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அதிகொர அறிக்மக 
OFFICIAL REPORT 

 

(අශ ෝධිත පිටපත /பிமழ திருத்தப்படொதது /Uncorrected) 
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ප්රශයීයනනවල  වාිකක ිළිතතුු 

කපෞ ගලිකව දැනුම් දීකමන් ඇසූ ප්රශයීයනනය  
   ටයිල් හා සනීපාරක්ෂක උපකරණ ආනයන තහනම නිසා 
මතු වන ගැටලු 

   සංචාරක මාර්ශගෝපශේ කයන්ශේ අවම දෛනික වැටුප 
   ශකෝවිඩ්-19 නිසා විශෛස්ගත ශ්රී ංාංක ක රමිකකයන් ුහුණණ 
ශෛන ගැටලු 

 

ක ේවකයන්කේ ජාතික අවම කේත්නය ( ාංකශයීයෝධන) පනත් 

කකටුම්පත්  
      පළුහවන වර ක යවන ංදී 

අන්ත්ර්ගත් ප්රධාන කුු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 
REPORTS 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

   Issues arisen Due to Ban on Import of Ceramic Tiles 
and Sanitaryware  

   Minimum Daily Wage of Tourist Guides 
   Issues faced by Sri Lankan Migrant Workers Due to 

COVID-19 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அமமச்சுசொர் ஆலலொசமனக் குழு அறிக்மககள் 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
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 பீங்கொன் ஓடுகள் மற்றும் துப்புரலவற்பொட்டு 

உபகரணங்களின் இறக்குமதித் தமட கொரணமொக 

எழுகின்ற பிரச்சிமனகள் 

  சுற்றுலொ வழிகொட்டிகளின் ஆகக்குமறந்த நொளொந்தச் 

சம்பளம் 

    தகொவிட்-19 ததொற்றொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ள இலங்மகப் 

புலம்தபயர் ததொழிலொளர்கள் 

லவமலயொளர்களின் லதசிய குமறந்தபட்ச லவதனம் 

(திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

முதன்முமற மதிப்பிடப்பட்டது. 

குற்றவியல் நடவடிக்மகமுமறச் சட்டக்லகொமவ (திருத்தம்) 

சட்டமூலம்: 

முதன்முமற மதிப்பிடப்பட்டது. 

லமொட்டொர் வொகனச் சட்டம்:  
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ததொல்தபொருள் திமணக்களத்தொல் உருத்திரபுொீஸ்வரம் 

சிவன் ஆலயத்தில் லமற்தகொள்ளப்படவுள்ள ஆய்வு  

 NATIONAL MINIMUM WAGE OF WORKERS 
(AMENDMENT) BILL: 

    Read the First time 
 

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) 
BILL: 

    Read the First time 
 

MOTOR TRAFFIC ACT:    
   Regulations 
 

ADJOURNMENT MOTION: 
   Researches to be Conducted on Uruththirapurichcharam 

Sivan Kovil by Department of Archaeology  
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පූ.වා. 10.00  පාර්ලිකම්න්තුව රැ න විය.   
කථානායකතුමා [ගු මහින්ද යාපා අකේවර්ධන මහයත්ා] 

මූලා නාරූඪ විය. 
பொரொளுமன்றம் மு.ப. 10.00 மணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [மொண்புமிகு மஹிந்த யொப்பொ அலபவர்தன] 

தமலமம வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

ලිිළ කල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ශ්රී ංංකා රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජානරජාශආ ආඩුක්රම වයවස්ාාශේ 

154ජා (4) වයවස්ාාව රකාරව අරපගත් ජානාධිපරපතුමා ශවත දිරච්පති කරු 

ංබන 2021 වර්ෂය සඳහා ුහෛල් ශකොමිකෂන් සභාශේ නිර්ශේ .- [අග්රාමාතය සහ 

ුහෛල් අමාතය,  ුදේශ ාසන,  ආගමිකක හා සංස්කතරපක කටුතතු අමාතය සහ 

නාගච්ක සංවර්ශන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවුවට ගත් ශජාොන්සට්න් රනාන්දු 

මහතා] 
 

 වාකම් ය මත් තිබිය යුතුයයි නිකයෝග කසන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

•    2019 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ංංකා වනවන් හුහෛාශේ වාර්ක ක කාර්ය සාශන 
වාර්තාව; සහ 

•   2019 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ංංකා ුතේශ හුහෛාශේ වාර්ක ක කාර්ය සාශන 
වාර්තාව.- [අග්රාමාතය සහ ුහෛල් අමාතය,  ුදේශ ාසන,  ආගමිකක හා 
සංසක්තරපක කටුතතු අමාතය සහ නාගච්ක සංවර්ශන හා නිවාස 
අමාතයතුමා ශවුවට ගත් ශජාොන්සට්න් රනාන්දු මහතා] 

 

 වාකම් ය මත් තිබිය යුතුයයි නිකයෝග කසන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2018 වර්ෂය සඳහා කාන්තා හා ළමා කටුතතු සහ වියළි කංාප සංවර්ශන 

අමාතයාං ශආ වාර්ක ක කාර්ය සාශන වාර්තාව.- [අශයාපන අමාතයතුමා 

ශවුවට ගත් ශජාොන්ස්ටන් රනාන්දු මහතා] 
 

 වාකම් ය මත් තිබිය යුතුයයි නිකයෝග කසන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහයත්ා (කවකෙඳ 

අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அமமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of Trade) 
ගත් කාානායකතුමනි,  1979 අංක 40 ෛරන ශ්රී ංංකා අපනයන 

සංවර්ශන පනශති 14(1) වගන්රපය යටශති ශසස් බදු 

ස්බන්ශශයන් ශවළඳ අමාතයවරයා විසින් පනවන ංදුව,  2021 

ජානවාච් 12 ිරනැරප අංක 2210/9 ෛරන අරප විශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ 

පළ කරන ංෛ නිශයෝගය මම දිරච්පති කරමික. 

ශමම නිශයෝගය ශවළඳ කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශේ ක කාරක සභාව ශවත ශයොුහ කළ ුතතුයැයි මම ශයෝජානා 

කරමික.  
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා (මහයාමාර්ග අමාත්  හය 

ආණ්ඩු පාර්ශයීයනවකේ ප්රධාන  ාංවිධායකතුමා) 
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமமச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்லகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 

ගත් කාානායකතුමනි,  කතක කර්ම අමාතයතුමා ශවුශවන් 

මම 2018 වර්ෂය සඳහා සී/ස ශකොළඹ ශකොමර්ෂල් ශපොශහොර 

සමාගශ් වාර්ක ක වාර්තාව දිරච්පති කරමික. 

ශමම වාර්තාව කතක කර්ම කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශේ ක කාරක සභාව ශවත ශයොුහ කළ ුතතුයැයි මම ශයෝජානා 

කරමික.  
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

අමාත්ාාංශයීය උය ේපක ශයීයක කාසක  වා 
වාර්ත්ා 

அமமச்சுசொர் ஆலலொசமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 

 
ගු කමොහයමඩ් මු ම්මිල් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு தமொஹமட் முஸம்மில்)  
(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගත් කාානායකතුමනි,  රවාහන කටුතතු පිළිබඳ 

අමාතයාං  ය උපශේ ක කාරක සභාව ශවත ශයොුහ කරන ංෛ,   

 (i) (203 වන අධිකාරය වු) ශමෝටර් වාහන පනශති 
135(4) වගන්රපය සමඟ ක යවිය ුතතු,  එකී පනශති 
237 වන වගන්රපය යටශති නිශයෝගය; 

 (ii) (203 වන අධිකාරය වු) ශමෝටර් වාහන පනශති 
143 වන වගන්රපය සමඟ ක යවිය ුතතු,  එකී 
පනශති 237 වන වගන්රපය යටශති නිශයෝග; 

 (iii) 2017 වර්ෂය සඳහා ජාාරපක ගමනාගමන ශකොමිකෂන් 
සභාශේ වාර්ක ක වාර්තාව හා ගිණු්; 

 (iv) 2018 වර්ෂය සඳහා ජාාරපක ගමනාගමන ශකොමිකෂන් 
සභාශේ වාර්ක ක වාර්තාව හා ගිණු්; 

 (v) 2016 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ංංකා ගමනාගමන 
මඩුඩංශආ වාර්ක ක වාර්තාව; සහ  

 (vi) 2017 වර්ෂය සඳහා ජාාරපක රවාහන දවෛය 
ආයතනශආ වාර්ක ක වාර්තාව 

ස්බන්ශශයන් වූ එකී කාරක සභාශේ වාර්තාව,  රවාහන 

කටුතතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය උපශේ ක කාරක සභාශේ 

සභාපරපතුමා ශවුශවන් මම දිරච්පති කරමික.   
 

 වාකම් ය මත් තිබිය යුතුයයි නිකයෝග කසන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

කපත් ම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු වාසුක ව නානායක්කාස මහයත්ා (ජල  ම්පාදන 

අමාත්තුමා)  
(மொண்புமிகு வொசுலதவ நொணொயக்கொர - நீர் வழங்கல் 

அமமச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water 
Supply) 

ගත් කාානායකතුමනි,  මම පහත සඳහන් ශපතිස් නවය 

පිළිගන්වමික.  

(1) රතිනපුර,  රතින හංගුහව,  "විදුසර" යන ලිපිනශයහි පිරංචි 
ඩී.එ්. ශේවිකා මහතිමිකයශගන් ංැුදණු ශපතිසම; 

(2) රතිනපුර,  පංාශවං,  ෛ්ශ  ් පාර යන ලිපිනශයහි පිරංචි 
ඊ.එ්.ඩබ්ලිේ. වනණරපංක මහතා සහ තවති 
ශෛශෛශනකුශගන් ංැුදණු ශපතිසම; 

(3) පරකක්ව,  පුසස්ැල්ං යන ලිපිනශයහි පිරංචි එචර.ඒ.වී.ඒ. 
නවරතින මහතාශගන් ංැුදණු ශපතිස් ශෛක; 

(4) හකුත්ශවං,  ගජානායකගම,  දතිත ශෛමලිය ශගෛර යන 
ලිපිනශයහි පිරංචි එ්. ශේමාවතී මහතිමිකයශගන් ංැුදණු 
ශපතිසම; 

(5) රතිනපුර,  මහවං පාර,  අංක 47 ෛරන සා්ානශයහි පිරංචි ඕ. 
නාරෛ ශ්රී විතාරණ මහතාශගන් ංැුදණු ශපතිසම; 

(6) රතිනපුර,  ුහවගම,  ශ්රී ශාමානන්ෛ මාවත,  අංක 147/1 ෛරන 
සා්ානශයහි පිරංචි ආර්.එන්.ඩී. ශ්රියානන්ෛ මහතිමිකයශගන් 
ංැුදණු ශපතිසම; 

(7) අඹශකොශට්,  ෛැදුත් නදීගම,  අංක 10/4 ෛරන සා්ානශයහි 
පිරංචි ටී.ඒ.පී. තංගල්ං මහතාශගන් ංැුදණු ශපතිසම; සහ 

(8) ගැටහැතිත,  ිරුතත්්පිටිය,  අංක 18 බී,  50/9/1 ෛරන 
සා්ානශයහි පිරංචි ඩබ්ලිේ.එ්. අශ ෝක විශේසිංහ 
මහතාශගන් ංැුදණු ශපතිසම. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගත් ජායරතින ශහේරති මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

ගු (කම්ජර්) ප්රදී්  ේුගකගොඩ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு (லம ர்) பிரதீப் உந்துதகொட)  

(The Hon. (Major) Pradeep Undugoda) 

ගත් කාානායකතුමනි,  මම පහත සඳහන් ශපතිස් තුන 

පිළිගන්වමික. 

(1) ශහොරශහේන,  ශහෝකන්ෛර නැශගනහිර,  අංක 20/2 ෛරන 
සා්ානශයහි පිරංචි ශක්. සිච්පාං මහතාශගන් ංැුදණු 
ශපතිසම; 

(2) කක්ශවං,  දහළ ශබෝමිකච්ය,  රක්ෂපාන පාර,  අංක 147ඊ 
ෛරන සා්ානශයහි පිරංචි එ්.ජී. නිමල් පේමසිච් මහතාශගන් 
ංැුදණු ශපතිසම; සහ 

(3) අතුත්ගිච්ය,  ශකොට්ටාව පාර,  අංක 384/16 ෛරන සා්ානශයහි 
පිරංචි ඩබ්ලිේ.ඒ.ඒ.එස.් ජායවර්ශන මහතාශගන් ංැුදණු 
ශපතිසම. 

ගු කාං න කනල් න් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගත් කාානායකතුමනි,  මම පහත සඳහන් ශපතිස් ශෛක 

පිළිගන්වමික. 

(1) ශපොශළොන්නත්ව,  පැංෑටියාව,  අංක 520 ෛරන සා්ානශයහි 
පිරංචි එචර.ජී. ශසෝමචන්ද්ර මහතාශගන් ංැුදණු ශපතිසම; 
සහ 

(2) සිච්පුර,  අංක 43 (වාණිජා) ෛරන සා්ානශයහි පිරංචි ශේ.එ්. 
ශර්මපාං මහතාශගන් ංැුදණු ශපතිසම. 

 

ගු ඩී. වීසසාංහය මහයත්ා 
(மொண்புமிகு டீ. வீரசிங்க)  
(The Hon. D. Weerasingha)  

ගත් කාානායකතුමනි,  පිරයතංාව,  මීගස්වතිත,  රාජාය ෛැව 

සංස්ාාව දිරච්පිට,  අංක 205 ෛරන ස්ාානශයහි පිරංචි 

ශේ.එල්.එන්.ඩී. කුමාච්හාමික මහතිමිකයශගන් ංැුදණු ශපතිසමක් මම 

පිළිගන්වමික. 

 
ඉදිරිපත් කසන ලද කපත් ම් මහයජන කපත් ම් ිළිතබඳ කාසක 

 වාව  පැවරිය යුතු යයි නිකයෝග කසන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமளப் தபொதுமனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
 

 

ප්රශයීයනනවල  වාිකක ිළිතතුු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ස  බීම අකෙවි ැල්  හය ස  බීම පරිකවෝජනය   

වි නත්ස 
தவளிநொட்டு மதுபொன விற்பமன நிமலயங்கள் 

மற்றும் மதுபொன நுகர்வு: விபரம் 
WINE STORES AND LIQUOR CONSUMPTION: DETAILS  

47/2020 

1.  ගු කහයේෂා විත්ානකේ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு லஹசொ விதொனலக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

අග්රාමාතයතුමා සහ ුහෛල් අමාතයතුමාශගන් සූ  ර ්නය - (1): 

(අ) ශ්රී ංංකාශේ ෛැනට පවරපන රට බීම අශළවිසැල් සංයාව 
ශකොපමණෛ යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෛන්වන්ශන්ෛ? 

(ආ) එකී එක් එක් රට බීම අශළවිසැල් බංපත්රංාිනන්ශේ න්,  
ලිපින,  බංපත්ර අංක,  බංපත්රය පළුහ වරට නිකුති කර සරප 
ිරනය ශහෝ වර්ෂය සහ එම වයාපාර පවතිවාශගන යන 
සා්ානශආ ලිපින ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ෛ යන්නති 
එතුමා ශමම සභාවට ෛන්වන්ශන්ෛ? 

(ස) 2000 වර්ෂශආ සිට ශ් ෛක්වා ශ්රී ංංකාශේ වාර්ක ක රට බීම 
පච්ශභෝජානය සහ සැර රරප තය එක් එක් ශවශළඳ නාමය 
අුව ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ෛ යන්න තවදුරටති 
එතුමා ශමම සභාවට ෛන්වන්ශන්ෛ? 

(ඈ)  ශනො එශසේ න්,  ඒ මන්ෛ?   

459 460 
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வினொ: 

(அ) இலங்மகயில் தற்லபொதுள்ள தவளிநொட்டு மதுபொன 

விற்பமன நிமலயங்களின் எண்ணிக்மக 

யொததன்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) லமற்படி ஒவ்தவொரு தவளிநொட்டு மதுபொன விற்பமன 

நிமலயத்தினதும் அனுமதிப்பத்திரமுமடயவர்களின் 

தபயர்கள், முகவொிகள், அனுமதிப்பத்திர இலக்கங்கள், 

அனுமதிப்பத்திரம் முதற் தடமவயொக 

வழங்கப்பட்டுள்ள திகதி அல்லது வருடம் மற்றும் 

அவ்விற்பமன நிமலயங்கள் நடொத்திச்தசல்லப்படும் 

இடங்களின் முகவொிகள் ஆகியவற்மற தவவ்லவறொக 

யொமவதயன்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(இ) 2000 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இன்று வமர 

இலங்மகயின் வருடொந்த மதுபொன நுகர்வு மற்றும் 

மதுசொர தசறிவு சதவீதத்மத ஒவ்தவொரு வியொபொரப் 

தபயொின் அடிப்பமடயில் தவவ்லவறொக யொததன்பமத 

அவர் லமலும் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House of the number of wine 
stores in Sri Lanka at present? 

(b) Will he also inform this House of the names, the 
addresses, the licence numbers of licence holders 
of those wine stores, the date or the year in which 
the licence was initially issued and the addresses 
or the places in which those businesses have been 
established? 

(c) Will he further inform this House separately, from 
the year 2000 up to now, the annual liquor 
consumption in Sri Lanka with respect to the 
alcohol percentage and the brand names? 

(d) If not, why? 

 
ගු අජිත් නිවාඩ් කේසාල් මහයත්ා (මුදල් හයා ප්රාේධන 

කවකෙඳ කපොෙ   හය සාජ වව ාය ප්රති ාං නකසණ සාජ 

අමාත්තුමා)  
(மொண்புமிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல் - நிதி, மூலதனச் சந்மத 

மற்றும் அரச  ததொழில்முயற்சி மறுசீரமமப்பு இரொ ொங்க 

அமமச்சர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 

ගත් කාානායකතුමනි,  අග්රාමාතය සහ ුහෛල්  අමාතයතුමා 

ශවුශවන් මා  එම ර ්නයට පිළිතුර ංබා ශෛනවා.   
 

(අ) වර්ෂ 2021 සඳහා ක්රියාතිමකව පවරපන යාවතිකාන න කරන 
ංෛ ශ්රී ංංකාශේ  ෛැනට  පවරපන  රට බීම 
අශළවිසැල්  ශහවති වයින් සශ්ටෝර්ස ් සංයාව 1127ක් ශේ. 

(ආ) (i) ඒවාශආ න්:  

  සුහණුම 01 බංන්න.  

 (ii) ලිපිනයන්: 

  සුහණුම 01  බංන්න.  

 (iii) බංපත්ර අංක: 

   සුහණුම 01 බංන්න.  

   ශමම අංක ංබා ශෛ  ු ංබන්ශන්  රාශේයය 
ශල්ක් කාර්යාංයන් මඟින් වන බැවින්,  එම අංක  
වසච්න් වසර  ශවනස ්වන අතර එම අංකය  ංබා 
ගත හැක වුශආ  රාශේයය ශල්ක් 
කාර්යාංශයන් පමණි. 

 (iv) බංපත්ර පළුහවරට නිකුති කර සරප ිරනය  හා 
වර්ෂය සුහණුම 01හි සඳහන් ශේ.  

 (v) එම වයාපාරය පවතිවාශගන යන  සා්ානශආ 
ලිපිනයන්: 

   සුහණුම 01 බංන්න.  

 (ස) (i) සැර රරප තය: 

  සුහණුම 02 බංන්න. 

 (ii) එක් එක් ශවශළඳ නාමය: 

   සුහණුම 02  බංන්න.    

(ඈ) පැන ශනොනඟී. 

 සුහණුම 01 සහ 02  වාගත්* කරමික.  

 

ගු කහයේෂා විත්ානකේ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு லஹசொ விதொனலக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගත් කාානායකතුමනි,   අපි ශ් ර ්න අහන්ශන්  රශට් 

ජානතාවට  ශතොරතුත්  ංබා දීම සඳහාති,   ශමම උතිතරීතර 

පාර්ලිශ්න්තුශේ ෛැන ගැනීමති සඳහායි.  ගත් රාජාය සමරපතුමනි,  

ඔබතුමාශේ වරෛක් නැහැ. ඔබතුමා සුහණුම 01,  02 සභාගත 

කරනවා ක ේවාම මට අතුත් ර න් අහන්නති බැහැ. සුහණුශ් 

රපශයන්ශන් ශමොකක්ෛ ක යංා මම ෛන්ශන් නැහැශන්. 

පාර්ලිශ්න්තුශේ  මහශල්ක්තුමනි,   ඔබතුමා මැිරහති ශවංා 

ශ්කට රමශේෛයක් හෛනවා න් එය වඩා වැෛගති ශවනවා. ගත් 

රාජාය සමරපතුමනි,   එතශකොට ඔබතුමාටති ශවංාව දතුත් 

ශවනවා. අපට ශ් උතිතරය කලින් ංබා ශෛනවා  න් අතුත් 

ර ්න අහන්නති පහු  ශවනවා. ඔබතුමා සුහණු් දිරච්පති 

කරනවා,  අපි ෛන්ශන් නැහැ ඒවාශආ ශමොනවාෛ රපශබන්ශන් 

ක යංා.   

මම ඔබතුමාශගන් පළුහවැනි අතුත් ර ්නය අහනවා,  ගත් 

සමරපතුමනි. 
 

ගු අජිත් නිවාඩ් කේසාල් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 

සුහණු් ක හිපයක් රපශබන නිසා තමයි ක යවන්න අපහු .  ඒ 

සුහණු්වංති  පිටු රාවනයක් රපශබනවා. 
 

ගු කහයේෂා විත්ානකේ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு லஹசொ விதொனலக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

ඒක තමයි.  ඒ ටික  අපට කලින් ශෛන්න පුළුවන් න්,  

එතශකොට අතුත් ර ්න අහන්න හච් ශල්සියි. ශේංාසනින් අව ය 

නැහැ. උතිතරය ශෛන්න කලින් උශේට පුළුවන් න්,  අෛාළ 

මන්ත්රීවරයාට උශෛන්ම ංබාගන්න පුළුවන් ආකාරයට table 

කරන්න පුළුවන් න් ඒක ශගොඩක් වැෛගති. [බාශා ක රීමක්] ඔේ,  

ඊට දස්ශසල්ංා ෛවශසේ ංැශබනවා ශන්. 

ගත් සමරපතුමනි,  මශේ පළුහවැනි අතුත් ර ්නය ශමයයි. මා 

ෛන්නා තරමිකන් Sri Lanka Tourism Development Authority 

461 462 

————————— 
*  පු නත්කාලකේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශ්න්තුව 

එශක් ය් ක සි නිර්ණායකවංට යටතිව ශහෝටල් සඳහා රට 

බීමවංට බංපත්ර ංබා දීශ්දී F.L 11 ක යංා රමශේෛයක් 

රපශබනවා. මශේ ආසනශආ සිේධියක් ස්බන්ශ කර ගනිමිකන් තමයි 

මම ශ් කාා කරන්ශන්. එතැනදී ශමොකක් ශහෝ ශහෝටංයක 

කාමර ටිකක් ශපන්වංා Sri Lanka Tourism Development 

Authority එශකන් approval එක ගන්නවා. එතශකොට සංචාරක 

මඩුංශආ අුමතයි ක යංා ක යනවා. ගත් ශජාොන්ස්ටන් රනාන්දු 

සමරපතුමා ශ් ගැන ෛන්නවා සරප; අවශබෝශයක්  සරප. එශසේ 

අුමතයි ක යන සහරපකය අරශගන ගිය ගමන් ශකළින්ම ු රාබදු 

ශෛපාර්තශ්න්තුශවන් ඒ hotel එකට බංපත්රයක් ශෛනවා. මම ශ් 

ක යන බංපත්රශආ අංකය මට මතක නැහැ. එතැන 

ස්පූර්ණශයන්ම ශවන්ශන් ජාාවාරමක්. ශහෝටංය රපශබන්ශන් 

ශවනති පැතිතක,  සංචාරකශයෝ එන්ශන්ති නැහැ,  රෑ 11,  12 

ශවනකල් බීම විකුණන්න time එකකුති ෛාංා ශෛනවා. 

සා්රෛායිකව අපි නගරශආ ෛක න wine store එකක් ශනොශවයි 

ඒක. ශහෝටල් ක යංා කාමර ටිකක් ගහංා Sri Lanka Tourism 

Development Authority එශක් අුමැරපය යටශති  අරගතිත 

එකක්. ඒ හරහා වි ාං බදු ුහෛංක් රටට අහිමික ශවනවා. ශමොකෛ,  

මා ෛන්නා තරමිකන් wine store එශක් සාමානය මිකංට ශෛන ටික 

අරශගන සවිල්ංා අර ශහෝටංශආ රපයංා වැඩි ුහෛංට විකුණනවා. 

ශ්ක අමාතයාං යට ෛැනිංා රපශබනවාෛ? ගත් සමරපතුමනි,  ශ් 

සඳහා ය් ක සි පියවරක් ගන්න පුළුවන්ෛ? 

 
ගු අජිත් නිවාඩ් කේසාල් මහයත්ා   
(மொண்புமிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 

ඔබතුමා ශ් ර ්නය සසීම ගැන මා ස්තුරපවන්ත ශවනවා. 

ශහෝටංයක් grade කරනශකොටති ය්ක සි රමශේෛයක් රපශබනවා,  

ගත් මන්ත්රීතුමනි. ඒ ගමන්ම Excise Department එශකති ය්ක සි 

රමශේෛයක් රපශබනවා,  ශමොකක්  ශහෝ licence එකක් ංබා ශෛන්න 

කලින්. මා හිතන හැටියට ඒ අය ඒ රමශේෛ  ඒ විධියටම 

අුගමනය කරංා සරප. එශහම ශනොශකත්ණු විශ ේෂ අවස්ාාවක් 

ගැන ඔබතුමා ෛන්නවා න්,  කත්ණාකර ඒ පිළිබඳව මට 

ෛන්වන්න. 
 

ගු කහයේෂා විත්ානකේ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு லஹசொ விதொனலக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

ගත් කාානායකතුමනි,  ශෛවන අතුත් ර ්නය ගත් චමිකන්ෛ 

විශේසිච් මන්ත්රීතුමා අහනවා. 
 

ගු චමින්ද වි කේසරි මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சமிந்த வில சிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගත් රාජාය සමරපතුමනි,  "රට හෛන ශස භාගයශආ ෛැක්ම" 

රරපපතිරප රකා නශආ "මතට රපත" ගැන සඳහන් කරංා නැහැ. 

උෛාහරණයක් ගතිශතොති,  ආර්භශආදී අපි ෛැක්කා,  ගංජාා නීරපගත 

කරනවාය ක යන කාරණය. ශ් ආසන්න ිරනයකදී අපි ෛැක්කා,  

අශේ ගත් විමල් වීරවං  සමරපතුමා සිගරැට් එකක් බීංා රවර්ශන 

වැඩ පිළිශවළක් කරනවා. රට බීමහල්වංට අවසර ංබාදීම සඳහා 

රමශේෛයක් රපශබනවා. ශේයය නිෂ්පාෛන  ගතිශතොති,  ෛැන් අශේ 

බන්දුං වනණවර්ශන සමරපතුමා ක ේවා,  සීනි ශගනැවිති රපශබන්ශන් 

කසිේපු ශපරන්න ක යංා. ශස යයට අහිතකර ශනොවන විධියට 

පංතුත්වලිුති කසිේපු ශපරළා,  ශ් ආඩුක්ව තැබෑත්්වංට ඒවා 

ංබා ශෛන්න කටුතතු කරන්න යනවාය ක යංා අපට ආරංචියක් 

ංැබී රපශබනවා. මා හිතන්ශන් නැහැ,  ඔබතුමාති  "ශෂොට්" එකක් 

ගහංා ඒක රවර්ශනය කරයි ක යංා. ඒ තර් තැනකට යන 

සමරපවරශයක් ශනොශවයි,  ඔබතුමා. ඒ නිසා ශේයය ව ශයන් 

පංතුත්වලින්,  එළවලුවලින් හෛන කසිේපු සැල් ආර්භ ක රීම 

සඳහා ය් ූ ෛානමක් ඔබතුමන්ංාශේ ආඩුක්වට රපශබනවාෛ?  

ගු අජිත් නිවාඩ් කේසාල් මහයත්ා   
(மொண்புமிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 

අපට එවැනි ූ ෛානමක් නැහැ,  ගත් මන්ත්රීතුමනි. ඔබතුමා ක යපු 

විධියට ය් අවස්ාාවකදී අශේ නීරප රීරපවංට අුකූංව සිදු 

ශනොවිය ුතතු ය් ශෛයක් සිදු ශවනවා න්,  කත්ණාකර අපට ඒ 

පිළිබඳව ෛන්වන්න. එතශකොට  ඒවා ගැන අනිවාර්යශයන්ම ශසොයා 

බංා,  ඒ ස්බන්ශශයන් කටුතතු කරන්න අපට පුළුවන්. 
 

ගු කහයේෂා විත්ානකේ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு லஹசொ விதொனலக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

ගත් කාානායකතුමනි,  ගත් රාජාය සමරපතුමාශගන් ශපොඩි 

පැහැිරලි ක රීමක් කර ගන්න  මට අව යයි. [බාශා ක රීමක්] ඕනෑ 

ශෛයක් අහන්න ක යංා එතුමා ක ේවා. ශකටිශයන් මම ශ් 

කාරණය අහනවා. ගත් රාජාය සමරපතුමනි,  කැිනනට් 

අමාතයවරයකු හැටියට ගත් විමල් වීරවං  සමරපතුමා -කුත්ඳු 

ශනොශවයි,  රතිතරන්වලින් ශහෝ- සිගරට් රවර්ශනය කරන්න 

කටුතතු ක රීම වැරැිර නැේෛ ක යංා මම ඔබතුමාශගන් ෛැනගන්නට 

කැමැරපයි. 
 

ගු අජිත් නිවාඩ් කේසාල් මහයත්ා   
(மொண்புமிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ඔබතුමා ඒ ර ්නය කැිනනට් මඩුඩංශයන්ම සුණවා න් තමයි 

ශහොඳ. එශහම නැතින් විමල් වීරවං  සමරපතුමාශගන් වුණති ඒ 

ගැන අහන්න පුළුවන්. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ර ්න අංක 2 -177/2020- (1),  ගත් එස්.එ්. මච්ක්කාර් 

මහතා. 
 

ගු එ න.එම්. මරික්කාර් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம். மொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගත් කාානායකතුමනි,  මා එම ර ්නය අහනවා. 
 

ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගත් කාානායකතුමනි,  ශස ය සමරපතුමිකය ශවුශවන්  මා 

එම ර ්නයට පිළිතුත් දීම සඳහා සරප ශෛකක කාංයක් දල්ංා 

සිටිනවා. 
 

ප්රශයීයනනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කීමම  නිකයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

   
විදුලිබල  අමාත්ාාංශයීයය පවත්වාකගන යන 

කගොඩනැඟිල්ල  කුලිය 
மின்சக்தி அமமச்சிமனப் லபணிவரும் கட்டிடம்: 

வொடமக  
BUILDING HOUSING MINISTRY OF POWER: RENT 

     197/2020 

3.  ගු චමින්ද වි කේසරි මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சமிந்த வில சிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
විදුලිබං අමාතයතුමාශගන් සූ  ර ්නය - (1): 

(අ) (i) විදුලිබං අමාතයාං ය ශ  ් වනවිට පවතිවාශගන 
ය  ුංබන සා්ානශආ ලිපිනය කවශර්ෛ; 
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[ගත් ශහේෂා විතානශේ මහතා] 
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 (ii) එම අමාතයාං ය පවතිවාශගන ය  ු ංබන 
ශගොඩනැඟිල්ං හිමිකකත්ශේ නම හා ලිපිනය 
කවශර්ෛ; 

 (iii) එම ශගොඩනැඟිල්ං සඳහා ශගවු ංබන මාසික 
කුලිය ශකොපමණෛ; 

 (iv) ංංකා විදුලිබං මඩුඩංය අධික මූංයමය 
දුෂක්රතාවංට ුහුණණ දී සිටින අවසා්ාවක විදුලිබං 
අමාතයාං ය පවතිවාශගන ය  ු ංබන 
ශගොඩනැඟිල්ං සඳහා මාසිකව අධික කුලියක් 
ශගවීම ස්බන්ශශයන් ෛක්වන අෛහස කවශර්ෛ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෛන්වන්ශන්ෛ?  

(ආ)  ශනොඑශසේ න්,  ඒ මන්ෛ?   
 

 மின்சக்தி அமமச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  மின்சக்தி அமமச்சு தற்லபொது தசயற்பட்டுவரும் 

இடத்தின் முகவொி யொது; 

 (ii )  அமமச்சு தசயற்பட்டுவரும் கட்டிடத்தின் 

உொிமமயொளரது தபயர் மற்றும் முகவொி என்பன 

யொமவ; 

 (iii )  லமற்படி கட்டிடத்திற்கொகச் தசலுத்தப்படும் 

மொதொந்த வொடமக எவ்வளவு; 

 (iv )  இலங்மக மின்சொர சமப பொொிய நிதி 

தநருக்கடிக்கு முகங்தகொடுத்துள்ளததொரு 

சந்தர்ப்பத்தில் மின்சக்தி அமமச்சிமனப் 

லபணிவரும் கட்டிடத்திற்கு மொதொந்தம் தபரும் 

ததொமக வொடமக தசலுத்தப்படுவது ததொடர்பில் 

ததொிவிக்கும் கருத்து யொது; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Power: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the address of the premises at which the 
Ministry of Power is operated at present; 

 (ii) the name and the address of the owner of 
the building from which the Ministry 
concerned is operating;  

 (iii) the amount that is paid as rent for the 
building concerned; and  

 (iv) what his view is about paying an excessive 
rent for the building in which the Ministry 
of Power is operated at a time when the 
Ceylon Electricity Board is in an extreme 
financial predicament?  

(b) If not, why?  
 

ගු ඩල න අලහය් කපුම මහයත්ා (විදුලිබල අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும - மின்சக்தி அமமச்சர்) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma - Minister of  Power) 
ගත් කාානායකතුමනි,  එම ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අ) (i) විදුලිබං අමාතයාං ය සහ ූ ර්යබං,  ු ළං              
හා ජාං විදුලි ජානන වයාපතරප සංවර්ශන රාජාය 
අමාතයාං ය යන ශෛකම 2021.03.01 ිරන සිට 
පවතිවාශගන යුශආ අංක 437,  ගාලු පාර,   
ශකොළඹ 03 ලිපිනශආය. ශමය 2017.05.31 සිට 
2020.05.30 ෛක්වා විදුලි සංශේ  හා ඩිජිටල් 
යටිතං පහු ක් අමාතයාං ය පවතිවාශගන ගිය 
ශගොඩනැඟිල්ං ශේ. 

 (ii) සී/ස විරමරතිනස ්(පුේගලික) සමාගම,  ශනො. 304,  
මීගුහව පාර,  පෑලියශගොඩ. 

 (iii) ත්පියල් 4, 775, 000.00ක .  

 (iv) එහි කත්ණු අටක් රපශබනවා,  ගත් මන්ත්රීතුමනි.  

  1. විදුලිබං මඩුඩංශආ ක සිදු ුහෛංක් ශ් 
සඳහා වැය ශනොශේ. 

  2. අමාතයාං  කාර්යාංය මීට ශපර සා්ාපිත 
කර රපබූ ශගොඩනැඟිල්ශංහි කාර්ය 
මඩුඩංය සඳහා පැවරප දඩකඩ ශබොශහෝ 
ශසයින් සීමා වී රපබූ අතර,  සනීපාරක්ෂක 
පහු ක්ෛ රමාණවතිව ශනොරපුදණි. 

ගත් කාානායකතුමනි,  අමාතයාං  කාර්යාංය රපුදණු 

ස්ාානයට රාජාය අමාතයාං ය ශගන ආවාට පු   එහි දඩකඩ මිර 

වුණා. රාජාය අමාතයාං ය ෛැන් පරණ අමාතයාං ය වාශේ 

ශනොශවයි. අවම ව ශයන් වර්ග අඩි 8, 000 දඩකඩක අව යතාවක් 

රපුදණා.   

3.  2020.08.09 ිරන ූ ර්යබං,  ු ළං හා ජාංවිදුලි 
ජානන වයාපතරප සංවර්ශන රාජාය 
අමාතයාං ය සා්ාපිත ක රීමති,  එම 
අමාතයාං ය සඳහා නව කාර්ය මඩුඩංයක් 
අුමත වීමති සමඟ උක්ත තතිතිවය තවති 
බරපතළ විය. දඩකඩ ශනොමැරපකම නිසා 
රාජාය අමාතයාං ශආ නව තනතුත් සඳහා 
නිංශාච්න් පති ක රීම අපහු  වූවා පමණක් 
ශනොව එම ශහේතුව නිසා සංවර්ශන සැංු ් 
ක්රියාතිමක ක රීමෛ අිනශයෝගාතිමක විය. 

4. ඒ වනවිටති විදුලිබං අමාතයාං ය සඳහා 
දඩකඩ මිරව රපබූ එම ශගොඩනැඟිල්ශල්,  
රාජාය අමාතයාං ශආ කාර්ය මඩුඩංය 
සඳහා අව ය වූ වර්ග අඩි 8, 000ක පමණ 
වැඩිපුර දඩ රමාණයක් ංබා දීම අව ය වූ 
අතර,  ඒ ශවුශවන් මසකට  ත්පියල් 
මිකලියනයකට අධික අමතර ුහෛංක් 
 ෛැරීමට සිදුවීම වැළැක්විය ශනොහැක්කක් 
විය. 

5. විදුලිබං අමාතයාං ශආ සහ ූ ර්යබං,  
ු ළං හා ජාං විදුලි ජානන වයාපතරප 
සංවර්ශන රාජාය අමාතයාං ශආ 
කාර්යයන් එක ශනකට ස්බන්ශ බැවින් 
ශමම අමාතයාං  ශෛකම එකම 
ශගොඩනැඟිල්ංක ස්ාාපිත කර 
පවතිවාශගන යෑශ් අව යතාව 
ශහේතුශවන් සහ උක්ත දඩකඩ මිරකමට 
පියවරක් ශංස විදුලිබං අමාතයාං ය හා 
රාජාය අමාතයාං ය යන  ශෛකම 
පවතිවාශගන යා හැක  නව 
ශගොඩනැඟිල්ංක් බදු කුන  පෛනම මත 
ංබා ගැනීම අව ය විය. ශකශසේ වුවෛ,  
ශගොඩනැඟිලි කුලියට ගැනීම සඳහා ක සිදු 
අමතර වියෛමක් ශනොක රීමට ශමම 
අමාතයාං ය උතිසාහ කර සත.  

6. ඒ අුව අමාතයාං  ශෛකම ස්ාාපිත ක රීම 

සඳහා පූර්වශආ විදුලි සංශේ  හා ඩිජිටල් 

යටිතං පහු ක් අමාතයාං ය 

පවතිවාශගන යන ංෛ ශමම 

ශගොඩනැඟිල්ං බදු කුන  පෛනම මත ංබා 

ගැනීමට අමාතය මඩුඩං අුමැරපය ංැබී 

සත.  

465 466 



පාර්ලිශ්න්තුව 

7. විදුලිබං අමාතයාං ය ශපර සා්ාපිත කරන 
ංෛ ශගොඩනැඟිල්ං ශවත ෛැනට මසකට 
ත්පියල් 4, 229, 415.00ක කුලියක් ශගවමිකන් 
සීමිකත දඩකඩ රමාණයක පවතිවාශගන යන 
ශ්රී ංංකා ු නිතය බං ක්රප අධිකාච්යති,  
ශනො. 411,  ගාලු පාර,  ශකොළඹ 03 
ලිපිනශයහි පිහිටි ශගොඩනැඟිල්ශංහි බදු 
ශගවමිකන් සිටින ංංකා විදුලි (පුේ.) සමාගශ් 
ශකොටසක්ෛ ශගන ඒම  තුළින් රජායට අමතර 
වැය බරක් ශනොවන ශංස කටුතතු කර සරප 
බවෛ ෛන්වමික. 

 

(ආ)  අෛාළ ශනොශේ.  

2020.08.09 ිරන ූ ර්යබං,  ු ළං හා ජාංවිදුලි ජානන වයාපතරප 
සංවර්ශන රාජාය අමාතයාං ය සා්ාපනය කළාට පු ව බරපතළ 
ගැටලුවක් සරප වුණා. ඒ අමාතයාං යට ශවන තැනක් අපි ශහේවා. 
අවම ව ශයන් මසකට ත්පියල් ංක්ෂ 10,  12 දක්මවූ මිකං ගණන් 
සහිත ශගොඩනැඟිලි තමයි අපට ශහොයා ගන්න ංැුදශඩු. අපට 
වර්ග අඩි 8, 000ක අව යතාවක් රපුදණා. මම ශ් කාරණා 
ශකටිශයන් ක යන්ශන්,  ගත් කාානායකතුමනි.  

ංංකා ු නිතය බං ක්රප අධිකාච්ශආ රපුදශඩු වර්ග අඩි 
10, 000යි. හැබැයි,  කුලිය ත්පියල් ංක්ෂ 42යි. ශංශකෝ 
ආයතනශආ  ාාවක් තව තැනක රපුදණා. අපි ශ් සියල්ං ශ් 
ශගොඩනැඟිලි ශෛක අතශර් ශබෛා හෛා ගතිතා. අපි රාජාය බදු 
ුහෛල්වංට ක සි ශංසක න්වති හානියක් ශනොවන ශංසට කටුතතු 
කළා. 

ගත් මන්ත්රීතුමනි,   රාජාය අමාතයාං ය කුන  පෛනමිකන් ශවන 
තැනකට ශගන ගියා න්,  ඊට මාසිකව  ශගවන්න සිදුවන  ත්පියල් 
ංක්ෂ 10ක,  12ක පමණ ුහෛං ශ් රශට් බදු ශගවන ජානතාවට 
දරපච් කර දුන්නා ක යංා අපි වි ්වාස කරනවා. අශනක් කාරණය 
ශමයයි. අවුත්දු තුනක් -2017 සිට 2020 ෛක්වා- අමාතයාං යක් 
පැවතුණු ශගොඩනැඟිල්ංට ත්පියල් 5, 505, 480ක් ශගවංා රපුදණා.   

කැිනනට් මඩුඩංය ක ේවාම,  negotiate කරංා,  ඒ ශගවපු 
ුහෛශංුති ත්පියල් ංක්ෂ 7ක් අපි අක් කර ගතිතා. ගත් 
කාානායකතුමනි,  ඒ අුව රජාශආ අමාතයාං යක් පවතිවාශගන 
යන්න ශගවපු ත්පියල් ංක්ෂ 55ක ුහෛං ත්පියල් ංක්ෂ 47 ෛක්වා 
අක් කර ගන්න අපට පුළුවන් වුණා.  

ගත් කාානායකතුමනි,  රාජාය අමාතයාං ය කුන  පෛනමිකන් 
ශවනති ශගොඩනැඟිල්ංකට  ශගන යාම වළක්වාන ශමන් අවම 
ව ශයන් මසකට ත්පියල් මිකලියනයක පමණ මහජාන බදු ුහෛල් 
රමාණයක් දරපච් කර දීමට අපට හැක  වුණා. ඒක ශ් රශට් බදු 
ශගවන ජානතාව ංැබූ විශ ේෂ ජායග්රහණයක් ක යංා මම හිතනවා.  

