා සංඝර`නය Jසා5. 49ඝ කාලය
ස්ෙස අෙu රෙe ?m ආමණ dහා බැqවාම, අෙu
අෙගරවvය මහා සංඝර`නය අෙu රෙe ශාසනය ඉdhයට
අරෙගන ආෙY නැ`න/ අද අ ට ශාසනය ඉh වෙ නැහැ. ඒ
Jසා සමහර අවස්ථාවල $ශ්න ෙයන yව. ෙකෙස න3`,
අෙu ෙගරවය \කෙගන, අධ"ා`Dකබෙව h ජාය
é කරන අපට අවශ" කරන වට ටාව J9මාණය කරගන`,
අෙu ෙබ@ධ ද9ශනය ආරෂා කරෙගන ඉdhයට යන yව
වෙ` අෙu මහා සංඝර`නය හරහා පමණ5. ඒ Jසා අෙu
අමාත"ාංශෙX ෙ1ක/මා, ෙබ@ධ කටE ෙකcමසාhස්මා
ඇy අමාත"ාංශෙX nයqම Jලධාhට ස්වත වනට
ඕනෑ. ෙ/ සා Vෙශ අමාත"ාංශයක වැඩ කරන ෙකcට එන
$ශ්න, ගැටq nය1ලම Jරාකරණය කරෙගන, සමහර
ෙවලාවට ෙ/ ආzම ව"වස්ථාව` එක එන $ශ්න` එක
ව9තමාන සමාජය ළ ෙබ@ධාගම ආරෂා කරෙගන ඉdhයට
යන ඒ අය අපට ශාල සහෙයගය ලබා ෙදනවා.
úලාසනා ඪ ග මමJ, තව එක කාරණය -යලා
මෙ# කථාව අවසාන කරනවා. මම ෙ/ කාරණය $කාශ
කරෙ ?@ධශාසන අමාත"ාංශය ස/බධෙය ෙනcෙව5.
ෙශෂෙයම අද සංචාරක අමාත"ාංශෙX වැය :9ෂය
ස/බධෙය]` කථා කරන Jසා මා Jෙයජනය කරන
දැර¯යගල මැවරණ ෙකceඨාසය ගැන කථා කරනට අදහස්
කරනවා. ලංකාෙY ෙබන ෙබcෙහcම Vදරම මැවරණ
ෙකceඨාසය තම5 දැර¯යගල මැවරණ ෙකceඨාසය.
පාදයට යන හතරවැJ මා9ගය වැUලා ෙබෙ` අෙu
ආසනය හරහා5. ලංකාෙY වැSම ව9ෂාපතනය ෙබෙ`
දැර¯යගල ආසනය ළ ෙබන මාCෙබcඩ $ෙ@ශෙX. ඒ
වාෙ#ම දැර¯යගල ආසනෙX ඇC හත ආ÷ත $ෙ@ශය
ෙශෂ`වය ගනවා. ලංකාෙY dය ඇC හත එක ට
වැෙටන ෙවන` තැන ද-න ලැෙබෙ නැහැ. දැර¯යගල
තර5 එවැJ ස්ථානය ද-න ලැෙබෙ. අෙu ආසනය
-1ගල $ෙ@ශයට` ෙබcෙහcම ආසන5. න3` පV lය
කාලමාව ළ මා9ග අපහVතා Jසා අපට ශාල $ශ්න ?ණා.
ඒ කලාපය ආ÷ත කර ෙගන ෙබcෙහcම Vදර සංචාරක
කලාපය ඇ කළ හැ-5. ව9තමාන සංචාරක ව"ාපාරය`
එක ග`තාම ecotourism ඇy සංචාරක වැඩ Nෙවළ
ඇ කරන දැර¯යගල ආසනය අංක එක හැUයට ගත හැඉතා VRV $ෙ@ශය බව හැම ෙදනාම Nගනා කාරණාව. ඒ
Jසා ඉdh කාලය ළ ඇC හත ආ÷ත $ෙ@ශය සංචාරක
ක9මාතය සඳහා ෙයcදා ගැvමට yව න/ අෙu $ෙ@ශයට`
ය/ ආෙලකය ලබා ගනට yවය -යා මා ශ්වාස
කරනවා. ඒ වාෙ#ම පාදස්ථානයට යන එ මා9ගය වැ¸
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ෙබන $ෙ@ශය. ඒ Jසා ඒ ස/බධෙය]` අෙu සංචාරක
ඇමමාෙ# අවධානය ෙයc3 කරවනවා.

ග4 ෙජO< අමර3ංග මහතා

(மா மி ேஜா அமர-க)
(The Hon. John Amaratunga)

මට ස්තර Uක Cයා ෙදන. මම ඒ පැ`තට ඇ1ලා
කරන ෙබන වැඩ ෙමcනවාද -යලා බලලා අවශ" කටE
කරලා ෙදන/.

ග4 එm.ආ. සාර ෂ්ම<ත මහතා

(மா மி எ,.ஆ. சாரதீ Pம&த)

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha)

ග ඇමමJ, ඔබමාෙ# අවධානය ෙයc3 -.ම
ස/බධෙය ස්වත ෙවනවා. ?@ධශාසන අමාත"මා
ඇy nයq Jලධාhට නැවත වතාව මෙ# ෙගරවය පළ
කරD මම Jහඬ ෙවනවා.

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3මා

(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ස්5. jළඟට ග තාරානා` බස්නායක Jෙයජ"
ඇමමා.
[අ.භා.5.39]

ග4 තාරානාG බස්නායක මහතා (A8 සංෙ6ශ හා wටZ
යhතල පහfක KෙයOජP අමාතP3මා)

(மா மி தாராநா$ பGநாயக - ெதாைல$ெதாட க
ம() ஜி.ட8 உ.க.டைம+ வசதிக பிரதி அைம,ச)
(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of
Telecommunication and Digital Infrastructure)

úලාසනා ඪ ග මමJ, 2018 ව9ෂෙX අය වැය
වාදෙX RC සංෙ@ශ හා STට1 යUතල පහVක/ අමාත"ාංශය
ඇy අමාත"ාංශ -පයක වැය :9ෂ සාකඡා කරන අවස්ථාෙY
කථා කරනට අවස්ථාව ලැpම ගැන මම සෙතෂ ෙවනවා.
ෙශෂෙයම
ආ9µක වශෙය, සමාජ ය වශෙය,
ෙ@ශපාලJක වශෙය, සංස්කෘකමය වශෙය සංව9ධනය
කරා ඉdhයට යන ෙකcට ඉහාසෙX අ ආ ගම මඟ`, අෙu
පර/පරාව ගැන` බලන ට අද අ
Âව` වෙ
තාෂණය` එක බ@ධ m සමාජ පhසරයක5. ෙහට දවෙස
තාෂණය` එක බ@ධ ෙවලා ෙලකය ගම කරන රා3ව
ළට -ඒ යfණය ළට- ඉතා කSනD ඇළ` ෙවන
අපට` n@ධ ෙවනවා. අ ඒ යfණය ළට ඇළ` ෙවD
යන Eගයක තම5 අද ඉෙ.
ෙශෂෙයම අෙu අමාත"ාංශය Nබඳව කැéනe අමාත"
ග හh $නාR මැමා කථා කළා. ඒ ස/බධෙය
ෙශෂ b අදහස් එමා ෙ/ ග සභාවට $කාශ කළා. අෙu
අමාත"ාංශය ග`තාම එම× Vෙශ b කා9ය භාරය
කරනවා. ෙ/ අමාත"ාංශය යටෙ` ෙබන ICTA ආයතනය,
SLT ආයතනය, Mobitel ආයතනය N ෙ/ රෙe සෑම
ෙෂfයකටම Vෙශ b කා9ය භාරය කරන හැ-යාව ලැp
ෙබනවා. ඒ Jසා ෙ/ රෙe dEmවට, ෙ/ රෙe ඉdh
අනාගතයට, ෙ/ රටට ආෙයජන ලබා ගැvමට, ෙ/ රටට ෙ@ශ
Jමය ලබා ගැvමට තාෂණය හරහා ෙලc දායක`වය
ලබා ෙදන හැ-යාව ලැp ෙබනවා.
RC සංෙ@ශ හා STට1 යUතල පහVක/ අමාත"ාංශය
ස්ථා ත කෙළ 2015 ව9ෂෙX5. ඒ Jසා අමාත"ාංශය හැUයට
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ෙග lය අR -පය ළ Vෙශ b කා9ය භාරය
Iයා`මක කරන අපට හැ-යාව ලැ?ණා.
අෙu අමාත"ාංශය ළ ෙශෂෙය Iයා`මක කරන
වැඩසටහ -පය ෙබනවා. ඒ තම5, පාස1 ද"ාගාර
වැඩසටහන, e-GN Project එක -e-Grama Niladhari Project
එක-, ලංකා රාජ" ජාලය -LGN එක- Iයා`මක -.ම. ෙමම
ව"ාපෘ සඳහා රාජ" Jලධාhට mව ලබා 4ම ඇy
අෙන` nයq ෙ@ව1 ආයතන හරහා Iයා`මක කරනවා. ෙ/
රෙe Âව` ෙවන හැම ෙකෙනටම ෙතcර තාෂණය
අත"වශ"5. හැම ෙකෙනටම ෙතcර තාෂණය අවශ"
වෙ අ තාෂණය` සමඟ බ@ධ  nUන Jසා ෙමම අද
ෙලකය තාෂණය` සමඟ ඉතා ෙYගෙයද ඉdhයට ගම
කරන Jසා5. එම Jසා ෙතcර තාෂණය ං¢ ළමයාටද,
පාස1 යන ළමයාටද, වැSUයාටද -යලා ෙශෂ නැහැ. ෙ/ක
ෙපcRෙY සෑම ෙකෙනටම අවශ"5. අෙu අමාත"ාංශය හh
$නාR අමාත"මාෙ# නායක`වය යටෙ`, අමාත"ාංශෙX
ෙ1ක/මා, අෙ9ක ෙ1ක/මලා ඇy nයq Jලධාh,
ICTA ආයතනෙX nයq Jලධාh, SLT ආයතනෙX nයq
Jලධාh, ෙමcéෙට1 ආයතනෙX සභාපමා, ධායක
Jලධාh ඇy nයq ෙදනා ඒකරා ෙවලා වැඩ Nෙවළ
සකස් කෙළ ගමට තාෂණය ෙගන ෙගcස්, ෙහcඳ රවැnය é
කරලා, රෙe ආ9µකය ශම` -.මට5. අෙu අමාත"ාංශය
එම වැඩ Nෙවළ සඳහා පාස1 ප@ධය ෙතරා ග`තා. 2016
ව9ෂෙX සහ 2017 ව9ෂෙX පාස1 ප@ධයට පාස1 පhගණක
ද"ාගාර ලබා 4ම සඳහා !ාjය පාස1 nයය බැl ෙතරාෙගන
ෙතcර තාෂණය ලබා 4ෙ/ වැඩ Nෙවළ Iයා`මක කළා.
පාස1 ළ3ෙ# පhගණක සාෂරතාව වැS dEm -.ම
සඳහා අවශ" ස/ප` අ ඒ දවට ලබා 4ලා, ෙතcර
තාෂණය Nබඳ úCක අධ"ාපනය ලබා ගැvමට කටE කරලා
ෙබනවා. ඒ අ]ව පාස1 ප@ධය ළ කටE -.මට අෙu
අමාත"ාංශය N වැඩ Nෙවළ Iයා`මක ණා. ඒ වාෙ#ම
රාජ" ෙෂfෙX Jලධාhට අ m වැඩසටහ Iයා`මක
කරලා ෙබනවා. ඒ අයෙ# පhගණක සාෂරතාව ඉහළ
නැංමට, ඒ අයෙ# දැ]ම, ?@ය ව9ධනය -.මට අෙu
අමාත"ාංශය යටෙ` අවශ" පහVක/ ලබා 4ලා ෙබනවා. ඒ වැඩ
Nෙවළ Iයා`මක -.මට අපට හැ-යාව ලැ?ණා. එම
වැඩසටහ Iයා`මක -.ෙ/4 ICTA ආයතනය ෙශෂ b
සහෙයගය අපට ලබා Rනා. අමාත"ාංශය, ICTA ආයතනය
සමඟ ඒකරා ෙවලා ලබන වසෙ9` Iයා`මක -.මට අවශ"
වැඩ Nෙවළ අ ¾දාන/ කරලා ෙබනවා. අමාත"ාංශෙX
වැඩසටහ $මාද5 -යලා, අමාත"ාංශෙX $ගය ඉතාම R9වල5
-යලා සමහර අයෙ# ය/ ය/ ෙචදනාවලට අපට ල ෙවන
nR ණා. ඒ ෙචදනා සඳහා ග අමාත"මා ෙ/ සභාෙY4
N ලබා Rනා. අෙu අමාත"ාංශය අෙන` අමාත"ාංශ
එක සංසදය කර බලනෙකcට Vෙශ§ අමාත"ාංශය බවට
ප` ෙවනවා. අෙu අමාත"ාංශය තාෂණය` එක5 යෙ.
අෙu අමාත"ාංශය තJයම වැඩ කරන අමාත"ාංශය ෙනcෙව5.
අෙu අමාත"ාංශය අෙන` අමාත"ාංශ සමඟ ඒකරා ෙවලා
තම5 ෙ/ කටE කරෙ. අ ෙ/ වන ට Jය3 ව"ාපෘය
හැUයට !ාම Jලධාh වැඩසටහන පට ග`තා. ඒකට -යෙ
e-GN Project -යලා5.
ලංකාෙY සෑම !ාම Jලධාh මහ`මෙයටම two in one
Tab එක, printer එක, 5GB data ලබා ෙදන අ කටE
කරනවා. ඒ සඳහා අ@දකට වැය වන 3දල Jදහස් කරලා
ෙබනවා. අ ස්වෙ@ශ කටE අමාත"ාංශය` එක එක
ෙවලා ෙ/ කටE කරන බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. !ාම
Jලධාh -යන තනර, !ාම Jලධාh -යන @ගලයා ගෙ/
$ධානම Nග` Jලධාhයා5. එම !ාම Jලධාh වසෙ/ nයq
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ෙතcර, ද`ත ගබඩා ෙවලා ෙබෙ ඔ ළඟ. එම Jසා
ඔට අවශ" ස/ප` Uක ලබා Rනාම, අවශ" සහෙයගය ලබා
Rනාම ඔ හරහා, $ාෙ@:ය ෙ1ක/ කා9යාල හරහා, dස්
ෙ1ක/ කා9යාලය ම× ධ අමාත"ාංශවලට එම ෙතcර
ලබා ගන yව. එතෙකcට ෙ/ සඳහා වැS කාල ෙYලාව
ගත ෙවෙ නැහැ. අ ඒ පහVක/ ලබා Rනාම ඉතා
:ෙය එම කටE පහV කර ගන yව. ෙ/ක ඉdhෙX4
ස/බධ ෙවනවා. අ ලංකා රාජ" ජාලය -LGN Project එකආර/භ කළා. ලංකාෙY රාජ" ආයතන 3,500කට ආසන
$මාණයකට අත9 ස/බධතාව, internet ලබා 4ලා5 ෙ/
වැඩසටහන Iයා`මක කරෙ. ෙ/ වැඩ සටහ Iයා`මක
-.ෙ/4 අපට කාලය ෙගcඩ වැය ෙවනවා. අපට වැඩ කරන
ෙබන කාල මාව අ ෙවනවා.
ෙමම ව"ාපෘය ම× අත9ජාලය හරහා වැඩ කටE
පහV කරගන අපට හැ-යාව ලැp ෙබනවා. ෙ/ වැඩ Nෙවළ
N ඉdh කාලෙX4 රාජ" ආයතනවලට අවශ" පහVක/ ලබා
ෙදන අ බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. ෙශෂෙයම සංව9ධනය
ගමට ඉලක කරවන $ධානම ආයතනය තම5 $ාෙ@:ය ෙ1ක/
කා9යාලය. $ාෙ@:ය ෙ1ක/ කා9යාල හරහා !ාම Jලධාh,
සමෘ@ සංව9ධන Jලධාh, කෘ§ ප9ෙXෂණ Jලධාh,
සංව9ධන Jලධාh ඇy ෙශෂෙයම ෙෂf Jලධාh
පවා පවන ෙතcර එක සහ ජනතාව` එක බ@ධ ෙවලා
ගෙ/ සංව9ධනය ෙව]ෙව කටE කරනවා. ගෙ/ ජනතාවෙ#
අවශ"තාව Nබඳව ෙතcර වා9තා කරන ප@ධය, ඒ
මෙYදය ෙබෙ $ාෙ@:ය ෙ1ක/ කා9යාලවල5. අ ඉdh
කාලෙX4 $ාෙ@:ය ෙ1ක/ කා9යාලවලට අවශ" පhගණක
පහVක/ ලබා 4ලා, ෙතcර තාෂණ පහVක/ වැS dEm
කරන`, ඒ අයෙ# දැ]ම වැS dEm කරන` අ
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. අ
ICTA ආයතනය` එක
ස/බධ ෙවලා ෙ/ nයq ෙ@ව1 කරන කටE කරනවා.
ෙශෂෙයම ICTA ආයතනය හරහා අ තව` Iයාදාමය
කරනවා. ඒ තම5 SMART Social Circle -යන වැඩ සටහන.
ෙ/ ෙවනෙකcට !ාම Jලධාh වස/ 800ක ජනතාව ඊට අවශ"
කටE Nබඳව දැ]ව` කර ෙබනවා. !ාම Jලධාh වසෙ/
nUන $ධානම Jලධාh 5ෙදනා`, ඒ ගෙ/ nUන ස්ෙYඡා
සංධානවල $ධානම Jලධාh]` ස/බධ කරෙගන එම
වසෙ/ nUන nයqෙදනා දැ]ව` කරන වැඩ Nෙවළ අ
Iයා`මක කරනවා. !ාjය ජනතාවට ආ9µක වශෙය dEm
ෙවන`, ස්වයං \-යා කරන අයට තමෙ# ආ9µකය dEm
කරගන` ෙ/ක ෙගcඩ ඉවහ1 ෙවලා ෙබනවා. එම Jසා
ෙ/ වන ට අ 8,000ක පමණ hස ෙ/ සඳහා අ ` එක
ෙ/ වැඩ Nෙවළට ස/බධ ෙවලා ෙබනවා. ඒ Jසා අ එම
වැඩ Nෙවළ Iයා`මක කරනවා.
අ අධ"ාපන අමාත"ාංශය` එක බ@ධ ෙවලා smart
classroom වැඩසටහන Iයා`මක කරන කටE කරනවා.
ෙමම smart classroom වැඩසටහන Jය3 ව"ාපෘය හැUයට
Iයා`මක කරන අ
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. ෙ/
ෙවනෙකcට 3y ලංකාෙY dස්ක 25ම ආවරණය වන යට
අ පාස1 33 ෙතරාෙගන ෙබනවා. Jය3 ව"ාපෘය
යට ෙ/ ෙවනෙකcට අ ඒ පාස1 33ට අවශ" nයq කටE
කරලා අවස. ෙ/ මාසය අවසානෙX4 අදාළ Rහ1පව
ෙගවලා ඒ Nබඳව දැ]ව` -.ම`, ඒ සඳහා වන mව ලබා
4ම` කරලා, ලබන ජනවාh, ෙපබරවාh මාස වන ට අ ඒ සඳහා
අවශ" කටE Iයා`මක -.ම ආර/භ කරනවා. එම Jසා
ලබන ව9ෂෙX4` අ ෙ/ වාෙ# smart classroom 100
Iයා`මක කරන බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. මම ඉස්ෙස1ලා
-Yවා වෙ# ෙ/ වන ට !ාම Jලධාh ෙකceටාස මeටD එම
වැඩසටහෙ Jය3 ව"ාපෘ හැUයට $ාෙ@:ය ෙ1ක/
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පා9Cෙ/ව

[ග තාරානා` බස්නායක මහතා]

ෙකceඨාස 4 ෙතරාෙගන, එම $ාෙ@:ය ෙ1ක/ ෙකceඨාස
හතෙ9ම අයෙ# ද`තය අරෙගන, $ාෙ@:ය ෙ1ක/ කා9යාලය
හරහා ඒ වස/වලට අය` nයq ෙදනාෙ#ම ද`ත ඒකරා: කරලා
ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම !ාම Jලධාhට අවශ" පහVක/ වාෙ#ම
tab යf වෙ# ෙ@වq` අ ලබා 4ලා අවස. ෙ/ වන ට එය
සා9ථකව Iයා`මක ෙවනවා. ලබන ව9ෂෙX4 !ාම Jලධාh
වස/ 7,000ක ෙ/ වැඩ Nෙවළ Iයා`මක කරන අ
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. 3y ලංකාව රාම ඇ $ාෙ@:ය
ෙ1ක/ ෙකceඨාස 330 ළම එය Iයා`මක කරන
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. ෙශෂෙයම අමාත"ාංශය හැUයට
එය Iයා`මක කරන Jස5 අ ඒ Nබඳව දැ]ව` කෙළ.
ග මව SLT ආයතනය Nබඳව jට ෙපර අවස්ථා
-පයක4ම කථා කළා. SLT ආයතනය ග`තාම, ෙ/ රෙe
ඉතාම`ම වැදග`, ඒ වාෙ#ම ඉතාම`ම පැර¯ ආයතනය.
Vෙශ b කා9ය භාරය ඉෂ්ට n@ධ කරන ආයතනය. එම
Jසා අෙu අමාත"ාංශය යටෙ`  ලංකා ෙටCෙකc/ ආයතනය
ජනතාවට, ෙශෂෙයම පාhෙභlකයට ලබා ෙදන
සහෙයගය අ අගය කරනට ඕනෑ. එම ආයතනය එන
එනම අකා9යෂම ෙවනවා -යලා සමහර අයෙ# ෙචදනාව
?ණා. මන ආයතනය ග`ත`, ඒවා කවදාව` එවරම :
dEmව කරා ගම කරෙ නැහැ. හැබැ5, dEmව කරා
යනෙකcට අෙයග ෙබනවා. ඒ අෙයගවලට 3ණ ෙදන
n@ධ ෙවනවා. ෙටCෙකc/ ආයතනය තර ෙනcෙව5, ඕනෑම
ආයතනය : dEmව කරා ළඟා ෙවන කටE
කරනෙකcට අෙයගවලට 3ණ ෙදන n@ධ ෙවනවා. ඒ
අෙයග හðනාෙගන ඉdhයට යන තම5 අ බලාෙපcෙරc`
ෙවෙ.
ෙ/ අවස්ථාෙY4,
සභාපමා, ඒ වාෙ#ම ධායක
Jලධාhමා ඇy nයq ෙසවකයට` ස්වත ෙවනට
ඕනෑ, ය/ ය/ අවස්ථාවල ගැටqකාh ත``වය ඇ ණ`,
Vහද:ව කථා කරලා ආයතනය හැUයට ඒවා සාකඡා
මා9ගෙය සඳාෙගන, "ෙ/ අෙu ආයතනය. අ ෙ/ක
වැෙටන ෙදන ෙහcඳ නැහැ. අෙu ආයතනය ඒ ත``වයට
ප`ෙවන ෙදන ෙහcඳ නැහැ." -යන ෙතනාව`,
අෂ්ඨානය` එක වැඩ කරලා, ෙ/ වන ට SLT ආයතනය
ය/ තැනකට ෙගනැ1ලා pම ගැන. එම Jසා අද  ලංකා
ෙටCෙකc/ ආයතනය එදාට වඩා :ෙය ලාභ ලබන
ආයතනය බවට ප`ෙවලා ෙබනවා. SLT Group එක -SLT
සúහ ව"ාපාරය- ග`තාම, ෙශෂෙයම 2016 ව9ෂෙX පමණ
 ය1 DCයන 4,109ක ලාභය ලබාෙගන ෙබනවා. ඒ
වාෙ#ම SLT ආයතනය පමණ ලාභ ලබා ෙබනවා,  ය1
DCයන 2,469. ඒවාට අදාළ අප ළඟ ෙබන 2011, 2012,
2013, 2014 ව9ෂවලට අදාළ nයq ෙතcර ද ඇyව nයq C
ෙ1ඛන මම සභාගත* කරනවා.
úලාසනා ඪ ග මමJ, අපට අෙයග \සකට 3ණ
ෙදන n@ධ ෙවලා ෙබනවා. ෙ/ ෙලකෙX නව තාෂණය`
එක ගම කරන Eගයක5 අප ඉෙ. ඒ තාෂණයට අ
3ණ ෙදන ඕනෑ. අq` තාෂණය එනවා. jට මාස
tපයකට ෙපර SLT ආයතනය පට ග`තා, අත9ජාල
පහVක/ :ෙය වැS dEm -.මට. අ ඒ වැඩ Nෙවළ -

———————————* 8යAZල ඉMTපG ෙනකරන ල:.

ஆவண: சம%பிக%படவி$ைல.
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fiber optic internet - අq ආර/භ කළා, මාතර $ෙ@ශෙX.
එතැJ තම5 අප එය පට ග`ෙ`. ෙ/ වැඩ Nෙවළ ළ ෙ/
අත9ජාල පහVක/ ඉතාම :ෙය ලැෙබන ෙකcට ෙහට
දවෙස ෙ/ රෙe ඉdh පර/පරාවට ෙ/ තාෂණය ඉතාම ෙහc
ලබා ගන yව වාතාවරණය J9මාණය වනවා. ඒ Jසා
ෙශෂෙයම ෙ/ රෙe ෙහට දවස -අනාගතය- ෙව]ෙව නව
තාෂණය ලබා 4ම ෙකෙ9 Vෙශෂ b අවධානය අප
nයqෙදනාටම ෙයc3 කරන nR ෙවනවා. එය අමාත"ාංශය
හැUයට අපට තර තJවම කරන අමා5. ෙශෂෙයම
ෙ/ අමාත"ාංශය තJව ගම කරන අමාත"ාංශය ෙනcෙව5.
අමාත"ාංශ tපය එක බ@ධ ෙවලා5 අප කටE කරෙ.
අෙu අමාත"ාංශය ෙසවා සැපE/ක හැUයට5 කටE
කරෙ. SLT ආයතනය, ෙමcéෙට1 ආයතනය, ICTA
ආයතනය, අෙu අමාත"ාංශය ආd nයq ආයතන ඒකරා ෙවලා
ෙ/ කරෙ හැම රාජ" ආයතනයකටම, හැම රවැnයටම,
හැම පාhෙභlකයටම ෙසවාව. ඒ Jසා ෙහට දවෙස ෙ/
රටට අත"වශ" කරන තාෂණය ලබා 4ම සඳහා අවශ" මඟ
පාදන එක තම5 අෙu අමාත"ාංශය හරහා කරෙ. ඒ සඳහා
Vෙශ§ b කැප -.ම, Vෙශ§ b දායක`වය අෙu
අමාත"ාංශය ම× ලබා ෙදනවා.
úලාසනා ඪ ග මමJ, jට ෙපර කථා කළා, අෙu
ග තාරක බාල¾hය මමා. ඒ මමා සඳහ කළා අෙu
අමාත"ාංශයට  ය1 éCයන 15 ලැéලා යද/ කර
ෙබෙ  ය1 éCයන 25 -යන එක. ඒ Nබඳ පැහැdC
-.ම ග හh $නාR අමාත"මා කළා. එය නැවත සඳහ
කරන අවශ"තාව නැහැ -යලා5 මා තෙ.
අෙu අමාත"ාංශයට ලැෙබන 3ද1 $මාණය අ]ව කටE
-.ම සඳහා අපට කාලය ගත ෙවනවා. තාෂණය ලබා
ගනවා වාෙ#ම ෙම ෙලc Iයා පUපාUය ෙබනවා. එයට
කාලය යනවා. ෙ/ Iයා පUපාUය ළ එෙහම එක පාරටම
aR aරණ ගන අපට අමා5. ඒ සඳහා කාල පhෙ'දය
යනවා. ඒ සඳහා අවශ" úCක අS තාලම දැjෙ/ වැඩ Nෙවළ
පVlය අR එකහමාර ළ Iයා`මක කළා. ඒ සඳහා අවශ"
පhසරය ෙ/ වන ට සැක අවසාන5. දැ එය Iයා`මක
කරන අවයට ඇ1ලා5 ෙබෙ.
úලාසනා ඪ ග මමJ, අෙu අමාත"ාංශය අq`
අමාත"ාංශය. අq` අමාත"ාංශය හැUයට අෙu අමාත"ාංශය
ෙ/ ෙග lය අR න ළ Vෙශ§ දායක`වය ෙ/ රට
ෙව]ෙව දවා ෙබනවා -යන එක පැහැdCවම -යන
ඕනෑ. අෙu රටට තාෂණය අත"වශ" Eගයක අ ඒ තාෂණය
ෙදන බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. අෙu අෙන` අමාත"ාංශවල
ග අමාත"මලා ඇy nයqෙදනාෙග මම ෙබcෙහcම
ඕනෑකD
ඉ1ම
කරනවා,
ත3නාෙසලාෙ#
අමාත"ාංශවC]` ඒ සඳහා සහෙයගය ලබා ෙදන -යා. ඒ
ඉ1ම -.ම සඳහා මම ෙමය අවස්ථාව කර ගනවා.
තාෂණය -යන ෙ@ ඉdhෙX4 දවට පමණ ෙනcව,
වැSUයට පමණ ෙනcව Âව` වන හැම රවැnයටම
අවශ"5. ඒ Jසා ඉdhෙX4 අ
බලාෙපcෙරc` වනවා,
දවෙ# ඉඳලා, තණයා, වැSUයා, ෙජ"ෂ්ඨ රවැnයා,
ාDකයා දවාම තාෂණය ලබා ෙදන වැඩ Nෙවළ
Iයා`මක කරන. ඒ සඳහා අෙu අමාත"ාංශය`, ICTA
ආයතනය`, SLT ආයතනය සහ ෙමcéෙට1 ආයතනය` එකට
බැñ ෙබනවා. රාජ" අංශය dEm කරන, ෙ/ රෙe ආ9µකය
dEm කරන, $වාහන ෙෂfය dEm කරන, සංචාරක
ෙෂfය dEm කරන, අධ"ාපන ෙෂfය dEm කරන අපට
ෙදන yව උපhම සහෙයගය ලබා 4ෙ/ කටE`ත ෙ/ වන
ෙකcට` අ ආර/භ කර ෙබනවා. ඔබ nයqෙදනාෙග මම
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ෙබcෙහcම ෙගරවෙය Eව ඉ1ලා nUනවා, අදාළ
අමාත"ාංශවC අපට ලබා ෙදන සහෙයගය ෙ/ ලබා ෙදනවා
වාෙ#ම ෙහට දවෙස4` තවRරට` ලබා ෙදන -යා.
úලාසනා ඪ ග මමJ, අෙu අමාත"ාංශෙX
ග ෙ1ක/මා, අෙ9ක ෙ1ක/මලා, අෙ9ක
ෙ1ක/Dයලා ඇy nයq Jලධාhට`, ICTA ආයතනෙX
අධ"ෂDය, සභාපDය ඇy nයqෙදනාට`, SLT
ආයතනෙX අෙu ග සභාපමා ඇy ධායක Jලධාh
nයqෙදනාට` මා ස්වත ෙවනවා, ධ බාධක, අෙයග
මධ"ෙX එමලා කළ කැප -./ ෙව]ෙව. අෙu
අමාත"ාංශය වාෙ#ම SLT ආයතනය` ධ බාධක, අෙයග
රායකට 3ණ ෙදනවා. තවම` ඒවා ෙබනවා. $ශ්න නැවා
ෙනcෙව5; ෙබනවා. හැබැ5 ඒවාට ත3නාෙසලා ෙබcෙහcම
Vහද:Cව 3ණ ෙදනවා. ධ ගැටq පැන නැÛ ෙබනවා. ඒවා
ගැන සාකඡා කරD අ ඉdhයට යනවා. ඉdhයට යන ඒ ගමන
සඳහා දායක`වය දැම Nබඳව ඔබ nයqෙදනාට මම
ස්වත ෙවනවා.
අමාත" ග හh $නාR මැමා ෙ/ සඳහා ෙශෂ b
දායක`වය ලබා ෙදනවා. ධ ෙචදනාවලට ල ෙවන න3`,
එමා ෙබcෙහcම ශම`ව ෙමම අමාත"ාංශය ඉdhයට ෙගන
යන කටE කරනවා. ඒ Jසා ඒ ස/බධව එමාට Vෙශෂ b
ස්ය ද කරන ඕනෑ.
ඊළඟට, මම ෙ/ ෙYලාෙY ?@ධ ශාසන අමාත"ාංශය ගැන`
වචන ස්ව1පය කථා කරන කැමැ5. ?@ධාගම, ?@ධ
ශාසනය -යෙ අෙu රටට ඉතාම වැදග` ෙදය. මම තන
යට ශාසනෙX Vෙශ b සංව9ධනය සඳහා ෙමවර අය
වැෙය ශාල වශෙය 3ද1 $පාදන ෙව කරලා ෙබනවා.
මෙ# dස්කෙXම නායකෙය වන අෙu ග ගාDþ ජයම
ෙපෙ9රා මැමා ?@ධ ශාසන අමාත"වරයා හැUයට කටE
කරනවා. ?@ධ ශාසනය Nබඳව මනා අවෙබධය, අ` දැtම
ෙබන ඒ වාෙ#ම ශාසනය
Nබඳව ලැdයාව ෙබන
නායකෙය හැUයට ඇමමා ඒ ස/බධව Vෙශෂ b Iයා
මා9ගය ආර/භ කර ෙබනවා -යන එක ෙ/ ෙබන
ෙතcර අ]ව ෙහN ණා. ඇ`තටම මට ඒ ගැන සෙතෂ5.
ග ඇමමJ, ඔබමා ණෑගල dස්කය Nබඳව
දනවා. මම ඒ ගැන ඔබමාට -යන අවශ" නැහැ. ඔබමා
අපට වඩා ෙබcෙහcම පhණත ෙ@ශපාලනඥෙය; ණෑගල
dස්කය Nබඳව ෙහcඳ අවෙබධය ෙබන නායකෙය.
එම dස්කෙX ටා ෙබන ෙවෙහර හාර Nබඳව, රජමහා
හාර Nබඳව ඔබමා දනවා. මම Jෙයජනය කරන ග1ග3ව
මැවරණ ෙකceඨාසය, ඉතාම Rෂ්කර මැවරණ ෙකceඨාසය.
එම මැවරණ ෙකceඨාසෙX ෙශෂෙයම අ]රාධර Eගයට
අය` රජමහා හාර වාෙ#ම Rෂ්කර හාරස්ථාන ෙබනවා. ග
ඇමමJ, ඒවා Nබඳව` ත3නාෙසෙ# අවධානය ෙයc3
කරන -යා මම ෙ/ අවස්ථාෙY ෙබcෙහcම ෙගරවෙය Eව
ඉ1ලා nUනවා. එම හාරස්ථානවල සංව9ධනයට ඔබමාෙ#
මැdහ`ම ලබා ෙදනවා වාෙ#ම, අෙන dස්කවල
Iයා`මක කරනවා වාෙ# ඔබමාෙ# නායක`වෙය E
කDrව ණෑගල dස්කයට` ප` කරලා ශාසනය dEm
කරන ඔබමාෙ# දායක`වය දවන -යලා මම
ඔබමාෙග ෙබcෙහcම ෙගරවෙය ඉ1ලා nUනවා.
අෙu මැවරණ ෙකceඨාසවල`, අෙන පැවල` අන"
ආගDකය nUනවා. ඒ Jසා ෙක1, ප1C ආdෙය
සංව9ධනය සඳහා` ඔබමාෙ# දායක`වය දවලා, ඒවාට`
අවශ" පhසරය J9මාණය කර, ආධ"ා`Dක සංව9ධනය ඇ

කරලා, ෙහට දවෙස යහප` රවැnය hස é කරන අ
කටE කළ E5. ඒ සඳහා ෙහcඳම ෙතතැන තම5 පසල,
ප1Cය, ෙකල -යන ස්ථාන. ෙහට දවෙස යහප`
රවැnෙය é කරලා ෙදන -යන එක තම5 හැම
ආගම-ම අමට -යැෙවෙ. ෙ/ ස/බධෙය
ඔබමාට Vෙශ b කා9ය භාරය පැව. ෙබනවා. ඔබමාට
එය ඉෂ්ට කරන yව. ඔබමා ෙබcෙහcම දෂ, ෙබcෙහcම
Iයා: නායකෙය; ?@ධ ශාසනය
Nබඳව ෙහcඳ
අවෙබධය ෙබන නායකෙය. ඒ Jසා ණෑගල
dස්කයට` එවැJ වැඩ Nෙවළ සකස් කර ෙදන -යන
ඉ1ම මම ඔබමාට ඉdhප` කරනවා. ඒ සඳහා අෙu
සහෙයගය උපhමෙය ෙබනවා -යන එක` ෙ/ අවස්ථාෙY
මම සඳහ කරනවා.
ඊළඟට, සංචාරක අමාත"ාංශය Nබඳව` වචන ස්ව1පය
කථා කරන ඕනෑ. අෙu ග ෙජ අමරංග මැමා ෙමතැන
ඉනවා. එමා අR ගණනාවක පළ@ද ෙබන,
ෙබcෙහcම අ` දැt/ ලබා ෙබන නායකෙය. මම Jෙයජනය
කරන $ෙ@ශය අ]රාධර නගරයට මා5/ව ෙබන Jසා, එම
$ෙ@ශවල` සංචාරක ක9මාතය වැSdEm කර ෙදනය
-යලා මා ඉ1ලා nUනවා. ඒ වාෙ#ම අද dන වාදයට ග`
අෙන අමාත"ාංශ හරහා ෙකෙරන කා9ය භාරය` අගය කරD,
එම අමාත"ාංශවල ග අමාත"මලාට ඒ කරන කා9ය භාරය
සඳහා ශය, ෛධ9යය ලැෙ¬වා -යලා $ා9ථනා කරD මා
Jහඬ ෙවනවා. ෙබcෙහcම ස්5.

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3මා

(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ස්5. jළඟට, ග ඒ.·. Vn1 ෙ$මජයත ඇමමා.
[අ.භා.6.00]

ග4 ඒ.~. fZ ෙ.මජය<ත මහතා (AදPා, තා+ෂණ හා
පෙෂණ අමාතP3මා)

(மா மி ஏ.. Aசி8 பிேரமஜய&த
ெதாழி8].ப ம() ஆரா^,சி அைம,ச)

-

வி@ஞான,

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Science,
Technology and Research)

úලාසනා ඪ ග මමJ, වැය :9ෂ 196 යටෙ` අද dන
අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙY4 වාදයට ගනා ද"ා,
තාෂණ හා ප9ෙXෂණ අමාත"ාංශෙX ෂය ස/බධව ෙපර
වෙY ග (ෛවද") නCද ජයස්ස මමා`, සවස්
වෙY ග Jහා1 ගලuප` මමා` කm -පය
දැbවා. ඒ වාෙ#ම ග (මහාචා9ය) ආ මාරnංහ මමා`
ෙ/ ෂයය ස/බධෙය කm දැම කළා.
මම 3Cම එම කm දැම ස/බධව ෙකU Nර
ෙදන ඕනෑ. ඒ ග මමලා ඉdhප` කළ අදහස් ළ
සඳහ ෙz, ෙශෂෙයම ද"ාව, තාෂණය -යන ෂය
සමාජය අතරට ෙගන ෙනcයෑම N ෙහ අ මeටම- යෑම
Jසා, ෙනcෙය මාධ" N Dථ"ාදෘෂ්Uක මත සමාජගත
-.මට දරන උ`සාහය ස/බධෙය යම කළ E5 -යන
කාරණය5. ෙ/ක කළ E`ෙ` මාධ" Nම5 -යන
කාරණය` මම ෙම4 සඳහ කරන ඕනෑ. ෙමcකද, මාධ"ම
තම5, ෙ/ Dථ"ාදෘෂ්Uක මත, ද"ා`මකව සනාථ කළ ෙනcහැකm සමාජගත -.ම සඳහා ෙබcෙහ ට ෙපල( ෙබෙ.
 ලංකා පවාv සංස්ථාවට මම ස්වත ෙවනවා, සෑම
òහස්පදා dනයකම රා 10.00ට ආර/භ කරන, "යථා ප"

3603

පා9Cෙ/ව

[ග ඒ.·. Vn1 ෙ$මජයත මහතා]

වැඩසටහන ම× එවැJ Dථ"ාදෘෂ්Uක මතය
Nබඳව
ද"ා`මක !හය -.ම සඳහා ඔ දරන $ය`නයට. ද"ා,
තාෂණ හා ප9ෙXෂණ අමාත"ාංශෙX ස/බ¨කරණය යටෙ`
ඒ සඳහා අ කටE කරලා ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම දැ  ලංකා
^ව RC සංස්ථාව ම×]` ෙ/ හා සමාන වැඩසටහ ආර/භ
කර ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම ෙ1හස් ආයතනය ම× කලාප
හැUයට ව` පත භාෂා ෙනම 3¤ණය කරලා ඒවා පාස1
අතර ෙබදාහැ.ම සහ සමාජගත -.ම සඳහා කටE ෙකෙරD
පවනවා. ඒ වාෙ#ම ෙම4 සඳහ කර ද"ාව, තාෂණය,
ඉංTෙ සහ ග¯තය -Science, Technology, Engineering
and Mathematics - STEM- -යන ෂය ෙෂf Nබඳව
ෙබන අධ"ාපනය $සංස්කරණය ෙ/ වැදග`කම` ෙප]/
කරලා Rනා. ඒ ෙව]ෙව අ අරෙගන ෙබන යවර
ස/බධෙය මෙ# කථාව N කm දැමට මා
බලාෙපcෙරc` ෙවනවා. ෙශෂෙයම මම සඳහ කරන
ඕනෑ, අද ද"ාව, තාෂණය සහ නෙව`පාදන ෂයය ෙ@:ය
වශෙය ග`ත`, අෙu ධ ශ්වද"ාල සහ ප9ෙXෂණ
ආයතන ම× පව`වන ජාත"තර හා කලා»ය ස3yවල4`, ඒ
වාෙ#ම එස` ජාaෙ# සංධානය සහ අ]බ@ත
සංධානවල සහ ජාත"තර ස3yවල4` අද $3ඛ මාතෘකාව
ෙවලා ෙබන බව. ෙශෂෙයම පhසරය, ද"ාව, තාෂණය හා
නෙව`පාදනය -යන ෂයය ෙදක අද $3ඛස්ථානය ගනවා.
ෙමcකද, එස` ජාaෙ# සංධානෙX මැdහ`ෙම 2015
ව9ෂෙX හðවා Rන රසර ඉලකය - Sustainable
Development Goals, SDGs -17 Jසා. ඒක අෙu ගාDþ
ජයම ෙපෙ9රා මැමාෙ# අමාත"ාංශෙX එක ෂය.
ෙම5 9 ඍ´වම ද"ාව, තාෂණය හා නෙව`පාදනය හා
ස/බධ ෙවන අතර, සෑම ඉලකයම ද"ාව, තාෂණය හා
නෙව`පාදනය සහ ප9ෙXෂණ පදන/ කර ගJD තම5 අද
අපට සð/ ෙසcයනට nRෙවලා ෙබෙ.
ෙම4 මා ෙපවා ෙදන ඕනෑ, ෙලකෙX dEm රටව1 අද
ඒ dEm -යන මeටමට ඇ1ලා ෙබෙ, nය ආ9µකය
ශම` කරෙගන ඉdhයට ඇ1ලා ෙබෙ ඒ රටව1
කාලාතරය ස්ෙස ෙ/ ෙෂfය ළ ප9ෙXෂණ සහ
සංව9ධනය සඳහා ඒ අයෙ# දළ ෙ@:ය Jෂ්පාdතෙය - GDP
එෙක - nයයට 2කට වැS $මාණය- වැය කළ Jසා5.
ආnයාෙY ග`ෙතc` ජපානය, දm ෙකchයාව, ඉ ෙමහා
මැෙ1nයාව, nංගu[ව, නය, බටර ෙලකය ග`ෙතc`,
ඇෙමhකාව, )තාන", ජ9මJය, $ංශය, ඊායලය වැJ රටව1 අද
ආ9µක වශෙය ශම` ෙවලා ෙබෙ ප9ෙXෂණ සහ
සංව9ධන සඳහා nය දළ ෙ@:ය Jෂ්පාdතෙය - GDP එෙකnයයට 2ට එහා වැය කර Jසා5. $ශ්නය ෙවලා ෙබෙ
මැd ආදාය/ ලබන රට හැUයට පhව9තනය ෙවච අෙu රෙe
ෙකc5 තර/ $මාණය ප9ෙXෂණ සහ සංව9ධන කටE සඳහා
අ වැය කරනවාද -යන කාරණය5. ඉහාසෙX nට ග`ෙතc`
අද ෙවනෙකcට` nයයට 0.1ක $මාණය තම5 අෙu දළ ෙ@:ය
Jෂ්පාdතෙය ප9ෙXෂණ සහ සංව9ධන කටE සඳහා අ වැය
කරෙ. අෙu රෙe dEm b ෙප@ගCක අංශය නැහැ.
ෙශෂෙය බටර රටවල ප9ෙXෂණ සහ සංව9ධනය සඳහා
3ද1 ෙව කරෙ ෙප@ගCක අංශය5. ඇෙමhකාව
ග`ෙතc`, ඒ සඳහා වැSර $ශතය 3ද1 ෙව කරෙ
ෙප@ගCක අංශය5. ජපානය` එෙහම5. ඒ ඕනෑම රටක
එෙහම5. න3` අෙu වාෙ# රටවල එවැJ dEm ෙවච
ෙප@ගCක අංශය තවම ෙනcමැ Jසා ඒ කා9යභාරය එතරා
මeටම දවා රජයට කරන ෙවනවා. උදාහරණය වශෙය
jට වසර -පයකට ෙපර ආර/භ කර නැෙන තාෂණ
ද"ාගාරය - SLINTEC එක - ෙහමාගම Uපන rෙ/4 එ
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$ා#ධනය ස/[9ණෙය රජයට දරන nR ණා. එය
Iයා`මකභාවයට ප`ෙවනෙකcට ෙප@ගCක අංශය ස/බධ
ෙවලා
අද
ආද9ශය
හැUයට
රාජ"
ෙප@ගCක
හ1කාh`වය - Public Private Partnership -PPP - බවට
පhව9තනය කරලා ඉdhයට යන yවකම ලැéලා ෙබනවා.
ෙ/ ආකාරෙX ආද9ශය තම5 අ ඉdh කාලය ළ අෙන`
ෙෂfය ස/බධෙය]` හðවා ෙදන බලාෙපcෙරc`
ෙවෙ.
අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙY45 අ ෙ/ කථා කරෙ.
ෙ/ අය වැෙX ෙබන $ධානම ගැටqව ෙමcකද? මන
ෙ@ශපාලන පෂය බලෙX Uය`, මන 3ද1 ඇමවරෙය
Uය` ෙබන ෙලcම $ශ්නය තම5, ආනයනය සහ
අපනයනය අතර ෙබනා b ෙවෙළඳ ෙශෂ පරතරය ෙග/
ෙශෂයට බලපෑම; ඒක ජංගම lmමට බලපෑම.
අෙu රෙe nයq ආනයනය සඳහා දළ වශෙය ව9ෂයකට
ෙඩcල9 éCයන 20 වැය කරන nR ෙවලා ෙබනවා. ඒ
වාෙ#ම, අෙu රෙe nයq අපනයනය සහ ෙසවාවෙග ලබා
ගත හැ- ආදායම ෙඩcල9 éCයන 125. ෙඩcල9 éCයන 8 b
ෙ/ පරතරය යවා ගැvම5 úCක $ශ්නය බවට ප` ෙවලා
ෙබෙ. පVlය වකවා] ළ4 ලබා ග` ණය ෙගවන කාලය
-ෙමරන කාලය- ඉdh කාලය ළ එළෙඹන Jසා, ඒවා ෙගම
ආර/භ කරන ෙකcට 2019 ව9ෂය වන ට ෙ/ පරතරය තව`
ෙඩcල9 éCයන 4- වැS ෙවනවා. දැ, ෙ/ පරතරය යවා
ගෙ ෙකcෙහcමද? ෙමන ෙමතැන5 ෙබන $ශ්නය. අෙu
සා/$දා5ක අපනයන වෙ ෙ`, ෙපc1, රබ9. ෙපc1 ගැන
න/ දැ -යන ෙදය නැහැ. ෙපc1 අපට` $ශ්නය ෙවලා
ෙබෙ. ෙ@ශ^¯ක බලපෑම Jසා, වැස්ස අම Jසා ෙපc1
ඵලදාව අ ෙවලා ෙබනවා. අෙන පැ`ෙත, අම` ෙලස
ෙපc1 ඉඩ/ කeU කරලා ක9මාත සහ ෙවන` ෙ@ බවට
පhව9තනය -.ම Jසා` ඵලදාව අ ෙවලා ෙබනවා. එතැන4,
අපනයනය සඳහා ෙනcෙව5, පhෙභජනය සඳහා` ෙපc1 ඵලදාව
$මාණව` ෙනcවන ෙYලාවක, ෙපc1 අපනයනය කරලා අෙu
සා/$දා5ක ආදාය/ මා9ග අ හදා ගෙ ෙකcෙහcමද?
ෙ` ක9මාතය ග`තාම, nයයට 20- ෙ` ක9මාතෙX
ඵලදාව අ ෙවලා ෙබනවාය -යලා අ දනවා. ෙ@ශ^¯ක
බලපෑම සහ ෙශෂෙයම ෙපcෙහcර සහ රසායJක ¤ව" භාත
-.ම මාම N Jරායාසෙයම ෙ/ ත``වයට ප` ෙවලා
ෙබනවා. එෙහම බැqවාම, ෙ` අපනයන ආදායම` අ ෙවලා
ෙබනවා.
ඊළඟට, රබ9 ක9මාතය. අද කෘම වශෙය ද"ා`මක
dEmව Jසා, dEm රටව1 ෙවන` ෙෂfවලට යන Jසා අද
ස්වාභාක රබ9 භාත -.ම අ ෙවලා ෙබනවා. එෙහම
බැqවාම, එතැන` ඒක අ ෙවලා ෙබනවා.
ඊළඟට ෙමcකද ආෙY? ඇඟq/ ක9මාතය. ඇඟq/
ක9මාත ෙෂfයට අද ෙමcකද ෙවලා ෙබෙ? අද
ඇඟq/ ක9මාතය ෙලක ෙවෙළඳ ෙපcෙළ ශාල තරගය
බවට ප` ෙවලා ෙබනවා. අප` සමඟ නය, යeනාමය,
බං#ලාෙ@ශය වැJ රටව1 තරග කරනවා. දැ අපට ෙමcකද
කරන ඉh ෙවලා ෙබෙ? අ භාzඩවල Dල අ
කරන ඕනෑ; ඒ වාෙ#ම, ^ණා`මකභාවය වැS කරන ඕනෑ.
Dල අ කරෙ ෙකcෙහcමද? අපට Dල අ කරනම බැහැ.
ෙමcකද, දm ආnයා] කලාපෙX RC ඒකකයක වැSම
hවැය දරන රට ලංකාව5. ඒ ආකාරයට RC ඒකකයකට
වැSම hවැය දරන ෙකcට, අප හා තරග කරන රටවල
අපනයනය සමඟ සැසñෙ/4 අෙu ඇඟq/ Jෂ්පාදන ඇy
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ෙවෙළඳ ෙපcළට යවන අපනයන භාzඩවල ඒකක Dල තරගකා.
ෙලස වැS5. එෙහම න/, ඊළඟ ක1පය ෙමcකද?
Jෂ්පාදනවල
^ණා`මකභාවය
වැS
-.ම5.
එවැJ
^ණා`මකභාවය
වැS
කරෙ
ෙකcෙහcමද?
^ණා`මකභාවය වැS කරන න/, ද"ාව, තාෂණය සහ
ප9ෙXෂණය අ ෙයcදා ගන ඕනෑ. ඒ ෙව]ෙව අ 3ද1
යද/ කරෙ නැ`න/, අපට ඒක කරන` බැහැ. එ5
ලැෙබන $ඵලය ෙමcකද? අනාගතෙX4 ෙකc5තර/ GSP Plus
සහනය ලැ?ණ`, ඒකක hවැය වැS න/, ^ණා`මකභාවය අ
න/, ජාත"තර ෙවෙළඳ ෙපcෙළ අෙu භාzඩය තරග කරන
yව මeටමකට ෙගන එන බැහැ. ඒ Jසා, ෙ/කට ෙදන
සðම අපට එක පැ`ත- ෙ/ ෙෂfය N ලබා ෙදන
yවකම ෙබනවා.
අෙන පැ`ෙත ග`තාම, අෙu ෙදස්ගත Dක5
ව9ෂයකට එවන ෙ$ෂණ $මාණය සාමාන"ෙය ව9ෂයකට
ෙඩcල9 éCයන 8 වශෙය]5 ?ෙz. ඒක අද ඉහළ යෙ
නැහැ; ෙඩcල9 éCයන 7, 8 අතර $මාණයක පවනවා. මැද
ෙපරdග රටවල ෙත1 Dල පහළ යාම` එක, ඒ රටවල
ෙබනා b ආ9µක $ශ්න` එක, ෙ$ෂණ $මාණය අ
ෙවනවා; අෙu ෙදස්ගත ම ෙවෙළඳ ෙපcළ, අෙu ෙදස්ගත
Dක5 $මාණය අ ෙවනවා. එෙහම ණාම අපට එතැන`
ගැටqව ඇ ෙවනවා. ෙ@ශ^¯ක ප9යාස, ෙලක ආ9µක
ත``වය, අෙu අපනයන ආදායම අම, ආනයන යදම
වැSම යන ෙ/ කm nය1ල` එක ෙ/ අය වැය පරතරය
යවලා, අ ෙවෙළඳ ෙශෂය ෙග/ ෙශෂය සමඟ ගළපා ගෙ
ෙකcෙහcමද -යන කාරණයට අපට 3ණ ෙදන nR වනවා.
එ4, ෙලකෙX dEm m රටව1 ආද9ශයට ගJD, ද"ාව,
තාෂණය සහ නෙව`පාදන පදන/ කරග` ආ9µකයකට
යන අපට nR වනවා. ඒ Jසා තම5 ඒ සඳහා පදනම හැUයට
2018 වසර ෙව]ෙව අ vල හhත අය වැය, ව"වසාය පදන/
කර ග`ත අය වැය ඉdhප` කෙළ. එෙහම න/ එතැJ එහාට
ව"වසාය පදන/ කර ග`ත ආ9µකයකට යන න/,
නෙව`පාදන ඇ ෙවන ඕනෑ, ප9ෙXෂණ ෙකෙරන ඕනෑ,
ඒවා සංව9ධනය ෙවන ඕනෑ, ඒ nය1ල  ය1 සත බවට
පhව9තනය කරන ඕනෑ. එෙහම කරන න/, අ ෙකcෙහcමද
එතැනට යෙ -යන කාරණය aR කරන ඕනෑ. ඒ සඳහා
අවශ" වැඩ Nෙවළ මද? ඒ සඳහා ය/ පදනම ඇ කරන
ඕනෑ. ෙකcෙහcමද ඒ කා9යය කරෙ -යලා මම ඉdhෙX4
කm ඉdhප` කරන/.
ෙශෂෙයම dව5න රා $ාෙ@:ය ෙ1ක/ ෙකceඨාස
මeටD දාතා මධ"ස්ථාන 266 rවලා, ද"ා ෂයය,
තාෂණය $චCත -.ම සහ !ාjය මeටD m/ කරනවා.
උෙ@ එක කµකෙය -Yවා, සාමාන" ෙපළ, උසස් ෙපළ භාග
$ඵල ලබා ගැvමට තම5 දාතා මධ"ස්ථානයට යෙ
-යලා. නැහැ. එතැJ එහාට lය කා9යභාරය එතැJ
ෙවනවා. ඒ සඳහා අෙu 750ක පමණ Jලධාh, ද"ා
උපාධාh ඒ මධ"ස්ථානවලට ස/බධ කරලා ෙබනවා. ඒ
ම× R m වැඩසටහන පමණ ෙනcෙව5 ෙකෙරෙ.
ITI ආයතනය වාෙ# ආයතනවC කරනාb ය/ ය/
නෙව`පාදන, ෙසcයා ගැv/, තාෂණය සමඟ වමා කරලා,
!ාjය ක9මාත ශම` කරෙ ෙකcෙහcමද -යන කm
ඉdhයට ෙගන යෑම සඳහා තම5 දාතා වැඩසටහන සකස් ෙවලා
ෙබෙ. රෙe ආ9µකය ශම` -.ම සඳහා අ ඒවා
තවRරට` ෙයcදා ගැvමට කටE කරD පවනවා.
ඊළඟට, ෙශෂෙයම අ අද අවධානය ෙයc3 කරෙ,
ඉdhෙX4 නැó එන නෙව`පාදන ම×, ප9ෙXෂණ ම× කරන