ආයතනය වර්තමාන 

මාසික බදු 

කුලිය (ත්.) 

ශයෝජිත මාසික 

බදු කුලිය (ත්.) 

විදුලිබං අමාතයාං ය සහ 

ූ ර්යබං,  ු ළං හා ජාං විදුලි ජානන 

වයාපතරප සංවර්ශන රාජාය 

අමාතයාං ය 

1,700,464.00 4,775,000.00 

ශ්රී ංංකා ු නිතය බං ක්රප 

අධිකාච්ය 

4,229,415.00    

1,700,464.00 

ංංකා විදුලි (පුේ.) සමාගශ් ෛැනට 

ශවනම ශගොඩනැඟිල්ංක සිටින 

ශකොටසක් 

550,000,00   

එකතුව 6,479,879.00 6,475,464.00 

ගු චමින්ද වි කේසරි මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சமிந்த வில சிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ආඩුක්ශේ පැවැතිම ශවුශවන් ගත් 

සමරපතුමා ඒ ර ්නය හච්යටම සාශාරීකකරණය කර ගතිතා.  ගත් 

සමරපතුමනි,  මම ෛැන් අහන්ශන් ඊශආ ිරනශආදී ඔබතුමා ංබා දුන් 

පිළිතුරක් අුව මතුශවන කාරණයක් පිළිබඳවයි. ඔබතුමා කැමැරප 

න් විතරක් ශ් ර ්නයට පිළිතුත් ංබා ශෛන්න. ඔබතුමන්ංා 

පු ගිය ිරනකති ු ළං විදුලි බංාගාරයක් ජානතා අයිරපයට පති 

කළා,  නුහති grid එක රපශබන නිසා තවම ඒශකන් විදුලිය ශෛන්න 

බැහැ ක යංා ඔබතුමා ඊශආ ක ේවා. ගත් සමරපතුමනි,  මම ෛන්නා 

විධියට වයාපතරපයක් ජානතා අයිරපයට පති ශවන්නට ඕනෑ එය  

සියයට  සියයක්ම නිම වුණාට පු වයි. ශ් වාශේ නිම ශනොවුණු 

වයාපතරප නිසා තමයි පු  ගිය ෛා පස්සර රශේ ශආ ෛැවැන්ත 

අනතුරක් සිදු වුශඩු. ශමොකෛ,  ඒ වයාපතරපය තවම අවසන්ශවංා 

නැහැ. මහ ගංක් ඒ පාරට වැටිංා රපශබනවා. ඒ වයාපතරපය භාර 

කට්ටිය ඒ ගං දවති කරන්න කටුතතු ශනොකළ නිසා ඒ අනතුර 

සිදුශවංා රපශබනවා.  

ගත් සමරපතුමනි,  සියයට සියයක් අවසන් නැරප වයාපතරප 

‘අවසන්’ ක යංා ආඩුක්ශේ පැවැතිම ශවුශවන් රටට රචාරය 

ක රීම සාශාරණ නැහැ ශන්ෛ? ශ් වාශේ ශබොත් නිසා රටට 

ෛැවැන්ත පාක්වක්  සිදු වනවා. මිකන් දිරච්යටවති ආඩුක්ව එවැනි 

ශෛයක් ශනොවන විධියට කටුතතු කරනවා න් ශහොඳයි.  ශමොන 

ආඩුක්වක් වුණති තමන්ශේ පැවැතිම ශවුශවන් එවැනි  ශබොත් 

නිර්මාණය ක ච්ම වැරැිරයි. එවැනි ශේවල් නිසා  අවසානශආදී මහ 

ජානතාවට තමයි ගැටලුවංට ුහුණණ ශෛන්න සිේශ ශවන්ශන්.   

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ර ්නය ශකටිශයන් අහන්න,  ගත් මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු චමින්ද වි කේසරි මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சமிந்த வில சிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ඔබතුමාශේ ස්බාශකති එක්ක මම ඒ 

ර ්නය සසීම ශමතැනින් නවතිවනවා.  මම අහපු ර ්නයට 

පිළිතුරක් ංබා ශෛනවාෛ,  ගත් සමරපතුමනි?  

 
ගු ඩල න අලහය් කපුම මහයත්ා  
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ශවනති වයාපතරප ස්බන්ශව ගත් 

චමිකන්ෛ විශේසිච් මන්ත්රීතුමා ෛරන ස්ාාවරය පිළිබඳව මශේ 

තර්කයක් නැහැ. නුහති ුහළු ශාච්තාව ශමගාශවොට් 103ක් වුණු ශ් 

ජාාංක උපශපොළ විවතත කරන්නට රාම,  තාවකාලිකව රැහැන් 

සෛංා තමයි ශ් ශමගාශවොට් 30ක රමාණය අප ංබාශෛන්ශන්. 

එතශකොට ු ළං බංශයන් ශමගාශවොට් 30යි. ගත් චමිකන්ෛ විශේසිච් 

මන්ත්රීතුමනි,  ශ් රමාණය ඩීසල්වලින් ගන්න ගියා න්,  ශමොන 

තර් ුහෛල් කන්ෛරාවක් වැය ශවනවාෛ ක යා උපකල්පනය 

කරන්න. සාමානයශයන්,  ූ ර්ය ශහෝ ජාංය එශහම නැතින් ු ළං 

බංශයන් ංැශබන ශමගාශවොට් එක ශහෝ ශෛක ශහෝ ඒ  විදුලිබංය 

රමාණය කඩිනමිකන් පේශරපයට එකතු ක රීම හරහා අපට ජාාරපක 

ශනය මිකලියන ගණනක් දතුත් කර ගැනීශ් හැක යාව ංැශබනවා. 

මම හිතනවා ඒක ඔබතුමා  ශතිත්් ගනීවි ක යංා. ශ් කාංසීමාව 

තුළ  ශමගාශවොට් 30ක රමාණය ඩීසල්,   එශහම නැතින්  ෛැවි 

ශතල්වලින් -ෛැවි ශතල් බංාගාරයක් ස්බන්ශශයන් ඊශආ අශේ 

ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා කත්ණු මතු කළා- ගතිතා න්,  ුතනිට් 

එකකට ත්පියල් 30 ගණශන් ශගවන්න ඕනෑ,  ගත් 

කාානායකතුමනි. ු ළං බංය නිසා ත්පියල් 12කට අක්ශවන් 

තමයි ංැශබන්ශන් එක ුතනිට් එකක්,  ශමගාශවොට්.  අපි මාස 
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ශෛකක කාංයක් ශමශහම කළා. ඒ වාශේම,  අපි ඒක විවතත කරන 

අවස්ාාශේදීති ශ් ගැන දතා පැහැිරලි  - විවතත- භාෂාශවන් 

ජානතාවට ෛැන්වූවා,  ගත් මන්ත්රීතුමනි.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගත් මන්ත්රීතුමා,  රමාණවති උතිතරයක් ංැුදණා ශන්? 

 

ගු චමින්ද වි කේසරි මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சமிந்த வில சிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
තව අතුත් ර ්නයක් රපශබනවා ශන්ෛ,  ගත් කාානායකතුමනි? 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔේ. 

 

ගු චමින්ද වි කේසරි මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சமிந்த வில சிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගත් සමරපතුමනි,  ඔබතුමා ය් වැඩ ශකොටසක් කරන බවට 

වි ්වාසයක් අපට රපශබනවා. අපට ඒ ශග රවය රපශබනවා. අපි ඒ 

ගැන කැත නැරපව හැම ශවංාශේම කාා කරනවා.  

ගත් කාානායකතුමනි,  ශෛවැනි අතුත් ර ්නය මා මිකත්ර ගත් 

ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා අහනවා. 

 

ගු කහයේෂා විත්ානකේ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு லஹசொ விதொனலக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 

ගත් අමාතයතුමනි,  රාජාය අමාතයාං ය ශවුශවන් වියෛ් වූ 

ුහෛල් රමාණශයන් ංක්ෂ හතක් අක් කළ බව ඔබතුමා  ක ේවා. ඒක 

වර්තමාන කැිනනට් මඩුඩංයටති ශංොකු ආෛර් යක්. අශේ 

ආඩුක්ව කාංශආ භාවිත කරපු මහජාන ශේපළ පිළිබඳ තීන්දු-තීරණ 

ගන්නා වර්තමාන පාර්ලිශ්න්තු  මැරපසමරපවත්න්ටති ඒක ශංොකු 

ආෛර් යක්. මම ගත් අමාතයතුමාශගන් එක ශෛයක් අහනවා. 

කැිනනට් සමරපවරයකු විධියට ඔබතුමා ශ්කට ඍජු උතිතරයක් 

ශෛනවා න් ශහොඳයි. මම ශ් කාා කරන්ශන් රශට් පුරවැසියකු 

විධියටයි. 

මාසයකට වි ාං ුහෛල් ස්භාරයක් වියෛ් කරමිකන් කුලියට 

ශගන රපුදණු සබීතා මහතිමිකයශේ ශගොඩනැඟිල්ං ගැන 

ඔබතුමන්ංා එෛා ශේ පාංන ශේිරකාශේ කාා කළා. මා ෛන්නා 

තරමිකන්,  ඒ ශගොඩනැඟිල්ංට අෛටති කුලිය ශගවනවා. ඒ ුහෛං 

ශගවන්ශන්,  වර්තමාන විපක්ෂශයන්වති,  වර්තමාන 

ආඩුක්ශවන්වති ශනොශවයි. ඒවා,  ශ් රශට් බදු ශගවන ජානතාවශේ 

ුහෛල්. ඒ ස්බන්ශව කැිනනට් මඩුඩංය තුළ කරපකාවක් සරප 

ශවංා රපශබනවාෛ?  ගත් සමරපතුමනි,  එෛා ඒක ශේ පාංන 

ශේිරකාව තුළ ශක ත්ණු සන්ෛර් නයක් විතරක් වුණාෛ?  අක්ම 

ගණශන් ශ් කැිනනට් මඩුඩංය තුළ මිකනිු න්ශේ පැතිශති 

දඳගන්න කැිනනට් සමරපවරයකු විධියට ඔබතුමා  ශහෝ ඒ 

කාරණාව ගැන ය්ක සි මැිරහති වීමක් වනවාෛ? 

 
ගු ඩල න අලහය් කපුම මහයත්ා  
(மொண்புமிகு டலஸ் அழஹப்தபரும) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගත් කාානායකතුමනි,  මා ෛන්නා හැටියට එවකට අගමැරප 

ගත් රනිල් විරමසිංහ මැරපතුමා විසින් ආංවනක අීකක්ෂණ කාරක 

සභා පැවැතිවීම ස්බන්ශශයන් ගු ංැබූ තීරණයක් අුව තමයි,  

බතිතරුහල්ශල් රපුදණු කතක කර්ම අමාතයාං ය එම 

ශගොඩනැඟිල්ංට විතැන් වුශඩු. නුහති ගත් මන්ත්රීතුමනි,  අපි 

පුළුවන් තර් වියෛ් අවම කර ගැනීමට උතිසාහ කරනවා. 

උෛාහරණයක් විධියට ක ේශවොති,  අශේ ගත් රසන්න රණවීර රාජාය 

සමරපතුමාශේ රාජාය අමාතයාං ය,  ඒ වාශේම රසන්න රණතුංග 

සමරපතුමාශේ අමාතයාං ය World Trade Centre එශක් රපුදශඩු. 

එශංස  වි ාං කුලියක් ශගවමිකන් සිටි ශකොළඹ පිහිටි 

ශගොඩනැඟිල්ශංන් අපි ශ් වනශකොට දවති ශවංා රපශබනවා. 

අශේ රරපපතිරපය විධියටම ගත් කාානායකතුමනි,  වියෛ් අවම 

කර ගැනීම තමයි අශේ උතිසාහය. අපි සියලුශෛනාම ඒ ශවුශවන් 

කැප ශවන බව මා දතා ශග ර වශයන් ඔබතුමාට ක යනවා. 

  

2015 - 2019  දක්වා කලොකු ලූනු ආනයනය  වි නත්ස 
2015-2019 வமரயொன தபொிய தவங்கொய இறக்குமதி: 

விபரம் 
IMPORT OF BIG ONIONS FROM 2015-2019: DETAILS   

 241/2020 
4. ගු කමොහයමඩ් මු ම්මිල් මහයත්ා 

(மொண்புமிகு தமொஹமட் முஸம்மில்)  
(The Hon. Mohamad Muzammil) 
ශවළඳ අමාතයතුමාශගන් සූ  ර න්ය - (1):   

(අ) වර්ෂ 2015 සිට 2019 ෛක්වා එක් එක් වර්ෂයක් තුළ - 

 (i) ශ්රී ංංකාවට  ආනයනය කළ ශංොකු නුු රමාණය 
ශකොපමණෛ; 

 (ii) ඒ සඳහා වැය වූ ුහෛං ශකොපමණෛ; 

 (iii) එම ශංොකු නු  ුආනයනය කළ රටවල් කවශර්ෛ; 

 (iv)  ශංොකු නු  ු ආනයනය කළ සමාග්වං න් 
කවශර්ෛ; 

 යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එතුමා ශමම සභාවට 
ෛන්වන්ශන්ෛ? 

(ආ) එම කාංසීමාව තුළ ශ්රී ංංකාවට ශංොකු නු  ුආනයනය 
ක රීම සඳහා වැය වූ ුහළු ුහෛං ශකොපමණෛ යන්නති එතුමා 
ශමම සභාව ට ෛන්වන්ශන්ෛ? 

(ස) ශනොඑශසේ න්,  ඒ මන්ෛ? 

 

வர்த்தக அமமச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) 2015 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு 

வமரயிலொன ஒவ்தவொரு வருடத்திலும்  - 

 ( i )  இலங்மகக்கு இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட தபொிய 

தவங்கொயத்தின் அளவு யொததன்பமதயும்; 

 ( i i )  அதற்கொகச் தசலவிடப்பட்ட பணத்ததொமக 

யொததன்பமதயும்; 

 ( i ii )  லமற்படி தபொிய தவங்கொயம் எந்ததந்த 

நொடுகளிலிருந்து இறக்குமதி தசய்யப்பட்டன 

என்பமதயும்; 

 (iv )  லமற்படி தபொிய தவங்கொயத்மத இறக்குமதி 

தசய்த கம்தபனிகள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 தனித்தனியொக அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) லமற்படி கொலப்பகுதியில் இலங்மகக்கு தபொிய 

தவங்கொயத்மத இறக்குமதி தசய்வதற்கொகச் 

தசலவொகிய தமொத்தத் ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும் 

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

asked the Minister of Trade: 

(a)  Will he inform this House separately, pertaining to 
each of the years during the period from 2015 to 
2019,- 

 (i) the quantity of big onions imported into Sri 
Lanka; 

 (ii) the money that has been incurred on that; 

 (iii) the countries from which those big onions 
were imported; and 

 (iv) the companies which imported those big 
onions? 

(b) Will he also inform this House of the total 
expenditure on importing  big onions into Sri 
Lanka during the period concerned? 

(c) If not, why?  
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහයත්ා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 
ගත් කාානායකතුමනි,  එම ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

ගත් කාානායකතුමනි,  අශේ රශට් ෛඹුල්ං සතුළු විවිශ 
රශේ වං ශගොවීන් විසින් නුු නිෂ්පාෛනය කරු ංැබූවති,  එම 
නිෂ්පාෛන රශට් අව යතාවට රමාණවති නැහැ. ශේයය නිෂ්පාෛනය 
අක් ශවන විට ශේයය අව යතා දෂ්ට කර ගැනීම සඳහා 
අව යශයන්ම විශේ වලින් ආනයනය කරන්න සිේශ ශවනවා. 
2010 - 2014 කාං පච්චරශේෛය තුළ ශේයය කතක  කර්මාන්තය 
නඟාසිටුවීම සඳහා ගති උතිසාහශආ රරපලංයක් ව ශයන් 
ආනයනය කරංා රපශබන්ශන් ශංොකු නුු ශමට්රික්ශටොන් මිකලියන 
794යි. නුහති 2015 - 2019 වර්ෂවං ස්පූර්ණශයන් කතක  
නිෂ්පාෛන ක්ශෂේත්රය කඩා වැටීම කරනශකොටශගන ශංොකු නුු 
ශමට්රික්ශටොන්  මිකලියන 1, 144ක් ආනයනය කරංා රපශබනවා. 
මහින්ෛ රාජාපක්ෂ ුතගශආ   ශමට්රික්ශටොන් මිකලියන  794ක්  
ආනයනය කළ ශංොකු නුු රමාණය,  පු ගිය රජාය යටශති 
මිකලියන 1, 144 ෛක්වා වි ාං ව ශයන් වර්ශනය ශවංා රපශබනවා. 
ඒ වාශේම,  2010-2014 කාංපච්චරශේෛය තුළ  ංංකාවට  ශංොකු 
නුු ආනයනය සඳහා වැය කළ ුහෛල් රමාණය ත්පියල් මිකලියන 
31, 632යි; ත්පියල් ිනලියන 31යි. නුහති 2015 -2019 කාං 
පච්චරශේෛය තුළ  ශංොකු නුු ආනයනය සඳහා ත්පියල් මිකලියන 
58, 444ක් වැය කරංා රපශබනවා. එයින් අෛහස් වන්ශන් 2010 - 
2014 ුතගයට වඩා යහ පාංන ුතගශආ  කතක  කර්මාන්තය කඩා 
වැටුණ කාං පච්චරශේෛය තුළ  ශංොකු නුු ආනයනය සඳහා 
ිනලියන 26ක් වැඩිපුර රටින් පිටට ගංා ගිහිල්ංා රපශබනවා ක යන 
එකයි. ඒ ශංොකු නුු ආනයනය පිළිබඳ ෛතිත මම ෛැන් දිරච්පති 
කරන්න්. 

(අ) (i) ුහෛල් අමාතයාං ය යටශති පවරපන ශ්රී ංංකා ශර්වනව 
විසින් ංබා දී සරප ශතොරතුත් අුව 2015 සිට 2019 
ෛක්වා ශ්රී ංංකාවට ආනයනය කළ  ශංොකු නු  ු
රමාණය ක ශංෝග්රෑ් 1, 144, 502, 212ක් වන                
අතර වාර්ක කව ආනයනය කළ රමාණය පහත 
ෛක්වා සත. 

 

 වර්ෂය රමාණය (ක ශංෝග්රෑ්) 

2015 210,252,972 

2016 215,593,027 

2017 232,317,750 

2018 246,236,897 

2019 240,101,567 

  (ii) ශ්රී ංංකා ශර්වනව විසින් ංබා දී සරප ශතොරතුත් අුව 
2015 සිට 2019 ෛක්වා ශ්රී ංංකාවට ආනයනය කළ  
ශංොකු නු  ු සඳහා වැය වූ ුහළු ුහෛං ත්පියල් 
58, 444, 403, 505/77ක් වන අතර වාර්ක කව ඒ 
සඳහා වැයවූ ුහෛං පහත ෛක්වා සත. 

  

 (iii)   ශ්රී ංංකා ශර්වනව විසින් ංබා දී සරප ශතොරතුත් අුව 
2015 සිට 2019 ෛක්වා ශංොකු නු  ුආනයනය කළ 
රටවල් සුහණුම 01හි ෛක්වා සත.   

 (iv)  ශ්රී ංංකා ශර්වනව විසින් ංබා දී සරප ශතොරතුත් අුව 
2015 සිට 2019 ෛක්වා ශංොකු නු  ුආනයනය කළ 
සමාග්වං න් සුහණුම 02හි ෛක්වා සත.  

(ආ)  ශ්රී ංංකා ශර්වනව විසින් ංබා දී සරප ශතොරතුත් අුව එම 
කාං සීමාව තුළ ශ්රී ංංකාවට ශංොකු නුු ආනයනය සඳහා 
වැය වූ ුහළු ුහෛං ත්. 58.444, 403, 505.77ක .  

(ස)  පැන ශනොනගී. 

සුහණු් 01 හා 02  වාගත්* කරමික. 

කුමන ආඩුක්වක් රපුදණති සා්රෛායිකව එකම සමාග් 

රමාණයක් විසින් ශ් ශතොග ආනයනය කරමිකන් පවරපනවා. ඒ 

අයශේ නාම ශල්නය මම දිරච්පති කර රපශබනවා,  ගත් 

මන්ත්රීතුමා.  
 

ගු කමොහයමඩ් මු ම්මිල් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு தமொஹமட் முஸம்மில்)  
(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගත් කාානායකතුමනි,  මශේ පළුහවන අතුත් ර ්නය ශමයයි.  

ගත් සමරපතුමනි,  මා ශ් මතු කරන්න යන කාරණය ඊශආ  

මාශයවංති පළ වුණා. විශ ේෂශයන් දිරච්යට සිංහං,  ශෛමළ අලුති 

අවුත්දු කාංය එන නිසා අශේ රශට් ශපොල් ශතල් භාවිතය වැඩි 

ශවනවා. Aflatoxins ක යන පිළිකා කාරකය අඩංවන ආනයනික 

ශපොල් ශතල් බහලු 13ක් ශවශළඳ ශපොළට ුහෛා හැර රපශබනවා 

ක යා මාශයවං පළ වුණා. ඒ වාශේම ශස ය අමාතයාං ශආ 

ආහාර ආරක්ෂණ ඒකකය මඟින් රකා යට පති කර රපශබනවා,  ඒ 

සා්පල්වං aflatoxins ක යන ෛැඩි පිළිකා කාරකය අඩංවන ශවංා 

රපශබනවා ක යංා. ශමය ශස යයට වි ාං ශංස හානිකර ශෛයක්. 

තවති බහලු 20ක්,  30ක් විතර රපශබනවා. ඒවා රරපඅපනයනය 

කරන්න ක යංාති ශස ය අමාතයාං ශආ ආහාර ආරක්ෂණ 

ඒකකය මඟින් ෛැු් දී රපශබනවා ක යා මාශයවං වාර්තා වුණා.  

ශ් පිළිබඳ අමාතයාං  මට්ටමිකන් ගන්නා පියවර ශමොකක්ෛ,  ඒ 

ගැන ය් ක සි පරීක්ෂණයක් කරනවාෛ ක යංා මම ඔබතුමාශගන් 

ෛැන ගන්න කැමරපයි. 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහයත්ා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 
අනිවාර්යශයන්ම පරීක්ෂණයක්  කරනවා. ශවශළඳ ශපොළ තුළ 

ඒ අහිතකර ශපොල් ශතල් රපශබන බවට ය්ක සි පාච්ශභෝගිකශයක් 

වර්ෂය ුහෛං (ත්පියල්)   

2015 11,619,302,943.29 

2016 6,796,127,281.62 

2017 12,117,949,936.90 

2018 12,742,227,120.96 

2019 15,168,796,223.00 

471 472 

[ගත් ශමොහමඩ් ුහස්මිකල් මහතා] 

————————— 
*  පු නත්කාලකේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශමශතක් අපට ක සිම පැමිකණිල්ංක් දිරච්පති කර නැහැ. එවැනි 

පැමිකණිල්ංක් දිරච්පති වුශඩු නැතති,  මම පාච්ශභෝගික කටුතතු 

පිළිබඳ අධිකාච්ශආ සභාපරපතුමා ෛැුවති කළා,  ඒ රවතතිරප 

සාකචරඡාව පැවැති වූ පාර් ්ව සමඟ සාකචරඡා කරංා ශවශළඳ 

ශපොශළේ ශකොශහේ ශහෝ තැනක එවැනි අහිතකර ශපොල් ශතල් 

රපශබනවා න්,  ඒ රපශබන තැන ශසොයා ශගන ගිහිල්ංා ඒ පිළිබඳ  

ස්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පවතිවන්න ක යංා.  

ගත් කාානායකතුමනි,  ශස ය අමාතයාං ය තමයි ශර්වනවට 

ක යංා රපශබන්ශන් ශමය මුෂය  රීර ශස යයට අහිතකර නිසා 

රට සතුළට ශේන්න එපා,  රරපඅපනයනය කරන්න ක යංා. එශහම 

න්,  රට සතුළට එය ශගන ඒමක් සිේශ ශවංා රපශබන්ශන් 

ශර්වනශවන්. එම නිසා ශර්වනශවන් එවැන්නක් සිදු වුණාෛ ක යංා 

ුහෛල් අමාතයතුමා පරීක්ෂණයක් කරයි. ශවශළඳ ශපොශළේ එක 

තැනක ශහෝ  රීරයට අහිතකර එම ශපොල් ශතල් ෛැනට රපශබනවා 

න්,  ඒ රවතතිරප සාකචරඡාව පැවැති වූ අය එම තැන ෛන්නවා න්,  

ඒ තැන පිළිබඳව වහාම අපට ෛැු් ශෛන්න ක යංා අපි ක යනවා. 

අපි ඒ පිළිබඳව පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කරනවා. පාච්ශභෝගිකයන්ටති 

අයිරපය රපශබනවා,  තම  රීර ශස යයට අහිතකර ශපොල් ශතල් 

රපශබන ස්ාානයක් පිළිබඳව ෛන්නවා න්,  ඒක ෛැු් ශෛන්න.  

ගත් කාානායකතුමනි,  ඒ වාශේම ශපොල් ශතල් මිකං අධික 

නිසා ඒ ශවුවට ආශේ කයක් ශංස ශ් රශට් ශසෝයා වවා 

ඒවායින් හෛන ශසෝයා ශතල් සශතොස හා සුහපකාර ජාාංය හරහා 

ශවශළඳ ශපොශළේ පවරපන ආනයන මිකංට වඩා අක් මිකංට ශබෛා 

හැරීමති අපි ෛැන් ආර්භ කර රපශබනවා. 

 

ගු කමොහයමඩ් මු ම්මිල් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு தமொஹமட் முஸம்மில்)  
(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගත් සමරපතුමනි,  මශේ ශෛවැනි අතුත් ර ්නය ශමයයි. 

අන්තර්ජාාංය හරහා ශවශළඳා් කර ශබෛා හච්න  රීර ආශල්පන 

ද්රවය සතුළු ූපප ංාවණය ද්රවය රමාණයක් පාච්ශභෝගික කටුතතු 

පිළිබඳ අධිකාච්ය මඟින් ඊශආ අතිඅඩංවනවට ගතිතා. අපි ඒ 

ස්බන්ශ ර ්නයක් ඊශආ පාර්ලිශ්න්තුශේදීති මතු කළා. 2015 

වර්ෂශයන් පස්ශසේ ඒ ද්රවය ශගන්වා රපශබන්ශන් නිසි 

නියාමනයක න් ශතොරවයි. ශකොවිඩ්-19 වසංගතයති එක්ක 

අන්තර්ජාාංය හරහා කරන වයාපාර -ශවශළඳා්- රමාණය 

වැඩිශවංා රපශබනවා. ඒක නරක නැහැ. අපි ඒවාට අවස්ාාව ිරය 

ුතතුයි. නුහති,  රමිකරපයක න් ුතතු භාඩුඩ අශළවි කරවීම සඳහා ඒ 

වයාපාර කරන අය ශවුශවන් ය්ක සි නියාමන රමශේෛයක් 

ශයෝජානා කරන්න,  එශහම නැතින් ඒ පිළිබඳ ශවනති 

ක්රියාමාර්ගයක් ගන්න ශවළඳ අමාතයවරයා ව ශයන් ඔබතුමාශේ 

ූ ෛානමක් රපශබනවාෛ? 

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහයත්ා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 
ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ආහාර,  ු වඳ විංවුන් පාංනය වැනි ශේවල් 

ස්බන්ශශයන් බංශාච් ආයතනය ව ශයන් ක්රියාතිමක වන්ශන් 

ශස ය අමාතයාං යයි. නුහති අන්තර්ජාාංය හරහා ශකශරන 

ශවළඳාම - e-commerce - ස්බන්ශශයන් අව ය නීරපමය 

විධිවිශාන අශේ රශට් අණපනතිවංට සතුළති කර නැහැ. 

මක්නිසාෛ යති,  2003 දී දිරච්පති ශවංා රපශබන පාච්ශභෝගික 

ආරක්ෂණ පනශති,  අෛයතන ශංෝකශආ සරපවන ශවනස්ක්වංට 

ගැළශපන ශංස ශවනස්ක් සිදු කර නැහැ. පාච්ශභෝගික 

ආරක්ෂණ පනතට ශබොශහෝ ශවනස්ක් කළ ුතතු ශවනවා. ඒ 

සඳහා උෛාහරණයක් ගතිශතොති,  වී ශමෝල් හිමිකයන් ශනොවන 

පාර් ්ව විසින් වි ාං වී ශතොග රැස්කර වැඩි මිකංට විකුණන්න 

දන්නවා න් ඒවා අතිඅඩංවනවට ගන්න,  එශහම නැතින් මිකං 

ශගවා පවරා ගන්න යනාදී කටුතතු සඳහා නීරප සතුළති ශවන්න 

ඕනෑ. දස්ශසල්ංා ශවළඳ ශපොළ ස්බන්ශශයන් නීරප හෛන්න 

ඕනෑ. ගත් කාානායකතුමනි,  ඒ නිසා  පාච්ශභෝගික ආරක්ෂණ 

අධිකාච් පනත අලුති තතිතිවයන්ට අුකූංවන ශංස දක්මනින් 

සංශ ෝශනය කරන්න අපි බංාශපොශරොතිතු ශවනවා.  
  

ති ා වැව ිළරිසදුව ත්බා ගැනීම  ක්රියාමාර්ග 
திசொ வொவிமயத் தூய்மமயொக மவத்திருத்தல்: 

நடவடிக்மககள்   
MAINTAINING CLEANLINESS OF THISA WEWA : MEASURES 

TAKEN 

    353/2020 

5. ගු බු ධික පතිසණ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
වාර්මාර්ග අමාතයතුමාශගන් සූ  ර ්නය - (1): 

(අ) (i) අුරාශපුරශආ පිහිටා සරප රපසා වැව,  විවිශ මානව 
ක රයිාකාරක් ශහේතුශවන් අපිච්සිදු වී සරප බවති; 

 (ii) පානීය අව  යතා සඳහා සහ ආගමිකක කටුතතු සඳහා 
ජාංය ංබා ගැනීම ශහේතුශවන් අතීතශආ සිට එම 
වැශේ සන්ානය ක රීම,  ශරිර ශසේදීම ආදී මානව 
ක රයිාකාරක් තහන් කර රපබූ බවති; 

 එතුමා පිළිගන්ශන්ෛ? 

(ආ) (i) රපසා වැශේ ජාංය පිච්සිදුව තබා ගැනීම සඳහා 
ක රයිාමාර්ග ශගන රපශබ්ෛ; 

 (ii) එශසේ න ,්  එම ක රයිාමාර්ග කවශර්ෛ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෛන්වන්ශන්ෛ? 

(ස) ශනොඑශසේ න්,  ඒ මන්ෛ?   
 

 நீர்ப்பொசன அமமச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  அநுரொதபுரத்தில் அமமந்துள்ள திசொ வொவி 

பல்லவறு மனித தசயற்பொடுகள் கொரணமொக 

மொசமடந்துள்ளது என்பமதயும்; 

 (ii )  குடிநீர்த் லதமவகளுக்கொகவும் சமயப் 

பணிகளுக்கொகவும் நீமரப் தபற்றுக் 

தகொள்வதொல் முன்பிருந்லத இந்த வொவியில் 

நீரொடுதல், துணி துமவத்தல் லபொன்ற மனித 

தசயற்பொடுகள் தமடதசய்யப்பட்டிருந்தன 

என்பமதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(ஆ) (i )  திசொ வொவியின் நீமர தூய்மமயொக 

மவத்துக்தகொள்வதற்கு நடவடிக்மககள் 

லமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (ii )  ஆதமனில், அந் நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Irrigation: 

(a) Will he admit that- 

 (i) the Thisa Wewa, situated in Anuradhapura, 
has become polluted due to various human 
activities; and 

 (ii) human activities including bathing and 
washing clothes in the tank had been 
banned from the past since its water had 
been used to fulfill drinking water 
requirement and for religious activities? 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether measures have been taken to keep 
the water of Thisa Wewa clean;  

 (ii) if so, what those measures are? 

(c) If not, why? 

 
ගු චමල් සාජපක්ෂ මහයත්ා (වාරිමාර්ග අමාත්  සාජ 

ආසක්ෂක හයා ආපදා කෙමනාකසණ සාජ අමාත්  හය 

 නවක ශයීය ක යුතු සාජ අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு சமல் ரொ பக்ஷ - நீர்ப்பொசன அமமச்சரும் அரச 

பொதுகொப்பு மற்றும் அனர்த்த முகொமமத்துவ இரொ ொங்க 

அமமச்சரும் உள்நொட்டலுவல்கள் இரொ ொங்க அமமச்சரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State 
Minister of  National Security and  Disaster Management 
and State Minister of  Home Affairs) 
ගත් කාානායකතුමනි,  දතාම වැෛගති ර ්නයක් එතුමා අහංා 

රපශබන්ශන්.  එම ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි.   

(අ) (i) ඔේ. ශ  ් ජාංා ය දිරකරංා රපශබන්ශන් ක්රිසත්ු 
වර්ෂ 307 - 267 කාංය තුළ අුරාශපුරය පාංනය 
කළ ශේවාන් පියරපසස් රජා සමශආ. රපසා වැව ුහල් 
ුතගශආ ශමය "රපසස්වාපී" ශංසින් හඳුන්වා 
රපශබනවා. අතීතශආ සිටම පානීය ජාංය ංබා 
ගැනීමටති,  ශ්රී මහා ශබෝීකන් වහන්ශසේට පැන් 
වැඩීමටති රපසා වැව භාවිත කර රපශබනවා. එම 
නිසාම රජාවත්න් පවා එම වැව සන්ානය සඳහා 
භාවිත ශනොකළ බව අතීත කාා පුවති හා ජානරවාෛ 
තුළ සඳහන් ශවනවා. එශසේම,  වසභ රජුශේ සමශආ 
රපසා වැශේ සිට රන්මු  උයනට ජාංය ශගන යාම 
සඳහා "උ්මේග ජාං මාරපකා" නමිකන් උමං ජාං 
මාර්ග පේශරපයක් රපුදණු බව ෛ සඳහන් ශවනවා.  

  ඔබතුමා අහපු ර න්ශආ (ii) ශකොටසට අෛාළව 
තමයි මා ෛැන් ඔබතුමාට ඒ කාරණා සඳහන් කශළේ.  
ර න්ශආ එම ශකොටසට රපශබන පිළිතුරති මා 
ක යවන්න්. 

 (ii) රපසා වැව ු රැකීශ  ් සංවිශානය රකා  කරන 
ආකාරයට  අතීත කතා පුවති හා ජානරවාෛ තුළ 
පවරපන්ශන් ජාය ශ්රී මහා ශබෝීකන් වහන්ශසේට පැන් 
වැඩීම පිණිස,  ජානතාවශේ පානීය ජාං අව යතා 
සඳහා සහ කුඹුත් අසව්ැේදීම සඳහා රපසා වැශවන් 
ජාංය ංබා ශගන සරප බවය. තවෛ එකං ක සිදු රජා 
ශකශනකු රපසා වැවට බැස ිරය සන්ානය ක රීමක් 
සිදු කර ශනොමැරප බව ෛ ජානරවාෛශආ පැවත 
එන්නක . ශ  ් සඳහා ක සිදු ලිඛිත සාක්ක යක් ශ් 
වන ශතක් හුහ වී ශනොමැත. 

 (ආ) (i) ඔේ. 

 (ii)  "රපසා වැශේ ජාං සන්ානය තහන්" යුශවන් 
පුවත් සහ ශපෝසට්ර් රෛර් නය ක රීම. 

   ශෛපාර්තශ්න්තු නඩතිතු ක්කත්වන් ශයොෛා 
ගනිමිකන් එම සා්ානවංදී හැක  පමණින් ජානතාව 
ෛැුවති ක රීම.  

  ඊට අමතරව,  අපි ෛැනට තවති නඩතිතු 
ක්කත්වන් ශයොෛාශගන එම වැව තවදුරටති රැක 
ගැනීමට කටුතතු කරනවා.  

  රපසා වැව ු රැකීශ  ්සංගමයට රපසා වැව පච්රශයහි 
අෛාළ ෛැුවති ක රී් සිදු ක රීමට,  රමෛාන 
පැවැතිවීමට,  රැසව්ී් පවතිවා ජානතාව ෛැුවති 
ක රීමට අවසර ංබා දී සත. 

  රපසා වැශවන් ිරය නෑම ශවුවට විකල්ප සා්ාන 
ශංස අභය වැව,  ුදංන්කුංම වැව,  රපසා වැශවන් 
ජාංය ගංා යන සළවල් හා මල්වතු ඔශආ ිරය 
නෑමට ු දුු  ශතොටුශපොළ හඳුන්වා දීම. අපි ඒවා 
සකස ්කරශගන යනවා,  ගත් මන්ත්රීතුමා. 

  අති ප්රිකා ශබෛා හැරීම තුළින් ෛැුවති ක රී් සිදු 
ක රීම. 

  රක්ක ත මායි් ංකුණු කර ආරක්ෂා කර ගැනීම. 

  ශ  ්සඳහා අව ය ක්රියා මාර්ග ගැනීමට වාච්මාර්ග 
ශෛපාර්තශ්න්තුව,  අුරාශපුර මහ නගර සභාව 
සමඟ ඒකාබේශ වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාතිමක 
ක රීමට කටුතතු ශයොෛා සත. 

(ස) අෛාළ ශනොශේ.  

විශ ේෂශයන්ම මෑත කාංශආ අනවසර පිරංචිකත්වන් රක්ක ත 

අල්ංාගැනීම හා ඒ ආශ්රිත ක්රියාකාරක් ශහේතුශවන් අපද්රවය රපසා 

වැවට ුහෛා හැරීම නිසා වැව අපිච්සිදු ශවංා රපශබනවා. ඒ වාශේම,  

වැව ආශ්රිතව පිහිටා සරප සංචාරක ශහෝටල් සම මහ ජානතාව විසින් 

කැළි කසළ වැව රක්ක තයට බැහැර ක රීම,  වන්ෛනාකත්වන් හා 

රශේ වාසින් විසින් රපසා වැශවන් ජාංය ස්නානය ක රීම,  රා 

වාහන වැවට සතුළු ක රීම හා ශසේදීම නිසා වැව අපිච්සිදු ශවංා 

රපශබනවා. ෛැන් අපි ඒ කටුතතු ගැන ශසොයා බංනවා.  

අුරාශපුර ිරස්්රික්කශආ වැේ 3, 000ක් විතර රපශබනවා. ඒ වැේ 

3, 000ට බංපාන ර ්නයක් රපශබනවා. ඒ තමයි,  ජාංය හිඟ වීම. 

එම නිසා ක ශංෝමීටර 94ක් ිරග උතුත්මැෛ මහ සශළේ කටුතතු 

ආර්භ කර රපශබනවා. ුණත්ළු වැවට ජාංය ආවාම අුරාශපුරශආ 

රපශබන සියලු වැේවංට ජාංය ංබා ශෛන්න අපට පුළුවන්කම 

ංැශබනවා. එම කටුතතුවලින් තවති ශහොඳින් ඒ වැේ ආරක්ෂා 

කරගන්න පුළුවන් ශවයි. ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමා අහපු ශ් 

ර ්නය දතාම වැෛගති එකක්. ශබොශහොම ස්තුරපයි. 

 

ගු බු ධික පතිසණ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගත් කාානායකතුමනි,  ගත් සමරපතුමා දිරච්පති කළ 

පිළිතුශරහි සඳහන් කළ පච්ිර එම වැව ශේවාන්පිය රපස්ස රජා ෛවස 

ශනොශවයි දිරකර රපශබන්ශන්. එය,  පඩුක්කාභය රජාතුමා හෛපු 

වැේ තුශනන් එකක්. පු  කාංයක සිදුවූ ආරමණවලින් පු ව එය 

බසවක්කුංම වැව නමිකන් හැඳින්වුණා. ශේවාන්පිය රපස්ස රජාතුමා 

කශළේ ඒ වැව රරපසංස්කරණය කරංා,  රපසා වැව නමිකන් 

හැඳින්වීමයි. ඒකයි සතිත දරපහාස කාාව.  

ගත් සමරපතුමනි,  ඔබතුමා ෛැන් සඳහන් කළා,  රපසා වැව 

ු රැකීශ් සංවිශානය සමඟ කරශගන යන ඒකාබේශ වැඩ 

පිළිශවළක් පිළිබඳ. නුහති ගත් සමරපතුමනි,  එතැන රපශබන 

ර ්නය ශ්කයි. ඔබතුමා පිළිතුර ශෛමිකන් දතා පැහැිරලිව සඳහන් 

කළා,  වාහන ශසේදීම,  වන්ෛනාකත්වන් ිරය නෑම,  මහ ජානතාව කැළි 

කසළ බැහැර ක රීම,  අනවසර ශහෝටල් අපද්රවය ුහෛා හැරීම ආිරය 

නිසා රපසා වැව අපිච්සිදු වනවා ක යංා. ඒ ඔක්ශකොටම වඩා 

බරපතළ කාරණයක් රපශබනවා. ඒ මානව ක්රියාකාරක් සියල්ං 

නවතිවන්න බැච් වීමට ශහේතුවක් රපශබනවා. ශවනති වැඩ ශෛක-

තුනක් කරන්න ඒ  අවට කඩුඩාය් කීපයක් හැිරංා දන්නවා. එක් 

කඩුඩායමක් තමයි,  එතැනට එන අයට බයිට් විකුණන,  ශහොරට 

අරක්කු විකුණන අය. ඒ අය ශපෝය ෛවසට රජාශආ මති පැන් 

ත්පියල් 3, 000ට,  4, 000ට නීරප විශරෝධි විධියට විකුණනවා. 

ඔබතුමා ක යපු මානව ක්රියාකාරක් නැවැතිවූශවොති,  ඒ 

ශගොල්ංන්ට ිනස්නස් නැරප ශවනවා. ඒ,  එක කඩුඩායමක්. තව 

කඩුඩායමක් තමයි,  ශ් වැශේ නාන්න යන අයශගන්,  
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වන්ෛනාකත්වන්ශගන් වැශටන මාං,  වළලු ආිර ශේවල් එකතු 

කරගන්නා අය. ෛැන් ඒ ශගොල්ංන්ට විශ ේෂ හැක යාවක්,  විශ ේෂ 

රාවනණයයක් ංැබී රපශබනවා,  ඒ වැව තුළට ක මිකිරංා ඒවා එකතු 

කරගන්න. ඔවුන් ඒවා එකතු කරශගන විකුණනවා.  
 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

සභා ගර්භශආ එහා ශමහා සවිිරන ගත් මන්ත්රීතුමන්ංා තම 

තමන්ශේ ආසනවං දඳ ගන්නවා න් ශහොඳයි. සවිිරන්න ඕනෑ 

න්,  එළියට යන්න. 
 