3606

ද"ා`මක ෙසcයා ගැv/ - emerging technologies - සමඟ
ඉdhයට යෑමට5. ෙ/ සඳහා දැ අෙu අමාත"ාංශය දැම
සකස් කරලා ෙබනවා, “Innovating Sri Lanka” -යලා, පVlය
ව9ෂෙX STS Forum එක පැවැ`bවාට පස්ෙස. ඒ අ]ව අ
$ධාන ෙෂf tපය ෙව කරෙගන ෙබනවා. Robotics, Âව
තාෂණය- biotechnology-, ¾9ය බලශය - solar energy-,
ජාන තාෂණය - genomics-, යාක සහ ඉෙලෙÙcJක
ද"ාව - mechatronics-, කෘම ?@ය -artificial intelligence-,
JJ තාෂණය -නැෙන තාෂණය- වැJ ෙෂf අ එ4
ෙතරා ෙගන ෙබනවා. ෙ/ අමාත"ාංශය N සහ ඒ ආයතන
N ඒ ෙෂf ඉdhයට ෙගන යD, ඒවා සමාජගත කරD,
රෙe ආ9µකයට ශය ලබා ෙදන වැඩසටහ Iයා`මක
කරෙ ෙකcෙහcමද -යන කාරණය ස/බධෙය අ
අවධානය ෙයc3 කර ෙබනවා. ෙම4 මම සඳහ කරන
ඕනෑ, 2017 ව9ෂෙX4 ද"ා, තාෂණ හා ප9ෙXෂණ
අමාත"ාංශය ම× nR කරන ලද Iයාකාරක/ Nබඳ ෙතcර
අ ඉdhප` කර ෙබන CD තැUෙX අත9ගත කරලා ෙබන
බව. ¾9ය පැනල úලාකෘ Jෂ්පාදනය, ෛජව තාෂණ
නෙව`පාදන උද"ාන rම, ජාක ද"ා මධ"ස්ථානය
ස්ථා ත -.ෙ/ úCක කටE, ඒ වාෙ#ම dයවැSයාව, ෙඩං^,
Jදගත වග ෙරගය හා Nකා ප9ෙXෂණ සඳහා ආධාර
ලබා 4ම, JJ තාෂණ වැඩසටහන ඉdhයට ෙගන යෑම සහ
ෙදවන අdයර, pෙජෂණ මධ"ස්ථාන ස්ථාපනය -.ම, අපනයන
භාzඩවල ත``වය $Dගත -.ම, ද"ාව හා තාෂණය
$චCත -.ම, ඒ වාෙ#ම, @පා9ශ්ක සහ බ පා9ශ්ක
lV/වලට එළැ*ලා, ෙ@ශ රටව1 සහ ආයතන සමඟ ද"ා,
තාෂ¯ක ෙෂf ළ සහෙයlතාව ඇ -.ම,
ධ
ප9ෙXෂණ සඳහා $දාන ලබා 4ම, ආයතන ම× ප9ෙXෂණ
වා¯ජකරණය -.ම ආ4 වශෙය කm ඉdhප` කර
ෙබනවා.
2018 අය වැය උෙදසා වන ඒ ෙයජනාවCෙX උටන
tපය ෙගනහැර දැෙවc`, කm 18 Nබඳව සඳහ
කරන yව. මම ඉ කm tපය -යන/. "vල
හhත" අය වැය -යන ෙ`මාව යටෙ` ස3¤ ස/ප` හා පhසර
තකාj රසර සංව9ධන ආ9µකය ෙගcඩ නැÛම, ද"ා
තාෂණ නෙව`පාදන ස/බ¨කරණ කා9යාලය තව`
ශම` -.ම, ITI ආයතනයට සහ SLSI ආයතනයට නව
ද"ාගාර පහVක/ ලබා 4ම, ප9ෙXෂණ $ඵල වා¯ජකරණය,
නව"කරණෙX ෙයෙදන ක9මාත සඳහා ෙයc3 කරම, පV
lය ව9ෂෙX Jෂ්පාදන J9මාණ 1පය - Product Design
Engineering - සඳහා නව"කරණෙX අවකාශ y1 -.ම,
ෙහමාගම Uපන මාෙහනව`ෙ` උසස් තාෂණ නෙව`පාදන
ආයතනය උද"ානය බවට පhව9තනය -.ම, STEM
අධ"ාපනය සඳහා ජාක වැඩ Nෙවළ ආර/භ -.ම සඳහා
úලාර/භය ඇ -.ම, ජාත"තර ෂ" ඇගැ / වැඩ
Nෙවළ $ථම වතාවට හðවා 4ම, PISA වැඩසටහන
Iයා`මක -.ම ආ4 කm ෙ/ අතර වනවා. එෙමම ෙසඛ"
ෙෂfය ළ වාෙ#ම ෙශෂෙයම අෙu රෙe ශ්වද"ාල
ප@ධය ළ ජාත"තර මeටෙ/ ස/මfණ පැවැ`ම සඳහා
ශ්වද"ාල නවය ෙව]ෙව ෙ/ ව9ෂෙX4 අ $පාදන ලබා
4ලා ෙබනවා.
ඒ වාෙ#ම,
2018 ව9ෂය සඳහා ෙමම අමාත"ාංශයට
නරාව9තන යද/ ෙව]ෙව  ය1 DCයන 1,863.6
ෙව කර ෙබනවා. 2018 ව9ෂය සඳහා අමාත"ාංශෙX $ා#ධන
ෙයද/ $මාණය  ය1 DCයන 2,520.65. ආයතනවල
$ා#ධන ෙයද/  ය1 DCයන 1,2595. ඒ වාෙ#ම, 2018 අය
වැය ම× අ]මත කර ෙබන  ය1 DCයන 700` සමඟ
$ා#ධන ෙයද/ $මාණය  ය1 DCයන 4,479.6 බවට ප`
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ෙවලා ෙබනවා. ෙ/ ෙෂf සඳහා කරන ලද ෙව -./
සංසදනා`මකව බැqෙවc`, පV lය ව9ෂයට වඩා ය/ වැS
ම ෙප]/ කරනවා.
2018 අය වැය ෙයජනා ම× ෙශෂෙයම අ
බලාෙපcෙරc` වනවා, Tvවාවල CERN ආයතනය සමඟ ඇ
කර ග` lV/ යටෙ` වා9§කව ෂ"`ව $දාන ලබා ෙදන. ඒ
අ]ව ෙ/ ව9ෂෙX ෙභක ද"ා උපාධාh හතර ෙදෙනට
ෂ"`ව $දාන කළ අතර, පV lය ව9ෂෙX ෙදෙදෙනට එම
ෂ"`ව ලබා Rනා. එ [9ණ සාමාTක`වය ලැpම N
ලබන ව9ෂෙX ඒ ආයතනය සමඟ එකෙවලා හය ෙදෙනට
ෂ"`ව ලබා ෙදන අ බලාෙපcෙරc` වනවා.
ආත9 . ලා නන තාෂණ ආයතනය, nයාෙY
අභ"වකාශය සඳහා ෙබන ආයතනය වන ෙරcස්ෙකcස්ෙමcස්
ආයතනය සමඟ lVම ඇ කර ග`තා. ඒ lVම යටෙ`
nයාෙY සමාරා ශ්වද"ාලය` සමඟ ඇ කරග`
ස/බධතාව මත, 2020 වන ෙකcට nanosatellite එක ^වගත
-.ම සඳහා අවශ" පV éම සකස් කර ගන අ බලාෙපcෙරc`
වනවා. නෙX Chinese Academy of Sciences -යන
ආයතනය` සමඟ සjප ස/බධතාව ඇ කරෙගන, ඒ N
තව ව9ධනය ඇ කර ගැvමට අ බලාෙපcෙරc` වනවා.
ෙශෂෙයම කලා»ය රටව1 සහ ෙවන` රටව1 සමඟ ඇ
කරග` අවෙබධතා lV/ N අ බලාෙපcරා` වනවා, ඒ
ආයතන` සමඟ ද"ා`මක තාෂණ නෙව`පාදන දැ]ම
වාෙ#ම, සාúක ප9ෙXෂණ nR -.ම N ෙ/ ෙෂfය 
ලංකාෙව ඔ¬බට ජාත"තරය දවා ෙගන යෑම සඳහා අවශ"
කටE -.මට.
2018 ව9ෂෙX ඔෙතබ9 මාසෙX ෙහ සැuතැ/බ9 මාසෙX
3ල සෙX4 Science and Technology for Society Forum STS Forum- එක ද"ාඥය හ`nයයකට වැS $මාණය
ස/බධ කරෙගන, dන නක ස3yව N ෙ/ කටE
තවRරට` ඉdhයට ෙගන යෑම සඳහා කටE කරනට අ
බලාෙපcෙරc` වනවා.
ෙශෂෙයම Uපන අ ඇ කරන බලාෙපcෙරc` වන
Âව තාෂණ ද"ාගාරය අවශ" $පාදන` සමඟ අපට Jම කර
ගන ලැ?ෙණc`, ෙප@ගCක අංශෙX දායක`වය ලබා ගැvම
වැJ Iයාකාරක/ N රෙe ආ9µකයට ශය ලබා ෙදන
ඖෂධ Jෂ්පාදනය -.ෙ/ කටE ඉdhයට ෙගන යන`,
ෙ@ශ^¯ක ප9යාසවල බලපෑමට හV ෙනcවන ආකාරෙය
ආහාර Jෂ්පාදනය -.ම සඳහා අවශ" වැඩ Nෙවළ ජනගත
කරලා, ඒවා ෙප@ගCක අංශය සහ රාජ" අංශය සමඟ
එකෙවලා ඉdhයට ෙගන යන` අ බලාෙපcෙරc` වනවා.

ග4 tමZ රGනායක මහතා

(மா
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පා9Cෙ/ව

மி பிம8 ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

නැg hෙය.
எ+,தா.
rose.

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3මා

(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග éම1 ර`නායක මමා.

ග4 tමZ රGනායක මහතා
(மா

மி பிம8 ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ග ඇමමJ, ඔබමා කC -Yවා, ද"ාව හා
තාෂණය සමාජය සඳහා ෙයcදා ගැvම Nබඳව. ඔබමාෙ#
වැඩසටහන ස/බධව Vබ පතනවා. දැ වැS රම ද"ාව හා
තාෂණය පා¢ ෙවනවා ෙ, Dථ"ාව වරන. අ dගටම
කථා කරනවා, පවාJය පා¢ ෙවනවා -යලා, Dථ"ාව
වරන. ජාක පවාJෙX ෙ@ශපාලJක පැ`ත ෙමcනවා
ණ`, යථා ප වැඩසටහ ෙපවන එක ගැන අ අගය
කරන ඕනෑ. යථා ප ෙබෙ  නවයහමාරට, දහයට.
දෙව බලෙ නැහැ. සවස පහහමාර, හයට දව කාr
බලන ෙවලාෙව පස්ෙස හh ඔබමාෙ# අමාත"ාංශෙX මැdහ`
ෙම දවට සරල ද"ා`මක අවෙබධය ලබා ෙදන
වැඩසටහන රාජ" මාධ"ය N ෙහ ඒක හhයට කරන
ෙප@ගCක මාධ"ය N ෙහ කරන බැhද?

ග4 ඒ.~. fZ ෙ.මජය<ත මහතා

(மா மி ஏ.. Aசி8 பிேரமஜய&த)
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒ ස/බධෙය අවශ" යවර අරෙගන යනවා. අ
දැනටම` U ට, “යථා ප” වැඩසටහවලට අෙu
ද"ාඥය ස/බධ කරලා ෙබනවා. අෙu ස/බධතා N
අෙu රටට පැDෙණන  ලාංtය ද"ාඥය අ වh වර
ෙදcරමඬලාව වැJ වැඩසටහවලට ෙයcදවලා ෙබනවා.
ඔබමා ෙයජනා කරන ෙ@ හh. හවස් වෙY ෙශෂෙය හවස
පෙහ ඉඳ හත දවා කාල මාව එවැJ වැඩසටහ ඇ
කරන කටE කරනවා. ෙශෂෙයම පවාJය සමඟ` ඒ
වාෙ#ම ^ව RCය සමඟ` එක ෙවලා ඒ කටE කරෙගන
යනවා. ^ව RCය සමඟ එක ෙවලා වැසටහන ආර/භ
කරලා ෙබනවා. ඒ වාෙ#ම ෙ1හස් ආයතනය එක
එක ෙවලා, අ භාෂා ෙනම ෛfමාnකව ද"ා කලාපය
J` කරනවා. එ ටප` nයqම පාස1වල ස්තකාලවලට
යවනට කටE කරලා ෙබනවා.
අෙu පා9Cෙ/ ස්තකාලෙX` මම ඒ ව` ප`
$මාණය ¬බා. ඔබමා -යන එක හh. අද අෙu රෙe උසස්
අධ"ාපන ෙෂfය ග`ෙතc` -උසස් ෙපළ සහ රාජ"
ශ්වද"ාල 15 ග`ෙතc`- nයයට 70 හදාරෙ ද"ා,
තාෂණ ෂයය ෙනcවන ෂය ධාරාව. nයයට 305 ද"ා,
තාෂණ ෙෂfයට අදාළ ෂයය හැදෑ.ම සහ ඉගැම nR
කරෙ. අපට අවශ" ෙවනවා, Jශ්¢ත කාල මාව ළ4 ෙ/
ත``වය ෙවනස් කරන. මම -යෙ නැහැ, අ@ද-
ෙදක- -යලා. අම තරD ඊළඟ අR දහය මාව ඉලක
කර ග`ෙතc`, ෙ/ක අෙන පැ`තට පhව9තනය ෙවන
ඕනෑ, අංශක 180-. ඒ -යෙ මා]ùලව ද"ා, තාෂණ
ෙෂfයට nයයට 70ක $මාණය l1ලා, අෙන` ෂය
ධාරාව nයයට 30 බවට පhව9තනය කළ E5.
අද ෙලකෙX ෙබcෙහ රටව1 STEM education
reformsවලට l1ලා ෙබනවා. ඔබමා UෙX නැහැ, මම ඒ
ගැන සඳහන කළා. ෙබcෙහ රටව1 STEM education
reformsවලටl1ලා අR 10, 15 තර ෙවනවා. අ
ෙ/ක පදන/ කරෙගන අෙu රෙe පළා` නවය කzඩාය/
නකට ෙබදලා වැඩ3y පැවැ`bවා. එකකට 200 පමණ
සහභාó ණා. වැඩ3y නක4 600 පමණ ද"ා, තාෂණ
අධ"ෂවට අ úCක අවෙබධය ලබා ෙදන අවශ"
කටE කළා. අමාත" මzඩල සෙ@ශය ඉdhප` කරලා, ඒක
අ]මත කරලා අෙu අමාත"ාංශය වන ද"ා, තාෂණ හා
ප9ෙXෂණ අමාත"ාංශය, උසස් අධ"ාපන අමාත"ාංශය, අධ"ාපන
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අමාත"ාංශය සහ Jණතා සංව9ධන හා වෘ`aය m
අමාත"ාංශය -යන ඒ හතරම ස/බධ කරෙගන අ steering
committee එක úCක වශෙය ආර/භ කළා. අපට ෙ/ක
සමාජෙX nයq පා9ශ්වය සමඟ සාකඡා කරන nR ෙවනවා.

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3මා

(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග ඇමමJ, ඔබමාට තව නාS නක කාලය
ෙබනවා.

ග4 ඒ.~. fZ ෙ.මජය<ත මහතා

(மா மி ஏ.. Aசி8 பிேரமஜய&த)
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ෙ/ක ඉdhයට ෙගන යන ඉතා ශාල වැඩ Nෙවළ
ෙබනවා. හැබැ5, ෙ/කට úCක වශෙය අවශ" පදනම
අමාත"ාංශ ළ අ හදා ගන ඕනෑ. එෙහම නැ`න/ ෙ/ක
ෙලc අෙයගය ෙවනවා.

ග4 tමZ රGනායක මහතා
(மா

மி பிம8 ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ඔබමා යටෙ` තම5 ද"ා පදනම ෙබෙ. රෙe ජන
Âතයට ඉතා බරපතළ ෙලස බලපාන Dථ"ා අදහස් ජන Âතය
අ1 කරන මeටමට සමහර අවස්ථාවවල4 $චCත ෙවනවා.
ඒවා නතර කරන ඔබමාට බැh ෙව5. න3` ඔබමාෙ#
ජාක ද"ා පදනම -National Science Foundation - ෙහ ෙ/
Nබඳව ද"ා`මක මතය ෙ/ක5 -යලා එවැJ අවස්ථාවල
සමාජයට -යන බැh ඇ5? ඔබමා nano park හදන කටE
කරනවා. ඊට කC ෙ/ රෙe DJස්V Âව` ෙවන ඕනෑ ෙ.

ග4 ඒ.~. fZ ෙ.මජය<ත මහතා

(மா மி ஏ.. Aசி8 பிேரமஜய&த)
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

මනස හදන ඕනෑ.

ග4 tමZ රGනායක මහතා
(மா

3610
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மி பிம8 ர$நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ඇ5, ඔබමාට ෙ/ $බල Dථ"ාව Nබඳව සමාජය දැ]ව`
කරන බැh? ළම5 භාගයට admission අ`ස කරෙ රා
කාලය බලලා.
ඒවා ^ව කර වනවා. ද"ා ^වරයා රා කාලය බලලා
තම5 භාග $ෙYශ පfය අ`ස කරවන -යෙ. මම
-යෙ ෙ/ක5. DJV ෙප@ගCකව කැමැ ෙ@ව1 ගැන
අපට $ශ්නය නැහැ. න3`, ඒවා ආයතනගත ණාම රටට
$ශ්නය. ඒ Jසා අ ඔබමාෙග ඉ1ලා nUනවා, ඔබමාෙ#
ද"ාඥෙය හරහා ශාල වශෙය ජන Âතයට බලපාන
Dත"ාව Nබඳව අ ගණෙ ද"ා`මක මතය -යන. දැ
අ බ Dල ග`තාම, ෙ/ක5 බ Dෙ1 ඇ`ත ත``වය -යලා
අපට Consumer Price Index එෙක බලා ගන yව.
ෙහට9 ෙකc¬බෑකව ෙගc කටE ප9ෙXෂණ හා m
-.ෙ/ ආයතනෙය ඒ ෙතcර ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙ#
National Science Foundation එකට yව, "ද"ා`මක
අදහස ෙ/ක5" -යලා -යන. Nගන අයට Nගන
yව.
Nගෙ නැ අයට Jක/ ඉන yව.
කණාකරලා එෙහම ෙදයව` කරන. ඒක සමාජයට ෙලc
ෙසවය.

ග4 ඒ.~. fZ ෙ.මජය<ත මහතා

(மா மி ஏ.. Aசி8 பிேரமஜய&த)
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ග මමJ, ඔබමාෙ# අදහස මම අගය කරනවා. ඔය
වාෙ#ම අදහස ග (ෛවද") නCද ජයස්ස මමා`
ඉdhප` කළා. ෙශෂෙයම මම ඔබමාට එක කාරණය
-යන ඕනෑ. ෙලක ද"ා dනය ?ණා jට ස ෙදකකට
කC. අ ඒෙ4 $ථම වැඩසටහන හැUයට සංධානය කළා,
පළා` නවෙය ෙතරා ග` පාස1වල උසස් ෙපළ ද"ාව කරන
nV සහ ද"ාඥය අතර සංවාදය ඇ කරන. ඒ වාෙ#ම
අ පා ගමන සංධානය කළා, ITI ආයතනෙX ඉඳලා
හාරමහා ෙ@ උද"ානය දවා. 2,000කට ආසන hස
ඒකට සහභාó ණා. දෙවc` සහභාó ණා. $ද9ශන රථ හය
?ණා. ඔබමා ශ්වාස කරනවාද, -nR ද` මාධ"යක
ත`පර දහය ෙ/ Walk එක ෙප]ෙY නැහැ. ෙමcකද, ඒ
Walk එෙ මම5, අෙu ද"ාඥෙය5, දෙව සහ අෙන hස
ෙ lෙX. ඒක ෙප]ෙY නැහැ. මම එය -YෙY, අද අෙu රෙe
මාධ" Dත"ා මත වරන Dස ඒවා ෙවනස් කරන ඉdhප`
ෙවෙ ඉතාම කලාර- බව ෙපමට5.
ජාක
පවාJෙය කාශනය වන "යථා ප"
වැඩසටහෙන ය/-n ෙදය ෙකෙරනවා. න3`, ඔබමා
-ය ෙ@ Jවැරd5. අ  ලංකා ^ව RC සංස්ථාව ම×
දැනට ආර/භ කර ෙබනවා "අනතය" -යන වැඩසටහන. එය
City FM එෙ සðදා සහ බදදා ප. ව. 6.30 - ප. ව. 7.30 දවා
"ද"ාව සමාජයට" -යන මාතෘකාව යටෙ` Iයා`මක වනවා.
අ තව වැඩසටහ ගණනාව ජාක පවාJ සංස්ථාව සහ
ITN ආයතනය සමඟ Iයා`මක කරන බලාෙපcෙරc`
වනවා. ග මමJ, ද"ා හා තාෂණ ෙෂfය Nබඳව
ෙශෂෙයම හලය දනවන දව ඉනවා. එවැJ
වැඩසටහ N තම5 ෙ/ ෙෂfය y1 කරන yව.
ඔබමා -ය වැඩසටහන හවස 5.00 nට 7.00 දවාව` $චාරය
කරවන අ අවශ" කටE කරෙගන යනවා. මම ඒ ගැන jට
වඩා 49ඝ වශෙය කථා කරන යෙ නැහැ.
ග මමJ, ලංකාෙY තර ෙනcෙව5, අද ෙලකෙX
ෙබcෙහ රටව1 ප9ෙXෂණ ම× ෙහcයාෙගන ෙබනවා
පාසෙ1 ප කාමරෙX ෙ/ ෙෂfය Nබඳව උගවන ෙද5
ළ3 !හණය කර ගෙ nයයට 235 -යලා. ඉh $මාණය
!හණය කර ගෙ අ` දැt/ සහ ද"ා මධ"ස්ථාන,
ෙකකාගාර, D මැR, summer camps වැJ ෙ@ව1වලට
සහභාó ෙම. එවැJ සංස්කෘය අෙu රෙe é කෙළ
නැ`න/ අපට අනාගතෙX 4 J9මාණකවෙ# සහ
ප9ෙXෂකයෙ# ශාල ඟය ඇ ෙY.
මම අවසාන වශෙය -යන ඕනෑ, අෙu රෙe ජනගහනය
DCයන 21.55. අෙu රෙe ජනගහනය සහ සාෂරතාව පදනම
හැUයට අරෙගන අ බැqෙවc`, අෙu රෙe සෑම ෙෂfයකම
ප9ෙXෂකය සංඛ"ාව 22,000 ඉන ඕනෑ. අද අෙu රෙe
ඉෙ tයද? 5,3005. එ5 3,000කට අ සංඛ"ාව තම5
ෙශෂෙයම ව"වහාර වශෙය කරන ප9ෙXෂණ සඳහා අද
ස/බධ ෙවලා nUෙ. අෙu අමාත"ාංශ යටෙ` ෙබන
COSTI ආයතනය ම× දැනට අවශ"තාව අ]ව එක එක
තලවල hjඩ හදාෙගන යනවා. ඒ -යෙ, 2025 සහ 2030
වන ෙකcට ෛවද"ව ෙකcචර සංඛ"ාව අවශ"ද,
ඉංTෙෙව ෙකcචර අවශ"ද, තාෂණ 1» ෙකcචර
අවශ"ද,-

ග4 VලාසනාWඪ ම<E3මා

(மா மி தைலைமதா- உ)+பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ෙ/ අවස්ථාෙY
කථානායකමා 3ලVන ගනවා ඇ.

4

ග

Jෙයජ"

3611

පා9Cෙ/ව

අන34ව ලe ජයවධන මහතා Vලාසනෙය< ඉවG cෙය<,
ග4 KෙයOජP කථානායක3මා bලාසනාWඪ Aය.

அத பிற, மா மி லகி ஜயவதன அவக
அகிராசனதினி அகலேவ, மா மி பிரதி சபாநாயக
அவக தைலைம வகிதாக.
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair,
and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

ග4 ඒ.~. fZ ෙ.මජය<ත මහතා

(மா மி ஏ.. Aசி8 பிேரமஜய&த)

3612

02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන - úලධන යදම,
.689,000,000
“101 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.689,000,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය” යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
101 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන
ල4.

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ග සභාපමJ, මෙ# කථාෙY අවසාන භාගයට5 ඇ1ලා
ෙබෙ. මම අවසාන වශෙය -යD nUෙX, අෙu
ඉහාසෙX ශ්වද"ාල ප@ධය N ෙලක $කට
ද"ාඥ5, ප9ෙXෂක5 é ෙවලා ෙබනවා. අද` ෙලකෙX
ෙවන` රටවල ශ්වද"ාලවල හා ෙවන` ආයතනවල ඒ අය
ෙසවය කරනවා. අ yව තර/ ඒ අයෙ# ෙසවය ලබා ගන
අවශ" කටE කරලා ෙබනවා. අනාගතෙX 4 එවැJ hස් jට
වඩා වැSෙය අවශ"5. එවැJ hස් é කරනට අපට
yවකම ලැෙබෙ, ෙ/ ෙෂfය Nබඳව ෙබන උනRව
වැS -.ම N හා STEM reform එකට අෙu GDP එෙක
ෙකcචර $මාණය ෙව කරනවාද -යන කාරණය මත.
ෙබcෙහcම ස්5.

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ග ලෂ්ම -hඇ1ල මැමා.

201 වන ෂය.- ෙබ56ධ කටq3 ෙදපාතෙ<3ව
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන - නරාව9තන යදම,
.55,469,000
“201 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
සඳහා .55,469,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය”
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.

201 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, නරාව9තන
යදම උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5
Jෙයග කරන ල4.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන - úලධන යදම,
.7,200,000
“201 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.7,200,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය” යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.

ග4 ල+ෂ්ම< nTඇZල මහතා

(மா மி ல<ம கிாிஎ8ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
There are no more speakers, Sir.

ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)

201 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන
ල4.
02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන - නරාව9තන යදම,
.448,816,000

(The Hon. Chairman)

Then of course, we can move the Heads.
“101 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
සඳහා .131,860,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය”
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
101 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන - úලධන යදම,
.7,610,000
“101 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.7,610,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය” යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
101 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.

“201 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
සඳහා .448,816,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය”
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
201 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන
ල4.
02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන - úලධන යදම,
.47,500,000
“201 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.47,500,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය” යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
201 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන
ල4.

02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන - නරාව9තන යදම,
.75,500,000

தைல+
101, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@
ெசல6கான Eபா 131,860,000 அ.டவைணயி( ேசக+
ப?மாக” எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

“101 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
සඳහා .75,500,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය”
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.

தைல+ 101, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.

101 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.

நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 7,610,000
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“ தைல+
101, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 7,610,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0 வினா
வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 101, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - மீ?வ'@
ெசல6 Eபா 75,500,000
தைல+
101, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@
ெசல6கான Eபா 75,500,000 அ.டவைணயி( ேசக+
ப?மாக” எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.
“

தைல+ 101, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 689,000,000
“ தைல+
101, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 689,000,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0
வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 101, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
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தைல+ 201, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
Question, "That the sum of Rs.131,860,000, for Head 101,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 101, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 7,610,000
Question, "That the sum of Rs. 7,610,000 for Head 101,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.
Head 101, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs.75,500,000
Question, "That the sum of Rs.75, 500,000 for Head 101,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.
Head 101, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs.689,000,000

தைல 201.- ெபளத அவக திைணகள

Question, "That the sum of Rs.689,000,000 for Head 101,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.

நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க மீ?வ'@ ெசல6 Eபா 55,469,000

Head 101, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“ தைல+
201, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@
ெசல6கான Eபா 55,469,000 அ.டவைணயி( ேசக+
ப?மாக” எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 55,469,000

தைல+ 201, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.

Question, "That the sum of Rs. 55,469,000 for Head 201,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 7,200,000

Head 201, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

தைல+ 201, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 7,200,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0 வினா
வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.
“

தைல+ 201, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - மீ?வ'@
ெசல6 Eபா 448,816,000
“ தைல+
201, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@
ெசல6கான Eபா 448,816,000 அ.டவைணயி( ேசக+
ப?மாக” எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.
தைல+ 201, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 47,500,000
“ தைல+
201, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 47,500,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0 வினா
வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

HEAD 201- DEPARTMENT OF BUDDHIST AFFAIRS

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 7,200,000
Question, "That the sum of Rs. 7,200,000 for Head 201,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.
Head 201 Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 448,816,000
Question, "That the sum of Rs. 448,816,000 for Head 201,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 201, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 47,500,000
Question, "That the sum of Rs .47,500,000 for Head 201,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.
Head 201 Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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“108 වන :9ෂෙය 01වන වැඩසටහන, නරාව9තන යද/
සඳහා .134,300,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය”
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
108 වන :9ෂෙය 01වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය E ය5 Jෙයග කරන
ල4.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන -úලධන යදම,
.11,700000,
“108 වන :9ෂෙය 01වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.11,700000,ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය” යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
108 වන :9ෂෙය
01වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.

202 වන ෂය.- bස්8 ආගක කටq3 සහ සංස්කෘCක
කටq3 ෙදපාතෙ<3ව
02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන -නරාව9තන යදම,
.91,000,000
“202 වන :9ෂෙය 02වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
සඳහා .91,000,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය”
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
202 වන :9ෂෙය 02වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය E ය5 Jෙයග කරන
ල4.
02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන -úලධන යදම,
.59,700000,
“202 වන :9ෂෙය 02වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.59,700000,ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය” යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
202 වන :9ෂෙය
02වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.

308 වන ෂය.- තැපැZ ෙදපාතෙ<3ව
02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන -නරාව9තන යදම
.12,932,500,000
“308 වන :9ෂෙය 02වන වැඩසටහන, නරාව9තන
යදම සඳහා .12,932,500,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ
Eය” යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
308 වන :9ෂෙය 02වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය E ය5 Jෙයග කරන
ල4.
02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන -úලධන යදම,
.301,600000,
“308 වන :9ෂෙය 02වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.301,600000,ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය” යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
308 වන :9ෂෙය
02වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන
ල4.
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தைல+
108, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@
ெசல6கான Eபா 134,300,000 அ.டவைணயி( ேசக+
ப?மாக” எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.
தைல+ 108, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 11,700,000
“ தைல+
108, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 11,700,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0
வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+
108, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன,ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.

தைல 202.-

சமய, பபா அவக
திைணகள

நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - மீ?வ'@
ெசல6 Eபா 91,000,000
“ தைல+
202, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@
ெசல6கான Eபா 91,000,000 அ.டவைணயி( ேசக+
ப?மாக” எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 202, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 59,700,000
“ தைல+
202, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 59,700,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0
வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 202, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
தைல 308.- தபா திைணகள

நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - மீ?வ'@
ெசல6 Eபா 12,932,500,000
“ தைல+
308, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@ ெசல6
கான Eபா 12,932,500,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக”
எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 308, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 301,600,000
“ தைல+
308, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 301,600,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0
வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 308, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
Question, "That the sum of Rs. 134,300,000, for Head 108,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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Head 108 Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 11,700,000
Question, "That the sum of Rs. 11,700,000, for Head 108,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන - නරාව9තන යදම,
.300,000,000
“159 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
සඳහා .300,000,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය”
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.

Head 108, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

159 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය E ය5 Jෙයග කරන
ල4.

HEAD 202.- DEPARTMENT OF MUSLIM RELIGIOUS AND
CULTURAL AFFAIRS

02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන - úලධන යදම,
.470,000,000

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 91,000,000
Question, "That the sum of Rs. 91,000,000, for Head 202,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 202, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“159 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.470,000,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය” යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
159 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන
ල4.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 59,700,000

203 වන ෂය.- Dස්CයාK ආගක කටq3
ෙදපාතෙ<3ව

Question, "That the sum of Rs. 59,700,000, for Head 202,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන - නරාව9තන යදම,
.73,747,000

Head 202, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“203 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
සඳහා .73,747,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය”
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.

HEAD 308. - DEPARTMENT OF POSTS
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 12,932,500,000
Question, "That the sum of Rs. 12,932,500,000, for Head 308,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 308, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure, Rs.
301,600,000
Question, "That the sum of Rs. 301,600,000, for Head 308,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 308, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"159 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
සඳහා .138,760,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය"
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
159 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන - úලධන යදම,
.9,900,000
"159 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.9,900,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළEය” යන $ශ්නය
මසන ලd සභා ස/මත ය.
159 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.

203 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන
ල4.

02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන - úලධන යදම,
.32,070,000
“203 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.32,070,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය” යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
203 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන
ල4.
“ தைல+
159, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@ ெசல6
கான Eபா 138,760,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக”
எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 159, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 9,900,000
“ தைல+
159, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 9,900,000அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0 வினா
வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 159, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
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நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - மீ?வ'@
ெசல6 Eபா 300,000,000
தைல+ 159, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@ ெசல6
கான Eபா 300,000,000அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0
வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.
“

தைல+ 159, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 470,000,000
தைல+ 159, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 470,000,000அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0 வினா
வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.
“

தைல+ 159, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
தைல 203.- கிறிதவ சமய அவக திைணகள

நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - மீ?வ'@
ெசல6 Eபா 73,747,000
“ தைல+
203, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@
ெசல6கான Eபா73,747,000அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக”
எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 203, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 32,070,000
“ தைல+
203, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 32,070,000அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0 வினா
வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 203, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
Question, "That the sum of Rs. 138,760,000, for Head 159,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 159, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 9,900,000
Question, "That the sum of Rs. 9,900,000, for Head 159,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put
and agreed to.
Head 159, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 300,000,000
Question, "That the sum of Rs. 300,000,000, for Head 159,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 159, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 470,000,000
Question, "That the sum of Rs. 470,000,000, for Head 159,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.
Head 159, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 203.- DEPARTMENT OF CHRISTIAN RELIGIOUS
AFFAIRS
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 73,747,000
Question, "That the sum of Rs. 73,747,000, for Head 203,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 203, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 32,070,000
Question, "That the sum of Rs. 32,070,000, for Head 203,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 203, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"167 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
සඳහා .74,000,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය"
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
167 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන - úලධන යදම,
.31,000,000
"167 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.31,000,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය" යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
167 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.
“ தைல+
167, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@
ெசல6கான Eபா 74,000,000 அ.டவைணயி( ேசக+
ப?மாக” எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 167, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 31,000,000
“ தைல+
167, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 31,000,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0 வினா
வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 167, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
Question, "That the sum of Rs. 74,000,000, for Head 167,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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Head 167, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 31,000,000
Question, "That the sum of Rs. 31,000,000, for Head 167,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 167, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“194 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යද/
සඳහා .202,722,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය”
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
194 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය E ය5 Jෙයග කරන
ල4.
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන - úලධන යදම,
.74,150,000
“194 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.74,150,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය” යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
194 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.
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நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - மீ?வ'@
ெசல6 Eபா 11,420,000
“ தைல+
194, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@
ெசல6கான Eபா 11,420,000 அ.டவைணயி( ேசக+
ப?மாக” எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 194, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 1,981,850,000
“ தைல+
194, நிகI,சி$தி.ட
ெசல6கான
Eபா
1,981,850,000
ேசக+ப?மாக”
எ0
வினா
ஏ()ெகாள+ப.ட.

02, Nலதன,
அ.டவைணயி(
வி?க+ப.?

தைல+ 194, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
Question, "That the sum of Rs. 202,722,000, for Head 194,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 194, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 74,150,000

02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන - නරාව9තන යදම,
.11,420,000

Question, "That the sum of Rs. 74,150,000, for Head 194,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“194 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
සඳහා .11,420,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය”
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.

Head 194, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

194 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.
02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන - úලධන යදම,
.1,981,850,000
“194 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.1,981,850,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය” යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
194 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, úලධන යදම උපෙ1ඛනෙය
ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.
“ தைல+
194, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@
ெசல6கான Eபா 202,722,000 அ.டவைணயி( ேசக+
ப?மாக” எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 11,420,000
Question, "That the sum of Rs. 11,420,000, for Head 194,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 194, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,981,850,000
Question, "That the sum of Rs. 1,981,850,000, for Head 194,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 194, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

தைல+ 194, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.

"196 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
සඳහා .197,300,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය"
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.

நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 74,150,000

196 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන
ල4.

“ தைல+
194, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 74,150,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0 வினா
வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 194, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහE/ වැඩසටහන - úලධන යදම,
.11,000,000
"196 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.11,000,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළEය" යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.

3623

3624

පා9Cෙ/ව

196 වන :9ෂෙය 01 වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.

Question, "That the sum of Rs. 11,000,000, for Head 196,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන - නරාව9තන
යදම, .1,666,300,000

Head 196, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"196 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
සඳහා .1,666,300,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය"
යන $ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,666,300,000
Question, "That the sum of Rs. 1,666,300,000, for Head 196,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

196 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, නරාව9තන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.

Head 196, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

02 වන වැඩසටහන.- සංව9ධන වැඩසටහන - úලධන යදම,
.3,768,600,000

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 3,768,600,000

"196 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, úලධන යදම සඳහා
.3,768,600,000ක 3දල උපෙ1ඛනයට ඇළ` කළ Eය" යන
$ශ්නය මසන ලd සභා ස/මත ය.
196 වන :9ෂෙය 02 වන වැඩසටහන, úලධන යදම
උපෙ1ඛනෙය ෙකcටස හැUයට éය Eය5 Jෙයග කරන ල4.

தைல+
196, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@
ெசல6கான Eபா 197,300,000 அ.டவைணயி( ேசக+
ப?மாக” எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.
“

தைல+ 196, நிகI,சி$தி.ட 01, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 01.- ெசய8 ைற, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 11,000,000
“ தைல+
196, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6கான
Eபா 11,000,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0 வினா
வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.

தைல+ 196, நிகI,சி$தி.ட 01, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - மீ?வ'@
ெசல6 Eபா 1,666,300,000
“ தைல+
196, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@
ெசல6கான Eபா 1,666,300,000 அ.டவைணயி( ேசக+
ப?மாக” எ0 வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.
தைல+ 196, நிகI,சி$தி.ட 02, மீ?வ'@ ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.
நிகI,சி$தி.ட 02.- அபிவி'$தி, ெசய(பா?க - Nலதன,
ெசல6 Eபா 3,768,600,000
தைல+ 196, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6 கான
Eபா 3,768,600,000 அ.டவைணயி( ேசக+ப?மாக” எ0
வினா வி?க+ப.? ஏ()ெகாள+ப.ட.
“

தைல+ 196, நிகI,சி$தி.ட 02, Nலதன, ெசல6
அ.டவைணயி பதியாக இ'க க.டைளயிட+ப.ட.

Question, "That the sum of Rs. 3,768,600,000, for Head 196,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 196, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

ග4 ගය<ත ක4ණාCලක මහතා

(மா மி கய&த க'ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

"කාරක සභාව $ගය වා9තා කළ E ය5ද, නැවත \ස්ම
සඳහා අවසර ගත Eය"5 ද මම ෙයජනා කරනවා.

.ශ්නය Aමසන ලM<, සභා සමත Aය.

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

අ.භා. 6.34.ට පා8ෙ<3වට .ගCය වාතා කර9
zස
සභාපC3මා Vලාසනෙය< ඉවG Aය.
කාරක සභාව .ගCය වාතා කරr; නැවත {ස්\ම 2017
ෙදසැබ 09වන ෙසනfරාදා.

பி.ப. 6.34 மணி ,
வி பாிசீலைன பறி அறிவி 
ெபா
தவிசாள
அவ க"
அ கிராசன$தினி%
அகறா க".
வின& பாிசீலைன அறிவி க'பட&; மீ* +வ&
2017 0சப 09, சனி கிழைம.
At 6.34 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.
Committee report Progress; to sit again on Saturday, 09th
December, 2017.

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

න"ාය පfෙX අංක 2 සහ 3 අ]මත -.ම.

ෙමපාය සංව9ධන ව"ාපෘ පනත:
ෙයජනාව
ெசயக அபிவிதி
கதிடக சட: தீமான

STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT:
RESOLUTION
ග4 ම8+ සමරANම මහතා (සංවධන උපාය මාග හා
ජාතP<තර ෙවෙළඳ අමාතP3මා)

Question, "That the sum of Rs. 197,300,000, for Head 196,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

(மா மி மM சமரவிரம - அபிவி'$தி உபாய
ைறக ம() சவேதச வ$தக அைம,ச)

Head 196, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Hon. Deputy Speaker, I move,

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 11,000,000

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister
Development Strategies and International Trade)

of

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister
of Development Strategies and International Trade under subsection
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(4) of Section 3 of the Strategic Development Projects Act, No. 14
of 2008 and published in the Gazette Extraordinary No. 2048/ 31 of
07th December, 2017, which was presented on 07.12.2017, be
approved.
(Cabinet approval signified.)"

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ග සභානායකමJ, අ
යනවාද?

ෙ/ සභාව dගටම පව`වා ෙගන

ග4 ල+ෂ්ම< nTඇZල මහතා

(மா மி ல<ம கிாிஎ8ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

We have to continue because -
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President Maithripala Sirisena and Hon. Prime Minister
Ranil Wickremesinghe, identified this as a priority issue
to resolve. Today, we are at that moment of final
resolution. Today is the day that the burden of an
unproductive asset is lifted off our shoulders and an
important step is taken towards making Hambantota Port
contribute positively to our economy.
The Hambantota Port has been built with a loan of Rs.
193 billion. To date, the Hambantota Port has severely
underperformed and recorded an accumulated loss of
over Rs. 46.7 billion as at the end of 2016. It was built
with little attention to its commercial viability and with
little consideration for the burden it would place on our
people, if it is not operationalized properly. It is our
poor people who have had to bear this burden and they
will have to do so for generations.

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Or else we can suspend the Sittings till 7.30 p.m.
ග4 ල+ෂ්ම< nTඇZල මහතා

(மா மி ல<ம கிாிஎ8ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

It is not necessary. We have been here from 9 o'clock
in the morning. So, we can continue.
ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Okay. Then we will continue the Sittings.
House agree?

Does the

ග4 ම<Eව4

(மா மி உ)+பினக)
(Hon. Members)

Aye.
ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Malik Samarawickrama please.
[6.35p.m.]
ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

Hon. Deputy Speaker, while moving Item Nos. 2 and
3, I would like to state that we have embarked on a
focused economic development drive that aims to
transform this country by generating new investment and
new economic opportunities for more people while
creating more and better jobs. In this effort, one of the
biggest challenges that our Government has had to
grapple with is the heavy overhang of debt due to
unfeasible projects undertaken in the past and a build-up
of unproductive assets.
The Hambantota Port is one such project. Our
Government, under the leadership of His Excellency

No Sri Lankan with a right conscience could watch
this go on. We had to look for ways to lift this burden off
the people, while not losing this public asset and this is
what we are doing today. All of my fellow Members of
this House who will vote in favour of this will be
contributing towards an important national decision
today.
The way in which this project has been structured
brings in much-needed foreign investment. At the same
time, it complies with all the relevant international laws
and most importantly, it takes well into account Sri
Lanka's national security and national interest
considerations.
Sir, an important point for us to note is that the
Hambantota International Port Services and Hambantota
International Port Group are two companies that are
registered in Sri Lanka. They will operate by our laws
like any other company and the asset remains Sri Lankan.
Yes, there is majority Chinese equity, but both legal
entities are Sri Lankan.
Hon. Deputy Speaker, we often talk about how Sri
Lanka has a wonderful strategic geographic location in
the Indian Ocean and how the Hambantota Port is in a
prime location to take advantage of this. But the best of
locations and the great potential that is promised is
nothing if it is not properly operationalized. This was the
case of the Hambantota Port. What we are now doing is
to ensure that it is better operationalized, fully utilized
and truly be an economic contributor to the people of the
Southern and Uva regions as well as the whole country.
For too long now the country’s Gross Domestic
Product - GDP - has been concentrated in the Western
Province. Forty two per cent of the GDP is generated
from and enjoyed by the Western Province while the
Southern Province is at just 10.8 per cent and Uva
Province is at mere 5 per cent. Why is the Western
Province so dominant? A key reason is that there is a well
-operationalized and competitive seaport and airport.
Building infrastructure alone is not enough. It has to
be run competitively and efficiently. Through this
Project, we will finally be able to deliver economic
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පා9Cෙ/ව

[ග මC සමරරම මහතා]

transformation to these two regions that have been left out
from economic growth over the past several decades. Just
like what Colombo Port has become for the Western
Province, an efficient and competitive port in the South,
can help the Southern and Uva regions connect with
international trade, connect with the forthcoming new
trade agreements and also the opportunities from GSP
Plus.
Hon. Deputy Speaker, before I conclude, let me recap
the importance of this Project for our macroeconomic
strength. The Project will bring in an FDI inflow of US
Dollars 1.12 billion. There will be an immediate positive
impact on our foreign inflows as the Chinese entity brings
in an immediate advance payment of 30 per cent. The
balance will be received within six months. Thereafter,
the two new companies are likely to invest further US
Dollars 500-600 million for infrastructure development
over the project implementation period adding more FDI
inflows to the country. In addition to this, the newly
operational Port and surrounding Industrial Zone will
attract new investors in bunkering and port-linked
industries such as a refinery, cement plant, dockyard and
so on. All of this will create new opportunities for local
entrepreneurs of the area and create new and better jobs.
Thank you.
.ශ්නය සභා£bඛ කරන ල:.

வினா எதியப ெப ற.
Question proposed.