ගු බු ධික පතිසණ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගත් සමරපතුමනි,  රපසා වැශේ ජාංය ස්නානය සහ ඒ ආශ්රිත 

මානව ක්රියාකාරක් නැවැති වූ ෛවසට අර ක යපු කඩුඩාය්වංට 

ිනස්නස් නැරප ශවනවා. ඒ මානව ක්රියාකාරක් නවතිවන්ශන් නැරප 

නිසා තමයි ඒ අය ඒ කටුතතු කරන්ශන්. අතීතශආදී ඒ කටුතතුවංට 

විත්ේශව නක් ෛැ්මා. එන්,  මීට අවුත්දු 10කට,  15කට,  20කට 

ශපර ඒවාට විත්ේශව නක් ෛැ්මා. ෛැන් නක් ෛමන කටුතතිතති සිදු 

වන්ශන් නැහැ. අර ක යපු ජාාවාර් කරන කඩුඩාය් 

විවිශාකාරශයන් ශපොන සිය සහ විවිශ අය අල්ංාශගන ඒ ශේවල් 

කරනවා.  

ගත් සමරපතුමනි,  ඔබතුමා දතා නිවැරැිරව ක ේවා,  රජා කාංශආ 

සිටම ජාය ශ්රී මහා ශබෝධින් වහන්ශසේට පැන් වඩන්ශන් රපසා 

වැශවන් ගන්නා ජාංශයන් බව. ඒ වාශේම තමයි අුරාශපුරශආ 

වි ාං පිච්සක් පානීය ජාං අව යතාව සපුරා ගන්ශන්ති රපසා වැශේ 

ජාංශයන්. අපි එහි ගියති,  පානීය ජාංය විධියට පාවිචරචි කරන්ශන් 

රපසා වැශේ ජාංය. නුහති,  දහත කී ජාාවාර් කඩුඩාය් කරන වැඩ 

නිසා දතා නරක විධියට රපසා වැව දූෂණයට ංක් ශවනවා; 

අපහරණය ශවනවා. ඒ නිසා අන්න ඒ ජාාවාර් කඩුඩාය්වලින් 

රපසා වැව ුහෛාගන්න සමරපතුමා විධියට ඔබතුමා ගන්නා වූ ක්රියා 

මාර්ගය ශමොකක්ෛ? 
 

ගු චමල් සාජපක්ෂ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சமல் ரொ பக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
ගත් කාානායකතුමනි,  මාර්තු මාසශආ 31වැනි ෛා මම 

අුරාශපුරයට යනවා,  පහළ මල්වතු ඔය වාච් වයාපතරපයට අෛාළ 

ජාංා ය දිර ක රීශ් කටුතතු ආර්භ කරන්න. ඒ අවස්ාාශේදී මම 

ඒ වැව රපශබන ස්ාානයටති ගිහිල්ංා බංන්න්. ඒ වාශේම 

ශපොන සිය,  ිරසාපරපතුමා,  රාශේයය ශල්ක්තුමා සතුළු වග ක ව ුතතු 

සියලු නිංශාච්න් කැඳවා ශ් පිළිබඳ ගත හැක  ක්රියා මාර්ග ගැන 

සාකචරඡා කරංා අව ය කටුතතු කරන්න්.  

ශමම ර ්නය සසීම ගැන තුහන්නාන්ශසේංාට ස්තුරපවන්ත වන 
ගමන්,  සමතේධිමති ශ්රී ංංකාවක් ශගොඩ නඟන්න එකට එකතු 
ශවංා වැඩ කරුහ ක යන දල්න මති මම කරනවා. 

 

ගු බු ධික පතිසණ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගත් සමරපතුමනි,  සිංහරාජාශආ හෛන වැේ ශෛක ගැන සුණවාම 

ඔබතුමා ඊශආති ඔය කාාවම ක ේවා. ඒ ගැන මම තව දුරටති 

ශසොයා බැලුවා. අතීතශආ සිට සිංහරාජාය සතුශළේ න් -සිංහරාජා 

රක්ක තශයන් එළිශආ මිකස- වැේ හෛන්න කාා ශවංා නැහැ. ඔබතුමා 

පුන පුනා ක යන්ශන් සිංහරාජාය සතුශළේ වැේ ශෛකක් ගැනයි. 

සිංහරාජාය සතුශළේ වැේ රපිනංා නැහැ. අශනක් කාරණය ශ්කයි. 

මට ශතිශරන්ශන් නැහැ,  ංංකාශේ - [බාශා ක රීමක්] 

ගු චමල් සාජපක්ෂ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சமல் ரொ பக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
කාා කරේදී සමහර විට එශහන් ශමශහන් වචන "මිකස්" 

ශවනවා ශන්. ඒක ඒ ශවංාශේ ජානතාව අහපු පානීය ජාංය පිළිබඳ 

ර ්නයකට ංබා දුන් පිළිතුරක්. අශේ ගත් විපක්ෂ නායකතුමා 

හ්බන්ශතොට ිරස්්රික්කශආ ජානතාවට රපශබන ර ්න ගැන 

ශහොඳින් ෛන්නවා. පානීය ජාංය පිළිබඳ ර ්නය ශංොකු ර ්නයක්. 

ඒ ශවංාශේ ජානතාව අහපු ර න්යකටයි උතිතරය දුන්ශන්. ඒ 

ගැන පැහැිරලි ක රීමක් කශළේ  නැහැ. ඔබතුමා හච්.  
 

ගු බු ධික පතිසණ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  
(The Hon. Buddhika Pathirana)  

මම ඔබතුමාශගන් අහන්න හැදුශේ ඒ ගැන ශනොශවයි. අශේ 

රජා ෛත්වන් වැේ 30, 000කට වැඩි රමාණයක් හෛපු ශ්  රටට චීනය 

ශගන්වාශගන වැේ හෛාගන්න ඕනෑකමක් රපශබනවාෛ? ඊශආ මට 

ඒ ර ්නය ඔබතුමාශගන් අහන්න ංැුදශඩු නැහැ. ඒ ශවංාශේ මට 

එක අවස්ාාවයි රපුදශඩු.  

ගත් සමරපතුමනි,  මම ෛැන් ඔබතුමාශගන් ශෛවැනි අතුත් 
ර ්නය අහනවා. ගත් අධිකරණ සමරපතුමාති ෛැන් ශ් ගත් 
සභාශේ  දන්නවා. ෛැන් රපශබන වාච්මාර්ග ආඥාපනත ශගොඩක් 
පැරැණියි. ගත් අධිකරණ සමරපතුමනි,  ඊශආ ගත් මනූෂ 
නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාශගන් ර ්නයක් සුණවා,  
ජානවාච් මාසශආ ශෛන්න ඕනෑ අධිකරණ තීන්දුවක් ඊට මාස 
ශෛකකට කලින් දීපු විනිු ත්වරයාට බස්නාහිර පළාති 
මහාධිකරණයට උසස්වීමක් ංැබීම පිළිබඳ.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ර ්නය ගත් මනූෂ නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා මතු කරයි. 

ඔබතුමා ඔබතුමාශේ අතුත් ර ්නය අහන්න.  

 

ගු බු ධික පතිසණ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  
(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගත් සමරපතුමනි,  ඊශආ ඒ ගත් මන්ත්රීතුමා ඒ ර ්නය මතු 

කළා. ඔබතුමා ශ් ගත් සභාශේ හිටිශආ නැහැ.  

වාච්මාර්ග ආඥාපනත නූතනතිවයට ගැළශපන විධියට ශවනස් 
කරන්න අව ය ශවංා රපශබනවා. වාච්මාර්ග ආඥාපනශති රපශබන 
ශබොශහෝ කාරණා එෛාට හච්. හැබැයි අෛ වනශකොට,  නූතනශආ සිදු 
වන අපහරණ ක්රියා එක්ක වාච් ජාංය බරපතළ විධියට අපිච්සිදු 
ශවංා රපශබනවා.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හච්,  හච්. ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාශේ ර ්නය අහන්න. 
 

ගු බු ධික පතිසණ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අධිකරණ අමාතයාං ශආ සහශයෝගයති අරශගන,  අව ය ක්රියා 

මාර්ගවංට යන්න රපශබන බාශාව ශමොකක්ෛ ක යා මා ෛැනගන්න 

කැමැරපයි.  
 

ගු චමල් සාජපක්ෂ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சமல் ரொ பக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
ගත් කාානායකතුමනි,  එතුමා ඒ පිළිබඳ මතක් කරපු එක 

ශහොඳයි. ඒ නිසා ඒ ගැන ක යන්න මට අවස්ාාවක් ංැුදණා. 

ඔබතුමා ක යපු වාච්මාර්ග ආඥාපනශති දුර්වංක් ුණඟක් 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

රපශබනවා. අපි ඒවා හඳුනාශගන රපශබනවා. අශේ ගත් නිමල් 

සිච්පාං ෛ සිල්වා සමරපතුමාති වාච්මාර්ග අමාතය ුරරය ෛැත්වා. 

අෛාළ සංශ ෝශන සඳහා අව ය කටුතතු  කරංා,  එම සංශ ෝශන 

සකස් කරංා,  ෛැන් එය නීරපපරප ශෛපාර්තශ්න්තුවට දිරච්පති කර 

රපශබනවා. එය ආ විගස අපි එය පාර්ලිශ්න්තුවට දිරච්පති 

කරනවා. අපි වාච්මාර්ග ආඥාපනත වඩාති  ක්රපමති කරනවා. ුහළු 

ංංකාශේ පිහිටි ගංගා 103ම පිච්සිදු කරන්නති,  ඒ වාශේම වැේ 

දවුත්  ක්රපමති කරන්නති "ු රක ුහ ංංකා" ක යන වැඩ පිළිශවළ 

අපි ආර්භ කළා. ඒ ස්පති ආරක්ෂා කර ගත හැක  වන පච්ිර 

පනත තවති  ක්රපමති ශවන්න ඕනෑ; එහි බංතං වැඩි ශවන්න 

ඕනෑ. එශසේ රක්ක ත  අල්ංා ගන්ශන් සයි? පනත රපුදණති බංතං 

නැරප නිසා. වාච්මාර්ග ශෛපාර්තශ්න්තුවටති බංතං නැහැ. ඒ 

අනවසර පිරංචිකත්වන් දවති කරනවා න් දවති කරන්න 

ශවන්ශන් රාශේයය ශල්ක්තුමාටයි. ඒ ශේවල් සඳහා බංය ඕනෑ. 

අපි ඒ සංශ ෝශන පනත දක්මනින් පාර්ලිශ්න්තුවට දිරච්පති 

කරනවා. එය අශයයනය කරංා ඒ පිළිබඳ තවදුරටති සංශ ෝශන 

දිරච්පති කරන්න,  අෛහස් දිරච්පති කරන්න ඔබතුමන්ංාට පුළුවන්. 

අපි ඒ අුව කටුතතු කරුහ.  

 
 විගමණික ක ේවක දුවන්කේ ශිෂත්ව 

වැඩ  හයන  වි නත්ස 
புலம்தபயர் ததொழிலொளர்களின் பிள்மளகளுக்கொன 

புலமமப்பொிசில் லவமலத்திட்டம்: விபரம்  
SCHOLARSHIP PROGRAMME FOR CHILDREN OF MIGRANT 

WORKERS: DETAILS 

 
 537/2020 

6.  ගු කසෝහයණ බණ්ඩාස මහයත්ා 
(மொண்புமிகு லரொஹண பண்டொர)  
(The Hon. Rohana Bandara) 
ක්කත් අමාතයතුමාශගන් සූ  ර ්නය - (1): 

(අ)  ශ්රී ංංකා විශේ  ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ය මඟින් 
විගමණික ශසේවකයන්ශේ ෛත්වන් සඳහා වනෂයතිව 
ංබාදීශ  ් වැඩසටහනක් ආර්භ කර සරප බව එතුමා 
ෛන්ශන්ෛ? 

(ආ) එම වැඩසටහන -  

 (i) ආර්භ කළ ිරනය කව ශර්ෛ;   

 (ii) ආර්භ ක රීශ් අරුහණු කවශර්ෛ;    

 (iii) එමඟින් ශ් ෛක්වා රරපංාභ ංබා සරප ෛත්වන් 
සංයාව ශකොපමණෛ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෛන්වන්ශන්ෛ? 

(ස)  (i) එම වැඩසටහන නැවැතිවීමට තීරණය කර 
 රපශබ්ෛ;  

 (ii) එශසේ න්,  ඒ සඳහා බංපා සරප කත්ණු කවශර්ෛ; 

 යන්නති එතුමා ශමම සභාවට ෛන්වන්ශන්ෛ?   

(ඈ)  ශනො එශසේ න්,  ඒ මන්ෛ?   

  

ததொழில் அமமச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

( அ) இலங்மக தவளிநொட்டு லவமலவொய்ப்புப் பணியகத் 

தினொல் புலம்தபயர் ததொழிலொளர்களின் பிள்மளகளுக் 

கொக புலமமப்பொிசில் வழங்கும் லவமலத்திட்ட 

தமொன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளததன்பமத அவர் 

அறிவொரொ? 

(ஆ) லமற்படி லவமலத்திட்டம் - 

 ( i )  ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யொததன்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் லநொக்கங்கள் யொமவதயன் 

பமதயும்; 

 ( i ii )  லமற்படி லவமலத்திட்டத்தின் மூலம் இதுவமர 

யில் பயன்கமளப் தபற்றுக்தகொண்ட பிள்மள 

களின் எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i )  லமற்படி லவமலத்திட்டத்மத நிறுவத்துவதற்கு 

தீர்மொனிக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆதமனில், அது ததொடர்பில் தசல்வொக்குச் 

தசலுத்தியுள்ள கொரணிகள் யொமவதயன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Labour: 

(a) Is he aware that the Sri Lanka Bureau of Foreign 
Employment has started a programme to award 
scholarships to children of migrant workers? 

(b) Will he inform this House, in respect of the said 
programme- 

 (i) the date of commencement; 

 (ii) the objectives; 

 (iii) the number of children who have received 
benefits up to now? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether a decision has been taken to end 
that programme; and 

 (ii) if so, the reasons for same? 

(d) If not, why? 
 

ගු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහයත්ා (කම්කු අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ - ததொழில் அமமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 
ගත් කාානායකතුමනි,  එම ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) 1996 වර්ෂශආදී ශමම වැඩසටහන ආර්භ කර 
සත. 

 (ii) ශ්රී ංංකා විශේ  ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ශආ 
ලියාපිරංචි වී රැක යා සඳහා විශේ ගත වන 
ශසේවකයන්ශේ අශයාපනය ංබන දූ ෛත්වන්ශේ 
අශයාපන කටුතතු ිරච්මති ක රීම ශමම වැඩසටහන 
ආර්භ ක රීශ් අරුහණ විය. 

 (iii)    

 

 

  

   1996 වසශර් සිට 2019 වර්ෂය ෛක්වා ෛත්වන් 
44, 940ක් රරපංාභ ංබා සරප අතර,  ඒ සඳහා 
ත්පියල් මිකලියන 900.02ක ුහෛංක් ශ්රී ංංකා විශේ  
ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ය විසින් වැයකර සත.            

කාල සීමාව ශිෂත්ව 

ප්රමාණය 

වැය වූ මුදල                   

(ු. මිලියන) 

1996 සිට 2019 

ෛක්වා 

44,940 900.02 

479 480 

[ගත් චමල් රාජාපක්ෂ මහතා] 
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ඒ පිළිබඳ විසත්ර පහත සඳහන් සුහණුශමහි 
සවිසත්රාතිමකව ෛක්වා සත.   

 (ස) (i) ශමම වැඩසටහන නැවැතිවීමට තීරණය කර 
ශනොමැත. 

  2020 වර්ෂය සඳහා 2020.01.26 ිරන පුවති පති 
ෛැන්වීමක් පළ කර අයදු් පති  කැඳවා 
වනෂයතිවංාිනන් 3, 613ක් ශතෝරාශගන සත. එම 
වනෂයතිව සඳහා වැය වන ුහෛං පහත ෛක්වා සත. 

  

 

  නුහති,  රට තුළ පවරපන ශකොවිඩ්-19 වසංගත 
තතිතිවය ශහේතුශවන් 2020 වර්ෂයට අෛාළ 
වනෂයතිව ංබා දීශ  ් වැඩසටහන පැවැතිවීමට 
ශනොහැක  තතිතිවයක් උෛා වී සත. එශසේ වුවෛ,  
දිරච්ශආදී එය ශස ය මාර්ශගෝපශේ වංට 
අුකූංව පැවැතිවීමට සියලු කටුතතු ූ ෛාන් කර 
සත. 

 (ii) පැන ශනොනඟී. 
 

(ඈ) පැන ශනොනඟී. 

කාණ්ඩය ශිෂත්වලාි

න් ගණන 

ශිෂත්වය

ක 

වටිනාකම 

(ුිළයල්) 

මුළු 

වටිනාකම 

(ු. මිලියන) 

5 වසර සමති 1,061 20,000 21.22 

අ.ශපො.ස.           

(සා/ශපළ) සමති 

2,124 25,000 53.1 

අ.ශපො.ස.            

(උ/ශපළ) සමති 

428 35,000 14.98 

සමස්ත රමාණය 3,613 - 89.3 

ගු කසෝහයණ බණ්ඩාස මහයත්ා 
(மொண்புமிகு லரொஹண பண்டொர)  
(The Hon. Rohana Bandara) 

ගත් සමරපතුමනි,   මම ඔබතුමාට ස්තුරපවන්ත ශවනවා. 

විශ ේෂශයන්ම මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න හෛන්ශන් ශවනති 

කාරණයක්. ඔබතුමන්ංාශේ රජාය පති වුණාට පස්ශසේ හිටපු 

උපාධිශාච්න් සියලුශෛනාටම පතිවී් ංබා ශෛන්න වි ාං වැඩ 

කටුතතිතක් කරශගන ගියා. ඒ හරහා සියලු උපාධිශාච්න් 

ආවරණය කළා ක යංා ඔබතුමන්ංා ක යනවා. විශ ේෂශයන්ම මම 

මතක් කරන්න කැමැරපයි,   එක් උපාධිශාච්න් ශකොටසක් ආවරණය 

කරනශකොට ඔබතුමන්ංා අරපන් තවති උපාධිශාච්න් පිච්සක් 

අතහැච්ංා රපශබන බව.  2019 ජානාධිපරපවරණය 

පැවැතිශවනශකොට පතිවී් ංබා දුන් උපාධිශාච්න් පිච්සක් දඳංා 

රපශබනවා. ඔවුන් ස්බන්ශ 103ක ංැයිස්තුවක් මශේ ළඟ  

රපශබනවා. ඔබතුමන්ංා නැවත පතිවී් ශෛන්න ංැයිස්තු 

ගන්නශකොට ඒ අයශේ වයස අවුත්දු 45 පූර්ණශවංා. ඔවුන්ට 

කලින් පතිවීම දීංා රපුදණා. නුහති,  ඔබතුමන්ංා  මැරපවරණය 

නිසා ඒවා අතිහිටුවංා නැවත උපාධිශාච්න් ගණනය කරනශකොට 

ඒ අයශේ වයස අවුත්දු 45 ස්පූර්ණ වීම නිසා ඔවුන්ට රැක යා 

වර් නැරපශවංා රපශබනවා. හැබැයි,  ශ් අය ඊට කලින් පතිවී් 

ංැුදණු පිච්සක්. ශ් ංැයිස්තුව මා ඔබතුමාට දිරච්පති කරන්න්.  

ඒ නිසා  ශ් පිළිබඳව සාශාරණව ශසොයා බංා,   කලින් දීපු පතිවී් 

යාවතිකාන න කරන්න පුළුවන් රමයක් රපශබනවාෛ ක යංා මා 

ඔබතුමාශගන් ෛැනගන්න කැමැරපයි.  

 

ගු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ශ් ර ්නය මශේ විෂය පායට අයිති 

වන ශෛයක් ශනොශවයි. ගත් මන්ත්රීතුමාට ශ් ර ්නය ජානාධිපරප 

ශල්ක් කාර්යාංයට දිරච්පති කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමාශේ 

දල්න ම මා ජානාධිපරප ශල්ක් කාර්යාංයට දිරච්පති කරන්න්.  

 

ගු කසෝහයණ බණ්ඩාස මහයත්ා 
(மொண்புமிகு லரொஹண பண்டொர)  
(The Hon. Rohana Bandara) 

ගත් සමරපතුමා විධියට ඔබතුමා ශමයට මැිරහතිවීමක් කරනවා 

න්  ශහොඳයි ක යන එකයි මා ක යන්ශන්.  

ගත් සමරපතුමනි,  අනික් ර ්නය ශමයයි. මා නිශයෝජානය 
කරන අුරාශපුරය ිරස්්රික්කශආ මහදලුේපල්ංම වතිශති 
ක්කත්වන් ශ් වනශකොට වි ාං ගැටලුවකට ුහුණණ දීංා 
රපශබනවා. වැඩ කරපු ක්කත්වන් පිච්සකට වාශේම ෛැනටති 
ක්කත්වන් විධියට වැඩ කරන පිච්සකටති ගැටලුවක් රපශබනවා. 
මාස තුශනන්-තුනට කඩ-කඩා තමයි ශ් අය ශසේවශආ 
ශයොෛවන්ශන්. ඒ විධියට අවුත්දු 23ක් පමණ වැඩ කරපු 
කාන්තාවකුති දන්නවා. ශ් වනශකොට ඒ හැම ශකශනක්ම අවුත්දු 
10කට වැඩි කාංයක් ශසේවශආ ශයිරංා රපශබනවා. ශ් අය සථ්ිර 
කරන්න වැඩ පිළිශවළක් සතිශතිති නැහැ. මහදලුේපල්ංම 
වතිත,  කතක කර්ම අමාතයාං යට අයිරප වතිතක්. එතැන අවුත්දු 
23ක් වැඩ කරපු  කාන්තාවක් දන්නවා. ඒ හැම ශකශනක්ම අවුත්දු 
10කට වැඩි කාංයක් වැඩ කරංා රපශබනවා. නුහති ශ් අය ස්ථිර 
කරන වැඩ පිළිශවළක් නැහැ.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි,  සමරපතුමනි. ශහට අනිේෛා විරාම ංබන 
තව පිච්සක් දන්නවා. ඒ අයට ස්ථිර පතිවී් ංබාදීංා රපශබනවා. ඒ 
අය වැඩ කළාට පස්ශසේ ස්ථිර කරංා රපශබනවා. නුහති අවුත්දු 
10ක කාං සීමාව ස්පූර්ණ කළ හැටියට තමයි ඒ ස්ථිර ක රී් 
කරංා රපශබන්ශන්. ඒ අය ස්ථිර ශවංා සිටියාට විරාම වැටුපකට 
හිමිකක් ක යන්න බැහැ. ස්ථිර වුණාට පස්ශසේ වසර 10ක් රජාශආ 
ශසේවශආ ශයිරංා නැහැ. කලින් වැඩ කරපු කාංය ගණනය 
කරන්ශන් නැතුව තමයි ස්ථිර පතිවී්  දීංා රපශබන්ශන්.  ශ් 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

ශතොරතුත් ටික මා ඔබතුමාට ංබා ශෛන්න්. ශ් ක යන කාරණා 
ශෛකටති ඔබතුමාට සාර්ාකව මැිරහති ශවන්න පුළුවන්ෛ ක යන 
ර ්නය මා ඔබතුමාශගන් අහනවා. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකති කැිනනට් මඩුඩංයට දිරච්පති කරන්න ඕනෑ ර ්නයක්. 

 
ගු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගත් කාානායකතුමනි,  රජාශආ ආයතනවං කාරණා පිළිබඳව 

ක්කත් ශෛපාර්තශ්න්තුවට මැිරහති ශවන්න බැහැ. ඔබතුමා ශ් 

ර ්නය අෛාළ සමරපවරයාට ශයොුහ කරංා,  අමාතයාං  මට්ටමිකන් ඒ 

සඳහා විසඳුමක් ංබා ගන්න ඕනෑ. ශප ේගලික අං යති එක්ක 

රපශබන ර ්නයක් න් ක්කත් ශෛපාර්තශ්න්තුව මැිරහතිශවංා 

විසඳා ශෛන්න පුළුවන්.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ර ්න අංක 7 -553/2020- (2),  ගත් අශ ෝක් අශබ්සිංහ මහතා. 

 
ගු අකශයීයෝක් අකේසාංහය මහයත්ා  
(மொண்புமிகு அலசொக் அலபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගත් කාානායකතුමනි,  මා එම ර ්නය අහනවා. 

 
ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ගත් කාානායකතුමනි,  එම ර ්නයට පිළිතුත් දීම සඳහා මම 

සරප ශෛකක කාංයක් දල්ංා සිටිනවා. 

 
ප්රශයීයනනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කීමම  නිකයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
යාපනය කඩල්ෆනට් කසෝහයල  කාර්ය මණ්ඩල 

පුස් පාඩු 
யொழ்ப்பொணம், தநடுந்தீவு மவத்தியசொமல: 

பதவியணி தவற்றிடங்கள் 
DELFT HOSPITAL IN JAFFNA: STAFF VACANCIES 

      

     595/2020
     

8.  ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහයත්ා 
      (மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   
 (The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

ශස ය අමාතයතුමිකයශගන් සූ  ර ්නය - (2):  

(අ) (i)  යාපනය,  ශඩල්ෆට්් දූපශති පිහිටා සරප එකම 
ශරෝහං වන ශඩල්ෆට්් ශරෝහශල් අුමත කාර්ය 
මඩුඩං පිළිබඳ විසත්ර කවශර්ෛ; 

 (ii)  පු ගිය වර්ෂ 08ක කාංය තුළ එම ශරෝහංට සථ්ිර 
දවෛයවරශයක් පති ශනොක රීමට ශහේතු කවශර්ෛ; 

 (iii)  දවෛයවරශයක් පති ශනොක රීම ශහේතුශවන් 
ශඩල්ෆට්් දූපශති ජීවතිවන ජානතාව ුහුණණශෛන 
දුෂක්රතා කවශර්ෛ; 

 (iv) එම ජානතාවට විවනෂට් දවෛය ශසේවාවක් ංබා දීම 
සඳහා ශඩල්ෆට්් ශරෝහශල් පවරපන කාර්ය මඩුඩං 
පුරේපාක් ස්පූර්ණ කරු ංබන ිරනය කවශර්ෛ; 

 යන්න එතුමිකය ශමම සභාවට ෛන්වන්ශන්ෛ? 

(ආ) ශනො  එශසේ න්,  ඒ මන්ෛ? 
 

 சுகொதொர அமமச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  யொழ்ப்பொண மொவட்டத்தின், தநடுந்தீவில் 

அமமந்துள்ள ஒலரதயொரு மவத்தியசொமலயொன 

தநடுந்தீவு மவத்தியசொமலயின் அங்கீகொிக்கப் 

பட்ட பதவியணி ததொடர்பொன விபரம் யொது 

என்பமதயும்; 

 ( i i )  கடந்த 08 வருடங்களொக அந்த மவத்திய 

சொமலக்தகன இதுவமர நிரந்தர மவத்தியர் 

ஒருவர் நியமிக்கப்படொமமக்கொன கொரணம் யொது 

என்பமதயும்; 

 ( i ii )  மவத்தியர் ஒருவர் நியமிக்கப்படொமம 

கொரணமொக தநடுந்தீவில் வொழும் மக்கள் 

எதிர்தகொள்ளும் சிரமங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 ( i v )  அந்த மக்களுக்கு சிறந்த மருத்துவ லசமவமய 

வழங்குவதற்கொக தநடுந்தீவு மவத்தியசொமலயில் 

கொணப்படுகின்ற பதவியணி தவற்றிடங்கள் 

எத்திகதியில் நிரப்பப்படும் என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health: 

(a) Will she inform this House -  

 (i) the details of the approved cadre of the 
Delft Hospital, which is the only hospital 
situated on the Delft Island in the Jaffna 
District;  

 (ii) the reasons for not appointing a permanent 
doctor to that hospital for the past eight 
years;  

 (iii) the difficulties faced by the people who live 
in the Delft Island as a result of not 
appointing a doctor; and  

 (iv) the date on which the staff vacancies 
existing in the Delft Hospital will be filled 
for the purpose of providing the people 
living on the Delft Island with an excellent 
healthcare service?  

(b) If not, why?  
 

ගු පවිත්රාක වි වන්නිආසච්ික මහයත්මිය (ක ෞඛ 

අමාත්තුමිය) 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்சி - சுகொதொர 

அமமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Health) 
Hon. Shritharan, shall I table the Answer? 

   

ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   
(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கலள, நீங்கள் பதிமலச் 

தசொன்னொல் நல்லது. ஏதனன்றொல், அங்லக 8 வருஷங்களுக்கும் 

லமலொக  மவத்தியர்கள் இல்மல.  

483 484 

[ගත් ශරෝහණ බඩුඩාර මහතා 
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ගු පවිත්රාක වී වන්නිආසච්ික මහයත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  
Right. 

ගත් කාානායකතුමනි,  එම ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අ) (i) ශඩල්ෆට්් රාශේයය ශරෝහශල් අුමත  ශසේවක 
සංයාව පහත ෛක්වා සත. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ii) ශඩල්ෆට්් රාශේයය ශරෝහශල් දවෛය නිංශාච් 
තනතුර සඳහා වන පුරේපාක්ව අඩුඩව අවුත්දු 
ක හිපයක් පුරා ප ච්ාති සීමාවාසික පුරේපාක් 
ංැයිසත්ුශේ රසිේශ කරන ංදී. නුහති,  ශමම 
තනතුර සඳහා ක සිදු දවෛය නිංශාච්ශයකු අයදු් 
කර ශනොරපුදණි. එමනිසා යාපනය රාශේයය 
ශස ය ශසේවා අශයක්ෂ කාර්යාංය ශවරපන් සහන 
දවෛය නිංශාච්ශයකු ඒ  සඳහා පතිකරන ංෛ 
අතර,  ඔුණ පු ගිය වසර ශෛකක කාංයක සිට එම 
ශරෝහශල් ශසේවශයහි නිරත ශේ. ඊට අමතරව,  
තවති දවෛය නිංශාච්ශයකු ශකොන්ත්රාති පෛනම 
මත 2014.11.01 ිරන සිට ශසේවශයහි නිරත ශේ. 

 (iii) ශඩල්ෆට්් දූපශති ජානතාව ුහුණණ ශෛන දුෂක්රතා 
අවම ක රීමට කටුතතු ස්පාෛනය කර  ුංැශබ්. 

  ඔබතුමා අහංා රපශබනවා,  "දවෛයවරශයක් පති 
ශනොක රීම ශහේතු ශවන් ශඩල්ෆට්් දූපශති ජීවති වන 
ජානතාව ුහුණණශෛන දුෂක්රතා කවශර්ෛ" ක යංා. 
දවෛයවත් නැරප වුණාම දුෂක්රතාවක් රපශබනවා. 
ෛැනට දවෛයවත් ශෛශෛශනකු සිටිනවා.  

 (iv) ප ච්ාති සීමාවාසික පුුණණුව අවසන් කර සරප 
දවෛය නිංශාච් කඩුඩාය් ශෛකකට අයති 
දවෛය නිංශාච්න් 1, 765කට සථ්ිර පතිවී් 
ංබාදීමට නියමිකත බැවින්,  එම පතිවී් මඟින් 
ශඩල්ෆට්් රාශේයය ශරෝහශල් දවෛය පුරේපාක් 
ස්පූර්ණ ක රීමට කටුතතු කර  ුංැශබ්. 

(ආ) පැන ශනොනඟී. 
 

ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   
(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கலள, நொன் பல தடமவ இந்தச் 

சமபயிலல லகட்டிருக்கின்லறன். தநடுந்தீவு என்பது தமரத் 

අංකය තනතුර අුමත ශසේවක 

සංයාව 

1 දවෛය නිංශාච් 2 

2 ෛන්ත  ංය දවෛය 1 

3 ශහෛ නිංශාච් 2 

4 පවුල් ශස ය 2 

5 ඖෂශ සංශයෝජාක 2 

6 ච්යදුත් 1 

7 උපස්ාායක 6 

8 සහායක (කනිෂ්ඨ) 6 

9 සහායක (සාමානය) 2 

10 ුහරකත් 1 

ததொடர்பில்லொத, யொழ்ப்பொணத்தினுமடய நிலத்ததொடர்பி 

லிருந்து கிட்டத்தட்ட 13 கடல்மமல்கள் தொண்டியிருக்கின்ற, 

இலங்மகயிலுள்ள 331 பிரலதச தசயலொளர் பிொிவுகளில் ஒரு 

தனிப் பிரலதச தசயலொளர் பிொிவொகும். அங்லக இருக்கின்ற 

ஒலரலயொரு மவத்தியசொமல, இந்த தநடுந்தீவு மவத்தியசொமல 

யொகும். இது ஒரு மொவட்ட மவத்தியசொமலயொக இருந்து தரம் 

குமறக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இங்லக நீங்கள் வொசித்த 

ஆளணியின்படி இரண்டு மருத்துவ உத்திலயொகத்தர்கள், ஒரு 

பல்மவத்தியர், இரண்டு தொதியர், ஏமனய ஊழியர்கள் என்று 

26க்கும் லமற்பட்ட cadre கொட்டப்படுகின்றது. ஆனொல், 

அங்லக லவமல தசய்பவர்கள் 6 லபர் மட்டும்தொன். அதிலும் 

நிரந்தர மவத்தியர்கள் இல்மல;  பல் மவத்தியர் இல்மல.  

நொன் உங்கமளக் லகட்பது என்னதவன்றொல், தயவு தசய்து 

அவர்களுக்கு சிறப்பு லவதனம் - incentive வழங்கப்பட 

லவண்டுதமன்றுதொன். இல்மலதயன்றொல்  இவ்வளவு தூரம் 

கடந்துலபொய் அங்லக நிரந்தரமொக இருந்து அந்த லவமலமய 

அவர்கள் தசய்யமொட்டொர்கள். அதற்கொன ஏதொவது ஒரு வழி 

உங்களிடம் இருக்கின்றதொ?  

 

ගු පවිත්රාක වී වන්නිආසච්ික මහයත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  
අපි ඔබතුමා ශේ දල්න මති සැංක ල්ංට භාජාන කරන්න්. අපි 

අමාතයාං යක් විධියට ඒ පිළිබඳව සාකචරඡා කරමිකන් දන්නවා. අපි  

ශරෝහල්වංට දවෛයවත් පති කළාම,  ඒ දවෛයවත් තමන්ශේ 

ප ්චාති උපාධිය සඳහා පති කළ තැන්වලින් නිෛහස් ශවනවා. Post

-intern batch එකකට පතිවී් ංබා ශෛනශකොට අපි හැම 

ශේංාශේම ශඩල්ෆ් දූපත advertise කරනවා. නුහති එතැනට 

ක සිම දවෛයවරශයකු අයදු් කරන්ශන් නැහැ. ශමයට 

උතිතරයක් විධියට තමයි අවුත්දු ගණනක් රපස්ශසේ දවෛයවත් 

ශෛශෛශනක් මම කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට ශයොෛවංා 

රපශබන්ශන්. නුහති ශ් කාරණය ර ්නයක් විධියට පිළිගන්නා 

අතර,  එයට ස්ථිර විසඳුමක් ංබා දීමට ගත හැක  සෑම පියවරක්ම 

අපි ගන්නවා.  

 

ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   
(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
என்னுமடய 2வது லமலதிக லகள்வி: கிட்டத்தட்ட 6,000 

மக்கள் அங்லக வொழ்கிறொர்கள். அங்லக வொழுகின்ற அந்த 6,000 

மக்களுக்கும் இருக்கின்ற ஒலரலயொர் ஆதொரம் அந்த 

மவத்தியசொமல மட்டும்தொன். அங்கு வயது முதிர்ந்த நிமலயில் 

நியமனம் தபற்றிருந்த மவத்தியர் ஒருவர் இருந்தொர். அவர் 6 

மொதங்களுக்கு முதல் கொலமொகிவிட்டொர். அதனொல்  

இப்தபொழுது அங்லக சொியொன மருத்துவத்மத வழங்க முடியொத 

நிமலமம கொணப்படுகின்றது.  

யொழ்ப்பொண மவத்தியசொமலயிலலலய கிட்டத்தட்ட 300 

மவத்தியர்கள் லவமல தசய்கிறொர்கள். அமதவிட, யொழ்ப்பொண 

மொவட்டத்திற்குள் பல மவத்தியர்கள் இருக்கிறொர்கள். ஒரு 

மொதத்திற்கு ஒருவமரயொவது நீங்கள் வடக்கு மொகொண 

சுகொதொரப் பணிப்பொளர் ஊடொக நியமனம் தசய்தொல்கூட, 

அவர்கள் ஒரு மொதத்திற்கு ஒரு தடமவ தநடுந்தீவிற்குச் தசன்று 

லசமவ தசய்தொல் அந்த மக்களுக்கொன மவத்தியலசமவமய 

வழங்கக்கூடியதொக இருக்கும். இதுமட்டுமல்ல, அனமலதீவு, 

நயினொதீவு, எழுமவதீவு ஆகிய தமரத்ததொடர்பில்லொத தீவக 

மவத்தியசொமலகளிலும் இலதகதிதொன். இதமனவிட, 

லவலமண, ஊர்கொவற்றுமற மவத்தியசொமலகளும் பொொிய 

குமறபொடுகளுடன் உள்ளன. பொம்பு கடித்தொல் அல்லது 

திடீதரன லநொய் ஏற்பட்டொல் அவர்கமளக் தகொண்டுவருவதற்கு 

அரசொங்கத்தொல் லமற்தகொள்ளப்படுகின்ற லநொயொளர் கொவு 

வண்டிப் படகுச் லசமவகூட தநடுந்தீவு மவத்திய சொமலயில் 

485 486 



පාර්ලිශ්න්තුව 

இல்மல. இவ்வொறொன நிமலமமயில்தொன் தநடுந்தீவு 

மவத்தியசொமல உண்டு. ஆகலவ, இதுதவொரு முக்கியமொன 

விடயமொகும். தயவு தசய்து, இமத நீங்கள் கருத்திதலடுத்து 

நல்லததொரு முடிமவ எடுக்கலவண்டும். நொன் பல தடமவ 

இந்தச் சமபயிலல உங்களிடம் இந்தக் லகொொிக்மகமய 

முன்மவத்திருக்கின்லறன்.  
 

ගු පවිත්රාක වී වන්නිආසච්ික මහයත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  
ශඩල්ෆ්ට් දූපශති සිට ංංකාශේ ශගොඩිනමට එන්නට 

සාමානයශයන් ශබෝට්ටු ශසේවයක් රපශබනවාෛ? මම ෛන්නා තරමිකන් 

ශබෝට්ටු ශසේවයක් රපශබනවා. 
 

ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   
(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கலள, அது Humedica என்கின்ற 

ஒரு தனியொர்துமறக்குச் தசொந்தமொனது. Humedica ஒரு மத  

நிறுவனத்லதொடு லசர்ந்த ஒரு தனியொர்துமற நிறுவனமொகும். 

அரசொங்கத்திற்கூடொக தமரத் ததொடர்பில்லொத தநடுந்தீவு, 

நயினொதீவு, அனமலதீவு, எழுமவதீவு ஆகியவற்றுக்கு  

இதுவமர ஓர்  ambulance  படகுச் லசமவகூட  வழங்கப் 

படவில்மல.   
 

ගු පවිත්රාක වී වන්නිආසච්ික මහයත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  
මම සුණශේ, ශංඩ්ක්න්ට ශනොශවයි, සාමානය මිකනිු න්ට 

ශඩල්ෆ්ට් දූපශති දඳංා  රශාන ශගොඩිනමට එන්න ශබෝට්ටු 

ශසේවාවක් රපශබනවාෛ ක යායි. 

 

ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   
(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
சொதொரண மக்களுக்கொகப் படகுச் லசமவ இருக்கின்றது. 

'வட தொரமக', 'தநடுந்தொரமக', 'குமுதினி' லபொன்ற படகுகள் 

லசமவயில் இருக்கின்றன. 'வட தொரமக' இப்தபொழுது 

தசயற்படுவலதயில்மல. கடுமமயொன கொற்றடித்தொல் 'தநடுந் 

தொரமக' தசயற்படொது. 'குமுதினி'தொன் வயதுமுதிர்ந்த 

நிமலயிலும்  தமல்ல தமல்ல தன்னுமடய பணிமய ஆற்றி 

வருகின்றது.  

இமதவிட, அங்கிருக்கின்ற பல லநொக்குக் கூட்டுறவுச் 

சங்கங்களினுமடய வள்ளங்களில் தபருமளவொன ஆபத்துக் 

களின் மத்தியில்தொன் மக்கள் பயணம் தசய்கின்றொர்கள். அரச 

உத்திலயொகத்தர்கள் கொமல தசன்று மொமல வருகின்றொர்கள். 

அவர்கள் உயிமரக் மகயிலல பிடித்துக்தகொண்டுதொன் அந்த 13 

கடல் மமல்கமளயும் கடக்கின்றொர்கள். மிகவும் ஆபத்தொன 

பயணம்தொன் அங்லக நமடதபறுகின்றது. அங்கிருந்து 

ஒருவமரத்  திடீதரன யொழ்ப்பொண மவத்தியசொமலக்கு அனுப்ப  

லவண்டுதமன்றொல், அது இயலொத ஒரு கொொியமொகும். 

ஏதனன்றொல், அதற்கொன ஒரு படகுச் லசமவ அங்கு இல்மல.  

இது  மிக மிகத் துரதிருஷ்டவசமொனதும் மனவருத்தத்திற் 

குொியதுமொகும்.  
 

ගු පවිත්රාක වී වන්නිආසච්ික මහයත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  
මම ෛන්නා විධියට න් එතැන ශබෝට්ටු ශසේවාවක් ක්රියාතිමක 

ශවනවා. ශකොශහොම වුණති,  ඔබතුමා මතු කරන,  යාපනය 

ිරස්්රික්කශආ ශඩල්ෆ්ට් දූපශති රපශබන ශ් ර ්නයට ශබොශහොම 

ගැඹුච්න් කල්පනා කරංා,  පුළුවන් තර් දක්මනට උතිතර ංබා 

ශෛන්න අපි කටුතතු කරනවා. ෛැනටමති එම ශරෝහශල් 

දවෛයවත්න් ශෛශෛශනක් දන්නවා. නුහති,  ඔබතුමන්ංා සහ 

ජානතාව සෑහීමකට පතිශවන තතිතිවයක් එතැන නැරප ශවන්නට 

පුළුවන්. ඒක,  ශසේවකයන් ශයෛවීශ්දී රාශයෝගිකව සරප වන 

තතිතිවයක්. ශ් ර ්නය විසඳන්න අපි පුළුවන් තර් 

මහන්සිශවංා වැඩ කරන්න්.  

 

ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   
(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கலள, நீங்கள் குறிப்பிடுவது 

லபொல 2 மருத்துவர்கள் தற்லபொது லசமவயில் இல்மல. 

அவர்கள் தற்கொலிகமொக நியமிக்கப்பட்டு, வந்துலபொகிறொர்கள். 

ஆனொல், நிரந்தர மவத்தியதரொருவமர அந்த  மவத்திய 

சொமலக்கு நியமியுங்கள் என்பதுதொன் அந்த மக்களுமடய 

லகொொிக்மகயொகும். நன்றி.  
 

ගු පවිත්රාක වී වන්නිආසච්ික මහයත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  
ශබොශහොම ස්තුරපයි. 

 

ගු හයර්ෂණ සාජකුණා මහයත්ා 
(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொ கருணொ) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගත් කාානායකතුමනි, - 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔේ,  ගත් හර්ෂණ රාජාකත්ණා මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු හයර්ෂණ සාජකුණා මහයත්ා 
(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொ கருணொ) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ශස ය සමරපතුමිකය ගත් සභාශේ 

දන්න ශ් අවස්ාාශේදී එතුමිකයශගන් මට කාරණයක් ෛැනගන්න 

අව යයි. ෛැන් අපට ෛැනගන්න ංැුදණා,  ත්සියාශේ එන්නත ංබා 

ගැනීම සඳහා කැිනනට් මඩුඩංය අුමැරපය ංබා දුන්නා ක යංා. 

විශ ේෂශයන්ම මම ෛැනගන්න කැමැරපයි,  ශ් වනශකොට ඒ 

ත්සියාු එන්නතට WHO approval  එක ංැිනංා රපශබනවාෛ 

ක යංා. AstraZeneca එන්නත order  ක රීම රමාෛ වීමට රශාන 

ශහේතුවක් හැටියට ෛැක්වූශේ ඒකට WHO approval  එක තවම 

ංැුදශඩු නැහැ ක යන එකයි.   
 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගත් මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමා ඒ කාරණය ශවනම ර ්නයක් 

හැටියට අහන්න. 
 

ගු හයර්ෂණ සාජකුණා මහයත්ා 
(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொ கருணொ) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
එතශකොට ශකොශරෝනා අවසන්ශවංා රපශආවි,  ගත් 

කාානායකතුමනි. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ එන්නත ගැන ඔබතුමා ශස ය සමරපතුමිකයශගන් 

ශප ේගලිකව අහගන්න. [බාශා ක රීමක්]  ගත් ශස ය 

සමරපතුමිකයනි,  ඔබතුමිකය එතුමාශේ ර ්නයට ශප ේගලිකව 

උතිතරයක් ංබා ශෛන්න. 
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2021  මාර්තු 24 

ගු පවිත්රාක වී වන්නිආසච්ික මහයත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) பவித்ரொலதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  
ගත් හර්ෂණ රාජාකත්ණා මන්ත්රීතුමා අහපු ර ්නයට මම 

ශවනම උතිතරයක් ශෛන්න්. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගත් මන්ත්රීතුමා,  ගත් සමරපතුමිකය ඒ ර ්නයට ශවනම 

උතිතරයක් ශෛන්න් ලු. 

ර ්න අංක 9 -609/2020- (2),  ගත් ිරලිේ ශවෛආරචරචි මහතා - 
[සභා ගර්භය තුළ නැත.]  

 
භූ විදා  ක්ක්ෂණ හයා පත්ල් කාර්යාාංශයීයය  නිකුත් 

කෙ කැණීම් බලපත්ර 
புவிச்சொிதவியல் அளமவ, சுரங்கப் பணியகம்: அகழ்வு 

உொிமப்பத்திரங்கள்   
GEOLOGICAL SURVEY AND MINES BUREAU: MINING 

PERMITS ISSUED 

     660/2020 

10.   ගු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சொந்த பண்டொர) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
පච්සර අමාතයතුමාශගන් සූ  ර න්ය - (1): 

(අ) භූ විෛයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාං ය යුශවන් 
ආයතනයක් ශ්රී ංංකාශේ පවරපන බව එතුමා ෛන්ශන්ෛ? 

(ආ) (i) එම ආයතනය විසින් සිදු කර  ු ංබන රශාන 
කාර්යයන් කවශර්ෛ; 

 (ii) භූ විෛයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාං ශආ 
කුත්ණෑගං රාශේයය කාර්යාංය විසින් 2019 
වර්ෂය තුළ නිකුතිකර සරප කැීක් බංපත්ර 
සංයාව ශකොපමණෛ; 

 (iii) එම බංපත්ර ංබා දීම මඟින් උපයාශගන සරප 
ආෛායම ශකොපමණෛ; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෛන්වන්ශන්ෛ? 

(ස)  ශනොඑශසේ න්,  ඒ මන්ෛ? 

  

சுற்றொடல் அமமச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) புவிச்சொிதவியல் அளமவ, சுரங்கப் பணியகம் 

எனுதமொரு நிறுவனம் இலங்மகயில் உள்ளததன்பமத 

அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) லமற்படி நிறுவனத்தினொல் லமற்தகொள்ளப்படும் 

பிரதொன பணிகள் யொமவ; 

 (ii) புவிச்சொிதவியல் அளமவ, சுரங்கப் பணியகத்தின் 

குருநொகல் பிரொந்திய அலுவலகத்தினொல் 

2019ஆம் ஆண்டினுள் வழங்கப்பட்டுள்ள அகழ்வு 

உொிமப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (iii) லமற்படி உொிமப்பத்திரங்கமள வழங்குவதன் 

மூலம் ஈட்டப்பட்டுள்ள வருமொனம் எவ்வளவு; 

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்லறல், ஏன்? 

asked the Minister of Environment: 

(a) Is he aware that there is an institution called the 
Geological Survey and Mines Bureau in Sri 
Lanka? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) the main functions performed by the said 
institution; 

 (ii) the number of mining permits issued by the 
Kurunegala Regional Office of the 
Geological Survey and Mines Bureau in the 
year 2019; 

 (iii) the income earned from issuing the said 
permits?  

(c) If not, why?  

 
ගු මහින්ද අමසවීස මහයත්ා (පරි ස අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - சுற்றொடல் அமமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera -  Minister of  
Environment) 
ගත් කාානායකතුමනි,  එම ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) භූ විෛයා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාං ය සා්ාපිත 
කර සරප 1992 අංක 33 ෛරන පතල් හා නිජා ද්රවය 
පනශති 12 වන වගන්රපය රකාරව භූ විෛයා 
සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාං ය විසින් දටු කළ 
ුතතු කාර්යයන් පහත පච්ිර ශේ. 

  ශ්රී ංංකාශවහි රමවති භූ විෛයා සිරපය් සැකසීම 
භාර ගැනීම සහ භූ විෛයා සිරපය් සකස ්ක රීම. 

  ශ්රී ංංකාශේ නිජා ස්පති හඳුනා ගැනීම සහ ඒවා 
තක්ශසේත් ක රීම. 

  ඒ නිජා සඳහා පතල් කැීකශ් වාණිජාමය 
සව් ක්රපය පිළිබඳ සග ම සහ නිජා සකස ්ක රීම 
හා අපනයනය ක රීම. 

  ඒ නිජා සඳහා ගශේෂණ ක රීම හා පතල් කැීකම 
සහ ඒ නිජා සකස ් ක රීම,  ශවශළඳාම හා 
අපනයනය ක රීම,  බංපත්ර නිකුති ක රීම මඟින් 
විධිමති ක රීම. 

  වාණිජාමය පෛනමක් මත,  නිජා නිෂක්ර්ෂණය 
ක රීම සහ නිෂප්ාෛනය ක රීම රවර්ශනය ක රීම 
සඳහා උප ශයෝගි කරගත ුතතු පියවර 
ස්බන්ශශයන් අමාතයවරයාට උපශෛස ්ංබා දීම. 

 (ii) 2019 වර්ෂශආ භූ විෛයා සමීක්ෂණ හා පතල් 
කාර්යාං ශආ කුත්ණෑගං රාශේයය කාර්යාංය 
විසින් නිකුති කර සරප බංපත්ර සංයාව පහත පච්ිර 
ශේ.    

 

 

බලපත්ර කාණ්ඩය නිකුත් කස 

ඇති බලපත්ර 

ප්රමාණය 

AML A- වනල්පීය කැනී් "ඒ" 01 

AML B-වනල්පීය කැනී් "බී" 38 

TDLගබඩා බංපත්ර 543 

එකතුව 582 

489 490 



පාර්ලිශ්න්තුව 

 (iii) 2019 වර්ෂශආ භූ විෛයා සමීක්ෂණ හා පතල් 
කාර්යාං ශආ කුත්ණෑගං රාශේයය කාර්යාංය 
විසින් බංපත්ර මඟින් උපයාශගන සරප ආෛායම 
පහත පච්ිර ශේ.   

 

(ස) පැන ශනොනඟී. 

 

ගු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சொந்த பண்டொர) 
(The Hon. Shantha Bandara)  
ගත් කාානායකතුමනි,  පිළිතුර ංබා දීම ගැන මා ගත් 

සමරපතුමාට ස්තුරපවන්ත වනවා. 

ගත් සමරපතුමනි,  අරපගත් ජානාධිපරපතුමාශේ නායකතිවශයන්,  

ගත් අගමැරපතුමාශේ ශමශහයවීම මත අශේ රශට් ශේගවති 

සංවර්ශනයක් සිදු වන බව අපි ෛන්නවා. එවැනි සංවර්ශන වයාපතරප 

ක්රියාතිමක කරන  නිසා විශ ේෂශයන්ම ශබොරලු,    වැලි,  පස් හා ගල් 

කැනී් පිළිබඳ  ර ්න ගණනාවක් මතු ශවනවා. නුහති,  ඒ 

සංවර්ශන කටුතතු කරන්න ඕනෑ බව අපි ෛන්නවා. මා නිශයෝජානය 

කරන ෛඹශෛණිය මැරපවරණ ශකොට්ඨාසය හරහායි මශයම අධිශේගී 

මාර්ගය දිරශවන්ශන්. එයට වි ාං පස ්රමාණයක් ඕනෑ නිසා එම 

රශේ ශආ කඳු වි ාං රමාණයක් දවති කරන්න සිේශ වුණා. එම 

රශේ ශආ පච්සර සංශේදී ස්ාාන රපශබනවා. උෛාහරණයක් 

ක ේශවොති ගත් කාානායකතුමනි,  ෛළෛා වහන්ශසේට පැන් පූජාා 

කරපු ඓරපහාසික පීල්ං රපශබන්ශන් අශේ ෛඹශෛණිය ෛ්පෑංැස්ස 

රශේ ශආ. අපි ඒ රශේ ශආ මහජාන නිශයෝජිතයන් වුණති අශේ 

ක සිදු අුෛැුමක් නැතුව භූ විෛයා සමීක්ෂණ සහ පතල් 

කාර්යාං ශආ ශකොළඹ රශාන කාර්යාංශයන් බංපත්රයක් නිකුති 

කර රපුදණා,  ඒ පච්සර සංශේදී ස්ාානශආ පස් දවති කරන්න. එයට 

ගත්තර මහා සංඝරතිනශයන් සහ ඒ රශේ ශආ ජානතාවශගන් 

වි ාං  විශරෝශතාවක් සරප වුණා. අපි සියලුශෛනාති ඊට මැිරහති 

ශවංා එය තාවකාලිකව අතිහිටුවන්න ක්රියා කර රපශබනවා. අපි 

ස්බන්ීකකරණ කමිකටුශේදී තීරණයක් අරශගන රපශබනවා,  එම 

ස්ාානයට ක ශංෝමීටර ශෛකක සීමාවක් තුළ පස් දවති ක රීම 

නවතිවන්න ක යංා. එවැනි ඓරපහාසික වටිනාකමක් රපශබන 

ස්ාාන පච්සර සංශේදී කංාප හැටියට න් කරන්න මශයම පච්සර 

අධිකාච්යට බංයක් රපශබනවාෛ? ඒක ක්රියාතිමක කරන්න 

පුළුවන්ෛ? 

 
ගු මහින්ද අමසවීස මහයත්ා  
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමා ක යපු කාරණය අපට වාර්තා වුණා. 

ඒ නිසා අපි එය තාවකාලිකව නතර කර රපශබනවා. ගත් 

මන්ත්රීතුමනි,  මා ශසොයා බැනු විට ෛැනගතිතා ඒ සඳහා මීට ශපරති 

රාශේයය ශල්ක් සතුළු නිංශාච්න්  ය් රමාණයකට අුමැරපය දී 

රපශබන බව. ශකශසේ ශවතති ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයකුති සිේශ 

වනවා. 

ආදායම් වි නත්සය ආදායම ුිළයල් 

රාජාය භාග ආෛායම 123,076,300.21 

ක්ශෂේත්ර පරීක්ෂණ ආෛායම 28,890,434.70 

පිපිත්් පරීක්ෂණ ආෛායම 225,000.00 

කැීක් බංපත්ර ආෛායම 5,429,953.00 

රවාහන බංපත්ර ආෛායම 9,377,820.00 

එකතුව 166,999,507.91 

ඊළඟ කාරණය ශ්කයි. පච්සර සංශේදී කංාප පිළිබඳව 

ශයෝජානා ස්බන්ීකකරණ කමිකටුවලින් දිරච්පති වන අවස්ාාවංදී 

අපට ඒවා සමාශංෝචනය කරංා,  ක්රියාතිමක ක රීශ් හැක යාව 

රපශබනවා. වයඹ පළාශතති ගැටලුවක් රපශබනවා.   මශයම පච්සර 

අධිකාච්ය ශනොව වයඹ පළාති මශයම පච්සර අධිකාච්ය තමයි ශ් 

ස්බන්ශශයන් වඩාති ක්රියාතිමක ශවන්ශන්. නුහති,  ඔබතුමාශේ 

දල්න ම ශකශරහි අපි විශ ේෂ අවශානයක් ශයොුහ කරංා කටුතතු 

කරන්න ූ ෛාන්. 

 

ගු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சொந்த பண்டொர) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
පිළිතුත් ංබාදීම ගැන අමාතයතුමාට ස්තුරපවන්ත වනවා. 

ඔබතුමා අශේ පච්සර අමාතයතුමා නිසා ශෛවන අතුත් 

ර ්නයති ඔබතුමාශගන් අහනවා.  

ශංෝකශආ වැසි වනාන්තර අතච්න් රශාන වාශේම වටිනාම 

වැසි වනාන්තරයක් තමයි සිංහරාජාය ක යන්ශන්. ශ් ිරනවං 

මාශය තුළ  සිංහරාජාය පිළිබඳ වි ාං ආන්ශෛෝංනයක් සරප ශවංා 

රපශබනවා. විවිශ ශේ පාංන පක්ෂ ශ් පිළිබඳ  විවිශාකාර රකා  

කරනවා. ඒ වාශේම රට තුළ වි ාං ආන්ශෛෝංනයක් සරප 

කරනවා.  අපි ෛන්නවා,  පච්සර සංරක්ෂණය,  පච්සර අංංකරණය 

හා පච්සරය ආරක්ෂා ක රීම පිළිබඳව  අරපගත් ජානාධිපරපතුමාට 

පැහැිරලි වැඩ පිළිශවළක් රපශබන බව.  එතුමා ආරක්ෂක ශල්ක් 

හා නාගච්ක සංවර්ශන අමාතයාං ශආ ශල්ක්වරයා හැටියට 

දඳිේදීති,  ඊට රුහතිවය ංබා දුන්නා. ශකොළඹ නගරය  ඊට සාක්ක  

ෛරනවා. එවැනි පච්සර සංශේදී නායකශයක් සිටියදී සතිත 

ව ශයන්ම සිංහරාජායට අයති භූමිකශආ දිර ක රී් කටුතතු කරනවා 

ෛ? ඒ ගස් කපා හැරී් කරනවාෛ? එවැනි අනවසර කටුතතු 

කරනවාෛ ක යංා පච්සර අමාතයවරයා හැටියට මම ඔබතුමාශගන් 

පැහැිරලි උතිතරයක් බංාශපොශරොතිතු ශවනවා. 
 
ගු මහින්ද අමසවීස මහයත්ා  
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගත් කාානායකතුමනි,   ජානමාශය,  සමාජා මාශය ජාාං වාශේම 

විත්ේශ පක්ෂශයුති සිංහරාජාය පිළිබඳව විවිශ අන්ෛශ් රකා  

නිකුති ශවනවා. ඒ නිසා මම ශ් ස්බන්ශ අෛාළ සියලු නිංශාච්න් 

අශේ අමාතයාං යට කැඳවා සාකචරඡාවක් පැවැතිවූවා. 

ශහක්ශටයාර 12, 000කට ආසන්න රමාණයක් තමයි සිංහරාජායට 

අයතිව රපුදශඩු. එය ශහක්ශටයාර 36, 000 ගණනක් ෛක්වා වැඩි 

කරන්න පු ගිය කාංශආ හිටපු ජානාධිපරපතුමා ගැසට් පත්රයකට 

අතිසන් කරංා රපුදණා.   ශ් රජාය බංයට පති වුණාට පු ව,  ගිය 

අවුත්ේශේ සැේතැ්බර් මාසශආ ජානාධිපරපතුමාති සමඟ අපි 

සාකචරඡා කරංා තීන්දු කළා,  ඒ ගැසට් පත්රය පළ කළ ුතතුයි,  

සිංහරාජා අඩවිය පුළුල් කළ ුතතුයි ක යංා. ඒ නිසා රපුදණා වාශේ 

තුන්වනණයක රමාණයක් සිංහරාජා අඩවියට එකතු කශළේ ශ් රජාය 

බංයට පති වුණාට පු වයි.  

මාශයවංති,  හැම තැනමති සඳහන් ශවන දඩම සිංහරාජාශආ 

ශහක්ශටයාර 12, 000ටවති,  ඊට පු  වැඩි කළ ශහක්ශටයාර 

36, 000ටවති අෛාළ ශවන්ශන් නැහැ. ශ් පිළිබඳ ස්පූර්ණ 

වාර්තාව මට ශහට ිරනශආ ංැශබයි. ශ් දිර ක රී් ස්බන්ශ ය් 

ය් ශතොරතුත් ටිකක් මා ශගන්වා ශගන රපශබනවා. අක්කර 6ක 

වාශේ රමාණයක් තමයි ශ් කාරණයට ස්බන්ශව රපශබන්ශන්. 

ශමතැන ශගවල් තුනක් දිර කරන්න රාශේයය සභාශේ අුමැරපය 

අරශගන රපශබනවා. ශමතැන ක සිදු ගස් දවති ක රීමක් පිළිබඳව 

වාර්තා ශවන්ශන් නැහැ. ශප ේගලික දඩමක් ක යන එක තමයි 

ෛැනට සඳහන් ශවංා රපශබන්ශන්. ඒ අය දිරච්පති කර රපශබනවා 

ශ්  දඩමට අවුත්දු 40ක පතිදත් රපශබනවා ක යංා. ඒ නිසා ඒවා 

491 492 

[ගත් මහින්ෛ අමරවීර මහතා ] 
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නැවත දඩ් ශරජිස්ට්රාර් කාර්යාංයට යවංා  පරීක්ෂා කරංා 

ශෛන්න ක ේවා. 

ශකශසේ ශවතති ජානතාවශේ දල්න ම වාශේම,  අශනක් සියලු 

කාරණාති අශයයනය කළා. ශ් දඩම හා තව රශේ යක් 

සිංහරාජායට  එකතු ක රීශ් හැක යාව රපශබනවාෛ ක යා වාර්තාවක් 

දල්ංා රපශබනවා. ශමොකෛ,  ශ් දඩම රශාන පාර අයිශන් 

රපශබන්ශන්. සිංහරාජාශආ දඳංා ක ශංෝමීටර 3.6කට ශමහායින් 

තමයි ශ් දඩම රපශබන්ශන්. ඒ නිසා අපට ශ් දඩම විතරක් පවරා 

ගන්න හැක යාවක් නැහැ. එශසේ පවරා ගන්නවා න්  ඒ ුහළු භූමික 

භාගයම තමයි පවරා ගත ුතතු ශවන්ශන්. ඒ සඳහා අපි ෛැනට අව ය 

වාර්තා  ගනිමිකන් රපශබනවා. ඒ බංරශේ ය තුළ ශගවල් 135කුති,  

ශප ේගලික දඩ්,  ශති වතු සතුළු වි ාං දඩ් රමාණයක් 

රපශබනවා.  - මශයම පච්සර අධිකාච්ය,  වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ 

අමාතයාං ය යනාදී  සියලු  ආයතන ශ් කාර්යය අශයයනය 

කරංා නිසි පච්ිර ක්රියාතිමක ශවනවා. ඒ වාශේම ශ් සිේශ වන 

ශේවංට ක සිදු ආකාරයක රාජාය මැිරහතිවීමක් නැහැයි ක යන එක 

මම ශ් අවස්ාාශේදී ක යනවා.  

 

ගු බු ධික පතිසණ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  
(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගත් සමරපතුමා, ජාාරපක පාච්සච්ක පනත අුව තමන්ශේ 

වතිතක, ඒ වාශේ අධිආරක්ක ත රශේ යක් ආශ්රිතව රපශබන 

වතිතක ගස් පහකට වඩා කපන්න බැහැ. ගස් පහකට වඩා 

කපනවා න් අවසර ගන්න ඕනෑ. එශහම තතිතිවයක් යටශති 

1980 අංක 47 ෛරන ජාාරපක පාච්සච්ක පනත අුව අධිආරක්ක ත 

රශේ යක ගස් පහක් කපන්නති අවසර ගන්න ඕනෑ. ඒ තතිතිවය 

යටශති ඔබතුමා ශ් ස්බන්ශව වැඩි දුරටති ශසොයන්න ක යංා 

මම ශයෝජානා කරනවා. 
 
ගු මහින්ද අමසවීස මහයත්ා  
(மொண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ශ් පනත අුව අපට මැිරහති ශවන්න 

රමශේෛ  රපශබනවා.  පාච්සච්ක පනත අුව වයාපතරපයක් 

ක්රියාතිමක කරනවා න්,  ශහෝටල් ශහෝ කර්මාන්ත ාංාවක් 

හෛනවා න් අශපන් අවසර ගන්න ඕනෑ. ශමතැනදී අශපන් 

අවසරයක් දල්ංා නැහැ. අපි අවසර දීංාති නැහැ. ඒ වාශේම ගස ්

ශහළීමක් ගැන,  ගස් පහක් ශහෝ ක සිම ගසක් කැපීමක් පිළිබඳ අපට 

ශමශතක් වාර්තා ශවංාති නැහැ. ගස් කැපුවා ක යංා ක සිම තැනක 

පළ ශවංා නැහැ. සමාජා මාශය ජාාං හච්ම රබංයි.  මම ෛැක්කා 

සමාජා මාශය ජාාං ඡායාූපප පළ කරංා රපශබනවා,  සමසන් 

වනශආ ඡායාූපප සිංහරාජාශආ ක යංා. දන්දුනීසියාශේ ගස් කපපු 

ඒවාති ංංකාශේ ක යංා ශ් ෛවස්වං පළ ශවනවා. අසතය 

ශතොරතුත් පළ ක රීම මත සතය ශතොරතුත් ශසොයා ගැනීමට රපශබන 

අවස්ාාවති මඟ හැශරනවා.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශෛවන වටය,  09වන ර ්නය, - 

 

ගු  ජිත් කප්රේමදා  මහයත්ා  
(மொண்புமிகு ச ித் பிலரமதொஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ඊට ශපර මට ශපොඩි අවසරයක් 

ශෛන්න. 

ඔබතුමාශේති,  පච්සර සමරපතුමාශේති අවශානයට වැෛගති 

ර ්නයක් ශයොුහ කරනවා. පාර්ලිශ්න්තු රශේ  මාර්ගය 

ශෛපැතිශතිම ිරයවන්නා ඔය රපශබනවා. ෛැනට සරප ශෛකක පමණ 

සිට ිරයවන්නා ඔශආ ව් පැතිශති ශකොශහන් ශහෝ නිකුති වූ ළා 

කහ පාට මිකර වූ අුහතු ශකොළ පාටක න් ුතක්ත ද්රවමය ශෛයක්  

ෛක න්න රපශබනවා. මම හිතන ආකාරයට එතැන ශමොකක් ශහෝ 

ර ්නයක් රපශබනවා. ඒවා සල්ගී ෛ,  ශවනති ශමොනවා ශහෝ 

ශෛයක්ෛ,  නැතින් පච්සර දූෂණ ක්රියාවලියක්ෛ ක යංා අපි ශහොයා 

බංන්න ඕනෑ. ගත් කාානායකතුමනි,  ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව 

ශපොඩ්ඩක් ශසොයා බංන්න.  මම ඒ ශතොරතුත් ඔබතුමාට ංබා 

ශෛන්න වීඩිශයෝගත කළා. මම,  ශ් ර ්නය ගත් පච්සර 

සමරපතුමාශේ අවශානයටති  ශයොුහ කරනවා. ිරයවන්නාශේ එක 

පැතිතක් ශ් ද්රාවණශයන් ස්පූර්ණශයන්ම වැහිංා.  ඒ ගැන 

ඔබතුමා ෛන්නවා න්,  සරපශවංා රපශබන තතිතිවය ශමොකක්ෛ 

ක යංා අපට රකා  කරන්න පුළුවන්ෛ? ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් 

කරංා රපශබනවාෛ? ශසොයා රපශබනවාෛ?  ෛැනට සරප ශෛකක පමණ 

සිට තමයි ශමශහම රපශබන්ශන්.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
මම ඒ ස්බන්ශශයන් ශසොයා බැලුවා. පාර්ලිශ්න්තුව දිරච්පිට 

සරප තටාකය පිච්සිදු කර රපශබනවා. තටාකය පිච්සිදු කරපු ජාංය 

ිරයවන්නාවට ුහෛා හැර රපශබනවා. එම නිසා තමයි ඒ ගැටලුව 

සරපශවංා රපශබන්ශන්. මම හිතන හැටියට ඒක ු ේෛ කරන්න 

සිේශ ශවයි. 

 

ගු  ජිත් කප්රේමදා  මහයත්ා  
(மொண்புமிகு ச ித் பிலரமதொஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ඒශකන් ිරයවන්නා ඔය දූෂණය වීමක් 

සිේශශවංා රපශබනවා. ඒ අුව,  ශමතැන ය් පච්සර හානියක් 

සිේශශවංා රපශබනවා. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශ්ක කල්පනා ශනොකර කරපු වැඩක්. 

 

ගු  ජිත් කප්රේමදා  මහයත්ා  
(மொண்புமிகு ச ித் பிலரமதொஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
තටාකය ු ේෛ කරංා ඒ ජාංය ුහෛා හච්න්ශන් ිරයවන්නා 

ඔයටෛ?  

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ජාංය ිරයවන්නාවට  ුහෛා හැරංා. ඒක තමයි ර ්නය. 

 

ගු  ජිත් කප්රේමදා  මහයත්ා  
(மொண்புமிகு ச ித் பிலரமதொஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගත් කාානායකතුමනි,  පාර්ලිශ්න්තු රශේ  මාර්ගය ශෛපස 

ිරයවන්නා ඔය දූෂණය වනවා න්  සිංහරාජාය ගැන ශමොන කාාෛ? 

නකල්ස් ගැන ශමොන කාාෛ? ශහෝර්ටන් තැන්න ගැන ශමොන 

කාාෛ? මහජාන නිශයෝජිතයන් 225ශෛනා උතිතරීතර 

පාර්ලිශ්න්තුවට -වයවස්ාාෛායකයට- එන මඟ ශෛපස රපශබන 

ිරයවන්නාවති දූෂණය වනවා න්,   ශ් රටට යන කං ශමොකක්ෛ? 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක කල්පනා ශනොකර කරපු කාර්යයක්. කරන්න ශෛයක් 

නැහැ. පහතිින් සංවර්ශන මඩුඩංයට ක යංා ිරයවන්නා ඔය ු ේෛ 

කර ගන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

ගු  ජිත් කප්රේමදා  මහයත්ා  
(மொண்புமிகு ச ித் பிலரமதொஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එශහම න්,  සිංහරාජා වනාන්තරයති කපංා ක යන්න පුළුවන් 

ශන්,  "කරන්න ශෛයක් නැහැ" ක යංා.  
 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ තර් බරපතළ-  [බාශා ක රීමක්] 
 

ගු  ජිත් කප්රේමදා  මහයත්ා  
(மொண்புமிகு ச ித் பிலரமதொஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එශහම,  "කරන්න ශෛයක් නැහැ" ක යංා ක ේවාට හච් යන්ශන් 

නැහැ. ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් පවතිවංා,  එහි ු ං ුහං ශසොයා බංා 

ශ් පාර්ලිශ්න්තුවට වාර්තා කරන්න ක යංා මම ඔබතුමාශගන් 

ශබොශහොම කාත්ණිකව දල්ංා සිටිනවා,  ගත් කාානායකතුමනි.   
 

ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
Sir, I rise to a point of Order.  
  
ගත් කාානායකතුමනි,  ශ් ස්බන්ශ  වාර්තාවක් දිරච්පති 

කරනවා න්,  පු ගිය අවුත්දු පශහේති ඒ තටාකය ු ේෛ කරංා ඒ 

වතුර යැේශේ ශකොශහේටෛ ක යාති ශසොයන්න ඕනෑ. පු ගිය 

කාංශආති ඒ තටාකය ු ේෛ කරන්න සරප ශන්.  විපක්ෂ 

නායකතුමනි,  ශ්කට සිංහරාජාය පටංවා ගන්න ඕනෑ නැහැ. 

සිංහරාජාශආ ශවංා රපශබන්ශන් ශවන ශෛයක්.  [බාශා ක රීමක්] 

නික් ශබොත්වට ංකුණු ෛමා ගන්න හෛනවා,  උශේ පාන්ෛර.   
 

ගු  ජිත් කප්රේමදා  මහයත්ා  
(மொண்புமிகு ச ித் பிலரமதொஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගිය අවුත්දු පශහේ -  [බාශා ක රීමක්] 
 

  

ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ච්සාඩ් බිරුතදීන්- [බාශා ක රීමක්] කාා කරේදී කට වහශගනයි 

හිටිශආ. ශබොත් කාා ක යනවා උශේ පාන්ෛර. [බාශා ක රීමක්] 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන අපි බංන්න්. ඒ ගැන කාා ක රීම ෛැන් නතර 

කරන්න.  
 

ගු  ජිත් කප්රේමදා  මහයත්ා  
(மொண்புமிகு ச ித் பிலரமதொஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගත් කාානායකතුමනි,  එතුමා ක යන විධියට,  ඒ ර ්නය මතු 

ක රීමති ංකුණු ෛමා ගැනීමක්. ශමොන විහිළුවක්ෛ ශ්? ශ්ක සරප 

ශෛකකට දස්ශසල්ංා වුණු ශෛයක්. අවුත්දු පහක් රපස්ශසේ වුණු 

ශෛයක් ශනොශවයි. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කාරණය ගැන කාා කරන එක ෛැන් නතර කරුහ.  [බාශා 

ක රීමක්] ගත් ශරේමංාල් ජායශසේකර මන්ත්රීතුමා.  

 

ගු කප්රේමලාල් ජයක ේකස මහයත්ා 
(மொண்புமிகு பிலரமலொல்  யலசக்கர)  
The Hon. Premalal Jayasekara)  
ගත් කාානායකතුමනි,  පු ගිය කාංශආ පන්නිං රක්ක තය 

සහුහලින්ම විනා  කළා. අවුත්දු ෛහස් ගණනක් පැරණි ගස්,  වැල් 

සහිත ස්පූර්ණ කැංයක් ඒ විධියට කපංා විනා  කර ෛැ්මා. 

ඒක පතල් කපංා විනා  කළා. හැම  ිරස්්රික් ස්බන්ීකකරණ 

කමිකටු රැස්වීමකදීම අපි ඒ ගැන ෛැු් දුන්නා. නුහති ඒ 

ස්බන්ශශයන් ක සිදු ක්රියාමාර්ගයක් ඒ ආඩුක්ව  ගතිශති නැහැ,  

ගත් කාානායකතුමනි.    
 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශෛවන වටය. 
 

     

ඌව-කවල්ල න    කන් හයම්බන්කත්ො  විුවන්  
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9.  ගු හයර්ෂණ සාජකුණා මහයත්ා (ගු දිලි්  කවදආසච්ික 

මහයත්ා කවනුව ) 
(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொ கருணொ - மொண்புமிகு திலிப் 

தவதஆரச்சி சொர்பொக) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna on behalf of the Hon. Dilip 

Wedaarachchi) 
අධිකරණ අමාතයතුමාශගන් සූ  ර ්නය - (2): 

(අ) (i) 1818 සහ 1819 වර්ෂවංදී සිදු වූ ඌව-ශවල්ංසස් 
සටනට හ්බන්ශතොට රශේ ශයන් නායකතිවය 
දුන් විත්වන් පිළිබඳ ශතොරතුත්,  ජාාරපක 
 ශල්නාරක්ෂක ශෛපාර්තශ්න්තුශේ ශනොමැරප 
වීම ස්බන්ශශයන් ඔබ අමාතයාං ශආ 
නිංශාච්ශයකු විසින් සිදු කර  ු ංබන 
පර්ශආෂණශආ රගරපය කවශර්ෛ; 

 (ii) එම විත්වන් රාජාශද්රෝහීන් ශංස න් කර සරප බවට 
ශතොරතුත් ංැබී රපශබ්ෛ; 

  යන්න එතුමා ශමම සභාවට ෛන්වන්ශන්ෛ? 

(ආ) (i) එම විත්වන්,  ජාාරපක වීරවරයන් ශංස න් ක රීම 
ු දුු  බවට හ්බන්ශතොට ිරස්්රික් ශල්ක්වරයා 
විසින් ශයෝජානා කර සරප බව එවකට ජාාරපක 
උත්මයන් පිළිබඳ අමාතයාං ශආ අරපශර්ක 
ශල්ක් විසින් අධිකරණ අමාතයාං ශආ අරපශර්ක 
ශල්ක් (නීරප) ශවත ශයොුහ කළ 2020.01.14 
ිරනැරප ලිපිශආ සඳහන් වන බව ෛන්ශන්ෛ; 

 (ii) එශසේ න්,  ඒ සඳහා ශගන සරප ක්රියාමාර්ග  
කවශර්ෛ; 

 යන්නති එතුමා ශමම සභාවට ෛන්වන්ශන්ෛ? 

(ස) ශනොඑශසේ න්,  ඒ මන්ෛ?   
 

  நீதி அமமச்சமரக் லகட்ட வினொ: 

( அ)(i ) 1818 மற்றும் 1819 ஆம் ஆண்டுகளில் இடம்தபற்ற 

ஊவொ - தவல்லஸ்ஸ லபொரொட்டத்திற்கு 

ஹம்பொந்லதொட்மட பிரலதசத்திலிருந்து 

தமலமமத்துவம் வழங்கிய வீரர்கள் பற்றிய 

தகவல்கள், லதசிய ஆவணக்கொப்பகத் 

திமணக்களத்தில் கொணப்படொமம ததொடர்பில் 

தங்கள் அமமச்சின் அலுவலர் ஒருவொினொல் 

ஆய்தவொன்று நடொத்தப்பட்டுள்ளது என்பதுடன் 

குறித்த ஆய்வின் முன்லனற்றம் 

யொததன்பமதயும்; 

495 496 



2021  මාර්තු 24 

 ( i i )  லமற்படி வீரர்கள் இரொ துலரொகிகளொக 

தபயொிடப்பட்டுள்ளமம ததொடர்பில் தகவல்கள் 

கிமடத்துள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i)  ஹம்பொந்லதொட்மட மொவட்டச் தசயலொளர் 

லமற்படி வீரர்கமள, லதசிய வீரர்களொக 

தபயொிடுவது தபொருத்தமொனததன 

முன்தமொழிந்திருப்பது அப்லபொமதய லதசிய 

மரபுொிமமகள் பற்றிய அமமச்சின் லமலதிகச் 

தசயலொளொினொல் நீதி அமமச்சின் லமலதிகச் 

தசயலொளருக்கு (சட்டம்) அனுப்பப்பட்டுள்ள 

2020.01.14 ஆம் திகதிய கடிதத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளமத அவர் அறிவொரொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அதற்கொக லமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Justice: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the progress of the investigation that has 
been carried out by an official of the 
Ministry into the unavailability of 
information in the Department of National 
Archives about the heroes from 
Hambantota area who led the Uva-Wellassa 
uprising  in 1818 and 1819; and 

 (ii)  whether information has been received that 
the aforesaid heroes have been named as 
traitors? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether he is aware, that the letter dated 
14.01.2020 which was sent by the then 
Additional Secretary to the Ministry of 
National Heritage to the Additional 
Secretary (Legal) to the Ministry of Justice 
states that the District Secretary of the 
 Hambantota District has proposed that it 
would be appropriate to declare those 
heroes as National Heroes; and 

 (ii)  if so, the measures that have been taken in 
that regard? 

  (c)  If not, why?  
 

ගු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහයත්ා (අධිකසණ අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - நீதி அமமச்சர்) 
(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 

ගත් කාානායකතුමනි,  එම ර ්නයට පිළිතුර මා  වාගත්* 

කරනවා.  

(අ) (i) ජාාරපක ශල්නාරක්ෂක ශෛපාර්තශ්න්තුව සතුව මීට අෛාළ 
ශල්න ශනොමැරප බව එම ශෛපාර්තශ්න්තුව 2019.07.22 
ිරනැරපව ශල්ක ,්  අධිකරණ හා බන්ශනාගාර රරපසංසක්රණ 
අමාතයාං ය ශවත ෛන්වන ංෛ ලිපිය ශහේතුශවන් සංවර්ශන 
නිංශරශයකු 2019.08.19 වන ිරන පතිකර සත. ඔුණ විසින් 

ඒ පිළිබඳව ක සිදු ශල්නමය සාක්ක  ක සිවක් ජාාරපක 
ශල්නාරක්ෂක ශෛපාර්තශ්න්තුශවන් ශසොයාශගන 
ශනොමැත. 

 (ii) පැන ශනොනඟී. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) අෛාළ විෂය පිළිබඳ විේවතුන් ශමම අමාතයාං ය සතුව 
ශනොමැරප බැවින්,  එකී කර්තවය දටු කර දීශ් හැක යාවක් 
ශමම අමාතයාං ය සතුව ශනොමැරප බව 2020.01.14 ිරනැරප 
ලිපියට පිළිතුත් ව ශයන් ුදේශ  ාසන,  සංසක්තරපක හා 
ආගමිකක කටුතතු අමාතයාං ශආ අරපශර්ක ශල්ක  ් (ජාාරපක 
උත්මයන් පිළිබඳ කටුතතු) ශවත අංක CA/NH/04/01/01 - 
ශපොදු III හා 2020.01.23 ිරනැරප ලිපිය මඟින් ශමම 
අමාතයාං ය  විසින් ෛැු  ්දීමක් කර සත. 

(ස) පැන ශනොනඟී. 
 

ගු හයර්ෂණ සාජකුණා මහයත්ා 
(மொண்புமிகு ஹர்ஷன ரொ கருணொ) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ගත් කාානායකතුමනි,  මට ශපොඩි කාරණයක් ක යන්න අවසර 

ශෛන්න. අධිකරණ අමාතයතුමා ශ් අවස්ාාශේදී සිටින නිසා ඊශආ   

ගත් මනූෂ නානායක්කාර මැරපතුමාති සඳහන් කරපු කාරණාව 

පිළිබඳව පැහැිරලි ක රීමක් කරන්න පුළුවන් න් ශහොඳයි.  අෛ ගත් 

ුදේධික පරපරණ මන්ත්රීතුමාති  ඒ ගැන සඳහන් කළා.  
 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒක ශ් ශවංාශේ අෛාළ නැහැ.  

ස්ාාවර නිශයෝග 27(2) යටශති ර ්න.  විපක්ෂ නායක ගත් 

සජිති ශරේමෛාස මැරපතුමා. 

 

කපෞ ගලිකව  දැනුම් දීකමන් ඇසූ ප්රශයීයනනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

 යිල්  හය  නීපාසක්ෂක ේපකසණ ආනයන 

ත්හයනම නි ා මතුවන ගැ ලු 
பீங்கொன் ஓடுகள் மற்றும் துப்புரலவற்பொட்டு 

உபகரணங்களின் இறக்குமதித் தமட கொரணமொக 

எழுகின்ற பிரச்சிமனகள்  
ISSUES ARISEN DUE TO BAN ON IMPORT OF CERAMIC TILES 

AND SANITARYWARE 
 

ගු  ජිත් කප්රේමදා  මහයත්ා  
(மொண்புமிகு ச ித் பிலரமதொஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ශමරට නිවාස සහ ශගොඩනැගිලි 

දිරක රී් කර්මාන්තශආ අතයව යම ශයෛවුමක් වන ටයිල් සහ 

සනීපාරක්ෂක උපකරණ ශමරටට ආනයනය ක රීම ශ් වන විට 

වසරකට අධික කාංයක් රපස්ශසේ තාවකාලික අතිහිටුවා රපශබනවා. 

විශේ  විනිමය පිටරටට ගංායෑම මඟින් ජාාරපක ආර්ථිකය සහ 

ශේයය විනිමය මත සරප කරු ංබන පීඩනය අවම ක රීශ් 

අරුහණින් සහ ශේයය නිෂ්පාෛකයන් ආරක්ෂා ක රීශ් අරුහණින් 

රජාය විසින් ශ් තීරණය ශගන සරප බව වාර්තා ශවනවා. ශ් නිසා  

සනීපාරක්ෂක උපකරණ ආනයන ක්ශෂේත්රශආ නිුතතු පිච්ස් ශමන්ම,  

ිරවයිශන් ටයිල් ආනයන ක්ශෂේත්රශආ නිුතතු 300කට අධික 

ආනයනකත්වන්,  අශළවි නිශයෝජිතයන්,   දිරක රී් ක්ශෂේත්රශආ 

නියැශංන්නන් ශමන්ම තමන්ටම නිවසක් දිරකර ගැනීශ් 

බංාශපොශරොතිතුශවන් පු වන වි ාං පිච්සක් ෛැඩි අපහු තාවට 

ංක්වී රපශබනවා.  
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——————— 
*  වාකම් ය මත් ත්බන ලද ිළිතතුස  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 



පාර්ලිශ්න්තුව 

පුේගංයන් ංක්ෂයකට අධික පිච්සක් ටයිල් ආනයන 

ක්ශෂේත්රශආ සහ එතුළින් ිනහි වී සරප ඍජු හා වර රැක යාවං නිරත 

වී සිටිනවා. ටයිල් ආනයනය තහනම ශහේතුශවන් ගතහ නිර්මාණ 

වනල්පීන්,  දංජිශන්ත්වන්,  ටයිල් සරපරීශ් නිුතතු ශපෛශර්ත්වන් සහ 

එම ක්ශෂේත්රශආ දෛනික වැටුේ උපයන ශබොශහෝ ශෛශනකුශේ 

රැක යා අහිමිකවීශ් අවෛානමක් මතු වී රපශබනවා. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

ගත් මන්ත්රීවත්නි,  ඔබතුමන්ංාට නියමිකත ආසනවං දඳගන්න.  

සභාව සතුශළේ හිටශගන දන්න අව ය නැහැ. ඒක කාා කරන 

මන්ත්රීවරයාට කරෛරයි. ගත් ෛයාසිච් ජායශසේකර රාජාය සමරපතුමනි,  

කත්ණාකර දඳගන්න.  

 

ගු  ජිත් කප්රේමදා  මහයත්ා  
(மொண்புமிகு ச ித் பிலரமதொஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එශසේම,  ගබඩා,  භාඩුඩ රවාහනය,  නිෂ්කාසන කටුතතු සිදු 

කරු ංබන ආයතන වැනි ටයිල් සහ සනීපාරක්ෂක උපකරණ 

ආනයන ක්ශෂේත්රය හා බැඳි කර්මාන්ත රැසකට ෛ ටයිල් ආනයන 

තහනම තුළින් අහිතකර බංපෑ් සරප වී රපශබනවා. ශමරට ෛළ 

ශේයය නිෂ්පාිරතයට සියයට 6කටති වැඩි ෛායකතිවයක් සපයන 

දිරක රී් කර්මාන්තය හා එම ශසේවාවන් ශකශරහිෛ ශමම ටයිල් සහ 

සනීපාරක්ෂක උපකරණ ආනයන තහනම අහිතකර ශංස බංපා 

රපශබනවා. ශේයයව නිෂ්පාිරත ටයිල් රමාණවති ශනොවීම සහ 

ආශේ ක ද්රවය ශයොෛා ගැනීමෛ සාර්ාක ශනොවන නිසා ශබොශහෝ 

දිරක රී් අතරමඟ සනහිට රපශබනවා.  