[අ.භා. 6.41]

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ග Jෙයජ" කථානායකමJ, ෙශෂෙයම පVlය
කාලය රාවටම ආෙදලනයට  4ලා ?m හ/බෙතcට
වරාය පැව.ම Nබඳව -nR ම` වාදය පා9Cෙ/ව
ළ පව`වනට හැ-යාව ලැ?ෙz නැහැ. ඒ ෙමcකද, වාදය
පව`වන dනෙX4` ෙවන` සාධක මත පැන නැm ගැටq මත
ඒ වාදය Jnයාකාරව පා9Cෙ/ව ළ පැවැ`ෙz නැහැ.
න3` අ!ාමාත"වරයා n ඊට ෙපර $කාශ කරලා ?ණා ෙ/
lVම අ`ස කරෙ පා9Cෙ/ව ළ ම` ෙලස
සාකඡා -.ම- අනව බව. එය අ!ාමාත"වරයා
පා9Cෙ/ෙY4 පැවVවා පමණ ෙනcෙව5, ෙමම lVම
අ`ස -.ම සඳහා කැéනe මzඩලය n ලබා ෙදන
අ]මැෙXද ?ෙz පා9Cෙ/ව ළ ම` ෙලස සාකඡා
-.ෙම අනව එ එන ෙයජනාවද ඇළ`ව ෙමම
lVම අ`ස කළ E බව. එම Jසා කැéනe මzඩලෙය
ග`ත අ]මැෙය]` පhබාරව තම5 ෙමම lVම අ`ස
කෙළ. ෙමcකද, ඒ අ]මැෙX පැහැdC ෙලස ?ණා
පා9Cෙ/ෙY4 සාකඡා කරලා එ4 ම වන කmද
සැල-1ලට ලෙකcට අ`ස කරනවා -යලා. ඒක
ෙශෂෙයම ජනාපවරයා ඉdh ට අදාළ අමාත"ව කැéනe
මzඩලෙX4 ලබා ෙදන ලද එකඟතාව. එම Jසා ෙ/ lVම
අ`ස කෙළ කැéනe මzඩලෙය ෙදන ලද aR, aරණ,
ෙකcෙ@nවලට යට`ව ෙනcෙව5. එම අ`ස කරන ලද lVම
$කාර වන පhd හ/බෙතcට වරාය අR 99කට සමාග/
ෙදකකට පැව.ම හරහා එම සමාග/වලට ලබා ෙදන බR
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ෙකcෙ@n Nබඳව5 අද ෙමම ගැසe JෙYදන ග ඇමමා
ඉdhප` කර ෙබෙ. අ දනවා ෙමපාය සංව9ධන
ව"ාපෘ පනත පVlය කාලෙX, -මට මතක5 2012 වසෙ94
පමණ- එවකට nU ආ9µක සංව9ධන අමාත" බැn1 රාජපෂ
මැමා n තම5 පා9Cෙ/ෙY4 ස/මත කර ග`ෙ`.
එය ස/මත කරන ෙවලාෙY4` ෙමපාය සංව9ධන ව"ාපෘ
පනෙ` ෙබන භයානකකම Nබඳව අ පා9Cෙ/වට
කm සතව ෙපවා Rනා.
ඒ තර ෙනcෙව5. අපට ෙහcඳට මතක5, අෙu රෙe ෙත1
ගෙYෂණය
Nබඳව b ෙකයා ව"ාපෘය පවරා ෙදන
අවස්ථාෙY4 බR සහන Nබඳ -nR අදහස ?ෙz නැ බව.
න3` ව"ාපෘය පවරා Rනාට පVව ෙමම ෙමපාය සංව9ධන
ව"ාපෘ පනත යටෙ` බR සහන ලබා Rනා. ඒ ව"ාපෘය පවරා
4ෙ/4 එවකට ආෙයජන මzඩලෙX සභාපවරයා සමඟ කරන
ලද සාකඡාවක4 ඔ අපට -Yවා, "එම ව"ාපෘය හරහා
ෙත1වC රාජ" භාගය nයයට 10 එනව. බRවC අපට
nයයට 28 එනවා. ඒ අ]ව nයයට 38 අපට එනවා." -යා.
nයයට 38 -යලා -යෙ අෙu රටට අq` ෙෂfය වන
ෙත1 ෙෂfෙX4 ඉතාම` වාn සහගත ෙකcෙ@nය -යලා
-Yවා. න3` ඒ nයයට 38 nයයට 28ම ?m බR, -නැවත
පා9Cෙ/වට ෙගනැ1ලා- ෙමපාය සංව9ධන ව"ාපෘ
පනත හරහා Jදහස් කරලා Rනා. ඒක තම5 n@ධ ෙවලා
ෙබෙ. එම Jසා ෙමම පනත හැම ෙවලාෙYම උපෙයó කර
ග`ෙ` තම n හðනාෙගන ෙබන, තම n ෙතරා
ගනා ලද ධ ආෙයජනය යැ5 3වාෙව එන කzඩාය/
ෙවත ධ බR සහන ලබා ෙදනට. අද` එම පනතට යට`ව
තම5 ෙමම බR සහන ලබා 4ෙ/ ෙයජනාව ග ඇමමා
පා9Cෙ/වට ඉdhප` කරලා ෙබෙ.
දැ ත3නාෙසලා බR සහන ලබා 4ම සඳහා
කලබලෙය පා9Cෙ/වට ෙ/ ෙයජනාව ෙගෙනනවා.
හැබැ5, ෙ/ වරාය අR 99කට පවරා ෙදන ට` ෙසවකය
438 එම ආයතනෙX වැඩ කළා. nයයට 100 වරාය අකාhය
ස සමාගමක තම5 ෙ/ ෙසවකය 438ෙදනා වැඩ කෙළ.
හැබැ5, ත3නාෙසලා ෙ/ සමාගමට බR සහන ෙදනට දරන
වමනාෙව nයයට දශමයව` එම ෙසවකයෙ#
අ5වාnක/ ආරෂා -.ම සඳහා මැdහ` ෙවෙ නැහැ.
nයයට 100 වරාය අකාhය සව ?m සමාගමක වැඩ කළ
ෙසවකය 438 ෙදෙන Uයා. ඔ \-යා ග`ෙ`
ෙකcෙහcමද, ග`ත ආකාරය වාෙ# ෙ@ව1 වැඩ නැහැ.
ඔ ෙ/ රෙe රවැnය. ඔ වැඩ කළා. ඊෙX පැවැ
සාකඡාෙY4` අමාත"වරයා එකඟ  ෙබෙ 135ෙදනට
පමණ වරාෙX \-යා ෙදන සහ අෙන අය වdය ලබා
4ලා ෙදceට දමන5. ත3නාෙසලා වරාය ලබා ෙදනෙකcට
එ nUන ෙසවකයෙ# පැවැ`ම සහ ඔෙ# Âත Nබඳව
අ සැල-1ල දවන ගම සැබෑම සමාගම ෙවත වැS
සැල-1ල දැමට අවශ" වන ගැසe JෙYදන ෙදක තම5
ත3නාෙසලා ෙ/ ඉdhප` කර ෙබෙ.
ග ඇමමා - පhdම Hambantota International Port
Group Limited එක ඇෙමhකා] ෙඩcල9 DCයන 794ක
ආෙයජනය`, අෙන සමාගම ෙඩcල9 DCයන 606ක
ආෙයජනය`
වශෙය
ෙඩcල9
DCයන
1,400ක
ආෙයජනය ගැන කථා කළා. හැබැ5, ඒ ෙඩcල9 DCයන 1,400
-යෙ දැ ෙබන වරාය සංව9ධනය -.ම ෙව]ෙව
ෙයcදවන ෙඩcල9 DCයන 1,400 ද; එෙස නැ`න/ ෙමම වරාය
99 අ@දකට බR ගැvම ෙව]ෙව ෙදන ලද ආෙයජනයද
-යා මම ග ඇමමාෙග දැන ගන කැමැ5. හhයටම ඒ
ෙමcකද? ෙඩcල9 DCයන 1,400 ෙඩcල9 DCයන 1,120
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භාzඩාගාරයට එනවා. එෙහම ෙද? එය භාzඩාගාරයට එන
එෙක ෙප]/ කරෙ, එය අ කවර ෙහ ෙනcව, ඒ
ෙඩcල9 DCයන 1,400 හ/බෙතcට වරාය 99 අ@දකට
පැව.ම සඳහා ඔ n ෙගවන ලද 3දල වන බව5. එය දැ
ෙබන හ/බෙතcට වරාය සංව9ධනය -.ම ෙව]ෙව
අq ෙගෙනන ෙඩcල9 DCයන 1,400 ෙනcෙව5.

ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

එය සංව9ධනය -.මට තව ෙඩcල9 DCයන 600 තර
ආෙයජනය කරනවා.

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙ/ ෙබෙ එය ෙනcෙව5.

ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

ඊට අමතරව.

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ග Jෙයජ" කථානායකමJ, එෙහම න/, ෙ/ක අq`
ආෙයජනය ෙලසෙ අ9ථකථනය කරන හදෙ. ෂැංලා ෙහටලය පට ගනෙකcට ඉඩම අරෙගන -ඒක ෙහcඳද
නරකද -යන එක ෙවනම ෙදය.- නැවත foundation දාලා
building එක ඉd කළා. නව ආෙයජනය ෙලස සලකD ෂැං
-ලා ව"ාපෘයකට` ෙමපාය සංව9ධනය යටෙ` බR සහන
Rනා. එෙහම ෙද? න3` ෙමය, නව වරාය ඉd -.ම
ෙනcෙව5.

ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

ග මමා, ෙ/ක නව වරාය ෙනcෙව5. නව
ආෙයජනය. දැනට ෙ/ ආzෙY-

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

අන ඒක තම5.

ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

ණය අරෙගන5 එය හදා ෙබෙ. ඒ ණය ෙව]වට ෙමය
අq` ආෙයජනය.

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

දැ හh. එමාෙග මට ඒක තර5 දැන ගන ඕනෑකම
?ෙz. අෙන ඒවා මම -යන/. ග Jෙයජ"
කථානායකමJ, කාරණය හhම පැහැdC5. අප නව
ආෙයජනය -යෙ මකටද? නව ආෙයජනය න/ නව
ෙදය උ`පාදනය ය E5. ඒක5 මා පැහැdC කරන
හදෙ. හැබැ5, ෙ/ ගැසe ෙදක හරහා ෙම -nව අq
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උ`පාදනය ෙවෙ නැහැ. ෙ/ ගැසe ෙදෙක කර ෙබෙ
හදා ෙබන වරායට Dල Jයම -.ම5. එචර5 කර
ෙබෙ. ඒකෙ ඇ`ත? හද වරායට Dල aරණය කර
ෙබනවා. ඒ අය -යනවා, ඊට අමතරව තව` ෙඩcල9 DCයන
400 ආෙයජනය කරනවා -යලා. ඒක ෙකෙරෙ පස්ෙස.
හැබැ5, ෙ/ ෙඩcල9 DCයන 1,400 ෙඩcල9 DCයන 1,120
භාzඩාගාරයට ලැෙබනවා. ඒකෙ -යෙ? ඒ -යෙ,
ෙ/ වරායට 4 Dල5.

ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

The Government has taken a loan of US Dollars 1.34
billion. Instead of that we are now getting Foreign Direct
Investment and on top of that there will be another US
Dollars 600 million.
ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

හh, හh. ග Jෙයජ" කථානායකමJ, මම
ඇමමාෙග දැන ගන කැමැ5, ෙඩcල9 DCයන 1,400
ඒවා ෙදක එනවාද -යලා. ෙදක එෙ නැහැ ෙද?

ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

ෙදක ෙනcෙව5. රෙe ෙබන ණය ෙව]වට ආෙයජන
එනවා.

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ග Jෙයජ" කථානායකමJ, මා ෙ/ -යෙ,
ෙමපාය සංව9ධන පනෙත බලය ලබා 4 ෙබෙ, නව
ආෙයජනය කැඳෙ/4 ඒ නව ආෙයජනය සඳහා බR සහන
ලබා ෙදන5 -යන කාරණය5. ෙ/ක -nෙස` නව
ආෙයජනය ෙනcෙව5. ෙ/ක ෙබන හ/බෙතcට වරාය[බාධා -.ම] මම පැහැdC කරන/. ඔබමා පස්ෙස පැහැdC
කරන. ඔබමා පස්ෙස උ`තර ෙදන. දැ මම -යන/.
ෙමය කර ෙබෙ දැ ෙබන හ/බෙතcට වරාය 99
අ@දකට පැව.ම හරහා එම වරාෙX ඉdh කටE සඳහා බR
සහන ෙදන5. ෙ/ වරාය jට කC  ලංකා වරාය අකාhය
සව ?ණා. ඔ ණය අරෙගන එ ආෙයජනය කර
?ණා. හැබැ5,  ලංකා වරාය අකාhයට බR සහන Rෙ
නැහැ. එෙහම න/ බR සහන එතැනට ෙදන ඕනෑ ෙ? ෙමcකද,
සැබම නව ආෙයජනය ෙගනාෙY  ලංකා වරාය
අකාhය5.  ලංකා වරාය අකාhය තම5 ණය ෙවලා
ආෙයජනය ෙගනැ1ලා ෙමය ඇ කෙළ. හැබැ5,
ත3නාෙසලා  ලංකා වරාය අකාhයට බR සහන ලබා
Rෙ නැහැ. දැ වරාය අකාhය හදලා ෙබන වරාය ෙවන
කාට හh ණනෙකcට, ණන ෙකනාට බR සහන ෙදනවා.
ඒකෙ ෙ/ කරෙ?
ග Jෙයජ" කථානායකමJ, නව ආෙයජනය -යලා
-යෙ, නව ඉd -.ම; නව ෙෂfය වෘත කර ගැvම.
ෙ/ක -nෙස`ම නව ආෙයජනය ෙනcව, ෙබන වරාය
Dල4 ගැvම. Dල4 ග`තාට පස්ෙස ඒ වරාෙX business වලට
බR සහන ෙදනවා. එෙහම න/ එය ත3නාෙසලාෙ# lVෙ/
සඳහ කරන ?ණා ෙ. lVෙ/ සඳහ කරන ?ණා,
"අ ෙ/ වරාය ෙදනෙකcට ෙ/ ෙ/ බR සහන` ෙදනවා." -යා.
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පා9Cෙ/ව

[ග අ]ර dසානායක මහතා]

එතෙකcට අපට -යන yව, ෙමය ෙඩcල9 DCයන
1,400කට ඇස්තෙ/ කෙළ, ෙ/ බR සහනවලට යට`ව5 -යා.
ෙකයා ව"ාපෘෙX4` ෙ/කම තම5 කෙළ. ඒක5 මා ඒ
උදාහරණය ග`ෙ`. බR සහන නැව ඇස්තෙ/ කළා. බR
සහන නැව එය ලබා Rනා. ලබා Rනාට පස්ෙස බR සහන
Rනා. දැ ත3නාෙසලා ෙමcකද කර ෙබෙ?
ෙඩcල9 DCයන 1,400කට ෙමය තෙස කරලා, පවරා ඒකට
බR සහන ලබා ෙදනවා. එතෙකcට ෙ/ ෙඩcල9 DCයන 1,400
ළ ෙ/ බR සහනය ඇළ`  ෙබනවාද? එය ෙම ඇළ` 
නැහැ. බR සහනය lVෙ/ ෙබනවා න/, ෙමවැJ බR සහනය
ඔබට ලබා ෙදනවා -යන පදනම මත අපට අෙu තෙස
වUනාකම වැS කර ගන yව. න3`, එෙහම එක
ෙවෙ නැහැ. ඒ Jසා ෙ/ ෙමcකද කරෙ?
අ ළඟ ?m භාzඩය ණලා ඒ ණ භාzඩයට
ග කථානායකමJ, ර`තර ආෙ1ප කර ෙදනවා. තෙස
කෙළ ?m භාzඩයට? ?m භාzඩය තෙස කර
ණලා, ඒ භාzඩයට අමතර ෙ@ව1 Uක අප n කර
ෙදනට හදන බR සංෙශධනය ෙ/ක. ෙමෙත හ/බෙතcට
වරාය,  ලංකා වරාය අකාhය යටෙ` පාලනය ෙවනෙකcට ෙ/
බR සහනය ?ෙz නැහැ. එතෙකcට ෙ/ රෙe ජනතාව - අ
ක` - ෙ`/ ගෙ, "ෙබන වරාය5 ෙ/ පවරෙ,
ෙබන වරාෙX
ෙබන Iයාතයට අදාළ බR සහන
ෙකcෙ@n තම5 ෙ/ Iයා`මක ෙවෙ" -යා5.  ලංකා
වරාය අකාhය n ෙමම වරාය ෙමෙහයbවා. ඒ වරායම
mවා. වරාය අකාhයට ෙනc?m බR සහන ශාල
$මාණය ෙමම සමාග/ ෙවත ලබා 4ම -nෙස`ම Eසහගත
නැහැ. එෙස න/ ත3නාෙසලාට ෙ/ lVෙ/4 -යන
?ණා, "ෙ/ වාෙ# බR සහන අ දානවා" -යලා. මම පVව
-යන/, බR සහන ෙමcනවාද -යා. ෙ/ වාෙ# බR සහන දානවා
-යලා ඒ බR සහනද ඇළ`ව ෙ/ ව"ාපෘය තෙස කළ
Eව ?ණා. හැබැ5 ව"ාපෘය තෙස කර ඉවර ෙවලා බR
සහන ලබා ෙදනවා. ග Jෙයජ" කථානායකමJ, ෙ/ක
වංචJක Iයාව. ෙමcකද, ෙ/, අෙu රෙe ෙ@පළ. ඒ ආයතනයත3නාෙසලා ණනවා -යෙ නැහැ ෙ. - අR
99කට පැව.ම Nබඳව ෙවනම වාදය කරන අපට yව.
අෙu රෙe වැදග`ම ආ9µක උපාය මා9ගය වෙ අෙu
රෙe ¸ම5. ඒ ¸ෙ/ වැදග`කම ෙබෙ, අපට
ඉමJ ෙවන` රටකට යාමට සහ ඒමට ඇ හැ-යාව Jසා
ෙනcෙව5 ග Jෙයජ" කථානායකමJ. ඒ
¸ෙ/
වැදග`කම ෙබෙ, අෙu රෙe නාක ක9මාත ෙෂfෙX
ව9ධනය -.ෙ/ ෙමcනතර/ හැ-යාව ෙ/ ළ ෙබනවාද
-යන කාරණය මත5. අද ත3නාෙසලාෙ# ආ9µක $ප`ය
වෙ, අෙu රෙe ආ9µකෙX උපාය මා9lක වශෙය
වැදග`ම වරාය, ආ9µකෙX උපාය මා9lක වශෙය වැදග`
ම9මස්ථාන පවා ෙවන` අයට පැව.ම. කම නැහැ, ඒක
ත3නෙසලාෙ# ආ9µක $ප`ය ෙ. න3` අ ඒක
Nගෙ නැහැ. හැබැ5, ෙ/ Iයාමා9ගය ත3නාෙසලාෙ#
ආ9µක $ප`යට` පටහැJ5. ත3නාෙසලාෙ# ආ9µක
$ප`ෙX` ෙබනට ඕනෑ, එය අ+නව අ@දකට පැව
Jවැරd තෙසව. තෙස -.ෙම පVව සහන ලබා 4ම
ýෂණය. ෙ/ වරාය -þම ෙවනම කණ. ඒකට අ එකඟ
නැහැ වාෙ#ම ෙ/ බR සහන ලබා4ම` අත ý§ත Iයාව.
ෙමනවාද ලබා ෙදන බR සහන? ඒවා මම ත3නාෙසට
-යන/. ෙමම සමාග/ ෙදක ෙව]ෙවම5 මම ෙ/ -යෙ.
සමාග/ ෙදකටම එකම බR සහන ලබා ෙදෙ. ෙ/ සමාග/
ෙදක ෙව]ෙව ෙදන ආයතන බR ෙමcනවාද? ආදාය/ බRවC
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මම -යන/: “ව"ාපෘය Iයා`මක -.ම මl උපයා ග]
ලබන ඉප / ආදාය/ මත පවර] ලබන ආදාය/ බR
ස/බධෙය වන 2006 අංක 10 දරන ෙ@:ය ආදාය/ පනෙ`
ධාන ව9ෂ 25ක කාලය සඳහා ව"ාපෘය සමාගමට අදාළ
ෙනcය Eය". එෙස න/ ෙ/ ආදාය/ බR Jදහස ලබා ෙදෙ
අR nපහකට. මතක තබා ගන. අR nපහ පට
ගෙ ෙකතැJද?
එතැන4 ත3නාෙසලා ෙකcෙළ
හංගලා ගහනවා. ඒක5 වැදග`ම ෙදය. අR nපහ පට
ගෙ ෙමතැJ:  ලංකා වරාය අකාhය,  ලංකා
$ජාතfවා4 සමාජවා4 ජනරජෙX ආzව, China Merchants
Port Holdings Company Limited, මාසත හ/බෙතcට
ඉට9නැෂන1 ෙප9e ස9ස් සමාගම සහ ව"ාපෘ සමාග/
අතර එළìm 2017 ව9ෂෙX C මාසෙX 29 dන දරන අ]!හ
lVම බලා`මක වන dන nට ව9ෂ 7ක කාලය- පVව බR
කාලය පට ගනවා. එතෙකcට බR Jදහස ෙදන අR nපහ
පට ගෙ ෙකcතැJද? අද nට ෙනcෙව5. අR nපහ
පට ගෙ තව අR හත l1ලා. ඉවර ෙවනෙකcට
අR ස් ෙදක. lVම බලා`මක වන dනෙX nට අR
හතකට පVව බR සහනය ෙදන අR nපහ ගණනය
කරනවා. ත3නාෙසලාට දාන ?ණා ෙ, අR ස්
ෙදක5 -යා. ඇ5 එෙස දැ/ෙ/ නැ`ෙ`?

ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

Sir, I rise to a point of Order.
ග4 සභාපC3මා

(மா மி தவிசாள அவக)
(The Hon. Chairman)

ග මC සමරම ඇමමා.

ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

Hon. Member, Hambantota Port is still not operative.
We have to bring it into operative ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ග ඇමමJ, මම දනවා. දැ -යන හදෙ port
එක Iයා`මක ෙවලා අR හත lයාට පස්ෙස තම5 බR
පට ගෙ -යන එක.[බාධා -.ම] නැහැ. එතැන
ෙනcෙව5 රහස ෙබෙ. රහස ෙබෙ ෙමන ෙමතැන.
[බාධා -.ම]

ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

ෙමමා -යන යට කවදාව` ලංකාවට ආෙයජකෙය
එෙ නැහැ.

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙ/
ආෙයජනය
ෙනcෙව5.
ෙමය
-nෙස`ම
ආෙයජනයය -යා මම -යෙ නැහැ. ෙ/ -þම.
ආෙයජනය -යෙ අqෙත ඇ`, ෙකcෙහ ෙහ තැන
ෙතරාෙගන port එක හැ4ම. ෙ/, අqෙත හදන port
එක ෙනcෙව5; හද port එක -þම. ත3නාෙසලා
ආෙයජනය ෙ#නවාය -යෙ අqෙත ෙහටලය හදන
ආෙයජන ෙගන ඒම ෙනcෙව5. [බාධා -./]
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ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

ෙමමා -යන යට කටE කෙළc`, පර/පරා දහයකට
පා න n@ධෙවනවා. ආෙයජකෙය එෙ නැ`න/ [බාධා -./]

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙම ෙබන 1ට ෙහටලය ණන ෙකcට
ආෙයජනය එනවා; ෙබන ෙත1 ටැං- Uක ණන
ආෙයජකෙය එනවා; ෙබන ෙපÙ1 ෙෂ¹ස් Uක ගන
ආෙයකෙය එනවා. ඒ ෙගc1ෙල ආෙයජකෙය ෙනcෙව5. ඒ
ෙගc1ෙල ම¯බ ෙවෙළෙද. [බාධා -.ම] මම පැහැdC
කරන ෙපc¹ඩ ඉන. ඇ5 ෙ/ අR nපෙහ
ෙකcෙ@nය දැ/ෙ/? ඇ5, ෙ/ අR nපහ Iයා`මකම
අR හතකට පVව පට ගෙ? ෙමපා5ක සංව9ධන
පනත යටෙ` උපhම වශෙය dය හැෙ අR nපහක බR
මාව. හhද? [බාධා -.ම] ඒ අR nපෙහ මාව -

ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)
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ලාභාංශ` බRවC Jදහස් කරනවා. හැබැ5, ත3නාෙසලා
රෙe රවැnයට ෙමcකද කරලා ෙබෙ? බැංවට
l1ලා 3ද1 වමා කළ` බ@ද ගහනවා. Rරකථන
ඇමම ග`ත`, ඒ වාෙ#ම SMS එක ආව` බ@ද
ගහනවා.
ඒ,
අෙu
රෙe
ව"ාපාhකයට.
හැබැ5,
ත3නාෙසලා ෙවන රටවල ව"ාපාhකයට ෙමcකද කරලා
ෙබෙ? අR 25 යන ෙත ලාභාංශ මත බRවC
Jදහස්. ෙ/ ගැසe JෙYදනය අ පා9Cෙ/ෙY අ]මත
කරන ඕනෑ. ලාභාංශ මත බRවC අR 25 Jදහස් කරලා
ෙබනවා. E සහගතද? ආදාය/ බRවC අR 32
Jදහස්. අR 25 ලාභාංශ මත බRවC Jදහස් ෙවනවා.
ඒ තර ෙනcෙව5. 2008 අංක 14 දරන ෙමපාය
සංව9ධන ව"ාපෘ පනෙ` 3.(5) වගය $කාරව,
පා9Cෙ/ව n ෙයජනා ස/මත ෙම ආර/භ වන ඉdh
වසර 4ක කාලය ළ ව"ාපෘ සමාගෙ/ ෙ@:ය \-යා
JEකයෙ# උපයන ට ෙගම බ@ෙද Jදහස් කරනවා.
අෙu රෙe උපයන ට ෙග/ බ@ද  ය1 50,000 ණා
ෙද? එතෙකcට අ@දක උපhම මාව  ය1 ලෂ 65.
මාව  ය1 ලෂ 65 න/, -රාජ" අංශෙX ෙYවා, ෙප@ගCක
අංශෙX ෙYවා මාසයකට  ය1 50,000ක වැrප ගනා
ෙකෙන- උපයන ට බ@දට යට` ෙවනවා. හැබැ5,
හ/බෙතcට වරාෙX වැඩ කරන ෙ@කය? ඔ අR 7
යනක1 උපයන ට බ@ෙද]` Jදහස්. ත3නාෙසලාට
ඡදය Rෙ ]ද? කාෙ# බRද, Jදහස් කරලා ෙබෙ?

Act එෙ එෙහම ෙනcෙව5.[බාධා -.ම]

ග4 Awත ෙහරG මහතා
ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ nපෙහ මාව පනනවා, තව අR හත දාලා;
එතෙකcට අR 325.
හ/බෙතcට වරාය අR 32 ආදාය/ බRවC Jදහස්
කරලා ත3නාෙසලා ෙමcනවාද අෙuෂා කරෙ? අR
32 ආදාය/ බRවC Jදහස් ණ`, ෙ/ පා9Cෙ/ෙY t
ෙදෙන තව අR 32 Âව` ෙව5ද -යලා -යන අමා5.
එෙහම ෙද? ෙබcෙහ අය Âව` ෙනcවන කාලයක තම5
හ/බෙතcට වරාෙය ආදාය/ බ@ද ලැෙබෙ? එකඟද,
ඒකට? ග ගාDþ ජයම ෙපෙ9රා මැමJ, ඔබමා
එකඟද? ඔබමාෙ# Âත කාලය ඇළත අම තරD
හ/බෙතcට වරාෙය ආදාය/ බ@දව` ගන අෙuෂා
කරෙ නැ@ද? ඉ, ෙ/කෙ දැ ෙවලා ෙබෙ. [බාධා
-.ම]
මම -යෙ ෙමමා ගැනම ෙනcෙව5, අ ක`. මම
න/ තෙ නැහැ ෙමතැන ඉන වැS ෙදෙන තව අR
32 Âව` ෙව5 -යලා. අ nන ෙලකවලට යන ඕනෑ නැහැ
ෙ. ඇ`ත කථාව ෙබනවා ෙ. අ කාට` ඇ`ත Âව
කාලය ෙබනවා. තව අR 32- පVව තම5 අපට
හ/බෙතcට වරාෙය ආදාය/ බ@ද ලැෙබෙ. ආදාය/
බ@ද තර ෙනcෙව5, ඊළඟට,- [බාධා -.ම] ෙ/ක බලලාම
තම5 මැෙරන ඕනෑ. ඇ`ත තම5.
ඊළඟ කාරණය තම5 ලාභාංශ මත අය කරන බR. ඒ
-යෙ, බR Jදහස් ලාභාංශ. lVම බලා`මක වන dනෙX
nට වසර 25, ඉපැ /වC ෙකcටස්කවට ෙගව] ලබන
අ]!ාහක ලාභාංශ` බRවC Jදහස් කර ෙබනවා.
ත3නාෙසලා ෙ/ port එෙක ෙමcනවාද ගන හදෙ?
එ අ5ය` පවරලා, ආදාය/ බRවC]` Jදහස් කරලා,

(மா மி விஜித ேஹர$)
(The Hon. Vijitha Herath)

ඒ කාලෙX -Yවා, ෙ/ රට න ෙකcලJය කරනවා -යලා.