ටයිල් ආනයන තහනමට ශපර වාර්ක කව ත්පියල් ිනලියන 

12කට අධික වටිනාකමක න් ුතති ටයිල් ශමරටට ශගන්වු ංැබූ 

අතර,  සියයට 100ක බදු රරප තයක් ශගවමිකන් වාර්ක කව ත්පියල් 

ිනලියන 12ක -මිකලියන 12, 000ක- බදු ආෛායමක් රජායට ංබා දී 

රපශබනවා. ශමරට නිෂ්පාෛනය කරන ටයිල් රමාණය දිරක රී් 

කර්මාන්තය මඟින් සරප කරන දල්ලුශමන් සියයට හතළිස්පහක් 

පමණ වන අතර,  ශමරට නිෂ්පාෛනය මඟින් ශකටි කාන නව 

දල්ලුම සපුරාන මටෛ ශනොහැක ව රපශබනවා.  

ගත් කාානායකතුමනි,  මීට අමතරව ශේයය ටයිල් හා 

සනීපාරක්ෂක උපකරණ නිෂ්පාෛනය සඳහා ශයොෛාගු ංබන 

අුහද්රවය අතච්න් සියයට පණස්පහක් පමණම ආනයනික අුහද්රවය 

වනවා. එන්,  ශේයයව නිෂ්පාෛනය කරු ංබන ටයිල් 

ශවුශවන්ෛ විශේ  විනිමය වැය වීමක් සිදු ශවනවා. එශසේම,  

රජාශආ ශමම ආනයන සීමා ක රීශ් තීරණය නිසා විවිශ දිරක රී් 

ක්ශෂේත්ර සඳහා අව ය උසස් රමිකරපශයන් ුතති හා විවිශ 

ශමෝස්තරයන්ශගන් ුතති ටයිල් වර්ග සපයා ගැනීමටෛ ශනොහැක  වී 

රපශබනවා. ශමම ශහේතූන් නිසා ශේයය ශවශළෛ ශපොශළහි ටයිල් 

පිළිබඳ ඒකාධිකාච් තතිතිවයක් සරප ශවමිකන් පවරපන අතර,  

දරපහාසශආ ශනොවූ විූප ශංස ටයිල් මිකං සහ සනීපාරක්ෂක 

උපකරණවං මිකං දහළ ශගොස් රපශබනවා.  

ගත් කාානායකතුමනි,  සමහර සනීපාරක්ෂක උපකරණ 

කට්ටං ත්පියල් පහශළොස්ෛහශසේ සිට ත්පියල් පණස්ෛහස ෛක්වා 

තුන් වනණයක න් පමණ වැඩි වී රපශබනවාය ක යන එක ඔබතුමාති 

ෛන්නා කාරණයක්. ශේයය දිරක රී් ක්ශෂේත්රය ආරක්ෂා කර 

ගැනීමටති,  සාමානය ජානතාවට නිවාස දිරකර ගැනීමට අව ය 

මූලිකාංගයක් ශංසති ටයිල් නිෂ්පාෛන සාශාරණ මිකංකට ංබා 

ගැනීමට ශනොහැක  වීම තුළින් බරපතළ ගැටලු රාවනයක් නිර්මාණය 

වී රපශබනවා.  

ශමය ජාාරපක වැෛගතිමක න් ුතතු ගැටලුවක් ව ශයන් සංකා 
පහත සඳහන් ර ්නවංට නි ්චිත පිළිතුත් හා පැහැිරලි ක රී් 
රජාශයන් බංාශපොශරොතිතු ශවනවා. 

1. ශමම ආනයන තහනම නිසා රට තුළ ටයිල් සහ 
සනීපාරක්ෂක උපකරණවං හිඟයක් සරප වී සරප බව රජාය 
පිළිගන්ශන්ෛ? එමඟින් රශට් දිරක රී් ක්ශෂේත්රය,  නිවාස 
දිරක රීමට බංාශපොශරොතිතුශවන් පු වන සාමානය 
ජානතාව ශමන්ම දිරක රී් ක්ශෂේත්රශආ රැක යාවන්හි නිුතතු 
පිච්ස ්පීඩාවට පතිව සරප බව රජාය පිළිගන්ශන්ෛ? එශසේන් 
එම තතිතිවය මඟ හැරීමට රජාය විසින් ග  ු ංබන 
ක්රියාමාර්ග කවශර්ෛ? 

2. ටයිල් ආනයනය තහන් ක රීමට ශපර රට තුළ සරප විය 
හැක  ටයිල් හිඟය මඟ හරවා ගැනීමට,  ශේයය ටයිල් 
නිෂප්ාෛන නඟා සිටුවීම සඳහා රජාය ය් නි ච්ිත වැඩ 
පිළිශවළක් ක්රියාතිමක කර රපශබ්ෛ? එශසේ න් ඒ  කුමක්ෛ? 

3. ටයිල් ආනයනය තහන් ක රීම මඟින් දරපච් කර ගැනීමට 
අශේක්ෂා කර  ු ංබන  විශේ  විනිමය රමාණය 
ශකොපමණෛ? ශේයය ටයිල් නිෂප්ාෛනයට අව ය අුහද්රවය 
ආනයනය සඳහා වැය වන විශේ  විනිමය රමාණය 
ශකොපමණෛ? ඒ අුව ටයිල් ආනයන තහනම මඟින් 
සැබැවින්ම දරපච් කර ගැනීමට හැක  වන විශේ  විනිමය 
රමාණය -real foreign exchange savings- ශකොපමණෛ? 

4. ටයිල් ආනයන තහනම මඟින් රජායට අහිමික වන බදු 
ආෛායම ශකොපමණෛ? එම අහිමික වන බදු ආෛායම උපයා 
ගැනීම සඳහා ශවනති විකල්පයක් රජාය සතුශේෛ? එශසේ 
න් ඒ ශමොනවාෛ? 

5. ආනයන තහනම පැනවීමට ශපර රශට් පැවැරප සාමානය 
ටයිල් මිකංට වඩා ආනයන තහනමිකන් පු ව ටයිල් මිකශල් 
වැඩිවීශ  ් රරප තය ශකොපමණෛ? ආනයන තහනම 
ශහේතුශකොටශගන ශමශංස ටයිල් මිකං ගණන් අරප වි ාං 
ශංස දහළ ශගොස ්සරප බව රජාය පිළිගන්ශන්ෛ? 

 නිසි අශයයනයක න් ශතොරව හිරසි තීරණ ගැනීම මගින් 
රශට් ජානතාව අපහු තාවට පති ක රීම ස්බන්ශශයන් 
රජාය වගකීම භාර ගන්ශන්ෛ? එශසේ න්,  එම තතිතිවය 
නිවැරැිර ක රීමට රජාය ග  ුංබන ක්රියා මාර්ග කවශර්ෛ? 

6. පු ගිය වසර පහ සැංකීශ්දී ටයිල් නිෂප්ාෛනය සඳහා රට 
තුළ වාර්ක ක දල්ලුම ශකොපමණෛ? වර්තමානශආ වාර්ක කව 
නිෂප්ාෛනය කර  ු ංබන ශේයය ටයිල් රමාණය 
ශකොපමණෛ? ශේයයව ටයිල් නිෂප්ාෛනය කර  ු ංබන 
නිෂප්ාෛකයන් සංයාව ශකොපමණෛ? එම 
නිෂප්ාෛකයන්ශේ න් ංැයිසත්ුවක් ශමම සභාවට දිරච්පති 
කරන්ශන්ෛ? එම නිෂප්ාෛන තුළින් රශට් ටයිල් දල්ලුම 
සපුරාලිය හැක  යැයි රජාය සිතන්ශන්ෛ?  

7. රජාය විසින්  ටයිල් සඳහා පනවා සරප ශමම ආනයන 
තහනම දිරච්ශආදී දවති ක රීමට කටුතතු කරු 
ංබන්ශන්ෛ? ආනයනය කර  ු ංබන රමාණය මත ය් 
ක සි ශකොන්ශේසි පනවා සහ පැවැරප සියයට සියයක බදු 
පෛනම මතම  ටයිල් ආනයන සීමා ලිහිල් ක රීමට රජාය 
අවශානය ශයොුහ කරන්ශන්ෛ? එශසේ න්,  ඒ සඳහා නි ච්ිත 
කාං වකවාුවක් දිරච්පති කළ හැක ෛ? ශනො එශසේ න්,  
දීර්ඝ කාන නව  ටයිල් ආනයනය තහන් ක රීමට රජාය 
බංාශපොශරොතිතු වන්ශන්ෛ? එශසේ න්,  ඒ සඳහා වන වැඩ 
පිළිශවළ ශමම සභාවට දිරච්පති කරන්ශන්ෛ? 

ගත් කාානායකතුමනි,  අවසාන ව ශයන් මම ඔබතුමාශේති,  
ශ් ගත් සභාශේති අවශානය ශ් හා ස්බන්ශ තවති කාරණයක් 
ශවත ශයොුහ කරවනවා. ටයිල් හා ශසරමිකක් නිෂ්පාෛන ආනයනයට 
රපුදණු සීමා ලිහිල් කරංා 2021 ශපබරවාච් 02 වන ිරන ගැසට් 

499 500 

[ගත් සජිති ශරේමෛාස මහතා ] 
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නිශේෛනයක් නිකුති කළා. හැබැයි,  පැය ක හිපයක් සතුළත එය 
ආපු  හරවා ගතිතා. ආනයන හා අපනයන පාංන 
ශෛපාර්තශ්න්තු ශේ පාංක ජානරාල්වරයා ශ්රී ංංකා ශර්වනව ශවත 
සහ සියලු වාණිජා බැංකු ශවත ශමම අලුති උපශෛස් ංබා දී 
රපශබනවා. ගත් කාානායකතුමනි,  ඒ ක යන්ශන්,  අග්රාමාතයතුමා 
දුන් උපශෛස පැය ක හිපයක් සතුළත රජාශආ නිංශාච්ශයක් ආපු  
හරවා රපශබනවා. ශ්ක ශබොශහොම කනගාටුෛායක තතිතිවයක්.  

ශ් දිරච්පති කළ ර ්නවංට නිවැරැිරව නි ්චිත පිළිතුත් ංබා 

ශෛන්න ක යා මම රජාශයන් දල්ංා සිටිනවා. ශබොශහොම ස්තුරපයි. 
 

ගු අජිත් නිවාඩ් කේසාල් මහයත්ා   
(மொண்புமிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ගත් විපක්ෂ නායකතුමා දීර්ඝ ර ්න 

රාවනයක් දිරච්පති කර රපශබනවා. අපි දිරච්ශආදී එම ර ්නවංට 

පිළිතුත් ංබා ශෛන්නට බංාශපොශරොතිතු ශවනවා.  
 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ාාවර නිශයෝග 27 (2) යටශති මීළඟ ර ්නය,  ගත් අුර 

ිරසානායක මන්ත්රීතුමා. 
 

II 

 ාංචාසක මාර්කගෝපක ශයීයකයන්කේ අවම දදනික 

වැටුප  
சுற்றுலொ வழிகொட்டிகளின் ஆகக்குமறந்த நொளொந்தச் 

சம்பளம் 
MINIMUM DAILY WAGE OF TOURIST GUIDES 

 
ගු අනුස දි ානායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ස්ාාවර නිශයෝග 27 (2) යටශති ශමම 

ර ්නය දිරච්පති ක රීමට අවස්ාාව ංබා දීම පිළිබඳ ඔබතුමාට 
ශබශහවින් ස්තුරපවන්ත ශවනවා. සංචාරක අමාතයතුමා ෛැන් ශ් 
ගත් සභාශේ දන්නවා. විශ ේෂශයන්ම,  එතුමාති මා ශ් නඟන්න 
යන ර ්නය ගැන ෛන්නවා සරප ක යා මම හිතනවා. එතුමා ශමම 
ර ්නයට පිළිතුරක් ංබා ශෛයි ක යංා මා හිතනවා.  

සංචාරක මාර්ශගෝපශේ කවත්න්ශේ අවම වැටුප ගැසට් 
ශනොවීම ශහේතුශවන් මතු වී සරප ගැටලුව ශකශරහි මා ශමම ගත් 
සභාශේ අවශානය ශයොුහ කරවනවා.  

ිරවයින පුරා සිටින 1, 500ක් පමණ වන සංචාරක 
මාර්ශගෝපශේ කවත්න් සංචාරක ක්ශෂේත්රශආ රමිකරපය ආරක්ෂා 
ක රීම ශවුශවන් වි ාං ෛායකතිවයක් ෛක්වමිකන් සිටිනවා. ශ්රී 
ංංකා සංචාරක සංවර්ශන අධිකාච්ය මගින් පවතිවු ංබන 
පාඨමාංාවක න් අනතුත්ව ලියා පිරංචි වූ බංපත්රංාිනන් ශංස 
ඔවුන් සංචාරක agenciesවංට නිෛහස් ශංස තමන්ශේ ශසේවාව 
ංබා ශෛමිකන් සිටිනවා. එම ශසේවාව ශවුශවන් ශගවී් කරු 
ංබන්ශන් එම ආයතන විසින්.  

සපයු ංබන ශසේවාව ශවුශවන් කරු ංබන ශගවීමට 
අෛාළව නව අවම දෛනික වැටුප ගැසට් කරන ශංස ෛැනට 
වසරකට වැඩි කාංයක් ඔවුන් ශමම ආඩුක්ශවන් දල්ංමිකන් 
සිටිනවා. 2005 අංක 38 ෛරන සංචාරක කටුතතු පනශතහි 53 හා 
54 වගන්රප යටශති සංචාරක ශසේවා සපයන්නන්ශේ අවම දෛනික 
ශේතන ගැසට් ක රීශ් බංය ශ්රී ංංකා සංචාරක සංවර්ශන 
අධිකාච්ශආ සභාපරපවරයාට පැවරී රපශබනවා.  

ගත් කාානායකතුමනි,  ඒ අයට අවම වැටුප තීරණය ක රීශ් 

බංය රපශබන්ශන් ශ්රී ංංකා සංචාරක සංවර්ශන අධිකාච්ශආ 

සභාපරපවරයාට.  

2020 ජානවාච්ශආ ඔවුන්ශේ අවම දෛනික වැටුපට අෛාළව ශ්රී 

ංංකා සංචාරක සංවර්ශන අධිකාච්ය සමඟ සාකචරඡා පවතිවා 

රපශබනවා. ඒ සඳහා agenciesවලින් ෛ,  අධිකාච්ශයන් ෛ,  ඒ අයශේ 

සංග් ෛ ස්බන්ශ වුණා. එහිදී ය්  ය් කාරණා සාකචරඡා ශවංා,  

අවසානශආදී ිරනකට ශඩොංර් 35ක් ශගවීම ස්බන්ශශයන් ය් 

එකඟතාවක් සරප වී රපුදණා. ශකශසේ නුහති,  ඔවුන් රකා  කරන 

පච්ිර ශ් පිළිබඳ ශ්රී ංංකා සංචාරක සංවර්ශන අධිකාච්ශආ අශයක්ෂ 

මඩුඩංශආ පූර්ණ එකඟතාවක් ශනොවූ බැවින්,  ශ් ස්බන්ශව 

තීරණ ගැනීම විෂය භාර අමාතයවරයාට ශයොුහ කර රපශබනවා. 

2020 ජුනි 05 වැනි ිරන අමාතයාං ශආ ශල්ක්වරයාශේ 

රශානතිවශයන් ශ් පිළිබඳ කමිකටුවක්ෛ පති කරු ංැබ සරප 

නුහති අවසන් තීරණයක් ශනොංැබීම ශහේතුශවන් අෛාළ දෛනික 

වැටුප ශ් ෛක්වා ගැසට් ක රීමට පියවර ශගන නැහැ. ඔවුන් දල්ංා 

සිටින්ශන් ශ් වසශර් ශනොවැ්බර් මාසශආ සිට බං පැවැතිශවන 

පච්ිර එය ගැසට් ක රීමට පියවර ගන්නා ශංසයි. 

ශමම තතිතිවය තුළ මතුවන පහත ගැටලුවංට ගත් සමරපතුමා 

පිළිතුත් ංබා ශෛු සතැයි  මා බංාශපොශරොතිතු ශවනවා.  

1. සංචාරක ක්ශෂේත්රශආ රමිකරපය ආරක්ෂා ක රීම ශවුශවන් 
සංචාරක මාර්ශගෝපශේ කවත්න්ශගන් වනණාතිමක 
ශසේවයක් අශේක්ෂා කර  ු ංබන බව පිළිගන්ශන් ෛ? 

2. සංචාරක මාර්ශගෝපශේ කවත්න් ශවුශවන් වූ ශඩොංර්  
35ක අවම දෛනික ශේතනය පිළිබඳ අමාතයවරයාශේ 
තීරණය කුමක්ෛ? 

 එම ශේතනය සශමච්කා  ුශඩොංර් 35ෛ,  නැරප න් කීයෛ 
ක යන එක පිළිබඳ සාකචරඡා කරන්න පුළුවන්. එය 
සශමච්කා  ුශඩොංර් 35යි ක යන ශතොරතුර තමයි ඔවුන්ට 
ෛැනට සවිති රපශබන්ශන්. නුහති තුහන්නාන්ශසේංා ඒ අය 
ශගන්වා,  සාකචරඡා කරංා ඒ ගැන එකඟතාවකට එන්න 
ඕනෑ.  

3. ශ  ්වසශර්  ශනොවැ්බර්  මාසශආ සිට බං පැවැතිශවන 
පච්ිර   ශඩොංර් 35ක  අවම දෛනික වැටුප ශ්රී ංංකා 
සංචාරක සංවර්ශන අධිකාච්ය මඟින් ගැසට් ක රීමට කටුතතු 
කරන්ශන්ෛ? 

ශමොකෛ,  ඒ අයශේ අවම වැටුේ තීරණය ක රීශ් බංය 

රපශබන්ශන් ශ්රී ංංකා සංචාරක සංවර්ශන අධිකාච්ශආ 

සභාපරපවරයා සතුවයි. ඒ බංය පනරපන් තමයි ංබා දීංා 

රපශබන්ශන්. එම නිසා ශ්රී ංංකා සංචාරක සංවර්ශන අධිකාච්ය 

විසින් ඔවුන්ශේ අවම වැටුප ගැසට් කළ ුතතුව රපශබනවා. මීට  

ෛ ක ශෛකකට,  තුනකට වඩා කලින් ගැසට් කරන ංෛ වැටුපක් 

තමයි ෛැන් ඔවුන්ශේ අවම වැටුප බවට පති ශවංා රපශබන්ශන්.  

එම නිසා වර්තමානයට ගැළශපන පච්ිර ඔවුන්ශේ වැටුේ 

යාවතිකාන න කරංා,  ගැසට් කරන්න ගත් සමරපතුමා කටුතතු 

කරනවාෛ ක යා මා ෛැනගන්න කැමැරපයි.  

ශබොශහොම ස්තුරපයි,  ගත් කාානායකතුමනි.  

 

ගු ප්ර න්න සණතුාංග මහයත්ා ( ාංචාසක අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அமமச்சர்) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Tourism) 

ගත් කාානායකතුමනි,  ුහලින්ම ශ් ස්බන්ශශයන් ශපොඩි 

පැහැිරලි ක රීමක් කරන්න ඕනෑ. සංචාරක මාර්ශගෝපශේ  

කථිකාචාර්යවරයා ක යන නමට අෛාළව "කථිකාචාර්යවරයා" 

ක යන වචනය භාවිත කරන්ශන් Act එශක් හැටියටයි. හැබැයි,  එම 

පිච්ශසහි උපාධිය ගතිතු ක හිපශෛනකු පමණයි දන්ශන්. 1, 500ක් 

501 502 



පාර්ලිශ්න්තුව 

වාශේ රමාණයක් නැහැ. ඒ අය සාමානය guidesංා. ඒ අය පුුණණුව 

ංබා,  guide ශකශනකු හැටියට තමයි කටුතතු කරන්ශන්. Act එක 

සංශ ෝශනය කරනශකොට ඒ සංශ ෝශනයති කරන්න ඕනෑ. එශහම 

නැතින් ඒ පිළිබඳ වැරැිර මතයක් යනවා.  

ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමා විසින් අසු ංැබූ ර ්නවංට 

පිළිතුත් ශමශසේයි. 

 

1. ඔේ. 

 ශ්රී   ංංකා සංචාරක හා ශහෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය 
මඟින් සකස ්කළ විෂය මාංාවට  අුව පළාති සභා මඟින්  
සා්ානීය  නියාමකවත්  සඳහා බංපත්ර  නිකුති කරන අතර 
ඔවුන්  සඳහා පාඨමාංා  පවතිව  ුංැශබ්. 

 ඊට දහළ තතිතිවශආ ශ්රී ංංකා සංචාරක හා ශහෝටල් 
කළමනාකරණ ආයතනය මඟින් පවතිවන ජාාරපක 
සංචාරක මාර්ශගෝපශේ ක පාඨමාංාව සහ සංචාරක 
ච්යැදුත් මාර්ශගෝපශේ ක පාඨමාංාව සඳහා බංපත්ර නිකුති 
කර  ු ංබන්ශන් ශ්රී ංංකා සංචාරක සංවර්ශන අධිකාච්ය 
මඟිනි. මීට අමතරව,   සංචාරක  මාර්ශගෝපශේ ක  ශසේවශආ  
වනණාතිමකභාවය  සහ ශාච්තා  සංවර්ශනය  සඳහා ශ්රී ංංකා 
සංචාරක හා ශහෝටල්  කළමනාකරණ  ආයතනය මඟින්  
පහත පාඨමාංා ෛ පවතිව  ුංැශබ්. 

  i. කඳු නැඟී්  හා මංශපති සංසන්ශනෝ සඳහා 
පාඨමාංාව 

 ii. රජාා පෛන්  සංචාරක  සිේධි පාඨමාංාව 

 iii. සිේධි කළමනාකරණ  පාඨමාංාව 

 ඒ අුව සංචාරක මාර්ශගෝපශේ ක ශසේවශආ රමිකරපය 
ආරක්ෂා ක රීමට  පියවර ශගන සත. 

2. සංචාරක මාර්ශගෝපශේ  කථිකාචාර්යවත්න් ශවුශවන් 
අවම දෛනික ශේතනය වැඩි ක රීම පිළිබඳ  මශේ ක සිදු  
විත්ේශතාවක්  ශනොමැරප අතර  එම වැඩි කර  ුංබන  ුහෛං 
ස්බන්ශශයන්  තීරණයක් ගැනීමට අමාතයාං  
ශල්ක්ශේ රශානතිවශයන් කමිකටුවක් පති කර සත. එහි 
සාමාජිකයන් ශමශසේයි: 

 1. එස.් ශහට්ටිආරචරචි මහතා - සභාපරප  

   ශල්ක්,  සංචාරක අමාතයාං ය 

 2. එස.්එල්. ශ්මිකකා  ශක්. වි ශේසිංහ  ශමශනවිය - 
සාමාජික  

   අශයක්ෂ ජානරාල්,   ශ්රී ංංකා  සංචාරක  සංවර්ශන  
අධිකාච්ය 

 3. ඩී.ඒ.පී. වීරරතින මහතා - සාමාජික 

   ජානාධිපරප නීතීඥ 

 4. මශහේන් කාච්යවස් මහතා - සාමාජික 

   සභාපරප,  SLAITO 

 5. මශහේෂ ්ප්රියෛර් න මහතා - සාමාජික 

   සභාපරප,   සංචාරක  මඟශපන්වන්නන්ශේ සංගමය 

 එම කමිකටු රැසව්ීශ්දී  සංචාරක  මාර්ශගෝපශේ ක  
කථිකාචාර්යවත්න්ශේ  අවම දෛනික ශේතනය  වැඩි 
ක රීම  ස්බන්ශශයන් සාකචරඡා කළ  අතර,  COVID-19 
තතිතිවය ශහේතුශවන් සංචාරක වයාපාරය  අඩ පණ වී සරප  
අවසා්ාවක එම ුහෛං වැඩි ක රීම  ු දුු  ශනොවන බැවින්  
සංචාරක වයාපාරය  යාා  තතිතිවයට පති වූ විට  ඒ 
ස්බන්ශ  තීරණයක් ගැනීමට නියමිකතය. 

 ශකශසේ ශවතති,  සංචාරක මාර්ශගෝපශේ ක ශසේවශආ 
ශයොෛවන ආයතන  නිශයෝජානය කරු ංබන ශ්රී ංංකා 
ආගාමිකක චාච්කා ශමශහුත්කත්වන්ශේ සංගමය 
(SLAITO) විසින් ශමම අවම දෛනික ශේතනය වැඩි 
ක රීම ස්බන්ශව එකඟතාව ෛක්වා සතති,  වැඩි  කරු 
ංබන ුහෛං පිළිබඳ  තීරණයක් ග  ුශනොංැුදණි. 

 දිරච්ශආදී එම කමිකටුව ංබාශෛන නිර්ශේ  අුව මාශේ 
තීරණය ංබාදීමට  කටුතතු කර  ුංැශබ්. 

ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ශමම තතිතිවය තුළ guidesංා ශෛකට තුනට 

ශබිරංා දන්නවා. එක කඩුඩායමක් inbound tour agentsංාති 

එක්ක කටුතතු කරනවා. ඒ අය ඒ නිශයෝජිතයන් එක්ක කටුතතු 

කරේදී ංැශබන ුහෛල් රමාණය පිළිබඳ ඒ අයශේ විත්ේශතාවක්  

නැහැ.  

ශ් අය ස්වාීකනව දන්න අය. එතශකොට ඒ අය පච්ස්සමිකන් 

කටුතතු කරන්න ඕනෑ. ශ් රටට වැඩිශයන්ම සංචාරකයන් 

ශගශනන්ශන් inbound agentsංා. ඒ සඳහා ස්වාීකන අය ගන්ශන් 

නැතුව,  ශවනම guidesංා ටිකක් හෛාගතිශතොති,  සව්ාීකනව 

කටුතතු කරන අයට අවස්ාාව නැතුව යනවා. එම නිසා ශ් ගැන 

සාකචරඡා කරංා ගැටලුව විසඳාගන්න පුළුවන් විධියට හෛංා 

රපශබනවා. කමිකටු වාර්තාවති ආවාම,  වර්තමානශආ පවරපන 

තතිතිවයති එක්ක ඔවුන්ශේ දෛනික දීමනාව වැඩි කරන්න 

ක යංා අපට ක යන්න බැහැ. ශමොකෛ,  පාස්කු රහාරයති,  ශකොවිඩ්-

19 වසංගතයති එක්ක ශහෝටල් ක්ශෂේත්රයති,  inbound agentsංාති 

අෛ වි ාං අසරණ  තතිතිවයකට පතිශවංා සිටින නිසා. 

3. ශකොවිඩ්-19 එන්නතිකරණය සමඟ එක්සති ජාාතීන්ශේ 
 ශංෝක සංචාරක සංවිශානය (UNWTO) මඟින් 2022 
වර්ෂය වන විට සංචාරක වයාපාරය යාා තතිතිවය පතිවිය 
හැක  බව පුශරෝකානය කර සත. 

ශකශසේ ශවතති,  ශ්රී ංංකාශේ සංචාරක වයාපාරය 2019 

වර්ෂශආ පැවැරප මට්ටමටවති වර්ශනය වුවශහොති,  2005 අංක 38 

ෛරන සංචාරක කටුතතු පනශති 53 වගන්රපය රකාරව දහරපන් 

ෛක්වා සරප කමිකටුශේ නිර්ශේ  පෛන් කරශගන සංචාරක 

සංවර්ශන අධිකාච්ශආ නිර්ශේ  මත සංචාරක මාර්ශගෝපශේ ක 

කථිකාචාර්යවත්න් ශවුශවන් අවම දෛනික ශේතනය වැඩි 

ක රීමට කටුතතු කරන බව ෛන්වමික. 

එශසේම,  ශ්රී ංංකා සංචාරක මාර්ශගෝපශේ කවත්න්ශේ 

සංගමශආ දල්න ම පච්ිර සංචාරක මාර්ශගෝපශේ ක 

කථිකාචාර්යවත්න්ශේ අවම දෛනික ශේතනය ශඩොංර් 35 ෛක්වා 

වැඩි ක රීමට 2020.05.05 ිරන ශ්රී ංංකා සංචාරක සංවර්ශන 

අධිකාච්ශආ කළමනාකරණ මඩුඩංයට ප්රිකාවක් දිරච්පති කර 

සරප අතර,  ෛැනට සංචාරක ක්ශෂේත්රය ුහුණණපා සරප තතිතිවය 

ශහේතුශවන් ශමම අවස්ාාශේ එම ුහෛං වැඩි ක රීම ු දුු  ශනොවන 

බැවින් සංචාරක වයාපාරය යාා තතිතිවයට පති වූ විට ඒ 

ස්බන්ශ ගැටලුව සංකා බැන මට තීරණය කර සත. 

ශ් වසශර් ශනොවැ්බර් මාසශආ සිට බංපැවැතිවිය හැක  පච්ිර 

ශඩොංර් 35ක අවම දෛනික ශේතනය ංබා දීමට ගැසට් පත්ර 

නිකුති ක රීම ස්බන්ශශයන් ශමම අවස්ාාශේ තීරණය කළ 

ශනොහැක  අතර,  එම සංචාරක මාර්ශගෝපශේ කයන්ශේ ගැටලු 

නිරාකරණය ක රීම සඳහා පතිකළ කමිකටුශේ තීරණය ංැුදණු පු  

දිරච් කටුතතු සිදු කරන බව ෛන්වමික. 

 
ගු අනුස දි ානායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ගත් කාානායකතුමනි, - 

503 504 
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ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාශේ ර ්නය දක්මනින් අහන්න. 

 

ගු අනුස දි ානායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ගත් සමරපතුමනි,  ශ් කාංය සංචාරක ක්ශෂේත්රයට ය් අර්ුදෛ 

සරප අවස්ාාවක්  බව අපි කවුත්ති පිළිගන්නවා. එම නිසා ුහලින්ම  

ශමම කඩුඩායශ් වැටුේ වැඩි ක රීම පිළිබඳව රරපපතිරපමය 

එකඟතාවක් අපට අව ය ශවනවා. ඔබතුමා ක යන පච්ිර වැටුේ වැඩි 

ක රීම සඳහා එකඟතාවක් රපශබනවා. ඊළඟට තමයි වැටුේ වැඩි 

කරන්ශන් කවෛා සිටෛ ක යන ර ්නය රපශබන්ශන්. ඔවුන්ශේ 

දල්න ම බවට පතිශවංා රපුදශඩු ශනොවැ්ර් මාසශආ සිට වැටුේ 

වැඩිවීම ගැසට් කරන්න ක යන එකයි. ශමොකෛ,   ශනොවැ්බර් 

මාසශආ - ඊළඟ season එශක්දී - සංචාරක ක්ශෂේත්රය යාා 

තතිතිවයට පතිශවයි ක යංා ඔවුන් අශේක්ෂා කරනවා.  

තුන්වැනි දල්න ම තමයි,  දෛනික දීමනාව ශඩොංර් 35ක් 

කරන්න ක යන දල්න ම. ඒක මම ශහෝ ඔබතුමා ශහෝ අපි 

ශප ේගලිකව තීරණය කළ ුතතු එකක් ශනොවන බව මා ෛන්නවා. 

එම නිසා ඒ ගැන අෛාළ ආයතන එක්ක,  ඊට ස්බන්ශ ආයතන 

එක්ක සාකචරඡා කරංා ඒ,  සච්ංන දීමනාවක් තීන්දු කරන්න ක යන 

එක තමයි මම ඔබතුමාශගන් කරන දල්න ම. 

ඊළඟට,  2020 ජූනි මාසශආ 5වැනි ෛා තමයි අමාතයාං  

ශල්ක්වරයාශේ රශානතිවශයන් ඔබතුමා ක යපු කමිකටුව 

පිහිශටේශේ. එම කමිකටුව පිළිබඳව ශවන්න සරප ඔබතුමා නැවත 

ක ේශේ. 2020 ජූනි මාසශආ 5වැනි ෛා පිහිටුවපු කමිකටුවට ශ් වන 

විට මාස 9කට ආසන්න කාංයක් ගතශවමිකන් රපශබනවා. එම නිසා 

ගැසට් ක රීම ශකශසේ වුවති,  පළුහශකොටම එම කමිකටුශේ නිර්ශේ  

ශමොනවාෛ,  එහි ශ් මාර්ශගෝපශේ කයන් බංාශපොශරොතිතු වන 

ශේ රපශබනවාෛ,  නැේෛ ක යංාවති ෛැනගන්න පුළුවන්,  ඔබතුමා 

දක්මනින්ම එම කමිකටුශේ නිර්ශේ  දිරච්පති කරනවා න්. මට ඒ 

කත්ණු ටික තමයි ක යන්න රපශබන්ශන්. 

 

ගු ප්ර න්න සණතුාංග මහයත්ා  
(மொண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
සංචාරක ක්ශෂේත්රය යාා තතිතිවයට පති ශවනශකොට ශ් 

ස්බන්ශශයන් නැවත සංකා බංන්න -සාකචරඡා කරන්න- තීන්දු 

කරංා රපශබනවා,  ගත් මන්ත්රීතුමනි. ඒ ගැන එකඟතාවකට 

සවිල්ංා රපශබනවා. ශමොකෛ,  ශ් ශවංාශේ අනාගතය පිළිබඳව 

තීන්දුවක් අරශගන අපි ය් ක සි ශපොශරොන්දුවක් දීංා එය දටු 

කරගන්න බැච් වුශණොති,  ශෛපාර් ්වයම අපහු තාවට පතිශවනවා  

ගත් මන්ත්රීතුමනි. ඒ,  මම ුහලින්ම ක ේවා වාශේ inbound 

agentsංා සතුළු ඒ ශෛශකොටසම EPF සහ ETF ංබන ස්ථිර 

රැක යා ශනොශවයි. ඔවුන් නිෛහස් අය. එම නිසා එක පිච්සක් යමක් 

ක යනශකොට අනිති අයති ඒකට කැමැරප ශවන්න ඕනෑ. ඒ 

ශගොල්ශංෝ කැමැරපයි. 2017 රපුදණු තතිතිවයති එක්ක ඔවුන් 

එකඟතාව දීංා රපශබනවා. නුහති,  ෛැන් පවරපන තතිතිවය නිසා 

තමයි ඔවුන්ට ගැටලු මතු ශවන්ශන්. හැබැයි,  2019 පාස්කු 

රහාරශයන් පු ව සරප වුණු තතිතිවය තුළ ශ් රටට පැමිකණි 

විශේවනකයන්ශේ රමාණය නැවත රටට ආශවොති,  අපට ඒ 

ස්බන්ශශයන් සංකා බංන්න පුළුවන්. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ස්ාාවර නිශයෝග 27 (2) යටශති මීළඟ ර ්නය,  ගත් (පූජාය) 

අතුරලිශආ රතන හිමික. 

III 
 

කකොවිඩ්-19 නි ා විකද නගත් ශ්රී ලාාංකක රමිකයන් 

මුහුණ කදන ගැ ලු 
தகொவிட் - 19 ததொற்றொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ள 

இலங்மகப் புலம்தபயர் ததொழிலொளர்கள் 
ISSUES FACED BY SRI LANKAN MIGRANT WORKERS DUE TO 

COVID-19  

 
ගු (පූජ) අතුසලිකේ සත්න හිමි 
(மொண்புமிகு (வண.) அத்துரலிலய ரதன லதரர்) 

(The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගත් කාානායකතුමනි,  අෛ  මා ශ් ර ්නය අශේ විශේ  

කටුතතු අමාතය ගත් ිරශන්ෂ ් වනණවර්ශන මැරපතුමාට ශයොුහ 

කරන්න කැමැරපයි. විශ ේෂශයන්ම විශේ ගත ශ්රී ංාංක ක 

රමිකකයන්ශේ තතිතිවය දතා බරපතළ තතිතිවයක රපශබනවා. 

දුේපති කාන්තාවන්,  ග්රාමීය කාන්තාවන් විශ ේෂශයන්ම මැෛ 

ශපරිරග රටවං රැක යාවංට ගිහින් රපශබනවා. ඒ නිසාම ඒ අයශේ 

ස්වාමිකපුත්ෂයන්,  ශෛමවුපියන්,  ෛත්වන් වි ාං ර ්න ගණනාවකට 

ුහුණණ  දීංා රපශබනවා. ඒ තතිතිවය යටශති ශ් ගැන අවශානය 

ශයොුහ කරයි ක යංා මා කල්පනා කරනවා. 

ශකොවිඩ් - 19 වසංගතය ශහේතුශවන් ශ් වන විට බංවති ශසේ 

ආපෛා තතිතිවයට පතිව සතිශති විශේ ගත ශ්රී ංාංක ක 

රමිකකයන්ය. ශමහිදී වඩාතිම අසීත් තතිතිවයකට පතිව සතිශති 

මැෛ ශපරිරග ශසේවය කරන ශ්රී ංාංක කයන් වන අතර එයිුති 

වැඩිම පිච්සක් මැෛ ශපරිරග ශසේවය කරන ශ්රී ංාංක ක 

කාන්තාවන්ය. ශමම කාන්තාවන්ශේ දුක්ගැනවිලි ිරනපතාම වාශේ 

සමාජා මාශය ඔස්ශසේ වීඩිශයෝ පට මඟින් අපට ෛැකගත හැක ය. 

වසංගතය ශහේතුශවන් ශමම ශසේවක ශසේවිකාවන්ට රැක යා අහිමිකව 

සරප බවති,  ඔවුන් ශබොශහෝ අවස්ාාවං ශසේවා ස්ාානවලින් 

ශනරපා හැර සරප බවති,  ඒ ශහේතුශවන් ඔවුන් තානාපරප 

කාර්යාංවං පිහිට පතා තානාපරප කාර්යාං දිරච්පිටට රැස්ව 

සතති,  තානාපරප කාර්යාංවලින් ක සිදු පිහිටක් ංබාගත ශනොහැක  

බවටති ශතොරතුත් වාර්තා වනවා. විශේ  ශසේවා නිුතක්රපය පිළිබඳ 

විෂය භාර අමාතයවරයා ශ් පිළිබඳව ෛන්ශන්ෛ යන ර ්නය මට 

අහන්න සිදු ශවනවා. 

විශේ  ශසේවා නිුතක්රප නිශයෝජායායතන පනත අුව විශේ  

ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ය විසින් ඒ ඒ තානාපරප කාර්යාංවංට 

පති කර යවන ංෛ නිශයෝජිතයන් ශකොපමණ ශෛශනක් තවමති එම 

තනතුත්වං ශසේවය කරනවාෛ? එශසේ නැතශහොති ගත් අමාතයතුමා 

විසින් ඒ අය සියලුශෛනා වසංගතය ශහේතුශවන් ආපු  කැඳවන 

ංේශේෛ? 

රැක යා ශනොමැරපව ශමරටට ආපු  පැමිකීකමට ශනොහැක ව 

වීථිගතව ෛැනට වාසය කරන ංාංක කයන්ශේ දුක්ගැනවිල්ංක් 

වන්ශන්,  තානාපරප කාර්යාංවං දුරකානවංට පිළිතුත් දීමට පවා 

ක සිවකු ශනොමැරප බවති,  සමතු් කළ විට දුරකානය නාෛ වනවා 

මිකස පිළිතුරක් න් ශනොංැශබන බවතිය. 

විශේ  ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ශආ ලියා පිරංචිව පිටරට 

රැක යා සඳහා පිටතිව ගිය අයට පමණක් සහන සංසන බව ගත් 

ක්කත් අමාතයතුමා පු ගිය ෛා රකා  කරන්නට ශයදුණා. නුහති 

ශ්රී ංංකා විශේ  ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ය පනශති අංක 21වන 

සහ 22වන ශේෛවං ෛක්වා සතිශති විශේ ගතව ශසේවය කරන ශ්රී 

ංාංක කයන්ශේ ශුභ සාශනය සැංසිය ුතතු බව මිකස කාර්යාං ශආ 

ලියා පිරංචිව ගිය අයට පමණක් ශුභ සාශනය සැංසිය ුතතු බව 

ශනොශේ. 1985 අංක 21 ෛරන ශ්රී ංංකා විශේ  ශසේවා නිුතක්රප 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

කාර්යාං ය පනත ශමම ගත් සභාශවන් ස්මත කරන ංෛ 

ශග රවනීය නීරපයක් නිසා එය ශවනස් කළ හැක්ශක් ශමම ගත් 

සභාවට ම පමණක් බව මා සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා ඒ ගැටලු 

ගැන කටුතතු කළ ුතතිශති ශ්රී ංාංක කයන් ශවුශවන් මිකස 

කාර්යාං ශආ ලියා පිරංචි වී ගිය අයට පමණක් ශනොවන බව මා 

ශමම ගත් සභාවට රකා  කර සිටින්න කැමැරපයි. 

 එම  ශ්රී ංාංක කයන්ශේ තවති පැමිකණිල්ංක් වන්ශන්,  එම 

රටවං සිට ශවනති ශබොශහෝ රටවංට -තමන්ශේ මවු රටවංට- 

යෑමට වනවන් ටිකට් පති දතා අක් මිකංකට ංබාගත හැක  වුවෛ,   

ශවනති රටවංට අය කරන වනවන් ටිකට් පති ගාස්තුව ශමන් හතර 

වනණයක පමණ ුහෛංක් ශ්රී ංංකාවට පැමිකීකමට අය කරන බවයි. 

ගත් අමාතයතුමා ශ් ගැන ෛන්ශන්ෛ? ශමවැනි අධික ුහෛංක් වනවන් 

ටිකට් පති සඳහා අය කරන්ශන් සයි? ශ්රී ංන්කන් වනවන් සමාගශ් 

පාක් පියවා ගැනීමට වසංගතය උපශයෝගි කර ගන්නවාෛ යන 

ර ්නය සමහත් නඟමිකන් සිටිනවා. 

ශමම වනවන් ටිකට් පතිවංට අය කරන දතා අධික මිකංට 

අමතරව එශසේ ආපු  පැමිකශණන ශ්රී ංාංක ක රමිකකයන් ිරන 

ගණනාවක් ශහෝටල්වං නිශරෝශායනය වීම සඳහා එක් ිරනකට 

ත්පියල් 14, 000ක් වැනි අරපවි ාං ුහෛංක් අය කරන බව 

සමරපතුමා ෛන්නවා සතැයි සිතමික. විශ ේෂශයන්ම මැෛ ශපරිරග ගතහ 

ශසේවයට ශගොස් සිටින අහිංසක,  දුේපති කාන්තාවන්ට ශමවැනි 

ුහෛංක් ශගවීමට අපහු  බව මා ශමම සභාවට අුහතුශවන් රකා  

කළ ුතතු නැත. ඒ සඳහා රජාය යටශති සහනෛායි ුහෛංකට අව ය 

නවාතැන් පහු ක් සැංසිය ුතතුව සත. විශේ ගතව ශසේවය 

ශකොට වසංගතය ශහේතුශවන් රැක යාෛ අහිමිකව සරප ශමම 

ශසේවිකාවන්ශගන් ශමපමණ ුහෛංක් අය කරන්ශන් න් එය දතාම 

අසාශාරණය. ඔවුන් ශමරට ආර්ථිකය ශවුශවන් ෛහඩිය ශහළුෑෑ 

අය බව අපි අමතක ශනොකළ ුතතුය. තම ශෛමවුපියන්ශගන්,  

ෛත්වන්ශගන් සහ ස්වාමිකපුත්ෂයන්ශගන් ඈතිව දුක්ගැහැට කරෛර 

විඳිමිකන් ශසේවය කරන ශමම රමිකකයන් ගසා කෑමට දඩ ිරය ුතතු 

ශනොශේ. 

විශේ  ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ශයන් නිකුති කරන ංෛ 

2019.05.06 ෛාතම හා අංක AGM-LA/01/02-23 ෛරන චරශල්ය 

මඟින් කුශේටය සඳහා පනවා සරප රක්ෂණ ආවරණශයන් ශකොවිඩ් 

- 19 වසංගතය සඳහා ආවරණය සංසා ශනොමැරපෛ? ශමම 

චරශල්ශආ සුහණු් අංක 1 යටශති ෛක්වා සරප රරපංාභ යටශති,  

අංක 1 සහ අංක 5 යටශති රරපංාභ ංබා ගැනීමට න් රක්ක තයා 

මිකය යා ුතතුය. අංක 2 සහ 3 යටශති රරපංාභ ංැබීමට න් 

රක්ක තයා පූර්ණ ව ශයන් ආබාධිත තතිතිවයට පතිවිය ුතතුය. 

අංක 4 යටශති රරපංාභ ංැබීමට න් රක්ක තයා ශරෝහල්ගත විය 

ුතතුය. අංක 6 යටශති රරපංාභ ංබාගත හැක්ශක්  නක් 

කටුතතිතකට  අනවසරශයන් ශසේවයට වාර්තා ශනොකර සිටීම 

ශනොශහොති ශසේවා ස්ාානශයන් පැන යෑම ශහෝ පැන ගිය ශසේවකයා 

ශවුශවන් ශවනති ශසේවකශයක් සැප ම ශවුශවන්ය. 

ශමම චරශල්ය පනවා සතිශති පු ගිය යහ පාංන රජාය 

කාංශආදීය. ශමම චරශල්ශයන් ුතෛමය තතිතිවයක් යටශති,  

ස්වාභාවික විපති,  වසංගත තතිතිවයක් යටශති සරපවිය හැක  

ආපෛා සඳහා ආවරණයක් ංබාශගන ශනොමැත. ශමම රක්ෂණ 

ආවරණය සඳහා ඩිනාර් 30ක ුහෛංක් ශගවා සත. එම  ුහෛං ශගවා 

සතිශති ශමරට ඒජාන්සි ආයතන ශවත ංැශබන ශකොමිකස් ුහෛලින් 

අක් කරශගන බව කාර්යාං ය ශහෝ අමාතයවරයා ෛන්ශන්ෛ? ශමරට 

ජානතාවශේ ෛැනගැනීම සඳහා ගත් අමාතයතුමා ශමම ගත් සභාවට 

පහත සඳහන් ශතොරතුත් ෛන්වන්ශන්ෛ? 

1. ශකොවිඩ් වසංගතය ශහේතුශවන් අවතැන්ව සරප ශ්රී 
ංාංක කයන්ශේ ගණන එක් එක් රට අුව ශකොපමණෛ? 

2. අවතැන්ව සරප අයශේ ශතොරතුත් ෛැනගැනීම සඳහා 
දුරකාන අංකයක් සහිතව ශතොරතුත් වාර්තා කර ගැනීම 
පිණිස ය්ක සි රමශේෛයක් සකසශ්කොට සතිෛ? 

3. මැෛශපරිරග එක් එක් රටවං සිට ආපු  ංංකාවට 
පැමිකීකමට ශ  ්වනවිට  ශ්රී ංන්කන් වනවන් සමාගම මඟින් 
අය කරන වනවන් ටිකට්පති ගාසත්ුව  ශකොපමණෛ? එම 
වනවන් ටිකට්පති සඳහා රජාය අය කරන සියලු ආකාරශආ බදු 
ුහෛල් සහ වනවන් සමාගම අය කරන ුහෛං ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශමම ගත් සභාවට ෛන්වනවාෛ? 

4. විශේ  ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ශයන් නිකුති කරන ංෛ 
2019.05.06 ෛාතම සහිත අංක AGM-LA/01/02-23 ෛරන 
චරශල්ය යටශති රක්ෂණ ආවරණය ංබාශගන සරප 
ශසේවක සංයාව ශකොපමණෛ? 

5. දහත කී චරශල්ය යටශති ශ් වනවිට ශකොපමණ 
රරපංාභ රමාණයක් ංැබී සතිෛ?  එශසේ න් ඒ රක්ෂණ 
රරපංාිනන් කී ශෛශනක් ශවුශවන්ෛ? එම රක්ෂණය සඳහා 
ශගවා සරප සියලු ුහෛල්වං එකතුව ශකොපමණෛ? 

6. දහත කී චරශල්ය අුව තවදුරටති ශසේවකයන් 
රක්ෂණය ක රීමට කටුතතු කරනවාෛ? 

7. දහත කී චරශල්ය අුව රක්ෂණය සඳහා ුහෛල් ශගවු 
ංබන්ශන් ශමරට ඒජාන්තවත්න් ශවත ංැශබන ශකොමිකස ්
ුහෛලින් බව අමාතයතුමා ෛන්නවා සතැයි සිතමික. ගත් 
අමාතයතුමා එය ෛන්නවාෛ? 

ගත් අමාතයතුමනි,  විශ ේෂශයන්ම මැෛ ශපරිරග කංාපය තුළ 

ශසේවය කරන ශ්රී ංාංක කයන් ුහුණණ ශෛන දුක් ශේෛනාවංට අෛාළ 

ර ්නාවලියක් මා ස්ාාවර නිශයෝග 27(2) යටශති ර ්නය තුළින් 

නඟා සරප අතර,  ශ් පිළිබඳව රජාශආ පූර්ණ අවශානය ශයොුහ 

කරු සතැයි ුණශෛක් බංාශපොශරොතිතු ශවමික. 

 
ගු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ගත් පූජාය අතුරලිශආ රතන ස්වාමීන් 

වහන්ශසේ විසින් නඟන ංෛ ශමම ර ්නයට සමාන ර ්න ගත් අුර 

කුමාර ිරසානායක මැරපතුමා (2021.01.07),  ගත් චමිකන්ෛ විශේසිච් 

මැරපතුමා (2021.02.10),  ගත් මනූෂ නානායක්කාර මැරපතුමා 

(2021.02.24) වාචික පිළිතුත් අශේක්ෂාශවන් විමසු ංැුදවා. ගත් 

තුෂාර දඳුනිල් මැරපතුමා විසින් ෛ ඒ ස්බන්ශව ර ්නයක් විමසා 

රපුදණා. මා විසින් එතුමන්ංාශේ ර ්න සියල්ංටම 

සවිස්තරාතිමක පිළිතුත් ශ් ගත් සභාවට දිරච්පති කර සරප අතර,  

අෛාළ ිරනවං හැන්සාඩ් වාර්තා පච්යංනය ක රීශමන් ඒ පිළිබඳ 

වැඩිදුර විස්තර ංබා ගන්නට පුළුවන් බව මම රකා  කරන්නට 

කැමැරපයි.  

එශසේ වුවෛ,  පූජාය අතුරලිශආ රතන ස්වාමීන් වහන්ශසේ නඟු 
ංැබූ  ර ්න සඳහා පිළිතුත් හා පැහැිරලි ක රී් මම දිරච්පති ක රීමට 
කැමරපයි. 

 

 ශගෝන ය ශකොවිඩ් වසංගත තතිතිවය ශහේතුශකොටශගන 
මැෛශපරිරග සතුළු රටවං ශසේවය කර  ුංබන විගමනික 
ශසේවකයන් රැක යාව අහිමික වීම සතුළු විවිශ ගැටලුවංට 
ුහුණණපා සරප බව අප ෛන්නා කත්ණක . ුහළු ශංෝක ය 
පුරාම සිටින ජානතාවටති,  රමිකකයන්ටති ශ  ් ර න් සරප 
වුණා. එශසේ ර න් සරපශවංා සමහර අයට රැක යා නැරප 
වුණා. ඒ නිසා ඔවුන්ට ංංකාවට එන්න සිදු වුණු බව අපි 
කවුත්ති ෛන්නවා.  
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[ගත් (පූජාය) අතුරලිශආ රතන හිමික] 



2021  මාර්තු 24 

 ශකොවිඩ් - 19 වසංගත තතිතිවය ශහේතුශවන් විපතට 
පතිවූවන්ට ක්ෂණික සහන සැංසීශ  ් පියවරක් ව ශයන් 
විශේ  කටුතතු අමාතයාං ය විසින් ක්බායි සහ ශෛෝහා 
රටවල් ශවත වියළි සංාක හා ශේයය ඖෂශ පැකට් 
10, 000කට අධික රමාණයක් වනවනින් යවා රපශබනවා. 
තවෛ,  මූලික දවෛය පරීක්ෂණ,  ඖෂශ,  ුහව ආවරණ,  
තාවකාලික නවාතැන්,  ආරක්ක ත ආ්පන්න,  අභයන්තර 
රවාහනය,  ු බසාශන කටුතතු සහ සතැ් අවසා්ාවංදී 
වනවන් ටිකට්පති සැප ම ආදී කටුතතු සඳහා ෛ විශේ  
කටුතතු අමාතයාං ශයන් ත්පියල් මිකලියන 82ක් වැයශකොට 
සත. එශසේම,  ශ්රී ංංකා විශේ  ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ය 
මඟින් ෛ විශෛසග්ත රමිකකයන් සඳහා ආහාරපාන,  දවෛය 
පහු ක්,  නවාතැන් පහු ක් වැනි සහන ංබා දීම සඳහා 
ත්පියල් මිකලියන 12කට අධික ුහෛංක් වැයශකොට සත. 
තවෛ,  විශේ   ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ය මඟින් 
පවතිවාශගන ය  ු ංබන ු බසාශක මශයසා්ාන මඟින් 
නිශරෝශායනයට ංක්වන රමිකකයන් සඳහා ශහෝටල් ගාසත්ු 
ශගවීම,  PCR පරීක්ෂණ සඳහා ශගවී්  ක රීම සහ විවිශ 
ආයතන ස්බන්ීකකරණය කර ගනිමිකන් වනවන් ටිකට්පති 
සහන මිකංට ංබා දීශ් වැඩ සටහනක් ක්රියාතිමක ක රීම හා 
ශනොමික ංශආ වනවන් ටිකට්පති ංබා දී් පවා සිදු කර සත. 
එශහති රරපපාෛන සීමාසහිත වීම සහ ශසේවා ංබා දීමට සිටින 
නිංශාච්න්ශේ රමාණය අුව ඔවුන් ශවත සහන 
සැංසීශ්දී අක්පාක් සිදුවී සරප බව අප පිළිගන්නා කත්ණක .  
තවෛ,  විශ ේෂ හිරසි සමතු් අංක හඳුන්වා දීමති,  විශේ  
රාජායයන් සමඟ සාකචරඡාශකොට වීසා කල් දකුතිවී්වංදී 
ෛඩ ශගවීමක න් ශතොරව වීසා දීර්ඝ කර ගැනීමට විශේ ගත 
ශ්රී ංාංක කයන්ට අව ය පහු ක් සැප මටති,  නිසි පච්ිර 
වැටුේ ශගවීම පැහැර හච්න ංෛ හා්පුතුන් සමඟ 
සාකචරඡාශකොට ඔවුන්ශේ වැටුේ ංබා දීමටති,  එකඟ 
ශනොවන අවසා්ාවංදී අව ය නීරපමය කටුතතු සඳහා අව ය 
මැිරහතිවීමටති ශ්රී ංංකා රජාය අඩුඩව කටුතතු කරමිකන් 
පවතී. එශසේම අන්තර්ජාාරපක ක්කත් සංවිශානය,  එක්සති 
ජාාතීන්ශේ සංරමණිකයන් සඳහා වූ සංවිශානය ශමන්ම 
ශේයය හා විශේයය පුණයායතන සමඟ ස්බන්ශ ශවමිකන් 
අසරණභාවයට පති රමිකකයන්ට සහන සැංසීමටෛ 
පියවරශගන සත. තවදුරටති මැෛ ශපරිරග කංාපශආ පිහිටි 
ශ්රී ංංකා දූත මඩුඩං හරහා ඔවුන්ශේ ගැටලුවංට කඩින් 
විසඳු් ංබා දීමට උපශෛස ්ංබා දී සත.  

 ෛැනට පවතිවාශගන ය  ු ංබන ු රක්ෂා නිවාසවං 
පහු ක් සැප මට රමාණවති දඩකඩ පවතී. එශහති 
ශකොවිඩ්-19 වසංගත තතිතිවය ශහේතුශවන් තානාපරප 
කාර්යාංවං පිහිටි රැඳවු් නිවාසවං දඩකඩ රමාණවති 
ශනොවන අවසා්ාවන්හිදී අරපශර්ක ශගොඩනැඟිලි ංබා 
ගැනීමට කටුතතු කර සත. ඒ අුව ඕමානය,  කුශේට් සහ 
සයිරසය යන රටවං තානාපරප කාර්යාං ශවත ුහෛල් 
රරපපාෛන ංබා දී සත. තවෛ,  දූත මඩුඩංවං දල්න ම අුව  
අරපශර්ක දඩ රමාණ  ංබා ගැනීමට අුමැරපය ංබා දීම 
තුළින් එම ගතහ ශසේවිකාවන්ට සිදුවන අපහු තා  මඟ හරවා 
ගැනීමට උපච්ම ව ශයන් කටුතතු කර සත. ශ  ් නිවාස 
පිහිටුවා සතිශති අසරණභාවයට පති වන ගතහ 
ශසේවිකාවන්ට රැකවරණය හා ආරක්ෂාව ංබා දීම සඳහාය.  

 ශකොවිඩ් වසංගතය ආර්භ  වූ අවසා්ාශේදී නිංශාච්න් 
119ශෛශනකු විශේ  දූත මඩුඩං 16කට අුුතක්තව 
ශසේවය කරන ංදී.  

 එශහති කාර්යාං ය ුහුණණ දී සරප මූංය දුෂක්රතා 
ශහේතුශකොටශගන 2020.08.26 වැනි ිරන පැවැරප අමාතය 
මඩුඩං රැසව්ීශ්දී ගන්නා ංෛ තීරණය අුව දූත මඩුඩං 
මඟින් සපයන ශසේවාවංට බාශාවක් ශනොවන පච්ිර,  විශේ  
දූත මඩුඩංවං ශසේවය කරන නිංශාච්න්ශේ සංයාව අක් 
ක රීමට තීරණය කර සරප අතර,  ෛැනට නිංශාච්න් 32ක් 

ශසේවශආ ශයදී සිටී. තවෛ,  විශේ යන්හි ජීවති වන රමිකකයන් 
ශවත ංබා ශෛන ශසේවා  පූර්ණ ව ශයන් ංබා දීම සඳහා 
විශේ  කටුතතු අමාතයාං ශආ එක් එක් දූත මඩුඩංවං 
ශසේවය කරන පිච්ස ් ෛ ශයොෛා ගනිමිකන් එම කටුතතු සිදු 
ක රීමට විශේ  කටුතතු අමාතයාං ය පූර්ණ සහශයෝගය 
ංබා ශෛන බවෛ සඳහන් කරු කැමැතිශතමික. තවෛ,  
ු බසාශන කටුතතු සඳහා ු දුු  නිංශාච්න් ශතෝරා ගැනීම 
ශවුශවන් පාරෛත යභාවශයන් ුතති රමශේෛයක් සකස ්
කරමිකන් පවතී.  

 මීට ශපර ශේ පාංන පතිවී් ංබා දුන්නා. සමහර 
ශේංාවට අරාිනකරයට  අරාින භාෂාව වචනයක්වති කාා 
කරන්න බැච් අය යවනවා. ඒ රමය නැරප කරංා,  ස්පූර්ණ 
පාරෛත යභාවශයන් ුතතුව එම රශට් භාෂාව කාා ක රීමට 
පුළුවන් අය  ශතෝරාශගන යැවීශ  ්රමයක් ෛැන් අපි සකස ්
කරශගන යනවා. 

   විගමනික රමිකකයන්ශේ දුක්ගැනවිලි දිරච්පති ක රීම සඳහා 
විශේ  කටුතතු අමාතයාං ශආ ශවබ් අඩවිශආ “Contact Sri 
Lanka” නමිකන් ශවබ් ේවාරයක් හඳුන්වා දී සරප අතර,  
එමඟින් අශයයන,  රැක යා ශහෝ ශවනති ශහේතූන් මත පිරංචිව 
සිටින ශහෝ විශේ ගත වී සිටින සියලුම විශේයය ශ්රී 
ංාංක කයන්ට පහු ශවන් මාර්ගගතව ලියාපිරංචි වීමටති,  
ශකොවිඩ් තතිතිවයන් සතුළු ඕනෑම හිරසි අවසා්ාවකදී 
ශතොරතුත් වාර්තා ක රීමටති අවසා්ාව සංසා සත. ශමම 
ශවබ් ේවාරය විශේයය ශ්රී ංාංක කයන්,  ශ්රී ංංකාශේ 
පාර් ව්කත්වන් හා විශේ  ශ්රී ංංකා දූත මඩුඩං ජාාංය 
සමඟ ස්බන්ශ ක රීමට කටුතතු කරන අතර,  සුහණුම 1හි 
සඳහන් පච්ිර හිරසි අව යතා සඳහා ස්බන්ශ කර ගැනීමට 
විශේ යන්හි සිටින ශ්රී ංංකා දූත මඩුඩංවං නිංශාච්න්ශේ 
න්,  දුරකාන අංක හා විෛුති තැපැල් ලිපිනයන් ෛ ෛක්වා 
සත. සුහණුම 01  වාගත්*  කරමික. 

 

 විගමනික ශසේවකයන්ශේ දුරකාන සමතු් සඳහා 
රමාණවති පච්ිර සහන සැංසීමට උපච්ම උතිසාහයක් 
ෛැරීමට අෛාළ නිංශාච්න් කටුතතු කරන නුහදු සතැ් 
අවසා්ාවංදී ු ළු අක්පාක් සිදුවිය හැක. ශමම අක්පාක් 
වළක්වා ගැනීම සඳහා නිසි උපශෛස ් ංබා දී සත. මීට 
අරපශර්කව අප ශවත ංැශබන සියලු දුක්ගැනවිලි 
ස්බන්ශශයන් නිසි අවශානය ශයොුහ කර අව ය සහන 
සංසා සත. 

 ගත් පූජාය අතුරලිශආ රතන හිමික  විසින් ශ්රී ංංකා විශේ  
ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ය පනශති 21,  22 ශේෛ පිළිබඳව 
අර්ා නිූපපණයක් ෛැක්වූවා.  

 

  විශේ  ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ශආ ලියාපිරංචි වී පිටරට 
ගිය අය කාර්යාං ය විසින් හඳුනා ග  ු ංබන්ශන් 
රැක යාවකට විශේ  ගත වූ අය ශංසයි. ඒ අයට රට 
රැක යාශේ ු රක්ක තභාවය,  ු බසාශනය හා ආරක්ෂා ක රීම 
ගැන වගකීම ෛැරීමට 21 වැනි වගන්රපය රකාරව පති කරු 
ංැබූ කාර්යාං ශආ නිශයෝජිතයන් විසින් 22වැනි වගන්රපය 
අුව කටුතතු ක රීම කර  ු ංැශබ්. සංචාරය,  අශයාපනය 
ශහෝ වයාපාර සඳහා විශේ ගත වන අය කාර්යාං ශආ ලියා 
පිරංචිය ංබා ගත ුතතු ශනොමැරප අතර,  කාර්යාං  පනශති 
53(3) වගන්රපය රකාරව රැක යාවක් සඳහා විශේ ගත වන 
අය පමණක් එහි ලියා පිරංචිය ංබා ගත ුතතුය.  

  ගත් කාානායකතුමනි,  විශ ේෂශයන්ම අපි විශේ  ශසේවා 
නිුතක්රප කාර්යාං ය මඟින් රුහතාව ංබා ශෛන්ශන් අශේ 
ආයතනශආ ලියා පිරංචිශවංා ගිය අයට. Trip එකක් ගිය 

509 510 

————————— 
*  පු නත්කාලකේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශ්න්තුව 

අය,  ශහොශරන් ගිය අය  ස්බන්ශශයන් අපට ශකළින්ම 
දිරච්පති වන්නට බැහැ. ඕනෑම ශ්රී ංාංක ක පුරවැසිශයක් 
අතරමං වුණා න්,  ශවනති කරෛරයක් වුණා න් විශේ  
අමාතයාං ය ඒ වගකීම ශනොපිච්ශහළා දටු කරංා 
රපශබනවා. එශහම නැතින්,  කාර්යාං ශආ ුහෛල් අවභාවිත 
කළා ක යංා පසශ්සේ ර න්යක් සරප ශවන්නට පුළුවන්. 
නුහති විශේ  අමාතයාං ය මඟින් ඔවුන්ශේ දුක සැප 
ශසොයා බංංා,  ඒ කටුතතු කරනවා. ශ  ් වසංගත කාං 
වකවාුව තුළදී කාර්යාං ශආ  ලියා පිරංචිය ශනොංැුදවෛ 
ංබා දුන් වරරසාෛ ක සිදු ශවනසක් ශනොමැරපව ශ්රී 
ංාංක කයන් ශවත විශේ යන්හිදී ංබාදීමට විශේ  
අමාතයාං ය හා විශේ  ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ය 
කටුතතු කර සත.  

  වනවන් ටිකට් ර න්ය සඳහා පිළිතුත් සැප මට අව ය 
ශතොරතුත් ංබා ගැනීමට රමාණවති කාංයක් ශනොංැිනණි.  

 ශමොකෛ,  එයාර් ංංකා සමාගම විශේ  අමාතයාං ය යටශති 
ශහෝ අශේ ආයතනය යටශති ශහෝ ශනොශවයි රපශබන්ශන්. 
ඒ නිසා මට ඒකට උතිතර ශෛන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ.  
‘බදු කීයක් ශගවනවාෛ‘ වාශේ සංකීර්ණ ර න් රාවනයක් ඒ 
අයශගන් අහංා රපශබනවා. ඊට අෛාළ උපශේ ක කාරක 
සභාවට ඔබවහන්ශසේ සවිල්ංා ඒ ර න්ය නඟන්නට 
පුළුවන්.  

වනවන් ටිකට් පතිවංට අය කරන මිකං ගණන් පිළිබඳව සහ  

පැමිකණි ශ්රී ංාංක කයන් නිශරෝශායනය ක රීම ගැනති අහංා 

රපශබනවා. ශමතැන ර ්න ශෛකක් රපශබනවා. ඒ සඳහා ුහෛල් ශගවා 

පැමිකශණන්ශන් ුහෛල් ශගවා නිශරෝශායනය වීමට කැමැරප අය. 

ුහෛල් ශගවීමට අකැමැරප ශකශනක් දන්නවා න් ඒ  අය රජාශආ 

නිශරෝශායන ආයතනයට යවනවා. නුහති,  රජාශආ නිශරෝශායන 

ආයතනවං- [බාශා ක රීමක්] ගත් ශහක්ටර් අේපුහාමික මන්ත්රීතුමනි,  

ඔබතුමා විතරෛ සතිත ක යන්ශන්? [බාශා ක රීමක්] නැහැ,  නැහැ. 

ක සිම අසතයයක් ක යන්ශන් නැහැ.  

 
ගු කහයක් ර් අ් පුහයාමි මහයත්ා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඔබතුමා තනිකරම අසතය ක යන්ශන්. 

 
ගු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
නැහැ ක සිම අසතයයක් ක යන්ශන් නැහැ.  කට රපබ්බාට කාා 

කරන්නට එපා. සතිත ක යන්න.  

ගත් කාානායකතුමනි,  නිශරෝශායනය රම ශෛකකට සිදු 

ශවනවා. සල්ලි ශගවන්න පුළුවන් අය අපට ක යනවා,  "අපට සල්ලි 

ශගවන්න පුළුවන්. අපට ශහෝටල් ශෛන්න" ක යංා. ඒ අයශගන් 

කාර්යාං ය මඟින් ඒ ුහෛං අය කරංා ඒ කටුතතිත කරනවා. ඊට 

අමතරව,  අශනකුති අයට -ශගවන්නට බැච් අයට- රජාශආ 

නිශරෝශායන ආයතන රපශබනවා. නුහති,  රජාශආ නිශරෝශායන 

ආයතන   සීමිකත රමාණයක් රපශබන බව අපි පිළිගන්නවා. ඒ නිසා 

විශේ  ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං ය මඟින් සෑම ිරස්්රික්කයකම 495 

ශෛශනකු නිශරෝශායනය කරන්නට පුළුවන් ආයතන හෛංා 

රපශබනවා. එන සරපශආ සිට  අපි ඒවාට තවති විශේ  රමිකක 

කඩුඩාය් ශගශනනවා. ශකොවිඩ් වසංගතය අක් වුශණොති ශ්රී 

ංාංක කයන් නිශරෝශායනය කරන ස්ාානවංට වැඩිපුර විශේ  

රමිකකයන් ශගශනන්නට අපට පුළුවන්.  

අපි ශමතැනදී කාරණයක් අමතක කරංා රපශබනවා. ආඩුක්ව 

ක සිම ශෛයක් කරංා නැරප විධියට තමයි ඔබතුමන්ංා කාා 

කරන්ශන්. ෛැනට අපි විශේ  රමිකකයන් 51, 000ක් ශගන්වා 

රපශබනවා. එශහම 51, 000ක් ශගන්වපු එක ගැන කවුත්ති කාා 

කරන්ශන් නැහැ. අපි ශමොකුති වැඩක් කශළේ නැහැයි ක යංා තමයි 

ක යන්ශන්. තව 30, 000ක් විතරයි ශගන්වන්නට රපශබන්ශන්. අපි 

ශ් වන විට ඒ අයශේ සංගණනයක් අරශගන රපශබනවා.  ුණඟක් 

අය ශකොවිඩ් වසංගතය නිසා ශනොශවයි,  ඔවුන්ශේ ශකොන්ත්රාති 

කාංය අවසන් නිසා ංංකාවට එනවා. එශහම එන අයටති අපි 

සහනය ංබා ශෛන්නට ඕනෑ.  

ගත් කාානායකතුමනි,  අපි නිශරෝශායන නීරප රීරප ශවනස ්

කරශගන යනවා. ඒ ශවනස් ක රීම තුළ නිශරෝශායන කාංය ිරන 

හතකට අක් කරංා රපශබනවා. ඒ වාශේම,  ය් ශකශනකු vaccine 

එක ංබාශගන රපශබනවා න්,  ඒ පිළිබඳ  තීරණය  මම ශනොශවයි,  

ශස ය අමාතයාං ය මඟින් ගන්නවා. ඒ අුව අපි ඒ ක්රියාවලිය 

දක්මන් ක රීමට කටුතතු කරනවා.  

ගත් රතන ස්වාමීන්වහන්ශසේ අෛ ිරන අසන ංෛ ර ්නවංට 

පිළිතුත් ශමශසේයි. 

 

01.  විශේ  අමාතයාං ශආ ෛතිත අුව 2021.03.10 ිරන වන විට 
ශංොව පුරා රටවල් 117ක න් ශ්රී ංාංක ක රමිකකයන් 
66, 748ක් සියරට පැමිකීකම සඳහා විශේ  දූත මඩුඩං 
කාර්යාංවං ලියාපිරංචි වී සරප අතර,  එක් එක් රට අුව 
එම ශතොරතුත් සුහණුම 02 හි ෛැක්ශවනවා.   

සුහණුම 02  වාගත්* කරමික. 

මැෛ ශපරිරග කංාපය සතුළු දූත මඩුඩං තුළ ස්ාාපනය කර 

සරප ක්කත් හා ු බසාශන අං  ශවත වාර්තා වී සරප පච්ිර,  2021 

මාර්තු මස 22 ිරන වන විට 51, 366ක් ශමරටට ආපු  පැමිකණ සරප 

අතර,  ඒමට අශේක්ෂාශවන් රැඳී සිටින විගමණික ශසේවකයින් 

සංයාව 36, 400ක . ඒ පිළිබඳ විසත්ර සුහණුම 03හි ෛැක්ශවනවා.  

සුහණුම 03  වාගත්* කරමික.  

ගත් ස්වාමීන් වහන්ස,  එම සුහණුශමහි රටවල් ව ශයන් 

ශවන් ශවන්ව අපි දිරච්පති කර රපශබනවා. [බාශා ක රීමක්] 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගත් ශහක්ටර් අේපුහාමික මන්ත්රීතුමා,  ශමොකක්ෛ කාරණය? 

 

ගු කහයක් ර් අ් පුහයාමි මහයත්ා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ගත් සමරපතුමා දුන්ශන් 

ස්පූර්ණශයන් අසතය උතිතරයක්. ශමොකෛ,  මැෛශපරිරග 

තානාපරප කාර්යාංවංට ගියාම, - 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඒක රීරප ර ්නයක් ශනොශවයි ශන්. 

 

511 512 

[ගත් නිමල් සිච්පාං ෛ සිල්වා මහතා ] 

————————— 
*  පු නත්කාලකේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු කහයක් ර් අ් පුහයාමි මහයත්ා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මට ඒක පැහැිරලි කර ගන්න ඕනෑ. [බාශා ක රීමක්] ගත් 

කාානායකතුමනි,  ඒකට දඩ ශෛන්න ශකෝ. 

 
ගු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ශමතැන අතුත් ර ්න අහන්න බැහැ. 

 
ගු කහයක් ර් අ් පුහයාමි මහයත්ා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගත් කාානායකතුමනි,  පාර්ලිශ්න්තුශවන් අපි 

බංාශපොශරොතිතු වන්ශන් සාශාරණය. ඒ ජානතාවට සාශාරණය 

දෂ්ට කර රපශබනවාෛ? 

 
ගු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
සාශාරණය දෂ්ට ශවංා රපශබනවා. [බාශා ක රීමක්] 
 

 

ගු කහයක් ර් අ් පුහයාමි මහයත්ා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
තානාපරප කාර්යාං ක යන්ශන්,  ටිකට් එක ගනිේදී 

නි ශරෝශායනය - [බාශා ක රීමක්] 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගත් සමරපතුමා උතිතර ශෛනතුත් ඔබතුමා ශපොඩ්ඩක් දන්න. 

එතුමා උතිතර දීංා අවසන් නැහැ. 

 
ගු කහයක් ර් අ් පුහයාමි මහයත්ා 
(மொண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹொமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගත් සමරපතුමා,  පාර්ලිශ්න්තුශේදී අසතය ශේවල් රකා  

කරන්න එපා. ඒශකන් පාර්ලිශ්න්තු මන්ත්රීවත්න්ශේ ගත්තිවයති 

ස්පූර්ණශයන්ම විනා  ශවනවා. 

 
ගු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමා තමයි එශහම කර ගන්ශන්. [බාශා 

ක රීමක්] 

 
ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ර ්නය අහපු සව්ාමීන් වහන්ශසට උතිතරයක් ශෛන්න දඩ 

ශෛන්න. 

 

ගු (පූජ) අතුසලිකේ සත්න හිමි 
(மொண்புமிகு (வண.) அத்துரலிலய ரதன லதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ශ් අතුත් ර ්නයක් ශනොශවයි. සතිත 

ව ශයන්ම අපි ෛන්නවා,  රජායක් හැටියට,  රටක් හැටියට ශ්ක අපි 

ුහුණණ දුන් සංකීර්ණ,  දුෂ්කර ර ්නයක් ක යංා.   

ගු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
පිළිතුශර් දරපච් ශකොටසති මම ක යවන්න්,                                   

ගත් කාානායකතුමනි. 
 

02. රමශේෛයක් සකස ්කර සත. 

 විශේ  ශසේවා නිුතක්රප කාර්යාං  පච්රය තුළ පැය 24 පුරා 
ක්රියාතිමක වන ශතොරතුත් මැිරච්යක් පවතිවා ශගන යු 
ංබන අතර,  ශ්රී ංාංකීය විගමණික ශසේවකයන්ශේ ශමන්ම 
ඔවුන්ශේ පවුල්වං සාමාජිකයන්ශේ දල්න ් සහ ගැටලු 
අෛාළ රාජාය ආයතනයන්ට දිරච්පති කරමිකන් 
ස්බන්ීකකරණය ක රීමට කටුතතු ශයොෛා සත. (උෛා: 
විශේ  කටුතතු අමාතයාං ය,  ශකොවිඩ්-19 ස්බන්ීකකරණ 
මශයසා්ානය) එශමන්ම ක්කත් හා ු බසාශන අං  
පවරපන විශේයය දූත මඩුඩං කාර්යාංයන්හිෛ ශමවැනි 
දුරකාන මඟින් සහ සමාජා මාශය මඟින් ඔවුන්ශේ ගැටලු 
සඳහා මැිරහතිවීශ  ්රමශේෛයක් සා්ාපනය කර සත.  

03. ශ  ් යටශති අසන ංෛ ර න්ය සඳහා පිළිතුත් සැප මට 
අව ය ශතොරතුත් ංබාගැනීමට රමාණවති කාංයක් ශනොවූ 
බැවින්,  ඒ පිළිබඳ ශ  ් සභාවට පු ව දිරච්පති කරන බව 
ෛන්වා සිටිමික. 

එශසේ වුවෛ,  සභාශේ ෛැනගැනීම සඳහා පහත පැහැිරලි ක රී් 

දිරච්පති ක රීමට කැමැතිශතමික. 

ගත් කාානායකතුමනි,  පහත සඳහන් ශහේතූන් කත්ණුශකොට 

ශගන වනවන් ටිකට්පතිහි මිකං ශපර වසරට සාශේක්ෂව දහළ 

අගයක් ශගන සත.  

I විශේ  ගමන් තහන් ක රීම හා වනවන් ශතොටුශපොළවං 
පවරපන සීමා ක රීම ශහේතුශවන් වනවන් යානාවං ශගන යන 
මගීන් රමාණය සෛහා අවම සීමාවක් පනවා සරප බැවින් 
වනවන් ශසේවාවංට දහළ මිකංක් අය කර ගැනීමට සිදු වී සත.  

II වනවන් යානාවන්හි භාඩුඩ හා මගී රවාහනය අශේක්ක ත 
මට්ටමට ශගන ඒමට සරප ශනොහැක යාව ශහේතුශවන් හා 
ශගන යා හැක  මගීන් රමාණය සතුළු බර තුංනය ක රීශ් 
ක්රියාමාර්ග ශහේතුශවන් පනවන ංෛ ශස ය ආරක්ෂණ 
රමශේෛ යටශති විශේ  රමිකකයන් ශ්රී ංංකාවට ශගන්වා 
ගැනීමට වැඩි ුහෛංක් අයකර ගැනීමට සිදුවීම.  

ශ්වා තමයි ඒකට ශහේතු ව ශයන් වනවන් යානා සමාග්වලින් 

ක යන කාරණා,  ගත් කාානායකතුමනි. 

III වනවන් ශසේවාවං ශසේවය කරන කාර්ය මඩුඩං 
අනිවාර්යශයන්ම නිශරෝශායන ක්රියාවලියට ශයොුහ ක රීශ් 
අව යතාව හා ශස ය මාර්ශගෝපශේ  අුව නියමිකත 
රමිකරපශයන් පවතිවාශගන යාමට සිදුවීම හා සීමිකත වනවන් 
ගමන් ශහේතුශකොටශගන කාර්ය මඩුඩං දීර්ඝ කාංයක් 
අතරමැිර විශේ  නැවතු් සා්ානයන්හි රඳවා ගැනීමට 
අරපශර්ක වැය බරක් ෛැරීමට සිදුවීම ශහේතුශවන් වනවන් ටිකට් 
පතිවං මිකං දහළ යාම.   

IV ශකොවිඩ්-19 වසංගතයට ශපර වනවන් සමාග් අතර පැවැරප 
තරඟකාච්තිවය හා වනවන් යානාවන්හි වැඩි ශාච්තාවක් 
රපබීම ශහේතුශවන් අවම මිකංකට වනවන් ටිකට්පති නිකුති 
කළ හැක  වුවෛ ශමහිදී එවැනි තතිතිවයක් උෛා වී නැත.  

v     2020 අශරේල් සිට ශෛසැ්බර් කාංපච්චරශේෛය හා සසඳන කං 
ශකොේඩ් 19 වසංගතයට ශපර රපබූ රවර්ශනය හා වට්ට් 
සහිත වනවන් ටිකට්පති ංබා දීමට ශනොහැක  වීම. 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

ශ්රීංන්කන් වනවන් ශසේවය පමණක් ශනොශවයි,  අශනකුති වනවන් 

ශසේවා ශයොෛවා ශගන ශවනති ආයතනවලිුති සහශයෝගය 

ංබාශගන අව ය අයට වනවන් ටිකට්පති අක් මිකංට අපි ංබා දී 

රපශබනවා. 

04. 2019.05.06 සිට 2021.03.23 ෛක්වා ංබාගති ුහළු රක්ෂණ 
ආවරණ රමාණය 17, 977ක් වන අතර,  දන් 15, 485ක 
රමාණයක් උපශයෝජානය කර සත. ඒ පිළිබඳ විසත්ර 
සුහණු් 04හි ෛැක්ශවනවා.  

සුහණුම 04  වාගත්* කරමික. 

05.  දහත කී චරශල්ය අුව ශගවා රපශබන රරපංාභ රමාණය 
ත්පියල් මිකලියන 13.87ක . ඒ ශගවපු අයශේ න් 
ංැයිසත්ුවති රපශබනවා. 11 ශෛශනකු ශවුශවන් වන්ිර 
රරපංාභ ංැබී සත. ඒ පිළිබඳ විසත්ර සුහණුම 05හි සඳහන් 
ශේ.  

සුහණුම 05  වාගත්* කරමික. 

06. නැත.  

07. දහත කී චරශල්ය අුව රක්ෂණය සඳහා ුහෛල් ශගවු 
ංබන්ශන් ශමරට ඒජාන්තවත්න් ශනොව,  එරට හා්පුතුන් 
විසිනි.  

විශ ේෂශයන්ම සුහණු් දීර්ඝ නිසා ක යවන්න ශවංාවක් නැහැ.  

ඒ සඳහා පැය ශෛකක්වති ගතශවයි. එම නිසා මම සුහණු් සභාගත 

කළා. එක් එක් රටට අුපාරපකව අපි ශමශතක් ශගන්වා ගති 

51,366 breakdown එකක් රපශබනවා. තව ශමරටට ශගන්වන්න 

දන්න 36, 000 breakdown එකක් ශවනම රපශබනවා. ඊළඟට,  

වන්ිර පිළිබඳ විස්තරති රපශබනවා. කුශේට් රක්ෂණ අරුහෛල් ශගවීම 

පිළිබඳවති ස්පූර්ණ විස්තරයක් අුහණා රපශබනවා.  

ස්තුරපයි. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
 ශ් ර ්නයට පිළිතුත් දීම සඳහා පැය භාගයකුති විනාඩි තුනක් 

ගත ශවංා රපශබනවා. ශමශහම කටුතතු කශළොති,  සභාශේ 

කටුතතුවංට රපශබන කාංය අක් ශවනවා ශන්. 

 

ගු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு  நிமல் சிறிபொல த சில்வொ) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ශ් ර ්නයට අෛාළව,  කලින් ර ්න 

තුනක් අහංා රපශබනවා. ඒ ර න් තුනටති මම දීර්ඝ ව ශයන් 

පිළිතුත් දීංා රපශබනවා. නුහති,  මම නැවතති පිළිතුත් දුන්ශන්,  

අශේ පක්ෂ නායකයන්ට කරන ගත් ක රීමක් ව ශයුයි. අපට ශ් 

ර ්නය ංැුදශඩු,  ඊශආ පස් වත් 3.15ට පමණ. ඊශආ රාත්රී 12.30 

පමණ වනතුත් මම ශ් කත්ණු එක එක තැන්වලින් එකතු කර 

ගතිතා. එශහම කරංායි අෛ ශ් ර ්නයට උතිතර දුන්ශන්. 

 

ගු (පූජ) අතුසලිකේ සත්න හිමි 
(மொண்புமிகு (வண.) அத்துரலிலய ரதன லதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගත් කාානායකතුමනි,  - 

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගත් කාානායකතුමනි,  මට පැහැිරලි ක රීමක් කරන්න 

රපශබනවා. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ර ්නය දිරච්පති කරපු ගත් (පූජාය) අතුරලිශආ රතන ස්වාමීන් 

වහන්ශසේට අවස්ාාව දීංා,  දන් පු ව ඔබතුමාට අවස්ාාව 

ශෛන්න්,   ගත් මන්ත්රීතුමා. 

ක යන්න,  ගත් ස්වාමීන් වහන්ස.  
 

ගු (පූජ) අතුසලිකේ සත්න හිමි 
(மொண்புமிகு (வண.) அத்துரலிலய ரதன லதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගත් කාානායකතුමනි,  පවරපන ශකොවිඩ් වසංගත තතිතිවය 

නිසා අශේ රට සහ ශංෝකය තුළ සරප වී රපශබන තතිතිවය අපි 

කවුත්ති ෛන්නවා. නුහති,  ශමම ර ්නය මා ශමම ගත් සභාවට 

දිරච්පති කශළේ,  අප රට තුළ ශ් නිසා සරප වී රපශබන බරපතළ 

තතිතිවය නිසයි.  දන්ිරයාව,  පාක ස්තානය හා බංේංාශේ ය වැනි 

රටවං ශ් ර ්නය නැහැ. ඒකට ශහේතුව,  ඒ රටවං ක සිම 

කාන්තාවක් මැෛ ශපරිරග යවන්ශන් නැහැ.  

ගත් සමරපතුමනි,  ඊළඟට,  ශ් අය වනවන් යානාවලින් ශගන්වා 
ගැනීම පිළිබඳවති ර ්නයක් රපශබනවා. ඒ ර ්නය දතා 
බරපතළයි. ඒ ගැන ඔබතුමන්ංාශේ විශ ේෂ අවශානය ශයොුහ 
කරන්න ක යා දල්ංා සිටිනවා.  ශ් ර ්නයට දීර්ඝ උතිතරයක් 
ංබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුරපවන්ත ශවනවා,  ගත් සමරපතුමනි.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ඔබතුමාශේ අවසරය සරපව මම ගත් 

සභානායකතුමාශගන් ශ් කාරණය අහන්න කැමැරපයි.  

ගත් සභානායකතුමනි,  ඊශආ ජිනීවා ුවර එක්සති ජාාතීන්ශේ 
මානව හිමිකක් කවුන්සංයට ශ්රී ංංකාව ස්බන්ශශයන් දිරච්පති 
කරපු ශයෝජානාශේදී,  අශේ රට පරාජායට පති වුණා. ඔබතුමා ඒ 
ස්බන්ශව අෛ රකා යක් කරනවාෛ?  සතිතව ශයන්ම යහ 
පාංන ආඩුක්ව කාංශආ ක සිම ෛවසක අප එක්සති ජාාතීන්ශේ 
මානව හිමිකක් කවුන්සංශආදී පරාජායක් ංැුදශේ නැහැ.  