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

බැö බැ1මටම ෙ/ රට න ෙකcලJය -යලා තම5 ඒ
කාලෙX -YෙY. එෙහම ෙද? “ෙ/ ෙගc1ෙල ෙ/ රට න
ෙකcලJය කරන හදනවා” -යලා තම5 ඒ කාලෙX
ඔබමලා පා9Cෙ/වට ඇ1ලා -YෙY. ග (ආචා9ය)
හ9ෂ ද n1වා මහතා මවරෙය වශෙය ඉනෙකcට
ෙමතන වාSෙවලා -Yවා මට මතක5, “ඉdයාෙව ලැ?ෙz
ආධාරය, Eෙරපෙය ලැ?ෙz ආධාරය, න3` නෙය
ලැ?m nය1ලම ණය” -යලා. එෙහම ෙ එදා ෙ/
පා9Cෙ/ෙY4 -YෙY? “නය ආධාර 4ලා නැහැ, නය 4ලා
ෙබෙ ණය” -යලා තම5 -YෙY. දැ ත3නාෙසලා
ෙමcකද කරලා ෙබෙ? ත3නාෙසලා කරලා ෙබන
ෙ@ තම5, උපයන ට බ@ෙද ෙ@කය අR 7කට Jදහස්
කරන එක.

ග4 Awත ෙහරG මහතා

(மா மி விஜித ேஹர$)
(The Hon. Vijitha Herath)

ලංකාෙY කeUය ඒ සහනවC අත හhනවා.

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ලංකාෙY කeUයට ඒ බR අදාළ5. හ/බෙතcට වරාෙX වැඩ
කරන ලංකාෙY කeUයට අදාළ5, ෙ@කයට අදාළ නැහැ.
ඒ තර ෙනcෙව5, ඔ \ඳ/ බ@ෙද]` Jදහස් කර
ෙබනවා. 2011 අංක 18 දරන වරාය හා ^ව ෙතcrපළ
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පා9Cෙ/ව

[ග අ]ර dසානායක මහතා]

සංව9ධන බR පනතට අ]ව  ලංකා ආෙයජන මzඩලය n
ෙමම පනත ස/මත m දවෙස nට භාzඩ සඳහා වරාය හා ^ව
ෙතcrපළ සංව9ධන බR ෙගෙම ව"ාපෘ සමාගම Jදහස්
කර] ලැéය E අතර, ව"ාපෘ සමාගම n ව"ාපෘ සඳහා
කර] ලබන ඍ´ ආනයන ෙහ ව"ාපෘ කා9ය සඳහා කර]
ලබන ෙකcfා`, උප ෙකcfා` n කර] ලබන
ආනයනය සඳහා ෙමම බR Jදහස් -.ම අදාළ5. nයqම බR
Jදහස් කරලා ෙබනවා. ත3නාෙසලා ෙ/ යට බR සහන
ෙදනවා -යලා ෙටඩරය දැ/මා න/, ඒක ෙ@ශ රටකට
ණන අවශ" ෙවෙ නැහැ. ත3නාෙසලාට
හ/බෙතcට වරාය ණනම ඕනෑ න/, පවරනම ඕනෑ
න/, “අ ෙ/ වෙ# බR සහන ෙදනවා, ඉ1ලන” -යලා
ෙටඩරය දාන ?ණා. එතෙකcට ෙගcඩ අය ඒ. හැබැ5,
ත3නාෙසලා වරාය ලබා4ලා ඉවර ෙවලා, ඊට පස්ෙස බR
සහන ලබා ෙදනවා. ඒක වැ\d5. ත3නාෙසලාට ඕනෑකම
?ෙz ඒක පවරන න/, ත3නාෙසලා කළ Eව ?ෙz
3Cම ෙ/ බR සහන $කාශයට ප` කරන එක5. “ෙමන අ
ලබාෙදන බR සහන, ෙමන හ/බෙතcට වරාෙX ෙ@පළවල
තෙසව” -යලා -යන ?ණා. ඒ තර ෙනcෙව5,
ඔට අකර 2,998 ලබා ෙදනවා. හ/බෙතcට Dයට අ5
අකර 400 ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙ#ම හ/බෙතcට වරාෙX nට
-ෙලjට9 100 බැl ෙදපසට ෙවරළ aරය ලබා ෙදනවා.
ඇ`තටම
මම
ඇමමාෙග
දැනගන
කැමැ5,
හ/බෙතcට වරාෙX nට දණට -ඔබමාෙ# වැCගම පැ`තට-ෙලjට9 100 ඉවර ෙවෙ ෙකcතැJද -යලා.
අJ පැ`තට -ෙලjට9 100 ඉවර ෙවෙ
ෙකcතැJද? අ දෙ නැහැ, මාව ෙකcතැනද -යලා. ඒ
ගැන මට -යන. න සමාගම n හ/බෙතcට වරාය Dල4
ග`තාට පVව අR 15 යන ෙත හ/බෙතcට වරාෙX nට
ෙදපසට -ෙලjට9 100, 100 Rර $මාණයක 3R aරෙX -nම
කා9යය අපට කරන බැහැ. මට -යන -ෙලjට9 100
ඉවර ෙවෙ ෙකcතැJද -යලා. -ෙලjට9 100 ඉවර
ෙවෙ ඔq1වCද, එෙහම නැ`න/ ගා1ෙලද -යලා
ෙ/ පා9Cෙ/ෙY ක ෙහ අපට -යන.
ත3නාෙසලා ෙ/ lVෙම අෙu 3R ෙවරළ aරය අR
15කට න සමාගමට යට` කළා. ඒ යට` කර මාව -යන.
හ/බෙතcට වරාෙය දm dසාවට -ෙලjට9 100 ඉවර
ෙවෙ ෙකcතැJද? හ/බෙතcට වරාෙය ව/ අත dසාවට
-ෙලjට9 100 ඉවර ෙවෙ ෙකcතැJද? අම තරD ග1
ෙදක දමා -යන, අR 15 යන ක1 ෙමතැJ එහාට
අපට -nම කටE`ත කරන බැහැ5 -යලා. එෙහම සහන
ලබා Rනා, ෙ/ lVම ගහනෙකcට.
ඒ තර ෙනcෙව5. ෙ/ lVෙ/ 63 (3) වගය යටෙ`
ත3නාෙසලා ෙශෂෙයම ෙමම සමාග/වලට අෙu රෙe
ෙබන Jමය පාලන පනත උපෙයó වෙ නැහැ5 -යලා
ෙකcෙ@nය ඇළ` කර ෙබනවා. Jමය පාලන පනතට
යට` ෙනcකර අෙu රෙe ව"ාපෘය ෙදනවා. අ රට ෙ.
අෙu රෙe ඕනෑම ව"ාපෘය, ඕනෑම ආෙයජනය, ඕනෑම
ෙ@:ය ග]ෙද]ව අෙu රෙe Jමය පාලන පනතට යට` ය
Eය. හැබැ5 ත3නාෙසලා හ/බෙතcට වරාය පවරා 4
ෙබෙ ෙකcෙහcමද? Jමය පාලන පනතට යට` ෙනcවන
යට තම5 හ/බෙතcට වරාය පවරා 4ලා ෙබෙ.

ධාන) පන සහන ලබා ෙදනවා. ඊළඟට 1979 අංක 40
දරන  ලංකා අපනයන සංව9ධන පනත යටෙ` nයqම
ෙකcfා` Dල4 ෙගන nය1ලටම බR සහන ලබා ෙදනවා.
ඊළඟට ජාය ෙගcඩනැÛෙ/ බR සහනය ලබා ෙදනවා. සාමාන"
ව"ාපාhකයාට පවා ජාය ෙගcඩනැÛෙ/ බ@ද Iයා`මක වනවා.
හැබැ5 ෙ/ lVෙ/ ෙමcකද -යෙ? "එතR වද
හ/බතාට වරාෙX සංව9ධන ව"ාපෘ සඳහා ආෙයජන
වශෙය ඇළ` ෙ/4 ව"ාපෘ සමාගෙ/ ෙකcටස්, ග]ෙද]
ෙහ ව`ක/ පැව/ ස/බධෙය ජාය ෙගcඩනැÛෙ/ බR
ෙගෙම Jදහස් කළ E5" -යලා5 එ සඳහ වෙ.
ජාය ෙගcඩනැÛෙ/ බ@ද ගහෙ` නැහැ. දැ
ත3නාෙසලා කාටද ෙ/ බR ගහෙ? රෙe ජනතාවට බR
ගහනවා. ඒ ෙ1ඛනය මා ළඟ ෙබනවා. ඔබමාට මා පැහැdCව
-යන/. "ෙමම lV/ කාල මාව ළ4 හ/බෙතcට
ජාත"තර වරාය සමඟ Iයාක සහ ෙපcR පh:ලන පහVක/
Iයාක 1953 Jමය පාලන පනෙ` ධානවC Jදහස්
ය E5." ෙ/ සමාග/ ෙදකටම අ ෙමcනවාද ෙදෙ? ෙ/
සමාග/ ෙදකම 1953 Jමය පාලන පනත යටෙ`
ධානවC Jදහස් කරනවා. එෙහම Jදහස් කරෙ ඇ5?
මට එක ෙහව -යන. Jමය පාලන පනෙත තම5 අෙu
රෙe ෙ@:ය සං¢තෙX ෙඩcල9 $මාණෙX උචාවචනය ම
පාලනය කරD ෙබෙ. අද` ඒ Jමය පනත හරහා
n@ධවන මහා පhමාණෙX වංචා Jසා අෙu  යල අDත ෙලස
කඩා වැ¸ම පාලනය කර ගන බැhෙවලා ෙබනවා. හැබැ5
ත3නාෙසලා ෙ/ ව"ාපෘයට ෙමcකද -යා ෙබෙ?
ෙ/ ව"ාපෘය ස/බධෙය lVෙ/ -යනවා, "1953 Jමය
පාලන පනෙ` ධානවC Jදහස් කළ E5" -යලා. ෙ/
ව"ාපෘය Jමය පාලන පන Jදහස් කරෙ ඇ5 -යලා
මට -යන. එතෙකcට ෙමcකද ෙම5 -යෙ? ඕනෑ
යට ෙඩcල9 ෙගන යන yව, ඕනෑ යට ෙඩcල9 ෙගන
එන yව. ත3නාෙසලා ඒ අවසරය ෙ/ සමාග/ ෙදකට
ලබා ෙදෙ ඇ5? Jමය පාලන පනත 19534 ෙ/
පා9Cෙ/ව Jෙයජනය කර අය ස/මත කළා. හැබැ5 එය
ස/මත කෙළ ෙ/ රටට බලපාන පhd5. හැබැ5 දැ
ත3නාෙසලා - [බාධා -.ම] 1953 ව9ෂෙX ෙද ස/මත
කෙළ?

ග4 (ආචාය) සරG අbගම මහතා (Aෙශෂ කායභාර
අමාතP3මා)

(மா மி (கலாநிதி) சர$ அ 0கமபணி+ெபா)+ ககான அைம,ச)

விேசட

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special
Assignment)

මට නාSය ෙදනවාද?

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

නැහැ, නැහැ. ෙම ඉතා පැහැdC ෙලසම -යනවා.

ග4 (ආචාය) සරG අbගම මහතා

(மா மி (கலாநிதி) சர$ அ 0கம)
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මට නාSය Rෙනc` මා පැහැdC කරන/.

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා
හ/බෙතcට වරාය පැව.ම පමණ ෙනcෙව5, පැව.ෙම
පV ලබා ෙදන බR සහන ගැන` මා -යන/. ඊළඟට
ත3නාෙසලා 1989 අංක 13 දරන Jෂ්පාදන බR (ෙශෂ

3636

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙමම lV/ කාල මාව ළ4 -
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ග4 (ආචාය) සරG අbගම මහතා

(மா மி (கலாநிதி) சர$ அ 0கம)
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ග මමJ, ත``වය ෙ/ක5. ෙ/ පා9Cෙ/ෙව
ස/මත කළා, strategic investments law -යන එක. ඒකට
ඔබමලා @ධ ණා. න3` දැ ඒක තම5 රෙe vය
බවට ප`ෙවලා ෙබෙ. හ/බෙතcට ව"ාපෘය තර
ෙනcෙව5, දැනට ව"ාපෘ 15 ෙබනවා. ෙ/ රජය කාලෙX
ව"ාපෘ ෙදක ෙහ න ෙවන ඇ. jට ෙපර ෂැ-ලා
ඇy ෙ/ රෙe ව"ාපෘ 15 දැ ෙ/ vය යටෙ` ඇy
ෙවලා ෙබනවා. ග මමJ, ෙමය හ/බෙතcට
ව"ාපෘයට තර nමා m එක ෙනcෙව5. ෙකNම ඒ
strategic investments law එක යටෙ` ආෙයජනය කර ගම
ඒ ව"ාපෘය ෙමcක ණ` ඒ අයට ෙ/ nයqම -

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ග Jෙයජ" කථානායකමJ, ෙමය ෙමෙත වැඩ
කරD ?m වරාය බව මම ආර/භෙX4ම -Yවා. ෙ/
ෙවලාෙY ඒක අ වැS ෙවන yව. න3` හ/බෙතcට
වරාෙX වැඩ කරD ?ණා. වරාය අකාhය ෙමෙහE/
කටEවල Uයා. හැබැ5, වරාය අකාhයට ෙ/ බR සහන
?ෙz නැහැ. වරාය ෙවන අ5යකට පැවවාට පVව, ඒ
අ5යට බR සහන ලබා ෙදනවා. ඒක5 මම -යෙ. ග සර`
අ3mගම ඇමමJ, ඔබමා -YෙY ෙ/ ෙමපාය සංව9ධන
ව"ාපෘ පනත යටෙ` ෙබන බR සහන ගැන5. හැබැ5,
ෙමපාය සංව9ධන ව"ාපෘ පනතට Jමය පාලන පනෙත
ඉව` කරන අ5ය නැහැ. [බාධා -.ම] නැහැ, ඒක 4ලා
ෙබෙ lVෙම. මම -YෙY lVම ගැන5. lVෙ/
ෙමcකද ෙබෙ? ෙමපාය සංව9ධන ව"ාපෘ පන
ෙනcෙව5 ෙ/ක ෙදෙ. මම කC -Yව බR සහන ෙදෙ
ෙමපාය සංව9ධන ව"ාපෘ පන. ෙ/ Jමය පාලනය
ඉව` -.ම Rෙ lVෙම. ඒ lVෙ/ -යෙ ෙමcකද?
ෙමම lVෙ/ කාලමාව ළ4, -අR 99- හ/බෙතcට
ජාත"තර වරාය සමඟ Iයාක සහ, -අර සමාග/ ෙදක- ෙපcR
පh:ලන පහVක/ Iයාක, -ඒ -යෙ, සමාග/ ෙදක- 1953
Jමය පාලන පනෙ` ධානවC Jදහස් ය Eය. ඒක
ෙමපාය සංව9ධන ව"ාපෘ පන ෙදන බැහැ. එමා ඒක
දන Jසා තම5 ඒක lVමට දැ/ෙ/. ත3නාෙසලා
lVම අ`ස කරනවා ෙ, සමාග/ ෙදකකට Jමය පාලන
පනෙත අ5 ෙවන. ඇ5 ඒ? එෙහම න/ ෙ/
පා9Cෙ/ෙY v ස/පාදනය කරෙ ෙමcකටද?
පා9Cෙ/ව v ස/පාදනය කර@4 එෙහම න/ දාන yව
ෙ, "ෙ/ පා9Cෙ/ෙY Jමය පාලන පනත ස/මත කළාට,
කවදා ෙහ මC සමරම යැ5 ඇමවරෙය ආ ගස
සමාග/ ෙදකකට ඒක අවස කරන lVම අ`ස කරන
yව." -යලා . ෙ/ පා9Cෙ/ෙY එෙහම පන` ස/මත
කරලා නැහැ ෙ.
පා9Cෙ/ෙY ස/මත කරලා ෙබෙ ෙපcR පන`.
හැබැ5, ෙපcR පන`වලට දැ ෙමcකද ෙවලා ෙබෙ? ෙපcR
පනත යටෙ` එක සමාගම එක lVම අ`ස කරන
ෙකcට එම සමාගමට ඒ පන` බලපාෙ නැහැ -යලා -යනවා.
ග සර` අ3mගම ඇමමJ, ඔබමා -යන එක හh.
ෙමපාය සංව9ධන ව"ාපෘ පනෙත Jදහස ෙදන බලය
4ලා ෙබනවා. ඒක පා9Cෙ/ෙY ස/මත කරලා ෙබනවා.
ඒක මම Nගනවා. ෙ/ ඒක ෙනcෙව5. ෙ/ක lVෙ/ දාලා
ෙබනවා.
අද අෙu රෙe ආ9µකෙX ඇ  ෙබන ත``වය
ග`ෙතc`, ෙ/ අය වැය ෙ1ඛනෙය පවා අෙu රෙe ඇ 
ෙබන ව බR n ජනතාව ෙවත ඇ  ෙබන බර
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ත3නාෙසලාට C1 කරන බැh ෙවලා ෙබනවා.
අ!ාමාත"වරයා බලය අරෙගන ෙකU කාලය ඇළත
එමාෙ# ආ9µක $කාශනය ඉdhප` කළා. ඒ ආ9µක
$කාශනය ඇෙළ` ව බR $මාණය වැS  ෙබන බව`, ඍ´
බR $මාණය අ  ෙබන බව` එමා ෙපවා ෙද] ලැÁවා. ඒ
Jසා ඍ´ බR $මාණය nයයට හතNහ දවා`, ව බR $මාණය
nයයට හැට දවා` අ -.ම එමාෙ# අලාෂය බවට
ප`ෙවලා ෙබනවා -යලා -Yවා. හැබැ5, 2018 ව9ෂයට
ඉdhප` කරලා ෙබන අය වැය ෙ1ඛනෙX ඇස්තෙ/ගත බR
ආදායම බලවාම අෙu රෙe සමස්ත ආදායෙම nයයට දහඅට5
ඍ´ බR ආදායම. nයයට අ¾ෙදක5 ව බR ආදායම. එතෙකcට
ත3නාෙසලා එදා ආ9µක $කාශන ඉdhප` කරD ඍ´ බR
වැS කරනවා යැ5 -යලා -Yවාට, ඒක nයයට දහඅට දවා
තව` අම තම5 nR ෙවලා ෙබෙ. හැබැ5,
ත3නාෙසලා තව තව` වැSර $ය`න දරD ෙබෙ
සාමාන" ජනතාවට වමනා කරන එdෙනදා අත"වශ"
භාzඩවලට ශාල ෙලස බR ගහන5. ත3නාෙසලා
සාමාන" ජනතාවෙ# ෙසවාවට බR ගහලා ෙබනවා. සාමාන"
ජනතාව ඉඩමකට ඔuව CYෙවc` බ@ද ගනවා;
වාහනය වමා කෙළc` බ@ද ගනවා; ෙගය
mෙවc` බ@ද ගනවා. සාමාන" ජනතාවට අශය
අතකර බR ගහලා, ත3නාෙසලා ෙමcකද කරෙ?
ත3නාෙසලා මහා පhමාණ සමාග/ ෙවත අශය අසාධාරණ
බR සහන ලබා ෙදනවා. ඒක ෙ/ පා9Cෙ/ව අ]මත කළ
Eද? ත3නාෙසලා ෙමcකද කරෙ? අද ෙ/ සමාග/වලට
බR සහන 4ම` අ]මත කරනවා. ෙහට සාමාන" ජනතාවට බR
පැටම` අ]මත කරනවා. එතෙකcට ත3නාෙසලා ෙකc5
පැ`ෙතද ටෙගන ෙබෙ? අද ෙ/ක අ]මත කරෙ
ෙමcකටද? සමාග/වලට බR සහන ෙදන. ෙහට අ]මත
කරෙ ෙමcකද? ජනතාවට බR ගහන. ත3නාෙසලා
වාSෙවලා ඉෙ සමාග/වල JෙයTතය හැUයටද? ෙ/
පා9Cෙ/ෙY ඉෙ සමාග/වල ෙòක9ලාද? සමාග/වල
ඒජත5ද ෙ/ ඉෙ? ෙ/ ඉෙ මහජනතාවෙ# ජනතා
JෙයTත5 -යලා5 අ
ක1පනා කරෙ. හැබැ5,
ත3නාෙසලාෙ# හැn.ම අ]ව ෙප]/ කරD
ෙබෙ ෙමcකද? ත3නාෙසලා මහජන JෙයTතය
ෙනcෙව5. ත3නාෙසලා සමාග/වල ඒජතව. ඒ Jසා
තම5 ජනතාවට බR ගහන ෙකcට ඒක අ]මත කරෙ. ඒ
තර ෙනcෙව5, සමාග/වලට බR සහන ෙදන` අ]මත
කරනවා. ඒ Jසා සමාග/වල ඒජතලා දැ අෙu රට පාලනය
කරන තැනට ඇ1ලා ෙබනවා. ෙ/ අය පා9Cෙ/ෙY,
ආzෙY අය ෙනcෙව5, සමාග/වල ඒජතව. සමාග/වල
ඒජතව තම5 ෙමවැJ බR සහන ලබා ෙදෙ. ෙ/
-nෙස`ම E සහගත බR සහනය ෙනcෙව5.
මම
නැවත` -යෙ, ෙමය අq` ආෙයජනය
ෙනcෙව5 -යලා5. ෙබන හ/බෙතcට වරාය, ෙගcඩ නඟ
හ/බෙතcට වරාය පැව.ම. ඒ හ/බෙතcට වරාය පවරන
ෙකcට ඔ ෙඩcල9 DCයන1,400 ඇy කරන එක ඇ`ත.
හැබැ5, ඔ Dල4 ගෙ ඉd කරන ලද වරාය. වරාය
පමණ ෙනcෙව5, වරාය DෙX අකර 400`, ඊට
පhබාරව අකර 2,998`, ශාල D $මාණය` අ
පවරලා ෙදනවා. වරාය ෙසවාව` පවරා ෙදනවා. හ/බෙතcට
වරාෙX nට -ෙලjටර 100 බැl ෙදපසට හ/බෙතcට
වරාෙය ෙකෙරන -nR කා9යය අපට කරන බැh යට
ෙර^ලාn අ nම පනවාෙගන ෙබනවා.
වරාය එෙහම ලබාෙදනවා න/
ත3නාෙසලා
ජනතාවෙ# JෙයTතෙයද? අපට න/ ෙ`ෙරෙ
ත3නාෙසලා ෙකc/පැJවල ඒජතව -යලා5. ඒ මය
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පා9Cෙ/ව

[ග අ]ර dසානායක මහතා]

සාධාරණද? ත3නාෙසලාෙ# හැn.ම අ]ව, ත3නාෙසලා
ස/මත කරන v අ]ව, ත3නාෙසලා ලබාෙදන බR සහන
අ]ව, ත3නාෙසලා ජනතාවෙ# JෙයTතෙය ෙලස
ෙනcෙව5 අපට ෙප]/ කරෙ. සමාග/වල ඒජතව
ෙලස5 අපට ත3නාෙසලා ෙපෙනෙ.
2002 අංක 14 දරන එක කළ අගය මත බR පනත යටෙ`
ත3නාෙසලා ෙ/ අයට වැe බR සහන ෙදනවා. ඒක
ෙකcෙහcමද -යෙ? "පා9Cෙ/ව n ෙයජනා
ස/මෙය ආර/භ වන ඉdh ව9ෂ හතක කාලය ළ එක කළ
අගය මත බR ෙගෙම Jදහස් කර] ලැéය Eය. ෙ@:ය Dල4
ගැv/ හා ආනයනයට අදාළ බR Jදහස් -.ම ව"ාපෘෙX
කා9යය සඳහා ව"ාපෘ සමාගෙ/ ෙකcfා`කට ෙහ උප
ෙකcfා`කටද අදාළ ය Eය." එෙහම තම5
ත3නාෙසලා -යෙ. ඒ -යෙ, අR 7කට VAT
එක` අ5 කරනවා. හ/බෙතcට වරාය පැව.ෙම
බලාෙපcෙරc` ෙz ෙමcකද? ඒෙක ෙඩcල9 DCයන
1,120 හ/බ ණා. ඒ ෙඩcල9 DCයන 1,120 ක ලවස්
රයට ෙඩcල9 DCයනය පhත"ාග කරනවා -යලා අගමැමා
-යා ෙබනවා මම දැකා.
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ග4 ම<ද සමරංහ මහතා

(மா மி மஹி&த சமரசி-ஹ)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

නැහැ. ෙසවකයෙ# $ශ්නය ෙනcෙව5.
පා9Cෙ/වට ඉdhප` කරලා, වාදයට භාජන -.ෙම
අනව පමණ5 ෙමය අ`ස කරන yව -යලා
කැéනe aරණය ?ණා -යලා ඔබමා -Yවා. ඒ කැéනe
aරණෙX ස/[9ණ ෙකcටස ඔබමාට ලැéලා නැහැ, ග
මමJ. ඕනෑ න/ මම එය ඔබමාට ෙදන/.
අගමැමාෙ# අ`සJම එය සංෙශධනය කරලා, ඔබමා
සඳහ කරන ඒ ෙ'දය අ ඉව` කළා. ඕනෑ න/ ඔබමාට
දැනගැvමට මම එය -යවන/. ඒක කැéනe aරණය. ඒ
කණ වාදයට ලකරන අ එය ෙ/ ග සභාවට ෙගනාවා.
හැබැ5 hස තාමතාම සභා ග9භය මැදට පැනලා, ඒ වාදය
පව`වන අපට ඉඩ Rෙ නැහැ. එදා අ ඒ වාදය
පව`වන ¾දාන/ ෙවලා5 ආෙY.

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබමාෙ# කථාෙY4 ඒක පැහැdC කරන yව ෙ.