 

ගු දිකන්ෂන ගුණවර්ධන මහයත්ා (වික ශයීය අමාත්  හය 

පාර්ලිකම්න්තුකේ  වානායකතුමා) 
(மொண்புமிகு  திலனஷ் குணவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அமமச்சரும் பொரொளுமன்றச் சமப முதல்வரும்) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign  and 
the Leader of the House of Parliament) 
ගත් කාානායකතුමනි,  ශ් ගැන මම ශහට උශේ රකා යක් 

ක රීමට බංාශපොශරොතිතු වනවා. විපක්ෂශආ රශාන 

සංවිශායකතුමා ක යපු කාරණය වැරැිරයි.  පු ගිය කාංශආ සම 

අුග්රාහකතිව ශයෝජානාවකට අතිසන් තැබීම තුළ අශේ රට විශේ  

බංශේගවලින් බැඳංයි රපුදශඩු. [බාශා ක රී්] එයින් අශේ රට 

නිෛහස් කර ගැනීමට න් ජානවරමක් ංබා දීංා,  අශේ ආඩුක්රම 

වයවස්ාාව අුව  කටුතතු කරන්න සිේශ වනවා ක යංා 

එතුමන්ංාශේ යහ පාංන රජාශආ හිටපු විශේ  සමරප ගත් රපංක් 

මාරපන මැරපතුමාති රකා  කළා. ඒ අුව,  අශේ ආඩුක්රම 

වයවස්ාාව අුව කටුතතු ක රීශ් ශේයය යන්ත්රණයක් ආර්භ කර 

රපශබනවා. ගත් ංක්ෂ්මන් ක ච්සල්ං මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමා 

කංබං ශවන්න එපා. මාතත භූමිකයට විත්ේශව හැසිශරන්න එපා. 

ශහට ිරනශආ මම ඒ ස්බන්ශශයන් දීර්ඝ උතිතරයක් ංබා 

ශෛනවා. 

515 516 

[ගත් නිමල් සිච්පාං ෛ සිල්වා මහතා ] 

————————— 
*  පු නත්කාලකේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
රශාන වැඩකටුතතු ආර්භශආදී පනති ශකටු්පති 

පිළිගැන්වීම.   

 
පනත් කකටුම්පත් ිළිතගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 

 
ක ේවකයන්කේ ජාතික අවම  කේත්නය ( ාංකශයීයෝධන) 

පනත් කකටුම්පත් 
லவமலயொளர்களின் லதசிய குமறந்தபட்ச லவதனம் 

(திருத்தம்) சட்டமூலம் 
NATIONAL MINIMUM WAGE OF WORKERS (AMENDMENT) 

BILL 

 
"2016 අංක 3 ෛරන ශසේවකයන්ශේ ජාාරපක අවම ශේතනය පනත සංශ ෝශනය 

ක රීම පිණිස වූ පනති ශකටු්පතක ."  

 
ිළිතගන්වන ල ක  කම්කු අමාත් ගු නිමල් සරිපාල ද සල්වා 

මහයත්ා විසනි. 
2021 අකප්රේල් 0නවන  ුගදා කද වන වස කයවිය යුතුයයි ද  එය 

මුද්රණය කෙ යුතුයයි ද  නිකයෝග කසන ලදී.  
ததொழில் அமமச்சர் மொண்புமிகு நிமல் சிறிபொல த சில்வொ 

அவர்களொல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2021 ஏப்பிரல் 05, திங்கட்கிழமம இரண்டொம் முமற மதிப்பிடப்பட 

லவண் டுதமனவும் அச்சிடப்பட லவண்டுதமனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva, Minister of Labour; 
to be read a Second time upon Monday, 05th April, 2021 and to be 
printed.  

 
 

 අපසාධ නඩු විධාන  ාංග්රහයය ( ාංකශයීයෝධන) පනත් 

කකටුම්පත් 
குற்றவியல் நடவடிக்மகமுமறச் சட்டக்லகொமவ 

(திருத்தம்) சட்டமூலம் 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL 

 
"1979 අංක 15 ෛරන අපරාශ නක් විශාන සංග්රහය පනත සංශ ෝශනය 

ක රීම පිණිස වූ පනති ශකටු්පතක ."  

 
ිළිතගන්වන ල ක  අධිකසණ අමාත් ගු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි 

මහයත්ා විසනි. 
2021 අකප්රේල් 0නවන  ුගදා කද වන වස කයවිය යුතුයයි ද  එය 

මුද්රණය කෙ යුතුයයි ද  නිකයෝග කසන ලදී.  

 
நீதி அமமச்சர் மொண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொிஅவர்களொல் 

சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2021 ஏப்பிரல் 05, திங்கட்கிழமம இரண்டொம் முமற மதிப்பிடப்பட 
லவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட லவண்டுதமனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. M.U.M. Ali Sabry, Minister of Justice; to be 

read a Second time upon Monday, 05th April, 2021 and to be printed.  

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශයෝජානා පිළිබඳ ෛැු් දීම සහ ිරනට නියමිකත කටුතතු.  
 

ශයෝජානා අංක 1 සහ 2. 

කමෝ ර් වාහයන පනත්   නිකයෝගය 
லமொட்டொர் வொகனச் சட்டம்: ஒழுங்குவிதி 

MOTOR TRAFFIC ACT: REGULATION 
 

[අ.භා. 12.06] 
 

ගු ගාමිණී කලොකුකේ මහයත්ා (ප්රවාහයන අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குலக - லபொக்குவரத்து அமமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of  Transport)  

ගත් කාානායකතුමනි,  නයාය පත්රශආ සඳහන් ශයෝජානා අංක 

1 සහ 2 දිරච්පති කරමික. 
 

ගත් කාානායකතුමනි,  මා පහත සඳහන් ශයෝජානාව දිරච්පති 

කරනවා: 

"(203 අධිකාරය වූ) ශමෝටර් වාහන පනශති 135(4) වගන්රපය සමඟ 
ක යවිය ුතතු 237 වගන්රපය යටශති රවාහන හා සිවිල් වනවන් ශසේවා 
අමාතයවරයා විසින් සාෛන ංදුව,  2019 ඔක්ශතෝබර් 09 ිරනැරප අංක 
2144/19 ෛරන අරප විශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පළ කරු ංැබ,  2021.03.10 ිරන 
දිරච්පති කරන ංෛ නිශයෝගය අුමත කළ ුතතු ය." 

ගත් කාානායකතුමනි,  ශමෝටර් වාහන පනත යටශති 
රකා යට පති කර  ගැසට් නිශේෛනවං පළ කරන ංෛ මාර්ග 
ආරක්ෂාව ස්බන්ශශයන් වූ වැෛගති නිශයෝග ශෛකක් අෛ ිරන 
පාර්ලිශ්න්තුශේ අුමැරපයට දිරච්පති කර රපශබනවා. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now take 

the Chair.  
 

අනතුුව ගු කථානායකතුමා මූලා නකයන් ඉවත් වූකයන්   
නිකයෝජ කථානායකතුමා  [ගු සාංජිත් සයලලාිළටිය මහයත්ා] 
මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

[மொண்புமிகு ரன் ித் சியம்பலொபிட்டிய] தமலமம வகித்தொர்கள். 
 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the Chair. 
 

ගු ගාමිණී කලොකුකේ මහයත්ා  
(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குலக) 
(The Hon. Gamini Lokuge)  
ගත් නිශයෝජාය කාානායකතුමනි,  රාවාහන වරෛක් 

ස්බන්ශශයන් විමර් නයකදී ශපොලිස් නිංශාච්යකු විසින් ච්යැදුත් 
බංපත්රය බාරශගන ඒ ශවුවට ංබා ශෛන තාවකාලික අවසර 
පත්රශආ ආකතරපය ෛක්වා සරප ශමෝ.වා.ප. 37 - M.T.A 37 - ආකතරප 
පත්රය සංශ ෝශනය ක රීම සඳහා රකා යට පති කරන ංෛ අංක 
2144/19 හා 2019.10.09 ිරනැරප ගැසට් නිශේෛනය සහ ශකොළඹ - 
හංවැල්ං -AB 010- මාර්ගශආ ශතොටංඟ මංසන්ධිශආ සිට 
ශකොහිංවතිත මංසන්ධිය ෛක්වා වූ මාර්ග ශකොටශසේ,  දු්ච්ය පාංම 
යටින් ගමන් කරන කන්ශට්නර් රා ච්යදුරන්ශේ 
ශනොසැංක ලිමතිකම ශහේතුශවන් දු්ච්ය පාංමට අංාභහානි සිදු 
වන බව හඳුනාශගන,  එම මාර්ග ශකොටශසේ එවැනි වාහන ශාවනය 
තහන් ක රීම සඳහා සහ ඒ ශවුවට විකල්ප මාර්ග හඳුන්වා දීම 
සඳහා රකා යට පති කරන ංෛ ශමෝටර් වාහන (පච්සීමා ක රීම) 
නිශයෝග සතුළති කරන ංෛ අංක 2160/33 සහ 2020.01.30 ිරනැරප 
ගැසට් නිශේෛනය තමයි ශ් සඳහා අෛාළ වන්ශන්. එම ගැසට් 
නිශේෛන ශෛශකහි සඳහන් නිශයෝග අෛ ිරන පාර්ලිශ්න්තුශේ 
අුමැරපයට දිරච්පති ශකශරනවා. 

ශමෝටර් වාහන පනශති 135(4) වගන්රපශආ සඳහන් රරපපාෛන 
අුව,  ශමෝටර් වාහනයක් ශාවනය ක රීම ස්බන්ශශයන් වන 
වරෛක් ස්බන්ශශයන් ශපොලිස් නිංශාච්ශයකු විසින් කරන ංෛ ය් 
විමර් නයක් සඳහා ච්යැදුත් බංපත්රයක් දිරච්පති කරු ංබන 
අවස්ාාවකිර ඒ ශපොලිස ් නිංශාච්යා විසින් ඒ බංපත්රය 
තාවකාලිකව බාරශගන නියමිකත විස්තර සහිතව තාවකාලික අවසර 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

පත්රයක් ඒ තැනැතිතාට නිකුති කළ ුතතුයි. ඒ සඳහා අෛාළ වන 
ශමෝ.වා.ප. 37 -M.T. A 37- ආකතරප පත්රය අංක 10286 හා 
1951.08.25 ිරනැරප රජාශආ අරපවිශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පළ කර සරප 
නිශයෝග මඟින් රකා යට පති කර රපුදණා. නුහති,  එම ආකතරප 
පත්රශආ පැවරප අක්ලුුණුකක් රශයෝජානයට ගනිමිකන් සතැ් වැරිර 
සිදු කරන ච්යැදුරන් විසින් ිරගින් ිරගටම එක් එක් ශපොලිස් ස්ාාන 
මඟින් තාවකාලික ච්යදුත් බංපත්රය ංබා ශගන එම වැරිර සඳහා 
ශපොලිස් ස්ාාන ශහෝ අෛාළ අධිකරණවංට ශනොශගොස් මඟ හැරීම 
ආදී දූක ත ක්රියාවං නිුතක්ත වන බවට ශපොලිස් ශෛපාර්තශ්න්තුව 
විසින් වාර්තා කර රපුදණා. එශමන්ම,  එම ආකතරප පත්රශආ පැවරප 
අක්ලුුණුකක් ශහේතුශවන් එවැනි දූක ත ක්රියාවන් හා අරමිකකතාව 
පිළිබඳ සිදු කරන පු  විමර් න ෛ කඩිනමිකන් සිදු ක රීම අපහු  වී 
සරප බව ශපොලිස් ශෛපාර්තශ්න්තුව විසින් වාර්තා කර රපුදණා. 

එම නිසා එවැනි දූක ත ක්රියා හා අරමිකකතා මඟ හරවා ගැනීමට 

හා එවැනි ක්රියා පිළිබඳ පු විමර් න කඩිනමිකන් සිදු ක රීම සඳහා 

අව ය කත්ණු නි ්චිතව ශමෝ.වා.ප. 37 -M.T.A 37- ආකතරප 

පත්රයට සතුළති ක රීම සඳහා එම ආකතරප පත්රය සංශ ෝශනය කළ 

ුතතු වුණා.  

ඒ අුව තාවකාලික ච්යැදුත් බංපත්රය තුළට එශතක් 

සතුළතිව රපබූ කත්ණුවංට අමතරව,  ච්යැදුත් බංපත්රය ංබාගත 

ුතතු ශපොලිස් සා්ානය,  උසාවිගත වන වරෛකිර උසාවිය හා උසාවි 

ිරනය,  පළුහවරට වරෛ හඳුනා ගු ංැබූ ශපොලිස් ස්ාානය හා ඊට 

අෛාළ ශතොරතුත්,  ශෛවන වරට වරෛ හඳුනා ගු ංැබූ ශපොලිස ්

ස්ාානය හා ඊට අෛාළ ශතොරතුත්,  ශතවන වරට වරෛ හඳුනා ගු 

ංැබූ ශපොලිස් සා්ානය හා ඊට අෛාළ ශතොරතුත්,  තාවකාලික 

ච්යැදුත් බංපත්රශආ වංංවන කර ගත ුතතු කාංය හා එය දීර්ඝ කර 

ගත ුතතු ආකාරය ආදී වැෛගති ශතොරතුත් සතුළති කර රපශබනවා. 

ඊට අමතරව,  රා වාහන නීරපය ක්රියාතිමක ක රීශ්දී හා අෛාළ 
වරෛ පිළිබඳව ච්යැදුරන් ෛැු්වති ක රීශ්දී පවරපන පච්පාංනමය 
ගැටලු අවම ක රීම සඳහා ශපොලිස් නිංශාච්න්ට ස්ාානීය ෛඩ ප්රිකා 
නිකුති කළ හැක  ශමෝටර් වාහන පනශති 2 වන උපශල්නශආ 
සඳහන් වැරිර හා ච්යැදුරන් විසින් නිතර සිදු කරන වැරිර ශංස ශ්රී 
ංංකා ශපොන සිය විසින් හඳුනාශගන සරප වැරිර පිළිබඳ ංැයිස්තුවක් 
ෛ සතුළති කරමිකන් නව ශමෝටර් වාහන පනත යටශති වන 
නිශයෝගයක් ශංස අංක 2144/19 හා 2019.10.09 ිරනැරප රජාශආ 
අරපවිශ ේෂ ගැසට් පත්රය හිටපු ගත් රවාහන අමාතයවරයාශේ 
අතිසනින් රකා යට පති ශකොට රපුදණා. නුහති,  පාර්ලිශ්න්තුව 
විු ත්වා හැරීම මත එය පාර්ලිශ්න්තුවට දිරච්පති කළ ශනොහැක  
වූ බැවින් නව අමාතය මඩුඩංශආ ෛ අුමැරපය සහිතව අෛ ිරන එම 
ගැසට් නිශේෛනය පාර්ලිශ්න්තුශේ අුමැරපයට දිරච්පති කර 
සිටිනවා. 

ඒ වශේම ශකොළඹ - හංවැල්ං -AB 010- මාර්ගශආ ශතොටංඟ 

මංසන්ධිශආ සිට ශකොහිංවතිත මංසන්ධිය ෛක්වා වූ මාර්ග 

ශකොටශසේ දු්ච්ය පාංම යටින් ගමන් කරන කන්ශට්නර් රා 

ච්යැදුරන්ශේ ශනොසැංක ලිමතිකම ශහේතුශවන් දු්ච්ය පාංමට 

අංාභ හානි  සිදුවන බවට මාර්ග සංවර්ශන අධිකාච්ශයන් සිදු කර 

සරප ෛැු් දීමක් අුව ශ්රී ංංකා ශපොලිස් ශෛපාර්තශ්න්තුශේ ෛ 

නිරීක්ෂණ ංබා ශගන,  එම මාර්ග ශකොටශසේ බහලු් රවාහනය 

කරු ංබන සියලු වාහන,  වාහනශආ ුහළු උස ින් මට්ටශ් සිට 

මීටර 3.2ට වැඩි උසක් සහිත ශවනති වාහන,  ින් මට්ටශ් සිට 

මීටර් 3.2ට වඩා වැඩි පැටවු් උසක් සහිත වාහන තහන් ක රීම 

සඳහා අංක 2160/33 හා 2020.01.30 ිරනැරප ශමෝටර් වාහන 

(ශමෝටර් වාහන පච්සීමා ක රීම) නිශයෝග හිටපු ගත් රවාහන ශසේවා 

කළමනාකරණ අමාතයවරයාශේ අතිසනින් රකා යට පති කර 

රපශබනවා. 

ශමශංස එම මාර්ග ශකොටශසේ ශාවනය ක රීම තහන් කරු 

ංබන වාහන සඳහා ශමම ගැසට් නිශේෛනය මඟින් විකල්ප මාර්ග 

හඳුන්වා දී රපශබනවා. එම මාර්ග ශකොටස ශවුවට,  

(අ)  ඔත්ශගොඩවතිත - අඹතශල් මාර්ගය (B 435) ඔසශ්සේ; ශහෝ  

(ආ)  ශකොළඹ - හංවැල්ං මාර්ගශආ අතරමැිර සා්ානයකට 
රශේ  වීම සඳහා විකල්ප මාර්ග ශංස,  

 (i)  ඔත්ශගොඩවතිත - අඹතශල් මාර්ගශආ පැමිකණ,  
ශකොටිකාවතිත - ශකොහිංවතිත මාර්ගය ඔසශ්සේ 
ශකොහිංවතිත - කැංණිුහල්ං - අඹතශල් මාර්ගය 
(AB010) හරහා; සහ 

 (ii)  ඔත්ශගොඩවතිත - අඹතශල් මාර්ගශආ (B435) 
පැමිකණ,  අංශගොඩ - කැංණිුහල්ං මාර්ගය (B 644) 
ඔසශ්සේ කැංණිුහල්ං - අඹතශල් මාර්ගය 
(AB010) හරහා ගමන් කළ හැක යි. දහත සඳහන් 
ආකාරයට විකල්ප මාර්ග ගැසට් නිශේෛනය මඟින් 
හඳුන්වා දී රපශබනවා. 

පාර්ලිශ්න්තුව විු ත්වා හැරීම නිසා  පාර්ලිශ්න්තුවට 

දිරච්පති ක රීමට ශනොහැක  වූ බැවින් නව අමාතය මඩුඩංශආ 

අුමැරපය සහිතව ශමම නිශයෝග අෛ ිරන පාර්ලිශ්න්තුශේ 

අුමැරපයට දිරච්පති කරනවා.  

දහත සඳහන් ගැසට් පත්ර ශෛශකහි පළ කරන ංෛ නිශයෝග අෛ 

දිරච්පති කරන්න ශහේතුවක් රපශබනවා. පු ගිය රජාය කාංශආ ශ් 

තීන්දු ශගන රපුදණා; ශ් නිශයෝග ගැසට් කරංා රපුදණා. නුහති ඒ 

කාංශආ ශ්වා දිරච්පති කරන්න බැච් වී රපශබනවා. නුහති,  කළ 

ුතතු අව ය කටුතතිතක් නිසා කැිනනට් මඩුඩංයට ගිහිල්ංා 

අුමැරපය අරශගන,  අශේ Ministerial Consultative Committee 

එශක් අුමැරපය අරශගන අෛ   ඒවා දිරච්පති කරන්ශන් 

පාර්ලිශ්න්තුව ංවා අුමත කරවාගන්නයි. මම ශ් 

ස්බන්ශශයන්  කත්ණු පැහැිරලි කළා. ශමම නිශයෝග අුමත 

ක රීමට සහශයෝගය ංබා ශෛන්න ක යා දල්ංා සිටිමිකන්,  මශේ 

වචන ස්වල්පය ශමශතක න් අවසන් කරනවා.  

ශබොශහොම ස්තුරපයි. 
 
ප්රශයීයනනය  වාිමුඛ කසන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

[අ.භා. 12.14] 

 

ගු කුමාස කවල්ගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගත් නිශයෝජාය කාානායකතුමනි,  ශමෝටර් වාහන පනත 

යටශති දිරච්පති කර රපශබන නිශයෝග ස්බන්ශශයන් කාා 

ක රීමටයි මට ශ් අවස්ාාව ංැබී රපශබන්ශන්. මම ගත් 

සමරපතුමාට පළුහශවන්ම ක යන්න ඕනෑ,  පුවති පතක පළ කර 

රපබූ රකා යක් ගැන. IGP මහතිතයා පුවති පතකට රකා යක් 

කර රපුදණා,  "ට යර් ශගවිංා රපශබනවා න් ත්පියල් 35, 000ක 

ෛඩයක් ගහනවා" ක යංා. මා හිතන්ශන් ශ් රකා ය කශළේ,  

පස්සර රශේ ශආදී බස් එකක් ශපරළුණාට පු වයි. ගත් 

සමරපතුමනි,  ශපොලිස්පරපතුමාට ක යන්න ඕනෑ,  අඟල් 12,  අඟල් 13 

රමාණශආ ටයර් අෛ නැරප බව. ශකොශහොමෛ ඒ වාහන ශාවනය 

කරවන්ශන්? ඒ වාහනවංට ශයොෛන ටයර් අෛ ශ් රජාය 

ශගන්වන්ශන් නැහැ. එශහම තතිතිවයක් රපිනයදීති 

ශපොලිස්පරපතුමා ක යනවා,  "ටයර් ශගවිංා රපුදශණොති නක් ෛානවා" 

ක යංා. දස්සර න් ටයර් ශගවිංා රපුදණාම නක් ෛැ්මාට කමක් 

නැහැ. ඒක නීරපශආ රපශබනවා. නුහති ෛැන් ටයර් ශගන්වන්ශන් 

519 520 

[ගත් ගාමිකීක ශංොකුශේ මහතා ] 
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නැරපවති ක යනවා,  ටයර් ශගවිංා රපුදශණොති නක් ෛමනවා ක යංා. 

ඒ නිසා මා හිතන හැටියට ශ් කාරණය නිවැරැිර කරන්න ඕනෑ. 

එක්ශකෝ ටයර් ශගන්වන්න ඕනෑ. ටයර් ශගන්ුශවොති ඒකට 

විසඳුම ශෛන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කත්ණාකර අක්ම තරමිකන් ටයර් 

ශගන්වන එකවති කරන්න. ටයර් ශගශවන එක බංන්න 

දස්ශසල්ංා ශ් රටට ටයර් ශගන්වන්න ක යා මා දල්ංා සිටිනවා. 

 

ගු ගාමිණී කලොකුකේ මහයත්ා  
(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குலக) 
(The Hon. Gamini Lokuge)  
ගත් මන්ත්රීතුමා,  බර වාහනවං ටයර් රපශබනවා. කුඩා 

වාහනවං ටයර් තමයි නැතිශති.  

 

ගු කුමාස කවල්ගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක තමයි මා ශ් ක යන්ශන්. බර වාහනවංට ශයොෛන ටයර් 

කැංණිශආ ශන් හෛන්ශන්. ඒ සඳහා කැංණි ටයර් රපශබනවා. 

නුහති,  ංංකාවට අව ය ටයර් රමාණය නැහැ. ඒක අපි ශෛන්නාම 

ෛන්නවා. ශමොකෛ,  ඔබතුමාති වාහනකාරශයක්; මමති 

වාහනකාරශයක්. සතිතටම ට යර් රමාණවතිව ගන්න නැහැ. ටයර් 

අව යතාශවන් සියයට 60ක් විතර කැංණිශආ නිෂ්පාෛනය කළා 

ක යංා ශ් රශට් අව යතාව පිච්මහ ගන්න බැහැ ශන්. ඒක මම 

තුහන්නාන්ශසේට පළුහශවන්ම ක යන්න ඕනෑ.  

අශනක් කාරණය,  ශංොච් රා ස්බන්ශවයි. අපි උේපතිරපශආ 

දඳන්ම ශංොච් ගැන ෛන්නවා. ශංොච්  assemble කරනවා. ඒ 

ෛවස්වං "හැච්සන්" සහ "නුකස්" නමිකන් බස් ශබොඩි ගහන 

companies ශෛකක් පානදුශර් රපුදණා මට මතකයි. ඒ companies 

ශෛකම රපුදශඩු එක ළඟ. ගත් සමරපතුමනි,  දස්සර ශංොච් චැසි 

විතරයි ශගනාශේ. ඒ ශගශනන ශකොට windscreen එකවති 

රපුදශඩු නැහැ. ංංකාවට ශගනාවාට පස්ශසේ තමයි windscreen 

එකති හෛංා,  න වලින් cabin එකති හෛංා,  ඊට පස්ශසේ ශංොච් 

ශබොඩිය ගහන්ශන්. ශ් මෑතක් වනකල් එශහම තමයි කශළේ. ඊට 

පස්ශසේ ශන් සලුමිකනිය්වලින් හෛන රමය ආශේ.  

 

ගු මන්ත්රීවසකයක් 
(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
ෛැන් ශංොච් ශබොඩි ගහන්ශන් නැහැ,  container ශපට්ටියක් 

රපයනවා. 

 

ගු කුමාස කවල්ගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔේ. ෛැන් කන්ශට්නර් ශපට්ටියක් රපයනවා.  කන්ශට්නර් 

ශපට්ටිය රපබ්බාම බර වැඩියි. එශහම නැතින්,  කන්ශට්නර් 

ශපට්ටිය ශහොඳයි. ශකශසේ ශවතති,  ෛැන් ශංොච් ශගන්වන්න තහන් 

ශන්. ෛැන් සතිතටම ශංොච් චැසි ශගන්වන්න තහන්. ෛැන් ශංොච් 

චැසි ශගන්වන්න ශෛන්ශන් නැහැ. නුහති,  ශංොච් චැසි ශගන්ුවා 

න්,  බේෛ ව ශයන් ත්පියල් මිකලියනයකුති,  තවති සියයට 10ක බදු 

ුහෛංකුති විතරයි යන්ශන්. ඒවාට සාමානය tax එක රපශබන්ශන්.  

නුහති,  ෛැන් ශංොච් ශබොඩි ශගන්වන්ශන් නැහැ. ෛැන් ශමොකක්ෛ 

කරන්ශන්? ෛැන් කරන්ශන්ති දස්සර කළා වාශේ ශෛයක්. ශ්ක 

ශහොඳ ශෛයක්. ශ් අවස්ාාශේ අශේ කර්මාන්ත සමරපතුමා ශමතැන 

හිටියා න් ශබොශහොම ශහොඳයි. එතුමා හිටියා න් මම ශ් කත්ණ 

එතුමාට ක යනවා. ෛැන් කරන්ශන් දස්සර කළා වාශේ එන්ජින් 

කට්ටංය ශවනම ශගනැල්ංා,  චැසිය ශවනම ශගනැල්ංා -ශවන 

ශවනම ශගනැල්ංා- ශමශහේිර එකංස් කරන එකයි. ඒකට 

ක යන්ශන් assemble කරනවා ක යංා. ඊට පස්ශසේ 

සලුමිකනිය්වලින් ශහෝ යකඩවලින් ශහෝ ෛැවවලින් ශහෝ ශංොච් 

ශබොඩි ගහනවා. ඊට පස්ශසේ ඒකට ංංකාශේ නිෂ්පාෛනය කරන දුු 

ෛමනවා. ඒක ශගොඩක් ශහොඳයි. ශමොකෛ,  ඒක අශේ 

කර්මාන්තයක්ශන්. ශ් ශහේතුව නිසා  ඒ කර්මාන්තය ිරුතණු 

වනවා. ඒකයි මම ක ේශේ ශ් අවස්ාාශේ  ශමතැන විමල් වීරවං  

සමරපතුමා හිටියා න් ශහොඳයි ක යංා. අශේ රශට් නිෂ්පාිරත දුු 

ඒවාට සවි කරනවා. ගත් ගාමිකීක ශංොකුශේ සමරපතුමනි,  ඔබතුමා 

ක ේවා වාශේ ඒවාට කැංණිශආ ටයර් ෛමනවා. ඊට පස්ශසේ ශංොච් 

ශබොඩිය ගහනවා. ශංොච් ශබොඩිය ගැුණවාම සියයට 30ක value 

addition එකක්  එනවා ක යා ෛැන් ශපන්වනවා. සමරපතුමනි,  ශ්ක 

දස්සර කශළේ නැේෛ? දස්සර චැසිය ශගනැල්ංා ශමශහේ බස් එක 

හැදුශේ නැේෛ? දස්සරති ශමශහේ බස් එක හැදුවා,  ශමශහේ සීට් එක 

හැදුවා. දස්සර ශල්ංන්ඩ් ශකෝපැනිය local ශබොඩි විකුණුශේ 

නැේෛ? විකුණුවා. ෛැුති ඒකම තමයි ශ් කරන්ශන්. ඒකට value 

addition එකක් ෛමනවා. ගත් සමරපතුමනි,  තුහන්නාන්ශසේශේ 

තාතිතාශේ කාංශආ,  අශේ තාතිතාශේ කාංශආ සිටම ශ්ක කළා. 

එක්ශකෝ නුකස් ගරාජායට,  නැතින් හැච්සන් ගරාජායට ශහෝ ෛාංා 

ඒ ශේ කළා. ශංෝරන්ස් ගරාජායට ෛැ්ශ්,  සලුමිකනිය් ශබොඩි 

ගහන්න. ශ්ක ශහොඳ වැඩක්. ශමොකෛ,  අශේ රශට් ටයර් ටික,  දුු 

ටික ෛමංා ශමශහේ assemble කරංා ශංොච් ශබොඩිය හෛනශකොට 

සියයට 30ක value addition එකක්  එනවා. එතශකොට duty එක 

ශගවන්න ශවන්ශන් Rs. 1 million ශනොශවයි,  ත්පියල් ංක්ෂ 3යි. 

සමරපතුමනි,  ත්පියල් ංක්ෂ 10ක් ශගවංා ශගශනන්න රපශබන 

එක ත්පියල් ංක්ෂ 3ක න් ශගශනන්න පුළුවන්.  ඒක ුණඟක් 

ශහොඳයි. එශහම ශගනැල්ංා බස ් එක හෛනවා; බවුසරය හෛනවා; 

ටිපර් හෛනවා. ශ්ක ුණඟක් ශහොඳ වැඩ පිළිශවළක්. හැබැයි,  ශ්ක 

අලුති වැඩ පිළිශවළක් ශනොශවයි. ශ්ක අලුති ශෛයක් හැටියට 

ශපන්වන්න එපා. කුඩා කාංශආ සිටම අපි ෛැකපු ශෛයක් තමයි ශ් 

නැවතති කරන්ශන්. ඒක,  එක කාරණයක්.  

අනික් එක තමයි,  බස් රා. ෛැන් බංන්න,  ෛැන් ශ් රශට් 
රපශබන්ශන් දන්ිරයාශේ බස් ශන්? සයි,  දන්ිරයාශේ බස් එක අක් 
මිකංකට ශේන්ශන්? ජානාධිපරපතුමාති ක යනවා මම ෛැක්කා,  ශමශහේ 
රපශබන්ශන් ශංොච් චැසිය සහිත බස් ක යංා. එශහම තමයි 
ක යන්ශන්. ශංොච් චැසිශආ රපයංා හෛපු බස ් ශන් රපශබන්ශන්. 
ංංකාශේ බස්වං වැඩි ව ශයන් රපශබන්ශන් බස් චැසිය ශනොශවයි 
ශන්. ඒකට ශහේතුවක් රපශබනවා. ංංකාශේ බස් ගාස්තුව අක්යි ශන්. 
නියම චැසිය ෛැ්ශමොති බස් එශක් මිකං වැඩි වනවා. ශහොඳට 
බංන්න,  ශංොච් චැසිය ෛමන්ශන් නැරපව බස් චැසිය ෛැ්ශමොති 
ශමොකක්ෛ ශවන්ශන් ක යංා. ශංොච් චැසියක් ෛැ්ශමොති අලුතිම 
බස් එකක් ත්පියල් ංක්ෂ 65කට,  70කට ගන්න පුළුවන්. නුහති 
නියම චැසිය - බස් චැසිය - ෛැ්ශමොති බස් එකක මිකං ත්පියල් 
ංක්ෂ 100 දක්මවනවා. බස් එකක මිකං ත්පියල් ංක්ෂ 100 
දක්මවූවාම අශේ අයට ඒකක් ගන්න අමාත්යි. ශමොකෛ,  අශේ රශට් 
බස් ගාස්තුව අක්යි ශන්. අපට බස් ගාස්තුව වැඩි කරන්නති බැහැ 
ශන්. ඒක මහ ජානතාවට ෛැශනන ශෛයක් ශන්. ඒ බවති මා 
තුහන්නාන්ශසේංාට ක යන්න ඕනෑ.  

බස් එකක එන්ජිම දිරච්පස රපශබනවා න්,  ඒ තමයි ශංොච් 

චැසිය. එන්ජිම පිටුපස රපශබනවා න්,  ඒ තමයි බස් චැසිය. ෛැන් 

ුණඟක් තැන්වං බස් චැසිය ෛමනවා. නුහති ගත් සමරපතුමනි,  ෛැන් 

බස් චැසිය ශකොපමණ ෛැ්මති දිරච්ශආදී එන්ශන් electric buses. 

ශහොඳට මතක තබා ගන්න,  දිරච්ශආදී ංංකාවට එන්න ඕනෑ 

electric bus එක බව. ශංෝකශආ ුණඟක් රටවං 2030 වර්ෂය 

වනශකොට රපශබන කාර් සහ බස් රා සියල්ංක්ම දශංක්ට්රික් 

වාහන. දන්ශනවලින් ශාවනය කරවන බස් හ්බ ශවන්ශන් නැහැ. 

ඒක නිසා අපි ෛැන් දඳංාම electric busesවංට යන්න ඕනෑ. ඒ 

ක යන්ශන්,  electric busesවංට අපි හිත ශයොුහ කරන්න ඕනෑ. 

Electric bus එකක මිකං සාමානය බස් එකක මිකංට වඩා 

තුන්වනණයක් වැඩියි. ඒ වාශේම ඒ බැටච්ය charge කරන්නති 

ඕනෑ. ඒ අමතර උපාංගති සෑශහන මිකංක් වනවා. 2030 වර්ෂය 

ක යන්ශන් ශංොකු කාංයක් ශනොශවයි. තව අවුත්දු 9යි. එතශකොට 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

තුහන්නාන්ශසේංාශේ ආඩුක්ව නැහැ. එතශකොට තවති ආඩුක්වක් 

බංයට සවිල්ංා රපශආවි. අපි ආඩුක් පැතිතක රපයංා රට ගැන 

හිතංා දශංක්ට්රික් වාහන ශකශර් ෛැන්ම දඳන්ම හිත ශයොුහ 

කශළොති ශහොඳයි ක යන එක මම තුහන්නාන්ශසේට ක යන්න ඕනෑ. 

අශනක් එක තමයි electric car එක. Electric car එකට duty අය 

කරන්ශන් ක ශංෝශවොට් ගණනට.  ක ශංෝශවොට් ගණනට duty 

එකකුති ගහංා තව අමතර luxury tax එකකුති ගහනවා. සයි 

ශමශහම කරන්ශන්? Electric වාහන ශගන්වීමට ශෛන්න පුළුවන් 

උපච්ම සහන ශෛන්න ඕනෑ. ෛැන්ම දඳන්ම සහන දුන්ශනොති තමයි 

electric cars ශගන්වන්න පුළුවන්. සහන ශෛන්ශන් නැතුව ශ්කට 

තවති බදු ගහන්න ගිශයොති ඒ කාර් එක promote ශවන්ශන් නැහැ.  
 

ගු ගාමිණී කලොකුකේ මහයත්ා  
(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குலக) 
(The Hon. Gamini Lokuge)  
Electric carsවංට දස්ශසල්ංා බදු රපුදශඩු නැහැ. පු ගිය 

රජාය කාංශආ තමයි electric carsවංට බදු ෛැ්ශ්. 
 

ගු කුමාස කවල්ගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ මශේ කාංශආ ශනොශවයි. 
 

ගු ගාමිණී කලොකුකේ මහයත්ා  
(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குலக) 
(The Hon. Gamini Lokuge)  
එතශකොට තුහන්නාන්ශසේ හිටිශආ අශේ පැතිශති. 
 

ගු කුමාස කවල්ගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔේ,  මම හිටිශආ තුහන්නාන්ශසේංාශේ පැතිශති.  

Electric car එකට බදු ගහංා රපශබනවා. මම ෛන්ශන් නැහැ,  
කවුෛ ඒ බදු ෛැ්ශ් ක යංා. ශ් ආඩුක් ශෛකම වැරිර කරංා 
රපශබනවා ශන්. අපි සතිත කාා කරන්න එපා යැ. බදු වංචා ගැන 
කාා කරන ශකොට සීනි ගැන කාා කරන්නම ශවනවා. සීනි ගැන 
කාා කරන ශකොට අපි ඔය පැතිතට අත ිරක් කරනවා. මහ බැංකු 
වංචාව ගැන කාා කරන ශකොට තුහන්නාන්ශසේංා ශ් පැතිතට 
සඟිල්ං ිරක් කරනවා. සීනි බදු වංචාව ගැන තුහන්නාන්ශසේංා 
ෛන්නවා ශන්. මම රජාශආ ුහෛල් පිළිබඳ කාරක සභාවට සහභාගි 
වුණා. ඒක නිසා මම ඒ ගැන ෛන්නවා. ඒක සතිතටම ශහොරකමක් 
හැටියට තමයි මාති ෛක න්ශන්. මම රජාශආ ුහෛල් පිළිබඳ කාරක 
සභාශේ සිටින නිසායි  එශහම ක යන්ශන්.  සීනි ශගන්වන අය 
ක ශංෝවකට ත්පියල් 50 ගණශන් බදු ශගවංා තමයි සීනි 
ශගනැල්ංා warehouse එකට ෛැ්ශ්. නුහති එක්තරා 
ශකෝපැනියක් සත පහක්වති ශගවන්ශන් නැතුව සීනි ශගනැල්ංා 
bonded warehouse එශක් ෛැ්මා. ඊශආ එක මන්ත්රීවරශයක් කාා 
කරන ශකොට ක ේවා,  ඒ bonded warehouse එක දුන්ශන් රවි 
කත්ණානායක මහතිතයා ක යංා. එශහම ක යනවා මම අහශගන 
සිටියා.  කවුත් දුන්නති,  ඒ සීනි රමාණය bonded warehouse 
එකට ෛාංා,  ගැසට් එශකන් සත 25ට බදු  අක් කළ ගමන් සත 25ක 
බේෛක් ශගවංා  එළියට ගතිතා. සීනි ශගන්වපු අශනක් අය  
ඔක්ශකෝම ත්පියල්  50 ගණශන් ශගේවා. ඒකයි ශමතැන රපශබන 
වැරැේෛ. සාමානයශයන් බදු දහළට යනවා,  පහළට යනවා. ඒවා 
නවතිවන්න බැහැ. සාමානයශයන් රටක් ශගන යන ශකොට 
එශහමයි.  ඒ ඒ ශවංාවට බදු උඩ යනවා,  පහළ යනවා.  ඒශක් 
ර ්නයක් නැහැ. නුහති ශ් එක්ශකශනක් ිරහාට සඟිල්ං ිරක් 
කළාට,   සමහර විට ඔුණට කවුත් හච් ුහලින්ම ක යන්න සරප. කවුත් 
හච් රහශසේ සවිල්ංා ක යන්න සරප,  "සීනිවං බේෛ අපි අක් 
කරනවා,   ඒ නිසා ශගනැල්ංා රපයාගන්න" ක යංා. බේෛ අක් 
කරනවා ක යංා ක යන්න සරප. එශහම තමයි වුශඩු.  

සිගරැට්වංටති එශහම ශන් ශවන්න ගිශආ. අපි ෛන්නවා ශන්,  

සිගරැට්වංට ශවන්න ගිය ශේ. සිගරැට් මිකං වැඩි කරනවා ක යංා 

ක ේවා.  'පැණිය'  හැදුවා වාශේ ඒකති කවුත් හච් හීශනන් සවිල්ංා 

ක යන්න සරප.  අර,  පැණිය හැදුශේ,   කවුෛ එයාශේ නම?  ශ්මිකක.  

ශ්මිකක පැණිය හැදුවා වාශේ. එයාටති කවුත් හච් ශේවතාවියක් 

ශන්ෛ ක යන්ශන්? [බාශා ක රීමක්]   කාලි මෑණිශයෝ ශන් ක ේශේ. ඒ  

වාශේ කවුත් හච්  සිගරැට්කාරයාටති ක යන්න සරප,  සිගරැට්වං 

මිකං වැඩි ශවනවා ක යංා. ඊට  පසශ්සේ ඔුණ බැංකුශවන් loan එකක් 

අරශගන සිගරැට් ගතිතා. කාලි මෑණියන්ටති වැඩිය දහළින් 

ශකශනක් ෛැන් දන්නවා ශන්   ජානාධිපරප මන්ිරරශආ. එයා ශ්ක 

ෛැක්කා. ෛැකංා,  සිගරැට් මිකං වැඩි කශළේ නැහැ. අර මිකනිහාශේ 

වැශඩ් වැරදුණා. ඒක තමයි සිගරැට්වංට වුශඩු.  ඒ නිසා මම 

වැඩිය ඒක ගැන කාා කරන්න යන්ශන් නැහැ. 

මම තුහන්නාන්ශසේංාට ක යනවා,  electric buses 

ස්බන්ශශයන් විතරක් ශනොශවයි අශනකුති වාහන ස්බන්ශවති 

උනන්දුවක් ෛක්වන්න ක යංා. ශමොකෛ,  electric වාහනශයන් 

පච්සර හානියක් ශවන්ශන් නැහැ. අශනක් කාරණය,  ඒ සඳහා high

-tech IT expertsංා ඕනෑ; engineersංා ඕනෑ. ඒ හරහා තත්ණ 

ළමයින්ට රැක යා ංබා ශෛන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම 

තුහන්නාන්ශසේංාට ක යනවා,  ඒ සඳහා 2030 වර්ෂය ශවන කල් 

දන්ශන් නැතුව ඒ ගැන උනන්දුවක් ෛක්වන්න ක යංා. අශනක් 

එක තමයි,  electric cars ගතිතාම,  සාමානයශයන් luxury cars 

පවා රපශබනවා. ශපොඩි කාර් රපශබනවා; luxury cars රපශබනවා. 

මම තුහන්නාන්ශසේංාට ක යනවා,  luxury cars වුණාට ඒකට 

ශංොකු බේෛක් ගහන්න එපා ක යංා.  ශමොකෛ,  ශ් ශෛකම  විදුලි 

බංශයන්  දුවන්ශන්. එතශකොට,  ෛැන් luxury cars ඕනෑ. 

සමරපවත්න්ට යන්න luxury cars ඕනෑ ශන්. අපිති ආසයි ශන් 

luxury car එකක යන්න. නැේෛ? [බාශා ක රීමක්] - කාර් 

රපශබනවා. සස්ටන් මාටින් කාර් පවා රපශබනවා. හච්ෛ? ඒවා 

රපශබනවා. නුහති luxury electric වාහනවංට ශංොකු බේෛක් ශ් 

ශවංාශේ ගහන්න එපා. ශමොකෛ ඒවා ශ් රශට් promote කරන්න 

ඕනෑ නිසා. ඒවා ස්බන්ශශයන්  වැඩිශයන් උනන්දු කරවන්න 

ඕනෑය ක යන එක මම ශ් අවස්ාාශේ ක යනවා. 