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා
රෙe ෙ@ෙපcළ ණලා  කරන යන එපා. ෙ/වා
මහජනයාෙ# ෙ@ෙපcළ. ෙඩcල9 DCයන 1,120කට වරාය
ණලා එ5 ෙඩcල9 DCයනය ක ලවස් රයට ෙදනවා
-Yවා. ත3නාෙසලා  කරන. ත3නාෙසලා ළ
ෙබ@ධාගමට ෙබන භයට අෙu @ධය නැහැ; ඒ
Nබඳව ෙබන @ධාවට අෙu ෙරධය නැහැ. හැබැ5,
ත3නාෙසලා එෙලcව ගැන තලා ඒවා කරනවා වාෙ#ම,
ෙමෙලcව ඉන ජනතාව ගැන` තන. ඒක5 අ
ත3නාෙසලාට -යෙ. ඒ Jසා ෙ/ බR සහන -nෙස`ම
ලබාෙනcdය E5. අ -යෙ, ෙ/ බR සහන සංෙශධනය
කරන ඕනෑ -යලා5. ෙමcකද, ෙ/වා ෙ/ lVමට අදාළ ඒවා
ෙනcෙව5. අ lVෙම ඒ ෙගc1ලට වරාය පවරා 4ලා
ෙබනවා. අ lVමට අදාළ ෙකcෙ@n අ ඉr කෙළ
නැ`න/ ඒක ෙවනම කථාව. එෙහම න/ අ lVමට අ]ව
කටE කර3. අ ෙ/ lVමට එකඟ නැහැ තම5. හැබැ5, ෙ/
ෙමcෙහcෙ` ඒ lVමට යට`ව ෙහ ෙ/ කටE කරන
ක1පනා කරන. මම ඉ1ලෙ එචර5. අ ෙ/ lVමට
එකඟ ෙනcණ`, ඒ ත3නාෙසලා අ`ස කරන ලද lVම.
ඒ lVමට යට`ව කටE කරන. එෙහම නැව, ෙ/ ෙශෂ
බR සහන ලබා4ම ෙ/ පා9Cෙ/ෙY අ]මත ෙනcකළ Eය
-යන ස්ථාවරෙX තම5 අ
ඉෙ, ග Jෙයජ"
කථානායකමJ. මට කථා කරන අවස්ථාව ලබා4ම Nබඳව
ඔබමාට ස්වත ෙවD, මෙ# කථාව අවස කරනවා.

ග4 ම<ද සමරංහ මහතා

(மா மி மஹி&த சமரசி-ஹ)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ග Jෙයජ" කථානායකමJ, මම ෙපcS පැහැdC -.ම
කරන කැමැ5. ග අ]ර dසානායක මමJ, ඔබමා
කථාව පට ග`ත ෙවලාෙYම ය/ කාරණය -Yවා ෙ.

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙසවකය ගැන.

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ග මද සමරnංහ ඇමමJ, ඔබමාට අද කථාව
ෙබනවා. ඔබමා අද කථා කරනවා ෙ.

ග4 ම<ද සමරංහ මහතා

(மா மி மஹி&த சமரசி-ஹ)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

මට ෙ/ කාරණය තර5 පැහැdC කරන ඕනෑ, ග
Jෙයජ" කථානායකමJ. ඊට පVව මට කාලය වමනා නැහැ.
තව එක කාරණය -යලා මෙ# පැහැdC -.ම අවස කරනවා.
ග අ]ර dසානායක මමJ, ඔබමාෙ# කථාෙY4
ෙනcෙය` කm ඉdhප` කළා. හැබැ5 Uක ෙ`/ ගන,
ෙමය ඇෙමhක ෙඩcල9 éCයන 1.12ක ෙ@ශ සෘ´
ආෙයජනය; Foreign Direct Investment එක.  ලංකාව
පමණ ෙනcෙව5, දm ආnයාෙY හැම රටම
ඇ`තවශෙයම ෙමවැJ ෙ@ශ ආෙයජන තරගකාh`වය-
තම රටවලට ෙගෙනන කටE කරනවා. [බාධා -.ම]
ෙපc¹ඩ ඉන, මෙ# කථාව අවස කරන . එවැJ
අවස්ථාවල4 බR සහන ෙදන එක ඇ`තවශෙයම සාධාරණ5.
එ -nම $ශ්නය නැහැ.
ග Jෙයජ" කථානායකමJ, අJ කාරණය ෙ/ක5.
ෙ/ බR සහන 4ලා ෙබෙ කැéනe මzඩලෙX අ]මැය
ඇව5. ෙ/වා ෙහcෙර ෙගනා ඒවා ෙනcෙව5. ඒවා කැéනe
මzඩලය අ]මත කරලා Rන බR සහන5. ග මC
සමරම ඇමමා කC -Yවා වාෙ#, ෙඩcල9 éCයන
1.12 ෙ/ ව"ාපෘය නවෙ නැහැ. තව ඇෙමhක
ෙඩcල9 DCයන 600 ආෙයජනය කරන ෙ/ ෙගc1ෙල දැ
¾දානD ඉනවා. ෙමcකද ෙ/ පළ3වැJ, ෙදවැJ අdයෙර
පමණ හ/බෙතcට වරාය Iයා`මක කරන බැහැ. ඒක
තවRරට` ව"ාuත කරන ෙවනවා. අපට වැJ අdයරට
යන ෙවනවා; හතරවැJ අdයරයට යන ෙවනවා. ඒකට 3ද1
අවශ"5. ෙ/ DCයන 600 තව` ෙ@ශ සෘ´ ආෙයජනය
හැUයට ෙගෙනන ෙ/ ෙගc1ෙල දැ ඉdhප` ෙවලා
ෙබනවා. ඇ`තවශෙයම සමහර අයෙ# න"ාය ෙවනස්.
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එමලාෙ# න"ාය මත එමලා ඒ කාරණා
ඉdhප`
කරනවා. අ ඒවා Nගන ඕනෑ නැහැ. හැබැ5, අ වග tෙම
-යන කැමැ5, ෙමවැJ Vෙශෂ සෘ´ ෙ@ශ ආෙයජනය
හරහා ෙ/ රටට යහපත Dස අයහපත වෙ නැහැ5
-යලා.

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ග Jෙයජ" කථානායකමJ, ෙ/ ගැන ෙගcඩ ෙලc
වාදයකට මම යෙ නැහැ. ඒ Nබඳව මම මෙ# අදහස්
ඉdhප` කළා. ෙබcෙහ ට ඔෙහcම කථා කරනවා. අ
ධනවාd5, ඒ න"ාය ෙවනස්; ඔබමලාෙ# න"ාය ෙවනස්
-යලා -යනවා. න3` මම කථා කෙළ ඒ න"ාය ගැන
ෙනcෙව5. මම කථා කෙළ ýෂණය ගැන. ýෂණය ධනවාදයට`
එක5, සමාජවාදයට` එක5. ýෂණය න/, ýෂණය. ýෂණය න"ාය
වශෙය ෙබදන යන එපා.
ග Jෙයජ" කථානායකමJ, මා ඉතා පැහැdCව -YෙY
ෙමය සෘ´ ආෙයජනය බව5. ඔබමලා jට කC]` ධ
ෙහට1 ව"ාපෘ ස/බධෙය ෙමවැJ ආකාරයට කටE
කළා. මට මතක5, ෙ/ පා9Cෙ/වටම ග මද සමරnංහ
මැමාම ෙයජනා ෙගනැ1ලා කyතර ටය9 ක/හල වැJ ඒවාට
බR සහන ලබා R බව. හැබැ5, ෙ/ ව"ාපෘය එෙහම එක
ෙනcෙව5. ෙ/ අප ස වරාය ෙවන` රටකට පැව.මකට ල
-.ම. එෙහම පැව.මකට ල කළාම ඔබමා -යනවා, ෙ/
ෙගෙනෙ ෙලකෙX තරගකාh`වය -යලා. ෙ/ කරෙ
තරගකාh`වය ෙගන ඒම න/, ඇ`තටම කළ Eව ?ෙz
ෙමcකද? කළ Eව ?ෙz, ''අප සව හ/බෙතcට වරාය
ෙබනවා. එ තෙස වUනාකම ෙමපමණ5. ඒ වරාය ලබා
ගනා කවර ෙහ සමාගමකට අ වසර 25 යන ෙත ෙ/ ෙ/
බR සහන ෙදනවා. ඒ බR සහනවලට යට`ව, ඒ බR සහන`
තමෙ# ආෙයජනෙX $ඵල ෙලස සලකා ෙටඩ9කව
ඉdhප` ෙවන'' -යන එක. ඒක5 තරගකාh`වය -යෙ.
ඒක ෙ Jදභාවය. ත3නාෙසලා Jෙයජනය කරන
ධනවාදය අම තරD ඒ තරගකාh`වයව` ර-නවා. න3`
ත3නාෙසලා
ඒකව`
ර-ෙ`
නැහැ.
ත3නාෙසලාෙ# ෙ/ න"ාය ෙවන ෙකcෙහව` නැහැ. ඒ Jසා
ෙ/ක අත ý§ත ග]ෙද] යටප` කර ගැvම සඳහා දරන
$ය`නය පමණ5. ත3නාෙසට ෙ/ Uක කරන බැh ඇ5?
3Cම හ/බෙතcට වරාය තෙස කරනවා. ඊට පස්ෙස,
ලබා ෙදන සහන ගැන -යනවා. ''අෙයජන කලාපයට අකර
2,998 ෙදනවා, 3R aරය ෙදපසට -ෙලjට9 100 බැl
ෙව කරනවා, අR 15කට ඒවාෙX වැඩ කරන ෙවන
කාටව` ෙදෙ නැහැ, Jමය පාලන පනෙත ෙ/ ව"ාපෘය
ඉව` කරනවා, ෙ/ වාෙ# බR සහන ෙදනවා, ඒ Jසා
කණාකරලා තව සමාග/ ඉdhප` වන.'' -යලා
ත3නාෙසලාට -යන ?ණාෙ. ත3නාෙසලා
කරන ඕනෑ ඒක ෙ? එෙහම කෙළ නැහැ ෙ.
ත3නාෙසලා ඒක ලබා 4ලා ඉවර ෙවලා; lVම අ`ස
කරලා ඉවර ෙවලා පා9Cෙ/වට ඉdhප` කරලා බR සහන
ෙදනවා. lVම අ`ස කරන ෙකcට ෙමෙහම බR සහන ෙදන
බව අ දැනෙගන UෙX නැහැ.
ඒ තර ෙනcෙව5, අගමැමා -Yෙව` ඒකම තම5. ඔය
කැéනe මzඩලයම ෙ. ඔය කැéනe මzඩලයම තම5
aරණය ග`ෙ` පා9Cෙ/ෙY වාදයට ල කරලා එ5
ම වන කm මත lVම සංෙශධනය කරලා අ`ස කරන
-යලා. හැබැ5, ඒ කැéනe මzඩලයම aරණය කරනවා,

3642

පා9Cෙ/ෙY වාදය ඕනෑ නැහැ5 -යලා. ඒක අ aරණය
කර එක ෙනcෙව5, ත3නාෙසලාම aරණය කර එක.
ග Jෙයජ" කථානායකමJ, හhයටම dන වකවා]
බැqෙවc` එෙහම වාදයකට ඉඩ ?ෙz නැහැ. nරාදා
වාදයට Jයම කර ?ණා. lVම අ`ස කරන JයDතව
?ෙz ෙසනVරාදා. ඒ Jසා පා9Cෙ/ෙY වාදය Jක/
ෙබ¹ ලෑ1ලකට මා ණා තර5. ෙමවැJ ජාත"තර
lVම nරාදා වාද කරලා, ෙසනVරාදා අ`ස කරන
yවද? nරාදා වාදය කඩාකuප1 ණා. ෙසනVරාදා lVම
අ`ස කළා. ඒ Jසා ෙමමා -යන ත9ක -nෙස`ම Nගන
yව ඒවා ෙනcෙව5, ග Jෙයජ" කථානායකමJ.

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

jළඟට, ග ඉdක අ]@ධ ෙහර` මමා. ග
ෙරත අෙ¬^ණව9ධන මමා ඔබමාට නාS නවයක
කාලය 4ලා ෙබනවා.
[අ.භා. 7.20]

ග4 ඉ<Mක අ946ධ ෙහරG මහතා

(மா மி இ&திக அ]'$த ேஹர$)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ෙබcෙහcම ස්5, ග Jෙයජ" කථානායකමJ. ඇ`ත
වශෙයම ෙ/ හ/බෙතcට වරාය
Nබඳ lVම
ස/බධෙය වාදය ආර/භ කරන ?ෙz අද සවස
7.30ට5. ඇ`තටම අෙu ග ඇමමලා දනවා, ෙ/ක ෙ/
රෙe වැදග`ම lVම බව. ෙ/ lVම අ`ස -.ම Jසා
රෙe ආ9µකය ෙගcඩ යනවා -යලා ඔබමලා -යනවා. රටට
ශාල වශෙය 3ද1 එනවාය -යනවා. එෙහම න/ ෙ/ක
අශය වැදග`, හැෙමටම අදහස් $කාශ කරන yව
වාදය ය E5 -යන එක5 මෙ# ෙයජනාව. න3`
සවස7.30ට පට ගන ෙබන වාදය 6.30 ෙව@4 ආර/භ
කළා. අර පෂෙX $ධාන සංධායක ග අ]ර dසානායක
මමා -Yවා වාෙ# ෙමෙහම ල ලෙX; ෙමෙහම
කS3SෙX ෙමවැJ හdn ෙයජනා ෙගනැ1ලා කටE -.ෙම
n@ධ වෙ වාnය න/ ෙනcෙව5, ග ඇමමJ. අෙu
රෙe ජනවහෙ9 ෙබනවා "$ස්ථාව y" -යලා ෙදය.
ෙ/ෙක n@ධ වෙ ඒ ෙබන $ස්ථාව yවලට තව`
එක එක වන එක5. ෙමcකද, එක වෙ. " වරාය4ලා
නැව ග`තා වාෙග5" -යන එක5. ඒක තම5 අq එක
වන $ස්ථාව
ළ. ඔබමලාට ෙමcකද ෙ/ෙක
ලැෙබෙ?
මාස ෙදක න ෙ/ රෙe ආ9µකයට
ෙයcදවන yව ෙඩcල9 éCයන 1.12ක 3දල ෙව]ෙව
අ+නව අR බ@දකට ඔබමලා ෙ/ ම9මස්ථානය ෙදනවා.
දැ ෙ/ක "ණනවා" -යන එකට කeUය කැමැ නැහැ ෙ.
"අ+නවයකට ෙදනවා" -යන එකට තම5 කැමැ. අR
අ+නවයකට Rනාම ඔයෙගc1ලෙ# දෙවc` යලා ෙවලා,
ඒ දවෙ# දෙවc` යලා ෙවලා ඉñ. ඒ Jසා ෙ/ ඉdh
ෙපෙළ nUන අෙu ග ඇමමලා ෙ/ ෙයජනාව
පා9Cෙ/වට ෙගෙන@4; ෙ/ ෙයජනාව ඉdhප` කර@4,
ආ9µකය dEm කරන වැඩ Nෙවළව1 ගැන -YෙY නැහැ.
පV lය කාලෙX ත3නාෙසලා මැවරණ ෙYdකාෙY
හ/බෙතcට වරායට Rන තැන ෙමcකද? හ/බෙතcට
වරායට Rන තැන තම5, රාජපෂ උනැෙහට l1ලා
නාගන swimming pool එක හදලා ෙබනවාය -Yවා. ඒක
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පා9Cෙ/ව

[ග ඉdක අ]@ධ ෙහර` මහතා]

ෙ, -YෙY. එතෙකcට -YෙY නැහැ ෙ, හ/බෙතcට වරාය
ෙහcඳ ආ9µක ම9මස්ථානය, ෙමතැන ා ඇළ J9මාණය
ණාම නැY ගම කරනවා, ෙ/ක ෙහcඳ ගණනකට නය`
එක lV/ගත ෙවලා රටට ෙහcඳ ආෙයජනය ෙ#න
yව -යන එක. එෙහම -Yවාද? ඒක ෙනcෙව5 -YෙY.
ඔබමලා ඒ වකවා]ෙY කථා කරන ෙකcට -YෙY
Cයා Uයට Volkswagen ක9මාතශාලාව ෙ#නවා
-යලා5. ෙ/ හ/බෙතcට වරාය හෑ1q කළා. ම`තල ^ව
ෙතcrෙපcළට ෙමcකද -YෙY? ම`තල ^ව ෙතcrෙපcළ 
ගබඩා කරන ෙහcඳ5 -Yවා. ඒෙ 1ෙල ඉනවා -Yවා,
^ව යානා ෙගcඩබාන බැහැ5 -Yවා. ෙ/ යට ඔබමලා
ෙ/ ආ9µක ම9මස්ථාන හෑ1q කළා, ග ඇමමJ. ඒක තම5
n@ධ ෙz. සංචාරක ක9මාතය dEm කරලා; රෙe ඉන
éCයනපය එක කරලා; රෙe ඉන ව"ාපාhකය එක
කරලා ඒ අය හරහා ෙ/ ආයතන dEm කරන මෙYදය
හැRවා න/ අද රට ළ ෙ/වා ෙබනවා. මම එදා කථා කරන
ෙකcට` ෙ/ක -Yවා.  ලංකා Jදහස් පෂෙX අප ද-න එකම
අභාග" ෙමcකද?  ලංකාකාරයාෙ# අතට 4ලා තම5 ෙ/
ම9මස්ථාන ණෙ. එස` ජාක පෂෙX අය අෙ`
ෙනcෙව5 ෙ/ වරාය Nබඳ ග]ෙද]ව ෙබෙ. වරාය
ග]ෙද]ව ෙබෙ  ලංකා Jදහස් පෂෙය ආ
පා9Cෙ/ මව, ඇමව අෙ`. ඒෙගc1ෙල අතට 4ලා
වරාය කාම අගමැවරයාට ඇඟ ෙ¬රා ගන yව. එමාට
කවදා හh කථා කරලා -යන yව අ ෙනcෙව5 ෙ,
ඔයාලාෙ#ම ඇම -යලා. එතැනට5 ෙ/ යෙ. යහ පාලන
ආzෙY ෙරd Uක ෙසදන ෙවලා ෙබෙ ඒ උදයට.
ෙමෙහම අපරාධ කරන එපා. ෙමෙහම හකකD කටE
කරන එපා. එස` ජාක පෂය -යෙ ඉහාසය
ෙබන, රටට දැවැත කා9ය භාරය කර පෂය බව අ
දනවා. හැබැ5, රට නාශය කරා ෙගන යන කාලෙය
කාලයට කටE කර පෂය -යන එක` ඕනෑ ෙකෙන
දනවා. එදා එ1¸¸ඊ සංධානෙX $භාකර උනැෙහ
යාපනෙX ඉඳලා lVම ගහලා අගමැමාට -Yවා, "ඔන මම
lVම ගහලා ඉවර5. මෙ# lVම එවනවා" -යලා. ඒෙක
ෙපcCස් බලතල Rනා; අකරණ බලතල Rනා; nයq බලතල
Rනා. උ නැෙඟනර පාලනය කරන බලය Rනා, කැත
නැව. එදා වචනය කථා කෙළ නැහැ. ඒ Uක Rන ෙ/
ෙගc1ලට, අද ෙ/ වරාය ෙදන එක ෙමcන ක¡ජද?
ග ඇමැමJ, හ/බෙතcට වරාය තවම ෙබෙ
ෙදවැJ අdයෙ9. වැJ අdයර පට අරෙගන ෙබෙ.
හතරවැJ අdයර දවා ෙ/ක ව"ාuත ණාම, ශාල ආ9µක
වUනාකම ෙබන තැන ෙවනවා. එම Jසා ඔබමලා
පා9Cෙ/ෙY පෂය
නැ කළාට, පෂෙX හඬ
නැවැ`වාට, ඔබමලාට ඕනෑ යට පෂ නායක හදා
ග`තාට, පෂෙX කටE කරන ඔබමලාට ඕනෑ hස
J9මාණය කර ග`තාට, රෙe ජනතාවට ආදාය/ ලැෙබන, රටට
වUනා -යන ෙ@ව1 ෙ/ යට හෑ1q කරලා අෙළ කරන
එපා. ඒක තම5 අ ඉ1ලෙ. ඒකාබ@ධ පෂය ගැන
ඔබමලාට ෙචදනා කරන yව. න3`, අපට ෙබන
කනගාrව හ/බෙතcට වාෙ# ම9මස්ථානය ගැන නාS 45
වාෙ# ෙපcS කාලය අරෙගන කථා කරන nRම ගැන5.
ෙමය නාS 45 වාෙ# කාලය ළ කථා කරන yව
කාරණය ෙනcෙව5. ගණනය කරලා බැqෙවc`, ෙ/ රටට
අවශ" ෙ@ශ Jමය ලබා ගත හැ-, රෙe ෙබන ණය බh රට
3දවා ගත හැ- එකම ම9මස්ථානය තම5 හ/බෙතcට වරාය.
අපට යන ෙවන` මඟ නැහැ. දැ ආzෙY මඟ J9මාණය
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කරලා ෙබෙ` හ/බෙතcට හරහා5. බැð/කර
ග]ෙද]ෙව nR m පාව ඔබමලා අය කර ගන.
අගමැමා බැð/කර ෙකcDසමට lයාම, ඔබමලා
-යනවා බය නැ අගමැ ෙකෙන ඉෙ -යලා. බය නැ
අගමැමා බැð/කර ෙකcDසමට lයා න/, බය නැ
අගමැමාට -යන කණාකරලා බය නැ අගමැකම
ෙපවලා බැð/කරෙය නැ කර ග`  ය1 éCයන, ôCයන
ගණ අය කර ගන -යලා. ඒක තම5 කර ගන ඕනෑ. දවn
දවස ෙ/ක පැටY ගහනවා. අ9´ මෙහ¤ලා, අ9´
අෙලnයස්ලා ෙ/ ආzව කැත කරලා ෙබෙ. එම Jසා
ෙ/ වUනා ෙ@ ණෙ නැව, වUනා ෙ@ අෙළ කරෙ
නැව ෙහcරා කා 3ද1 Uක මහා භාzඩාගාරයට ඇද ගන.
ෙලකෙX වැSම ඇමැව ගණන ඉන පා9Cෙ/ව,
වැSම ඇමැව ගණන ඉන ආzව ෙ/ යහ පාලන
ආzව. ෙලකෙX වැSම ඇමව ගණන ඉෙ
ඔබමලාෙ# ආzෙY. ඔබමලා ආzව හද@4 -YෙY
ඇමැව 305, 355 -යලා. අද පැටY ගහලා nයය පනලා
ෙබනවා. එම Jසා ඔබමලා ය/ කැප -.ම කරලා,
ඔබමලාෙ# කැපම හරහා ෙ/ නාශය නව`වා ගන.
ඇමැව වැSය Uයාට වැඩ නැහැ ෙ, ඒ අය ඔෙකcම
salesmenලා න/. ඒ අය ඔෙකcම ෙවෙ@nකෙව න/. එක
එක ඇමැවරයා l -යෙ, "මෙ# අහව1 එක ෙබනවා,
¨වර වරාය Uක ෙබනවා, බR ගන ෙකෙන ඉනවා න/
එන. මෙ# වරාය ෙබනවා, බR ගන ෙකෙන ඉනවා
න/ එන. මෙ# අෙYó මා9ග Uක ෙබනවා, බR ගන
ෙකෙන ඉනවා න/ එන." -යලා5. ෙමෙහම කරන
ඇමැව ඕනෑ නැහැ. ෙමෙහම කටE කරන ව` ප`
දැම දමලා salesmenලා Uක ග`තා න/ ඇ. ඒ අය
l ඕනෑ තර/ ෙසcයා ෙගන එ5. අද n@ධ ෙවෙ ඒ
කටE`ත. ඔබමලාට ඕනෑ යට පා9Cෙ/ව J9මාණය
කරෙගන, ඕනෑ යට ෙYලාව සැලV/ කරෙගන ෙබනවා.
ෙ/ ම9මස්ථාන කාම ෙ/ රෙe ආ9µකයට ෙමcකද
ෙවෙ? අද අපට Jදහස් අධ"ාපනය ෙදන බැhව; Jදහස්
අධ"ාපනයට අවශ" පහVක/ ෙදන බැhව ඉනවා.
මහජනතාව අද බR බෙර යටප` කරලා ෙබනවා. ව බ@ද
nයයට 80 පැනලා ෙබනවා. ෙඩcල9 එක ඉහළ l
ෙබනවා. ෙ/ ෙඩcල9 éCයන 1.2 ෙ/වාට සð/ එ5ද? එම
Jසා ýරද9ව තලා මතලා කටE කරන ආzවක අවශ"තාව
දැ ෙබනවා. ඒ Jසා තම5 DJV පාරට බැහැලා මැවරණ
ඉ1ලෙ. ෙ/වා කරන එපා.
ෙ/වා -.ම N පා9Cෙ/ව තර ෙනcෙව5,
ෙ@ශපාලනඥයා`
හෑ1qවට
යනවා.
ෙ@ශපාලනඥයා`
හෑ1qවට යනවා. පෂයට කථා කරලා -යන yව
ෙ/ෙ ආදායම ෙමචර5, ෙ/ෙ යදම ෙමචර5 -යලා.
න3`, ඒවා කථා කළාට වැඩ නැහැ. න3` කැéනe එෙක
ඕනෑ නැ ගඩ/ aR-aරණ අ ළඟට එනවා න/, කැéනe
එෙක එන ගඩ/ aR-aරණ නව`වන පෂයට බලය
නැ`න/, පෂෙX කා9ය භාරය හhයට කරන
පා9Cෙ/ෙY ඉඩ නැ`න/ ඒවා කථා කළාට වැඩ නැහැ.
ඒ Jසා ෙ/ ආzව සහ ෙ/ පා9Cෙ/ව තම5 රෙe
කාලකz¯ම EගෙX ?m පා9Cෙ/ව සහ ආzව බවට
ප` ෙවෙ. ඒෙ වdය අR 99 ෙවනක/ අ ට
ෙගවන බැව යනවා -යන එක úලාසනයට මත කර
ෙදD, ෙ/ ෙව]ෙව කථා කරන නාS -පය ලබා 4ම
ස/බධෙය ස්වත ෙවනවා.
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ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ග dෙෂ් ^ණව9ධන මැමාට නාS 9 ෙව කර
ෙබනවා. ආz පෂෙය ග මද සමරnංහ මැමාට`
නාS 9 ෙව කර ෙබනවා.

ග4 ම<ද සමරංහ මහතා

(மா மி மஹி&த சமரசி-ஹ)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ග dෙෂ් ^ණව9ධන මැමJ, ඔබමා එෙහම න/ කථා
කරන.

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
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සංඛ"ාව n පෂව ඡදය 4 ස/මත කර] ලබන
ෙයජනා ස/මතය මl පා9Cෙ/ව n අ]මත
කර] ලැÁ අවස්ථාවක, ඒ lVමට ෙහ ස/3යට 
ලංකාව ළ vෙX බලපෑම ඇ අතර, රාජ" ආරෂාව
තහ -.ම ¯ස හැර, ඒ lVෙ/ ෙහ ස/3ෙX
ධාන කඩ ෙකෙරන -nම Cත vය පැනම ෙහ
සෑ4ම ද ධායක ෙහ පhපාලන Iයාව -.ම ද ෙනcකළ
E`ෙ` ය."
ෙමන, එම 157වන ව"වස්ථාව. ෙමය, බරපතළ
වගය. මෙ# Df, my classmate, Hon. Malik
Samarawickrama, what have you done? ෙ/ෙක
-යැෙවෙ නැහැ, ගැසe පfයකට ෙ/ක කරන yව
-යලා.

(The Hon. Deputy Speaker)

ග dෙෂ් ^ණව9ධන මැමා.
ඔබමාට නාS 9ක කාලය ෙබනවා.

ග

මමJ,

[අ.භා. 7.30]

ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග Jෙයජ" කථානායකමJ,  ලංකාව හා නය සමඟ
ෙබන 49ඝ කාන Df`වය අෙu රෙe ආ9µක සංව9ධනය
සඳහා සෑම අවස්ථාවක4ම $ෙයජනය  ෙබනවා. මම කC
වාරයක4` ෙ/ සභාෙY4 $කාශ කළා, නය  ලංකාෙY
කල"ාණ Dfෙය -යලා. කල"ාණ Dfෙය -යෙ Rකසැප -යන ෙදෙ4ම ෙනcසැ nUන Dfෙය -යන එක5. ඒ
එක කාරණය. අෙන කාරණය, අ ඕනෑම රට එක
ග]ෙද] -.ෙ/4 ඒ රටට ෛවරෙය, ඒ රටට @ධව අදහස්
පැරෙම වැළt nUය E $ප`ය අ]ගමනය කළ
E5.
ෙ/ ආzව බලයට පැD¯යාට පVව නයට -ය න/
ස/භාරය -යන මම උ`සාහ දරෙ නැහැ. ඒ ෙමcකද, අ
නයට ග කරන Jසා. න3` ත3නාෙසලා ළ අබම1
ෙ9mවක තර/ව` එෙහම ෙගරවය ?ෙz නැහැ. ආ දවෙස
ඉඳ මාස ගණ නයට කරන yව හැම ෙචදනාවම
කළා. අද ෙමcකද, n@ධ ෙවලා ෙබෙ? මද රාජපෂ
මැමාෙ# කාලෙX ඇ කර හ/බෙතcට වරාය අR
30ක, 40ක lVම- සංව9ධනයට සැලV/ කර ?m වැඩ
Nෙවළ ෙහළා දැක ඔබට, එය ඊට වඩා ශාල කාලයකට
නයට ෙදන n@ධ ණා. අ ආපV හැhලා බල3. අෙu
ආzව ?ණා න/, ෙ/ තර/ කාලයකට නයට ෙමය ෙදන
ෙවෙ නැහැ. නය එෙහම ඉ1ලෙ නැහැ, නය එෙහම
lVමකට බල කරෙ` නැහැ. ෙ/ ආzෙY ඉdh ෙපෙළ
ඉනා $ධාන අය නයට l කර සාකඡා ගැන මා -යන
යෙ නැහැ. ෙම4 උ1ලංඝනය වෙ ආzම
ව"වස්ථාෙY 157වන ව"වස්ථාව5. ෙමcකද, ෙ/ ව"වස්ථාෙව
-යැෙවෙ?
" ලංකාෙY ආzව සහ ය/ ෙ@ශ රාජ"යක ආzව
අතර, එම ෙ@ශ රාජ"ෙX ෙහ එ වැnයෙ# ෙහ ඒ
රාජ"ෙX v යටෙ` සංස්ථාගත කරන ලද නැතෙහc`
සංස්ථාපනය කරන ලද සංස්ථාවල, සමාග/වල ෙහ ෙවන`
සංග/වල  ලංකාව ළ ආෙයජන වඩාම ෙහ ආරෂා
-.ම සඳහා ඇ කර ග` ය/ lVම - Agreement - ෙහ
ස/3ය ජාක ආ9µකෙX ව9ධනයට අත"වශ" වන
බව, -ෙනcපැD¯ මවරය ද ඇyව- 3y පා9Cෙ/
මවරය සංඛ"ාෙව ෙන ෙදකකට ෙනcඅ

Article 157 is very clear. Now, you are violating that
Article. - [Interruption.]. No, it is not the consent. I am
telling that you are violating that Article. That is why
China is not paying up the full amount. I am telling you
that they are not ready to pay the full amount because this
Gazette does not cover Article 157 of the Constitution.
Whether it is China or any other country, we would like
things to be in order so that it cannot be challenged.
Secondly, I remember what happened when we raised
this issue in January. The Hon. Prime Minister in his
reply said, “We will listen to all the FR applications in
the Supreme Court.” There are three more applications
which have not been finalized. You had enough time.
Now you embark on a Gazette Notification while the
Supreme Court is deliberating on the applications. It is a
sub judice matter. That is why you need a two-thirds
majority in this House. The Cabinet can approve it; the
Group can approve it and the Hon. Minister can approve
it. But, I am seriously requesting the Government to
explain their position because we do not want China to
fall into difficulty because of your conspiracies. That is
the whole issue. From the day you took over the
Government ග4 රKZ ANමංහ මහතා

(மா மி ரணி8 விகிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

There is one clarification.
ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Yes, Hon. Prime Minister, what is it?
ග4 රKZ ANමංහ මහතා )

(மா மி ரணி8 விகிரமசி-க )
(The Hon. Ranil Wickremesinghe )

What is the International Treaty or Agreement that
you are referring to?
ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

The Treaty that you are trying to get approval today.
ග4 රKZ ANමංහ මහතා

(மா மி ரணி8 விகிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

There is no treaty.
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පා9Cෙ/ව

ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

You have not come with a treaty. That is what I am
saying. You have come with the Gazette Notification
which is worse. A Gazette cannot supersede a treaty.
ග4 රKZ ANමංහ මහතා

(மா மி ரணி8 விகிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

This is not a treaty. Hon. Member, this is not between
two sovereign countries. It is between companies ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

The matter is before the Supreme Court. The Hon.
Prime Minster and I cannot interpret the law. The matter
is before the Supreme Court. So, if you do not get a twothirds today you are putting the Chinese partners into
difficulty. You will get up and say, “We are on the correct
path.” But, what I am raising is a serious constitutional
and legal issue. That is why you are not getting the full
amount from China.
ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

The full amount will be paid after the agreement.
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Article 157 needs a two-thirds approval of
Parliament. That is what I am trying to say. The Chinese
parties are going to face these unnecessary legal problems
because you all are not tackling the issues in accordance
with the law and the Constitution of the country.
Secondly, අෙu ග මමා -Yවා, ඒ D භාගය
-þම Nබඳව අ]ගමනය කරන වැ\d තෙස හා ග]ෙද]
Nබඳව. නයට ෙදෂාෙරපණය කරන මම උ`සාහ දරෙ
නැහැ. අෙu ආzව කාලෙX ලාෆ් ගෑස් සමාගම ෙගව 3දල
ෙකcපමණද -යා ග සර` අ3mගම අමාත"මා දනවා. අද
ත``වය ෙමcකද? ෙමcකද ඔබමලා ඒ D භාගෙය
ලබන ආදායම? ෙ/ IයාවCය යටෙ` ෙහcඳ වරාය නය සමඟ
ෙගcඩ නැÛෙ/ අදහස  ලංකාවට ?ණා න/ ඒ අදහස
Nගැvම ඔබමලා කර ෙබනවා. මද රාජපෂ හh.
මද රාජපෂ මැමා ග` යවර හh. එමා අවa9ණ b
lVම හh. න3` ඒ lVම වාෙ# හතර ^ණය- අවාnදායක
lVමකට  ලංකාව lෙX ඇ5 -යන ෙ@ ෙ/ සභාවට පැහැdC
-.ෙ/ වගtම, බැñම ග අමාත"මාට ෙබනවා, එය ෙ/
රෙe අනාගතය Nබඳ කාරණය වන Jසා. ෙදවන කාරණය,
ආzම ව"වස්ථාෙY 157වන ව"වස්ථාවට අදාළ කාරණය.

ග4 ම<ද සමරංහ මහතා

(மா மி மஹி&த சமரசி-ஹ)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ග මමJ, -

ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මට ෙවලාව නැහැ. ඔබමාෙ# ෙවලාෙව මම ගනවා.

(மா மி திேனP ணவதன)

No. You are not getting the full amount because you
were very clearly told by the Chinese partners, “Get the
Parliamentary approval."

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග4 ම<ද සමරංහ මහතා

(மா மி மஹி&த சமரசி-ஹ)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ග4 ම8+ සමරANම මහතා

(மா மி மM சமரவிரம)
(The Hon. Malik Samarawickrama)

The full amount will be paid after the Agreement and
in six months, I hope you will be here in this House to
receive it.
ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

My dear Friend, you will not be there in six months.
That is the problem. When we raised this issue in the last
Budget, your Friend, the former Minister of Finance also
said, “I will be here forever." He is not to be seen now.
Hon. Minister, I respect you.
ග4 කථානායක3මා

(மா மி சபாநாயக அவக)

ඒකට කම නැහැ.
ග මමා, ඔබමා ඒ කාරණය ඉdhප` කර Jසා ඒ
ගැන ෂ¯කව පැහැdC -.ම කරන5 මා ඉdhප` වෙ.
ග dෙෂ් ^ණව9ධන මමJ, ඔබමා -Yවා ෙ නෙX
ශ්වාසය කඩ ෙවලා ෙබනවා -යා. මම ඔබමාට එක
JදVන ෙදන/, ඒ ශ්වාසය උපhම වශෙය ෙබනවා
-යන එක ෙප]/ කරන. ඒ lVම ඔබමා -යවා බලන.
අ`ස කර lVෙ/ ?ෙz Iයා`මක dනෙX4 ෙදෙ
nයයට 105 -යලා5. අප ඊට පVව නය` එක සාකඡා
කරලා එකඟතාවකට ආවා. Iයා`මක dනය වන ෙහට
අ!ාමාත"මාෙ# අතට ඇෙමhකා] ෙඩcල9 DCයන 300ක
ෙච පත ලැෙබනවා. nයයට 30 ඒ අය ලබා ෙදන ඉdhප`
ෙවලා ෙබනවා, lVෙ/ නැ ණ`. ඊට පVව අ කැéනe
මzඩලයට l lVම සංෙශධනය කළා, ඒ nයයට 30 ලබා
ගන. ඉ ඔබමාෙ# ත9කය ස/[9ණෙය වැ\d5. ඒ
ශ්වාසය උපhමෙය ෙබනවා -යන එක මම ෙ/ JදVෙන
ෙප]/ කරනවා.

(The Hon. Speaker)

Your time is over.
ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා
ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, please give me just one minute. I will conclude.

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම ග අමාත"මාට ස්වත ෙවනවා. අමාත"මා
ෙබcෙහcම අමා උ`සාහය දරනවා, නෙX ශ්වාසය
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ෙබනවා -යා ඔu කරන. අ@ද ස්ෙස නය
ෙYචනය කරලා, ෙහළා දැකලා, ෙදෂාෙරපණය -.ම ම×
නෙX ශ්වාසය නැ බව පැහැdC ෙවලා éය4` නෙX
ශ්වාසය ෙබනවා -යා ඔබමා නැ×ටලා -Yවාට වැඩ
නැහැ. ඔබමා එෙහම -යනවා. ග අමාත"මJ, ඔබමා
මෙ# Dfයා. ඔබමාම නැ×ටලා -යනවා, "Budget එෙ
ෙබන, shipping lines Nබඳව 3ද1 ඇමෙ# ෙයජනාවට අ
@ධ5. අ එය ෙගෙනන ෙදෙ නැහැ" -යා. ඒ ඔබමා
-යන කතාව5. ආzව ඒවා අහෙ නැහැ, බර කර`තය
යනවා වාෙ# යනවා, තමට ඕනෑ යට. ඔබමලාෙ#
නායකයා ජනාපමා5. ඔබමලා -යන ෙ@ වලං^ න/
එමාෙ# අණ සක ෙපවන ඕනෑ 3ද1 ඇමට, "ෙහට ඒක
ඉ1ලා අස් කරගන" -යා. එෙහම ෙවෙ නැහැ ෙ, ග
අමාත"මා? ආzව ෙව]ෙව කතා කරන yව
ත``වයක ඔබමා නැහැ. ඒ ගැන කනගාr5. ඔබමලා ය/
උ`සාහය දරනවා ඇ. අප ඉdhප` කර lVෙ/ ඇළ`
සංව9ධන වැඩ Nෙවළ අ jට $ථම පැහැdC කළා. එයට
හා`පn හාJදායක, ෙද^ණ ෙත^ණය b කාල මාව අදාළ
කරගJD අවa9ණ වන ෙ/ IයාවCය ආzම ව"වස්ථාෙY
157වන ව"වස්ථාව යටෙ` vය ඉdhෙX අJශ්¢තභාවය.
එය5 නයට ෙබන $ශ්නය.
මම ෙ/ කතාව අවස කරD යN` -යනවා, අද
ෙෂ්ඨාකරණය හ3ෙY ෙබන නව භාග කරන ඉඩ 4 ඉ
පV ෙමවැJ ෙදයකට අවa9ණ ණා න/ ඔබමලාට මඟ
ෙපවන aRව -ඵලදා5 ෙලස මඟ ෙපවන aRවෙෂ්ඨාකරණය $කාශයට ප` කරන ඉඩ ?ණා -යා. ෙ/
ෙදකටම ප5 ගහ IයාවCයක වකාර ගමනක4 තම5
ෙ/ අ]මැය ගන හදෙ. ෙමයට පෂව ෙන ෙදෙ
ඡදය නැ`න/ එය අJශ්¢ත5.

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Is there any Member from the Government to speak?
ග4 ල+ෂ්ම< nTඇZල මහතා

(மா மி ல<ம கிாிஎ8ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

There are no more speakers.

"2008 අංක 14 දරන ෙමපාය සංව9ධන ව"ාපෘ පනෙ` 3 වන
වගෙX (4) උපවගය යටෙ` සංව9ධන උපාය මා9ග හා ජාත"තර
ෙවළඳ අමාත"වරයා n පනවන ලRව, 2017 ෙදසැ/බ9 07 dනැ අංක
2048/32 දරන අ ෙශෂ ගැසe පfෙX පළ කර] ලැබ, 2017.12.07 dන
ඉdhප` කරන ලද Jයමය අ]මත කළ E යැ5 ෙමම පා9Cෙ/ව
ෙයජනා ස/මත කර5.
(අමාත" මzඩලෙX අ]මය දවා ෙ¬.)"

.ශ්නය සභා£bඛ කරන ල:.

வினா எதியப ெப ற.
Question proposed.

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

Divide!
ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

පෂෙය ෙබ4ම ඉ1ලා nUනවා.
පෂෙX $ධාන සංධායක ග අ]ර මාර dසානායක
මමJ, න"ය පfෙX ෂය අංක 3 සඳහා` ඔබමලා
ෙබ4ම ඉ1ලා nUනවාද?

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙයජනා ෙදකටම.

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ග අ]ර dසානායක මැමJ, ඔබමලා න"ාය පfෙX
ෂය අංක 3ට` ෙබ4ම ඉ1ලා nUනවා න/, සභාව එකඟ න/
එකපාර ඡදයකට යන yව.

ග4 ල+ෂ්ම< nTඇZල මහතා

(மா மி ல<ம கிாிஎ8ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙදකම එකවර ගන.

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Then we will put Item 2 for approval by the House.
න"ාය පfෙX ෂය අංක 2 සභාව එකඟද?
ග4 ල+ෂ්ම< nTඇZල මහතා

(மா மி ல<ம கிாிஎ8ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Aye.

II

ග4 අ9ර Mසානායක මහතා

(மா மி அ]ர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

කම නැහැ. ෙදකටම එකවර ගන.

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

Okay. We will have a Division for Item Nos. 2 and 3 both
together.
ෙබ 9ව නාද \ අවස< cණාට පf-

பிாிமணி ஒ ஓ!"த பி#

ග4 ල+ෂ්ම< nTඇZල මහතා
(மா மி ல<ம கிாிஎ8ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ග Jෙයජ" කථානායකමJ, සංව9ධන උපාය මා9ග හා
ජාත"තර ෙවෙළඳ අමාත"මා ෙව]ෙව පහත සඳහ
ෙයජනාව මා ඉdhප` කරනවා:

At the conclusion of the division bell -

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

මව nයq ෙදනාම කණාකර අV ගන.
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ග4 බ<ල ණවධන මහතා

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(The Hon. Bandula Gunawardane)

(The Hon. Deputy Speaker)

(மா மி ப&ல ணவதன)

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)

Sir, I rise to a point of Order.

ඡදය $කාශ -.මට ෙනcහැ- b මව nUනවා න/,
කණාකර ෙ/ අවස්ථාෙY ඉdhප` ෙවන. [බාධා -./]
කණාකර වාS ෙවන. [බාධා -./]

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

This is not the time to raise points of Order.
න"ාය පfෙX ෂය අංක 2 සහ අංක 3 ට ෙබ4ම ඉ1ලා
nUන අවස්ථාෙY ඒ ෙදකටම එකවර ඡදය $කාශ කරන
අවස්ථාව. ඒ සඳහා අවසර5.

Order, please! $ඵල $කාශයට ප` -.ම. [බාධා -./]

ඡ<දය .කාශ nxෙම< පfව-

வாெக பி# பி#

ග4 ම<Eව4

(மா மி உ)+பினக)

-

On conclusion of the Voting-

(Hon. Members)

(ෙ අවස්ථාෙ$ පහත සඳහ< න සභා ගභෙ ඇC wටZ
ව4ෙ$ .දශනය ෙකTz.)

Aye.

இ,ேவைளயி( கீ0வ1 ெபய'க சபாம2டபதி3ள
4ஜி ற( திைரயி( கா2பிக ப டன
(

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)

,

.)

(The Hon. Deputy Speaker)

දැ ඡදය $කාශ -.ෙ/ අවස්ථාව.[බාධා -./]

ෙ අවස්ථාෙ$: ඡ<දය :ම ආරභ ෙකTz.

இ%ச"த' பதி( வாெக ) ஆரபமான

(

මවට ෙව කරන ලද ආසනවල වාS ෙවන. [බාධා
-./] ඡදය $කාශ -.මට ලබා 4 Á කාලය අවස. Order,
please! nයq ෙදනාම කණාකර වාS ෙවන. [බාධා -./]

.)

(At this stage, the Voting commenced.)

(At this stage, the following names appeared on the digital screen
in the Chamber.)

Aද¥G ඡ<ද Aමම අ9ව පහත දැ+ෙවන පTM - ප+ෂව 72:
A46ධව 07: වැළe h 0 ය9ෙව< ෙබෙ ය.

இலதிரனிய( வாெக ) 7ைறகிண8க பாரா9ம#ற
பிாி"த: சா'பாக எதிராக விலகியி1"ேதா' .
72;

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)

07;

0

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 72:
Noes 07: Abstain 0.

(The Hon. Deputy Speaker)

ග මමලා ඡදය පා¢ කරන. It is time for
you to vote. Voting is in progress.

ග4 Mෙ<ෂ් ණවධන මහතා

(மா மி திேனP ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ෙ/ පා9Cෙ/ෙY ෙබ4ම ඉ1ලා nU අවස්ථාවක point
of Order එක ගැvමට -nම $පාදනය නැහැ. ඒ Jසා
කණාකර වාSෙවන. [බාධා -./]

ග මවJ, ත3නාෙසලාෙ# ඡදය $කාශ කර
අවසද? [බාධා -./]
Order, please! ඡදය $කාශ -.මට ෙනcහැ- b
මව nUනවා න/, කණාකර,- [බාධා -./] ග
(ආචා9ය) හ9ෂ ද n1වා මැමා. [බාධා -./] ග
(ආචා9ය) හ9ෂ ද n1වා මැමJ, ඔබමාෙ# ඡදය $කාශ
කර nUනවාද? I think he came late. ඔබමා ඡදය $කාශ
කර nUනවාද? ඔබමා පෂව ෙහ පෂව ඡදය $කාශ
කරන.
ග4 (ආචාය) හෂ ද Zවා මහතා (ජාCක .CපGC හා
ආක කටq3 KෙයOජP අමාතP3මා)

(மா மி (கலாநிதி) ஹஷ த சி8வா - ேதசிய
ெகாைகக ம() ெபா'ளாதார அJவ8க பிரதி
அைம,ச)
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of
National Policies and Economic Affairs)

පෂ5. පෂ5. [බාධා -./]

G 004. Hon. Gamini Jayawickrama Perera
G 005. Hon. John Amaratunga
G 006. Hon. Lakshman Kiriella
G 007. Hon. Ranil Wickremesinghe
G 009. Hon. Gayantha Karunatileka
G 011. Hon. Sarath Amunugama
G 012. Hon. Rauff Hakeem
G 017. Hon. Malik Samarawickrama
G 018. Hon. Mano Ganesan
G 019. Hon. Anura Priyadharshana Yapa
G 022. Hon. A.D. Susil Premajayantha
G 023. Hon. Tilak Marapana
G 024. Hon. Mahinda Samarasinghe
G 026. Hon. S.B. Nawinne
G 033. Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa
G 035. Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara
G 037. Hon. Palany Thigambaram
G 038. Hon. Chandrani Bandara
G 039. Hon. Thalatha Atukorale
G 042. Hon. Abdul Haleem
G 043. Hon. Chandima Weerakkody
G 046. Hon. Harin Fernando
G 047. Hon. Daya Gamage
G 051. Hon. Lakshman Senewiratne
G 055. Hon. V.S. Radhakrishnan
G 056. Hon. Palitha Range Bandara
G 058. Hon. Niroshan Perera
G 059. Hon. Ruwan Wijayawardene
G 062. Hon. A.D. Premadasa
G 064. Hon. Sujeewa Senasinghe
G 066. Hon. Wasantha Aluwihare
G 070. Hon. Susantha Punchinilame
G 078. Hon. Anoma Gamage
G 079. Hon. Harsha De Silva
G 082. Hon. Ashok Abeysinghe
G 083. Hon. Tharanath Basnayake
G 085. Hon. Karunarathna Paranawithana
G 087. Hon. Anuradha Jayaratne

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
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G 088. Hon. H.R. Sarathie Dushmanth
G 093. Hon. Lucky Jayawardana
G 096. Hon. M.S. Thowfeek
G 098. Hon. J.C. Alawathuwala
G 099. Hon. Seyed Ali Zahir Moulana
G 104. Hon. K.K. Piyadasa
G 105. Hon. Lakshman Ananda Wijemanne
G 106. Hon. A.A. Wijethunga
G 108. Hon. Ravi Karunanayake
G 110. Hon. Nalin Bandara Jayamaha
G 111. Hon. Hector Appuhamy
G 112. Hon. Sisira Kumara Abeysekara
G 113. Hon. Thushara Indunil Amarasena
G 114. Hon. A. Aravindh Kumar
O 002. Hon. Vijitha Herath
O 003. Hon. Anura Dissanayake
O 004. Hon. K. Thurairetnasingam
O 022. Hon. Nihal Galappaththi
O 023. Hon. Sunil Handunnetti
O 041. Hon. Bimal Rathnayake
O 061. Hon. Velu Kumar
O 063. Hon. Chandima Gamage
O 064. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana
O 065. Hon. Mylvaganam Thilakarajah
O 067. Hon. Mohamed Navavi
O 068. Hon. Sujith Sanjaya Perera
O 069. Hon. Vijitha Berugoda
O 082. Hon. Bandula Lal Bandarigoda
O 084. Hon. S.M. Marikkar
O 085. Hon. Imran Maharoof
O 086. Hon. Ashu Marasinghe
O 087. Hon. Ishak Rahuman
O 088. Hon. Mujibur Rahuman
O 095. Hon. K. Kader Masthan
O 101. Hon. Harshana Rajakaruna
O 102. Hon. Jayampathy Wickramaratne
O 103. Hon. Thusitha Wijemanna
O 104. Hon. Rohini Kumari Wijerathna
O 105. Hon. Chaminda Wijesiri
O 107. Hon. Sandith Samarasinghe
O 100. Hon. Indika Anuruddha Herath

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No

Electronic Voting Results
YES
NO
ABSTAIN

72
07
00

ග4 KෙයOජP කථානායක3මා

(மா மி பிரதி, சபாநாயக அவக)
(The Hon. Deputy Speaker)

ඒ අ]ව න"ාය පfෙX අංක 2 සහ 3 ස/මත බව $කාශ
කරනවා. [බාධා -./]
ග සභානායකමා.

ග4 ල+ෂ්ම< nTඇZල මහතා

(மா மி ல<ம கிாிஎ8ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ග Jෙයජ" කථානායකමJ, ඒකාබ@ධ පෂෙX අය
@ධව ඡදය ෙනcR බව සටහ කරන -යා මා ඉ1ලා
nUනවා. [බාධා -./]

ග4 ම<Eව4

(மா மி உ)+பினக)
(Hon. Members)

නයට භය5. [බාධා -./] ඔY.

ග4 ල+ෂ්ම< nTඇZල මහතා

(மா மி ல<ம கிாிஎ8ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Rෙ නැහැ. [බාධා -./]

They did not vote against.

කZතැ¦ම

ஒதிைவ

ADJOURNMENT
ග4 ල+ෂ්ම< nTඇZල මහතා

(மா மி ல<ம கிாிஎ8ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ග Jෙයජ" කථානායකමJ, ''පා9Cෙ/ව දැ ක1
තැéය Eය''5 මා ෙයජනා කරනවා.

.ශ්නය Aමසන ලM<, සභා සමත Aය.

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

පා8ෙ<3ව ඊට අ9ලව අ. භා. 7.54ට, 2017 ෙනවැබ
15 වන Mන සභා සමCය අ9ව 2017 ෙදසැබ 9වන ෙසනfරාදා
§.භා. 9.30 වන ෙත+ කZ ෙය.

அத#ப4 பி.ப. 7.54 மணி? பாரா9ம#ற, அதன 2017
நவப' 15 ஆ" திகதிய தீ'மானகிண8க, 2017 4சப' 9,
சனிகிழைம 7.ப. 9.30 மணிவைர ஒதிைவக ப ட.
Parliament adjourned accordingly at 7.54 p.m. until 9.30
a.m. on Saturday, 09th December, 2017 pursuant to the
Resolution of Parliament of 15th November, 2017.

පා9Cෙ/ව

සැ.q.
ෙමම වා9තාෙY අවසාන 3¤ණය සඳහා ස්වtය Jවැරd කළ E තැ දව] hn ම D ටපත ෙගන Jවැරd කළ E
ආකාරය එ පැහැdCව ලm ෙකcට, ටපත ලැp ෙදසය ෙනcඉමවා හැ<සා¨ සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙස එය Eය.

றி
றி

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