අශනක් ර ්නය ශ්කයි.  අරපගත් ජානාධිපරපතුමා හැමෛාම 

ක යන එකක් තමයි,   න සිං පහු ක් යටශති  ශංොච්,  බස් වැනි 

වාහන අරශගන රපශබන අයශේ  න සිං වාච්ක  මාස 6ක කාංයකට 

කපා ගන්ශන් නැහැ ක යංා. ශකොවිඩි -19 වසංගතය නිසා රශට් 

සරප වූ අර්ුදෛය ශහේතුශවන් ඒ අයශේ ණය වාච්ක ශගවන්ශන් 

නැරපව දන්න මාස හයක  කාංයක්  දඩ ශෛනවාය ක යනවා. 

නුහති එශහම දඩ දුන්නාට,  ශපොලිය අය කරනවා. ඒ මිකනිස්ු  

ශපොලිය ශගවන්න ඕනෑ. ශකොශහොමෛ ශපොලිය ශගවන්ශන්? ෛැන් 

හැම ිනස්නස් එකක්ම සියයට 50කට අක් ශවංා,  සල්ලි නැහැ. ෛැන් 

මිකනිස්ු  ළඟ සල්ලි නැහැ. මිකනිු න්ශේ ිනස්නස් වැටිංා. මම 

ෛැක්කා,  ශබ්කච් පවා වසා ෛමා විකුණන්න ෛාංා රපශබනවා. 

ශමොකෛ,  ඒ අයට ුහෛල් ශගවා ගන්න බැහැ.  න සිං පහු ක් යටශති 

වාහනයක් ගන්නශකොට  ශපොලියක් අය කරනවා ශන්.  ඊට පස්ශසේ 

ශ් මුස්සයාට ඒ ුහෛං ශගවන්න බැහැ. ශමොකෛ,  ජානාධිපරපතුමා 

ක යංා රපශබනවා ශන් න සිං ශගවන්න එපා ක යංා.  නුහති 

අන්රපමට ඒ මාස 6ක ශපොලිය එකතු ශවනවා. 

 
ගු ගාමිණී කලොකුකේ මහයත්ා  
(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குலக) 
(The Hon. Gamini Lokuge)  
කැිනනට් ප්රිකාවක් අුව තීන්දුවක් අරශගන රපශබනවා,  අක් 

ශපොලියක් අය කරන්න ක යංා.  න සිං ගන්නශකොට රපුදණු සියයට 

14,  15 ශපොලිය  ශනොශවයි,  ඒ  මාස හය සඳහා  අක් ශපොලියක් අය 

කරන්ශන්. 
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[ගත් කුමාර ශවල්ගම මහතා] 



2021  මාර්තු 24 

ගු කුමාස කවල්ගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
අක් ශපොලියක් අය කරන්ශන් නැහැ,  සමරපතුමා. හැම 

බැංකුවක න්ම ඒ ුහෛං අය කරනවා. හැබැයි,  ඒ ශගොල්ංන් 

කරන්ශන් ශමොකක්ෛ ෛන්නවාෛ? ඒ ශගොල්ංන් කරන්ශන් ඒ හය 

මාශසේ ුහෛං capital එකට ෛමනවා. ඒක තවති loan එකක් හැටියට 

ශෛනවා. එතශකොට අර මිකනිහා දවශරටම දවරයි. 

ශපොන කාරයාශගන් සල්ලි ගතිතා වාශේ තමයි. 

 
ගු  දිලුම් අමුුගම මහයත්ා (වාහයන නියාමනය  බ න සථ 

ප්රවාහයන ක ේවා හයා දුම්රිය මැදිරි හයා කමෝ ර් සථ කර්මාන්ත් 

සාජ අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு திளும் அமுணுகம - வொகன ஒழுங்குறுத்துமக, 

லபருந்துப் லபொக்குவரத்துச் லசமவகள் மற்றும் புமகயிரதப் 

தபட்டிகள் மற்றும் லமொட்டொர் வொகன மகத்ததொழில் 

இரொ ொங்க அமமச்சர்)  

(The Hon. Dilum Amunugama - State Minister of Vehicle 
Regulation, Bus Transport Services and Train  
Compartments and Motor Car Industry)  

ඒකට විසඳුමක් හැටියට ංංකා බැංකුශවුයි,  මහජාන 

බැංකුශවුයි දතාම අක් ශපොලියට ංක්ෂ තුනහමාරක් සෑම  route 

permit holder ශකශනකුටම දුන්නා. ඒ ක යපු ුහෛං ශගවා ගන්න 

තමයි ඒ ණය දුන්ශන්. ඒක තමයි ඒ ණය ශෛන්න ශහේතුව.  

 

ගු කුමාස කවල්ගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගත් රාජාය සමරපතුමනි,   ඒ ශක්  ශපොලිය සියයට කීයෛ? 

 

ගු නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිකත කාංය අවසානයි.  

 

ගු කුමාස කවල්ගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශපොඩ්ඩක් දන්න,  ගත් නිශයෝජාය කාානායකතුමනි. ගත් රාජාය 

සමරපතුමනි,  ඒ ශපොලිය කීයෛ?  

 

ගු නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ිරවා ශභෝජානය සඳහා සභාශේ වැඩ කටුතතු 

අතිහිටවිය ුතතුව රපශබනවා.  

 

ගු කුමාස කවල්ගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශපොඩ්ඩක් දන්න. ශපොලිය කීයෛ ක යංා ක යන්න,  ගත් රාජාය 

සමරපතුමනි. [බාශා ක රීමක්] - නැහැ,  නැහැ,  ඔබතුමා අක් 

ශපොලියක් ක යංා ක යන්ශන් කීයෛ? 

 

ගු නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කත්ණාකරංා ෛැන් කාාව අවසන් කරන්න. 

 

ගු දිලුම් අමුුගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
සියයට 7යි. 

ගු කුමාස කවල්ගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
සියයට 7යි. ෛැුති සියයට 8ක ශපොලියටති ගන්න පුළුවන් 

ශන්. එශහම න්  සියයට 4ක ශපොලියට ශෛන්න ඕනෑ. 

තුහන්නාන්ශසේංාශේ මිකත්රයකු හැටියටයි මම ශ් කාා කරන්ශන්. 

 

ගු නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෛැන් කාාව  අවසන් කරන්න,  ගත් මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු කුමාස කවල්ගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගත් නිශයෝජාය කාානායකතුමා මට කාාව අවසන් කරන්න 

ක යනවා ශන්.  

 

ගු නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ිරවා ශභෝජානය සඳහා සභාශේ වැඩ කටුතතු තාවකාලිකව 

අතිහිටවිය ුතතුව රපශබනවා. ඔබතුමාට අව ය න් ිරවා 

ශභෝජානශයන් පු ව කාාව කරන්න. 

 

ගු කුමාස කවල්ගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
කමක් නැහැ,   මශේ කාාව මා අවසන් කරනවා. ශබොශහොම 

ස්තුරපයි. 

 

ගු නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  

ිරවා ශභෝජානය සඳහා පස්වත් 1.30 වන ශතක් සභාශේ කටුතතු 

තාවකාලිකව අතිහිටුවනවා.  

 
රැ නවීම ඊ  අනුකූලව ත්ාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ.වා. 

1.30  නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා (ගු අාංගජන් සාමනාදන් 
මහයත්ා) කේ  වාපතිත්වකයන් නැවත් පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

[மொண்புமிகு அங்க ன் இரொமநொதன்] தமலமம வகித்தொர்கள். 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 
ගු නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Rohana Dissanayaka, please. You have nine 

minutes.  
 

[අ.භා. 1.30] 

 

ගු කසෝහයණ දි ානායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு லறொஹண திஸொநொயக்க)   
(The Hon. Rohana Dissanayaka)  
ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  මාර්ග ආරක්ෂණය 

ස්බන්ශශයන් වූ 2019 ඔක්ශතෝබර් 09 ිරනැරප අංක 2144/19 

ෛරන අරපවිශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ හා 2020 ජානවාච් 30 ිරනැරප අංක 

2160/33 ෛරන අරප විශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පළ කරු ංැබ,  
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පාර්ලිශ්න්තුව 

2021.03.10 ිරන දිරච්පති කරන ංෛ ශමෝටර් වාහන පනත යටශති 

නිශයෝග ක්රියාතිමක ක රීම ස්බන්ශශයන් වචන ස්වල්පයක් අෛ 

ශ් උතිතරීතර සභාශේදී කාා කරන්නට අවස්ාාව ංැබීම ගැන 

මම සතුටු වනවා.  

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ශ් ෛවස්වං රා වාහන 

අනතුත් වි ාං ගැටලුවක්ශවංා රපශබනවා. එම අනතුත් ය් 

ආකාරයක න් වළක්වා ගැනීම සඳහා අප කටුතතු කළ ුතතුයි. ශ් 

රශට් මාර්ග පුළුල් ක රීම හා ගමනාගමනය ශේගවති ක රීම සඳහා 

ශමන්ම ආරක්ක තව ගමන් ිනමන් යෑම සඳහා වන ශ් ක්රියාවලිශආදී 

නව වගන්රප,  නව නීරප රීරප සතුළති කරමිකන් ු දුු  පච්ිර එම 

ක්රියාවලියට අව ය ශේවල් සකස් කර ගැනීම දතා වැෛගති 

ශවනවා. ච්ය අනතුත් නිසා පැය 24ක් සතුළත අශේ  රශට් අට 

ශෛශනක් මිකය ගිහිල්ංා රපශබනවා. උතුර,  ෛකුණ,  නැ ශඟනහිර,  

බස්නාහිර සතුළු ුහළු රට පුරාම රපශබන මාර්ග පිළිබඳව අපි 

පුළුල්ව ශසොයා බැලුශවොති මාර්ගය ශෛපස ෛර් නය වන  ශේවල් 

ිරහා බංංා අශේ රශට් road safety ගැන හිතා ගන්න පුළුවන්. 

මාර්ග ශෛපසට unload කරන ශේවල් තමයි -කුණු ශගොඩවල් 

ශවන්න පුළුවන්, අපද්රවය ශවන්න පුළුවන්,  වාහන කෑලි ශවන්න 

පුළුවන්-   ච්යැදුත් මහතිමශයකුශේ සසට ෛර් නය ශවන්ශන්. ඒ 

ශේවල් ිරහා බැලුවාම මම හිතන විධියට ශමවැනි අනතුත් සිදුවීම 

එචරචර ගැටලුවක් ශනොශවයි. ශමෝටර් රා රවාහන 

ශෛපාර්තශ්න්තුව,  ශකොළඹ මහ නගර සභාව සතුළු ශ් රශට් 

සියලු  පළාති පාංන ආයතන,  රාශේයය ශල්ක් කාර්යාං,  සියලු  

රාජාය ආයතන වාශේම සමස්ත මහ ජානතාවති ශ් කටුතතු 

නවතිවා ගැනීම සඳහා එක් හඬක න් දිරච්පති ශවංා කටුතතු 

කරන්න ඕනෑ.  

ඊශආ-ශපශර්ෛා දන්ිරයාශේ රායිපූර්වං රපුදණු Legendsංාශේ 

අවසන් cricket match එක අපි බැලුවා. ඒ cricket match එශකන් 

අශේ Sri Lanka Legends කඩුඩායම අුශූරතාව ිරුවා. ඒ 

තරගාවලිය පැවැතිවුශඩු road safety ගැන ක යා දීමටයි. මාර්ග 

ආරක්ෂණය පිළිබඳව ක යා දීම තමයි ඒ තරගාවලිශආ main theme 

එක බවට පති වුශඩු. දන්ිරයාශේ රායිපූර්වං පැවැරප ඒ 

තරගාවලිශආදී බංාශපොශරොතිතු වුශඩු එක් පැතිතක න් ක්රිකට් 

ශසල්ං් කරන ගමන් ක්රීඩාව සංවර්ශනය කරන්නති, අශනක් 

පැතිශතන් මාර්ග ආරක්ෂණය පිළිබඳව ශංෝකයට පණිවුඩයක් 

ංබා දීමති. එය තමයි එහි රශාන කාරණය බවට පති වුශඩු. ඒ 

පණිවුඩය තමයි දතා වැෛගති ශවන්ශන්. මාර්ග ආරක්ෂණය ශ් 

ුතගශආ දතා වැෛගති කාරණයක් බවට පතිශවංා රපශබන බව මම 

ශ් ශවංාශේ  මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ෛැන් ශ් ගත් සභාශේදී විකල්ප මාර්ග සංවර්ශනය ගැනති 

ක ේවා. හංවැල්ං-ඔත්ශගොඩවතිත මාර්ගශආ යන containers වාශේ 

ශේවල් ිරහා බැලුවාම අපට ශපශනනවා, ශ් වාහනවංට 

පහු ශවන් යෑමට හැක  වන ආකාරයට මාර්ග සකස් ක රීම තුළින් 

අනතුත්ෛායක තතිතිව වළක්වා ගන්න පුළුවන් බව. ඒ සඳහා 

අව ය කටුතතු ක රීම දතා වැෛගති ශවනවා. අනතුත් සිදු වනවා අපි 

නිරන්තරශයන් ෛක නවා. කාරයක ගිය තාතිතා ශකශනක් සහ 

ඔුණශේ පුංචි ෛත්වා container එකක ගැටීම නිසා එතැනදීම මිකය 

ශගොස් සිටි ආකාරය අපි ෛැක්කා. ච්ය අනතුත් ශහේතුශවන් 

අවුත්ේෛකට 3, 000ක් පමණ මරණයට පති ශවනවා. ශ් ච්ය 

අනතුත් රමාණය අක් කර ගැනීම සඳහා රජායක් ව ශයන් අරපගත් 

ජානාධිපරප ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මැරපතුමා පුළුල් වැඩ පිළිශවළක් 

ශ් රශට් ක්රියාතිමක කරමිකන් පවරපනවා. ඒ සඳහා අව ය නීරප රීරප,  

වගන්රප සකස් කරමිකන් ශ් කටුතතිත ක්රියාතිමක ක රීම දතා 

වැෛගති ශවනවා. එතුමා ඒ කාර්යය ක රීශ්දී විකල්ප මාර්ග 

සංවර්ශනය ශවුශවන් කටුතතු ක රීමති දතා වැෛගති.  

රශට් රපශබන මාර්ග ඝනතිවය ිරහා බංන්න. ශංෝකශආ ිරුතණු 

රටවල්වං භූමික රමාණශයන් වර්ග ක ශංෝමීටරයකට සියයට 8ක් 

විතර රපශබන්ශන් මාර්ග. ඒ රටවං හැම පැතිශතන්ම මාර්ග 

රපශබනවා. ආතර් සී. ක්ංාක් මැරපතුමා ශ් රශට් ජීවති වුණු ශරේෂ්ඨ 

විෛයාඥශයක්. එතුමා මීට අවුත්දු ගණනාවකට දස්ශසල්ංා ක ේවා,  

ංංකාව සතුළු ශංෝකශආ රටවල්වං මාර්ග දිරශවන්ශන් හච්යට 

ශපොල් අතුවං රපශබන දරටු විධියට ක යංා. අෛ ඒ කාරණය 

යාාර්ායක් බවට පතිශවංා රපශබනවා.  ඒක අෛ පැහැිරලි 

ක යමනක් බවට පතිශවංා රපශබනවා. වනවශන් ශහෝ ශගොඩිනශ් 

ශහෝ -ශකොශහේ වුණති- මාර්ග දිරක රීශ්දී ඒ ක යමන අෛ 

යාාර්ායක් බවට පතිශවංා රපශබනවා. අරපගත් ජානාධිපරපතුමා,  

අශේ ගත් සමරපතුමන්ංා රුහ රජාය,  මාර්ග සංවර්ශන අධිකාච්ය 

හා එක්ව අෛ මාර්ග ක ශංෝමීටර් ංක්ෂයක් සංවර්ශනය ක රීශ් 

වැඩ පිළිශවළ ක්රියාතිමක කර රපශබනවා. ග්රාමීය මාර්ග ශකොන්ක්රීට් 

ක රීම ශමන්ම එම මාර්ග පුළුල් කර,  සංවර්ශනය ක රීම සඳහා වන 

වැඩ පිළිශවළකුති ඒ හා සමගාමීව ක්රියාතිමක ශවනවා. රවාහන 

අමාතය අශේ ගත් ගාමිකීක ශංොකුශේ මැරපතුමාති,  රාජාය අමාතය 

ගත් ිරලු් අුහණුගම මැරපතුමාති ශ් සියලු කාරණා පිළිබඳ ශහොඳ 

අව ශබෝශයක න් ුතතුව,  ශ් ක්ශෂේත්රය පිළිබඳ හසළ ෛැුමක් 

රපශබන විේවතුන්,  උගතුන්,  ුදේධිමතුන් සමඟ නිරන්තරශයන් 

සාකචරඡා කරංා,  ශ් ස්බන්ශශයන් ශංෝකශආ රපශබන වඩාති 

ශහොඳ රමශේෛ ශමොනවාෛ ක යංා ශසොයා බංා,  අෛ ඒ රමශේෛ 

අශේ රට තුළ පාවිචරචි කරමිකන් සිටිනවා.  

ඊශආ-ශපශර්ෛා පස්සර රශේ ශආදී බස් රායක් රපාතයකට 

ශපරළුණා. සාමානයශයන් අපි ච්යැදුත් මහතිමශයකුට ංයිසන් 

එක ශෛනශකොට ඒ අයශේ  රීර  ක්රපය,  සස් ශපනීම වාශේම 

ශවනති අසනීප තතිතිව රපශබනවාෛ ක යා පරීක්ෂා කර බංනවා 

ශන්. ඒ වාශේම,  මගීන් ශගන යන වාහනයක් පෛවන්න ඔුණ 

ු දුස්ශසක්ෛ,  රපස් ශෛශනකු,  හතළිස් ශෛශනකු,  ෛහ ශෛශනකු,  

පහශළොස් ශෛශනකු රැශගන රායක් පෛවන්න ඔුණට පුළුවන්ෛ 

ක යංාති ෛැන් අපි බංනවා. ඒක ශහොඳ වැඩ පිළිශවළක්,  ගත් 

නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි. අෛ ඒ ආකාරශයන්,  ච්යැදුරන්ට 

ශහොඳ ංයිසන් එකක් ංබා දීශ් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාතිමක 

කරංා රපශබනවා.  

අෛ ශබොශහෝ ශෛශනක් පච්සරය ගැන කාා කරනවා. සජාබ 

නායකයා පච්සර විනා යට එශරහිව ඊශයති picket එකක් 

කරනවා මම ෛැක්කා. තමන්ට බංය රපුදණු කාංශආ ඔවුන් 

පච්සරය ආරක්ෂා කරන්න ක සි ශෛයක් කශළේ නැහැ. මම ජීවති 

වන මාතශල් ිරස්්රික්කශආ ච්වර්ස්ටන් කංාපය ගැන කල්පනා 

කරංා බංන්න. ඒ අය ච්වර්ස්ටන් කංාපයට ගිහිල්ංාති කශළේ 

අමූලික ශබොත්වක්. එතැනට ගිහිල්ංා ශබෝඩ් අල්ංාශගන picket 

කළා. හැබැයි,  ච්වර්ස්ටන් කංාපශආ එවැනි පාච්සච්ක තතිතිවයක් 

සරප කරන්න කටුතතු කශළේ,  එෛා හිටපු නායක නායිකාශවෝ බව 

මා පැහැිරලිව ක යන්න ඕනෑ. ඒ කංාපශආ මන්ත්රීවච්ශයෝ  හය 

අශනක් අය ගිහිල්ංා තමයි ඒවා කශළේ. අෛ ඒ කංාපශආ ටිකට් 

කඩන්ශනති ඒ අය; වැටුේ ගන්ශනති ඒ අය; "දු්බර ජාන අයිතීන් 

ු රැකීශ් ජාාරපක සංවිශානශආ" නායකතිවය ෛරන්ශනති ඒ අය. 

ඒක අෛ සජාබශආ  ාා සමිකරපයක් වාශගයි. ජානතා විුහක්රප 

ශපරුහණති එශහමයි.  "අපි පච්සරය ු රක නවා" ක යංා ශබෝඩ් 

ගහනවා. ඒ වුණාට ක සිම ශවංාවක පච්සරය ආරක්ෂා ක රීම 

සඳහා වැඩක් කරංා නැහැ. ශ් කාරණය මම ඊශආ 

ශපොලිස්පරපතුමාටති ෛැු් දුන්නා. ජානාධිපරපතුමාටති ඒ ගැන 

ක ේවා. ජානාධිපරපතුමාශේ "ශස භාගයශආ ෛැක්ම" වැඩ පිළිශවළ 

තුළ ශ් රශට් පච්සරය ආරක්ෂා ක රීම සඳහා පළාති නවයට 

අව ය වැඩ පිළිශවළ සකස් කරංා රපශබනවා. ආඩුක්කාරතුමා 

හරහා රාශේයය ශල්ක් කාර්යාං මඟිුති,  රාජාය අං ය මඟින් ඒ 

ඒ ශෛපාර්තශ්න්තු,  අමාතයාං  හරහාති  පච්සරය ආරක්ෂා ක රීම 

සඳහා වූ වැඩ පිළිශවළ ක්රියාතිමක කරනවා.    
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මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ශ් අයට ෛැන් ඡන්ෛය සඳහා 

රසිේධියක් ංබා ගැනීශ් පුංචි වුවමනාවක් සරපශවංා රපශබනවා. 

ඒ නිසා ශකොශහේ ශහෝ තැනක රපශබන ගහක් ශකොළක් අල්ංාශගන 

ශමොකක් ශහෝ කාාවක් ක යනවා. නුහති ඒ අයම "අපිති උඹට,  

අපිති උඹට,  දිරච්ශආදීති අපි උඹට" ක යංා ඒ කාංශආ ගස්වං 

ශබෝඩ් ගහංා රපුදණා ඔබතුමාට මතක සරප.  

ශ් රශට් මාර්ග ආරක්ෂණය ස්බන්ශශයන් පනවන 

නිශයෝගවංට අපි හෛවරපන්ම එකඟව සහශයෝගය ංබා ශෛන බව 

රකා  කරමිකන්,  ම ශේ කාාව අවසන් කරනවා. ස්තුරපයි,  ගත් 

නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි.  

 

ගු නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Charles Nirmalanathan, please. You 

have 12 minutes.  
 

[பி.ப. 1.39] 

 

ගු චාල් න නිර්මලනාදන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சொள்ஸ் நிர்மலநொதன்) 
(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கலள, நன்றி. 

லமொட்டொர் வொகனச் சட்டத்தின்கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் 

ததொடர்பொன விவொதம் இங்கு 

நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றது. எமது நொட்டிலல தற்லபொது 

அதிகமொன வீதி விபத்துக்கள் நமடதபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. தற்தபொழுது உலகத்மத தகொலரொனொ 

மவரஸ் ஆட்டிப்பமடத்துக்தகொண்டிருக்கின்றது. இலங்மகயில் 

அதனுமடய இறப்பு வீதத்லதொடு ஒப்பிட்டுப் பொர்க்கும்லபொது, 

விபத்து மரணங்களும் ததொடர்ச்சியொக 

அதிகொித்துக்தகொண்டுவருவமதக் கொணலொம். இதற்குக் 

கொரணம் என்ன? உருவொக்கப்பட்ட சட்டங்கள் நமடமுமறயில் 

இல்மலயொ? அல்லது உொியவர்கள் உொிய முமறயில்  அவற்மற 

நமடமுமறப்படுத்தவில்மலயொ?  விபத்துக்களொல் ஏற்படுகின்ற  

மரணங்கள் ததொடர்பில் அரசொங்கம் அசமந்தப்லபொக்மகக் 

கமடப்பிடித்து வருகின்றது. விபத்து என்பது இயல்பொக 

நமடதபறுவது; அதற்குப் தபொறுப்புக்கூற முடியொது என்ற 

ொீதியில் அரசொங்கத்தினுமடய தசயற்பொடுகள் இருக்கின்றன. 

ஆகலவ, நொட்டில் விபத்துக்களொல் ஏற்படுகின்ற மரணங்கமளக் 

குமறப்பது ததொடர்பொக லபொக்குவரத்து அமமச்சு அதிக 

கவனம் தசலுத்த லவண்டுதமன்று இந்த லநரத்தில் 

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

கடந்த வொரம் தசவ்வொய்க்கிழமமயன்று மன்னொொில் பொொிய 

விபத்ததொன்று ஏற்பட்டது. தமலமன்னொர் பியர் பகுதியில் 

புமகயிரதக்கடமவதயொன்று இருக்கின்றது. அங்கு ஊழியர் 

ஒருவர் கடமமயில்  இருந்தும் புமகயிரதம் வரும்லபொது அவர் 

அக்கடமவமய மூடொததன் கொரணத்தினொல் பொடசொமல 

மொணவர்கமள ஏற்றிக்தகொண்டு தசன்ற லபருந்து 

புமகயிரதத்லதொடு லமொதியதொல் பொலச்சந்திரன் சருண் என்ற 

மொணவன் அந்த இடத்திலல பலியொனொன்; 23 லபர் 

படுகொயமமடந்தொர்கள். லபொக்குவரத்து அமமச்சினதும் 

தமலமன்னொர் பிரலதசத்தில் இருக்கின்ற தபொலிஸ் 

நிமலயத்தினதும் அசமந்தப்லபொக்குத்தொன் இந்த விபத்திற்கு 

முழுமமயொன கொரணமொகும்.  புமகயிரதக் கடமவயின் 

முழுப்தபொறுப்பும் தபொலிஸ் திமணக்களத்திற்கு 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. தபொலிஸ் திமணக்களத்தின் 

ஊடொகத்தொன் கொவலொளர்கள் நியமிக்கப்படுகிறொர்கள். 

அவ்வொறு நியமிக்கப்படுபவர்கமளச் சொியொன முமறயில் 

நிருவகிப்பது தபொலிஸ் திமணக்களத்தினுமடய கடமமயொகும். 

அந்த வமகயில், இந்த விபத்துக்கு தபொலிஸ் திமணக்களலம 

தபொறுப்புக்கூறலவண்டும். ஆகலவ, அரச திமணக்களங்களின் 

அசமந்தப்லபொக்கினொல் வீதி விபத்து மரணங்கள் ஏற்படுவமத  

உடனடியொக அரசொங்கம் கவனத்திதலடுத்து,  உொிய 

நடவடிக்மக எடுக்கலவண்டுதமன்று நொன் இந்த லநரத்தில் 

லகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன்.  

மன்னொர் மொவட்டத்தில் தமலமன்னொர் பியர், வவுனியொ 

மொவட்டத்தில் ஓமந்மத, முல்மலத்தீவு மொவட்டத்தில் 

மொங்குளம் பிரலதசத்தில் பனிக்கன்குளம் ஆகிய 

இடங்களிலுள்ள புமகயிரதக்கடமவகள் மக்களுக்கு 

ஆபத்தொனமவயொக இருக்கின்றன.  எனலவ, அந்தப் 

புமகயிரதக்கடமவகமள உடனடியொகப் 

பொதுகொப்பொனமவயொக அமமக்கும்படி நொன் லபொக்குவரத்து 

அமமச்சொின் ஆலலொசமனக்குழுக் கூட்டத்தில் லகட்டிருந்லதன். 

இந்தப் புமகயிரதக்கடமவகள் ததொடர்பொக லநற்று 

அமமச்சொினது கவனத்துக்கு நொன் தகொண்டுவந்லதன். 

நடவடிக்மக எடுப்பதொக அவர் கூறியிருக்கிறொர். அமத மிக 

விமரவில் எடுக்கலவண்டுதமன்ற விடயத்மத நொன் இந்த 

லநரத்தில் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன்.   

அலதலநரத்தில், வட மொகொணத்தில் இலங்மகப் 

லபொக்குவரத்துச் சமப ததொடர்பொக ஒருசில விடயங்கமளக் 

குறிப்பிடலவண்டும்.  வட மொகொணத்தில் இன்றுவமர 

பிரொந்திய முகொமமயொளர் நியமிக்கப்படவில்மல. மூன்று 

மொதங்களுக்கு முன்பு நொன் இலத சமபயில் லகட்டலபொது, 

“நொங்கள் மிக விமரவில் நியமனம் வழங்குலவொம்” என்று 

இரொ ொங்க அமமச்சர் அவர்கள் உறுதியளித்திருந்தொர். 

ஏற்கனலவ ஒரு நியமனம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அந்த நியமனம் 

ஏன் இரத்துச் தசய்யப்பட்டததன்று  ததொியவில்மல.  ஆனொல், 

ஆளுங்கட்சிக்குள்ளிருக்கின்ற இரண்டு அரசியற் 

பிரமுகர்களுக்கிமடயில் ஏற்பட்ட மனஸ்தொபம் 

கொரணமொகத்தொன் அது இரத்துச் தசய்யப்பட்டதொக நொன் 

அறிகிலறன். இருந்தொலும், அந்த நியமனத்மத வழங்குவதற்குத் 

தயவுதசய்து நடவடிக்மக எடுக்கலவண்டும்.  ஏதனன்றொல், வட 

மொகொணத்தில் இலங்மகப் லபொக்குவரத்துச் சமபயினுமடய 

லசமவகள் மக்களுக்கு, பொடசொமல மொணவர்களுக்கு, அரச 

ஊழியர்களுக்குப் லபொதுமொனதொக இல்மல.  ஏதனன்றொல், 

குமறந்தளவிலொன லபருந்துகமள மவத்துக்தகொண்டு 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட லசமவகமளத்தொன் வழங்குகின்றன.  வட 

மொகொணத்திலிருக்கின்ற 7 டிப்லபொக்களுக்கும்  தபொறுப்பொக 

இருக்கலவண்டிய பிரொந்திய முகொமமயொளர் பதவி 

தவற்றிடமொக இருப்பதனொல் பல பிரலதசங்களில் இலங்மகப் 

லபொக்குவரத்துச் சமபயில் பணிபுொிகின்ற பணியொளர்கள் முதல்  

தபொதுமக்கள், மொணவர்கள், ஆசிொியர்கள் என அமனவரும் 

சிரமங்கமள எதிர்லநொக்கிக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.  அந்த 

வமகயில், மிக விமரவில் வட மொகொணத்துக்குொிய பிரொந்திய 

முகொமமயொளமர நியமிக்க லவண்டும்.  அவர் வட 

மொகொணத்தில் இலங்மகப் லபொக்குவரத்துச் சமபயில் 

பணிபுொிகின்ற ஒருவரொக இருக்கலவண்டும் என்பது 

எங்களுமடய லகொொிக்மகயொகும்.   

தற்தபொழுது அநுரொதபுர மொவட்டத்திலிருக்கின்ற பிரொந்திய 

முகொமமயொளர்தொன் வட மொகொணத்மதயும் பொர்க்கின்றொர். 

அவர் அண்மமயில் இடமொற்றதமொன்மறச் தசய்திருந்தொர். 

ஆர். றணிஸ் என்ற பணியொளமர மன்னொர் லபொக்குவரத்துச் 

சமபயிலிருந்து வவுனியொ லபொக்குவரத்துச் சமபக்கு 

தன்னுமடய தசொந்த விருப்பத்தில் இடமொற்றம் 

வழங்கியிருந்தொர். அங்குள்ள பணியொளர்கள் என்மனச் 

சந்தித்து இமதக் கூறியிருந்தொர்கள். அந்த இடமொற்றத்மத 

வழங்குவதற்கு இந்தப் பிரொந்திய முகொமமயொளருக்கு 
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எந்தவிதமொன அதிகொரமும் இல்மல. தனக்கு 

அதிகொரமில்லொதலபொதும், எந்தவிதக் குற்றச்சொட்டும் இல்லொத 

அந்தப் பணியொளமர வவுனியொ மொவட்டத்துக்கு இடமொற்றம் 

தசய்திருக்கின்றொர்.  நொன் ஏன் இமதக்கூற விரும்புகின்லறன் 

என்றொல், இந்த வட மொகொணப் பிரொந்திய முகொமமயொளர் 

நிரந்தரமொக இல்லொத கொரணத்தினொல், வட மொகொணத்தில் 

பணிபுொிகின்ற இலங்மகப் லபொக்குவரத்துச் சமப ஊழியர்கள், 

மக்கள் என அமனவரும் மிகவும் பொதிப்புக்கு உள்ளொகி 

வருகின்றொர்கள் என்பதற்கொகத்தொன். தமலமமத்துவ நிர்வொகக் 

கட்டமமப்பு இல்லொத கொரணத்தினொல் அங்கு பல 

குமறபொடுகள் கொணப்படுகின்றன. அவற்மற நிவர்த்தி 

தசய்யக்கூடிய வமகயில் மிக விமரவில் இந்த நியமனத்மத 

வழங்கலவண்டுதமன்று நொன் லபொக்குவரத்து அமமச்சமரக் 

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.   

அடுத்ததொக,  இலங்மகயில் பொதிக்கப்பட்ட மக்கள் சொர்பொக 

பிொித்தொனியொ அரசொங்கத்தினொல் லநற்மறய தினம் ஐ.நொ. 

மனித உொிமமப் லபரமவயில் ஒரு பிலரரமண 

தகொண்டுவரப்பட்டது. அந்தப் பிலரரமணயில் பொதிக்கப்பட்ட 

தமிழ் மக்கள் எதிர்பொர்த்த விடயங்கள் இல்லொவிட்டொலும்கூட, 

இலங்மகயில் தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட அநீதிக்கொக அந்தப் 

பிலரரமணமயக் தகொண்டுவந்த பிொித்தொனியொ 

அரசொங்கத்துக்கும் அலதலநரத்தில், இலங்மகத் தமிழ் 

மக்களுக்கு ஏற்பட்ட அநீதிக்குக் குரல்தகொடுக்கும் முகமொக 

அதற்கு ஆதரவொக வொக்களித்த 22 நொடுகளுக்கும் நடுநிமல 

வகித்த நொடுகளுக்கும் பொதிக்கப்பட்ட மக்கள் சொர்பொக எங்களது 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறொம்.   

2019ஆம் ஆண்டு இலங்மகயில் ஈஸ்டர் குண்டுத்தொக்குதல் 

நமடதபற்றது. இன்றிலிருந்து வருகின்ற இரண்டொவது 

ஞொயிற்றுக்கிழமம ஈஸ்டர் ஞொயிறொக இருக்கிறது. 

இத்தொக்குதல் இடம்தபற்று இரண்டு வருடங்கள் 

பூர்த்தியமடயவிருக்கின்ற நிமலயில், அரச புலனொய்வுத்துமறக் 

கட்டமமப்பு முழுமமயொகவுள்ள தமலநகமர அண்டிய 

தகொழும்பு மற்றும் இதர  பிரலதசங்களில் நடந்த 

குண்டுத்தொக்குதல்கமள வழிநடத்தியவர்கள் யொர்? என்பமத 

இன்றுவமர கண்டுபிடிக்க முடியொத நிமலயில் தற்லபொமதய 

அரசொங்கம் இருக்கின்றது; அதன் புலனொய்வுத்துமற 

இருக்கிறது.  இதன் உண்மமயொன சூத்திரதொொி யொர்? இந்தக் 

குண்டுத்தொக்குதலுக்குொிய திட்டத்மத வகுத்தவர்கள் யொர்? ஏன், 

அவ்வொறு தசய்தொர்கள்? என்பமத இந்த அரசொங்கம் 

கண்டறியொது என்ற கொரணத்துக்கொக, இத்தொக்குதல் 

இடம்தபற்று இரண்டு வருடங்களுக்குள் கொர்டினல் தமல்கம் 

ரஞ்சித் ஆண்டமக அவர்கள் இதுததொடர்பில் ஒரு சர்வலதச 

விசொரமண லவண்டுதமன்று லகொொியிருக்கிறொர்.  

2009ஆம் ஆண்டு எங்களுமடய பிரலதசத்தில் ஓர் 

இலட்சத்துக்கும் லமற்பட்ட மக்கள் தகொல்லப்பட்டொர்கள்; 

சர்வலதசத்தில் நமடதபறொத விதத்தில் அநீதி 

இமழக்கப்பட்டது.  இவற்றுக்கு நீதி லவண்டும்; 

தபொறுப்புக்கூறல் லவண்டும்; இந்த நொட்டில் தமிழர்கள் 

சுதந்திரமொக வொழ லவண்டும் என்பமத முன்னிறுத்தி தமிழ்த் 

தரப்பினர்  ஒரு சர்வலதச விசொரமணமயக்  லகட்டிருந்தொர்கள். 

ஐ.நொ. மனித உொிமமகள் லபரமவயில் முன்மவக்கப்பட்ட 

பிலரரமணயில், “சர்வலதச விசொரமண” என்ற தசொல் 

நீக்கப்பட்டிருந்தொலும், இதன்மூலமொக இலங்மக அரசொங்கம் 

ஒரு விடயத்மதப் புொிந்துதகொள்ள லவண்டும். 2009ஆம் 

ஆண்டும் அதற்கு முற்பட்ட கொலப் பகுதிகளிலும் இங்கு தமிழ் 

மக்களுக்கு ஏற்பட்ட அநீதிகளுக்கு இலங்மக அரசொங்கம் 

சர்வலதசத்திடம் தபொறுப்புக்கூறக் கடமமப்பட்டிருக்கிறது.  

இலங்மகயொனது சீனொவினுமடய ஒரு மொநிலம் லபொன்று 

இன்று இருக்கின்றது என்பமதயும் பங்களொலதஷ் நொட்டிடம் 

கடன் லகட்கின்ற அளவுக்கு இலங்மகயினுமடய நிமல 

இருக்கின்றது என்பமதயும் இந்த நொட்டினுமடய சிங்கள 

ஆட்சியொளர்களும் அரசொங்கமும் இந்த அரசொங்கத்மத 

அமமத்த மக்களும் புொிந்துதகொள்ள லவண்டும். பங்களொலதஷ் 

நொட்டுக்குப் லபொய் இலங்மகக்கு கடன் வழங்குமொறு 

லகட்கின்ற அளவுக்கு இலங்மகயினுமடய தபொருளொதொரம் 

இருக்கிறது. இந்த நொட்டின் தபொருளொதொரம் இப்படிலய 

தசன்றொல், இலங்மகயொனது முற்றுமுழுதொக லசொமொலியொ 

லபொன்றததொரு நொடொக மொறும்; அதற்கு இந்த 

ஆட்சியொளர்களுமடய தசயற்பொடுகள் வழிவகுக்கும் என்பமத 

நொன் இந்த லநரத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்லறன். நொன் 

ஏற்தகனலவ கூறியதுலபொல, வீதி விபத்துக்களின்லபொது 

ஏற்படுகின்ற மரணங்கள் ததொடர்பில் அரச திமணக்களங்கள் 

மற்றும் அதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் 

உடனடியொகக் கவனம்தசலுத்தி, அவற்மறத் தடுப்பதற்குொிய 

நடவடிக்மககமள எடுக்க லவண்டுதமன்று லகட்டு, எனது 

உமரமய நிமறவுதசய்கின்லறன்.  

 

ගු නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Shantha Bandara. You have nine 

minutes.   
 
 

 [අ.භා. 1.51] 

 
ගු ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சொந்த பண்டொர) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ශමෝටර් වාහන පනත 

යටශති වූ නිශයෝග පිළිබඳ තමයි අෛ අප සාකචරඡා කරන්ශන්.  එම 

මාතතකාව ගැන කාා කරන්න ශපර මම ශ් කාරණය ක ව 

ුතෑ තුයි. මට ශපර කාා කළ ගත් චාල්ස් නිර්මංනාෛන් මන්ත්රීතුමා 

ශ් සභාවට වැරැිර ශතොරතුත් දිරච්පති කළා. එතුමා අෛති ක ේවා,  

ුතේශය පැවරප කාංශආ උතුත්,  නැ ශඟනහිර ශෛමළ ජානතාව මරා 

ෛැ්මා ක යංා. නුහති අශේ රජායන්,  -විශ ේෂශයන් ත්රස්තවාෛය 

නිමාවට පති කරන කාංශආ රපුදණු මහින්ෛ රාජාපක්ෂ 

මැරපතුමාශේ නායකතිවශයන් ුතති අශේ රජායති,   ඊට ශපර පැවැරප 

චන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක කුමාරතුංග මැරපනිය නායකතිවය දුන් 

ශපොදුජාන එක්සති ශපරුහණු රජායති- ශ් රශට් රපුදණු ්ශල්චරඡ 

ත්රස්තවාෛය පරාජායට පති කරන්න උතිසාහ ෛැත්වා මිකස කවෛාවති 

ශෛමළ ජානතාවශගන් පළිගතිශති නැරප බව මම එතුමාට මතක් 

කරන්න ඕනෑ.  

උතුත්,  නැ ශඟනහිර රශේ වං දන්න අහිංසක ජානතාව ගැන 

ශසොයා බංා,  ඒ අයශේ ජීවශනෝපාය වුණු කතක කර්මාන්තයට 

සිච්මාශවෝ බඩුඩාරනායක මැරපනියශේ කාංශආ ෛක්වපු අුග්රහය 

අපි ශ් අවස්ාාශේ සිහිපති කරන්න ඕනෑ. අශේ ආඩුක් ශකොයි 

අවස්ාාවකවති උතුත්,  නැ ශඟනහිර ෛමිකළ ජානතාව ඝාතනය කශළේ 

නැහැ. ඒ වාශේම අශේ ආරක්ෂක හුහෛා කුමන අවස්ාාවකවති 

අහිංසක ෛමිකළ ජානතාව ඝාතනය කරන්න රපයා එවැනි 

උතිසාහයක්වති ෛැත්ශේ නැහැ. නිර්මංනාෛන් මන්ත්රීතුමන්ංා 

වැනි අය එවැනි අසතය ශේවල් ක යංා ඒවා සමාජාගත කරනවා. 

ඒවාට අපි උතිතර ශෛන්ශන්ති නැහැ. එතුමන්ංා ඒ අසතය කාා 

ජාාතයන්තරයට ශගනයනවා. හැබැයි,  ජාාතයන්තර නීරප 

උල්ංංඝනය කරමිකන් එෛා එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාිරන් සිංහං,  ෛමිකළ හා 

ුහස්ලි් ජානතාව මරා ෛමපු ආකාරය ගැන එතුමන්ංා ශ් සභාශේ 

531 532 

[ගත් චාල්ස් නිර්මංනාෛන් මහතා] 
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කාා කරන්ශන් නැහැ. ශබ ේශයාශේ ුහදුන් මල්කඩ වුණු ජාය ශ්රී 

මහ ශබෝධියටති,  ෛළෛා වහන්ශසේ වැඩ සිටින ෛළෛා මාලිගාවටති 

එෛා එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාිරන් පහර දුන්නා. ඔවුන් ආගමිකක ස්ාාන 

කීයකට න් පහරදීංා අශේ රශට් අහිංසක ජානතාව එෛා අුහ අුහශේ 

මරා ෛැ්මා ෛ? ජාාතයන්තර නීරපය අුව,  ුතේශයක් රපිනයදීවති 

ආගමිකක ස්ාානවං ආගමිකක කටුතතු කරමිකන් සිටින අහිංසක 

ජානතාව මරා ෛමන්න බැහැ. එෛා එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාිරන් 

කාතිතන්කුඩි පල්ලිශආ යාඥා කරමිකන් සිටි දස්ංා් භක්රපකයන්ට 

ශවඩි රපයංා මරා ෛැ්මා. අහිංසක මිකනිස්ු  දන්න ග්මානවංට 

ගිහිල්ංා ඒ අය කපා ශකොටා මරා ෛැ්මා. අ්මාශේ අශති හිටපු 

පුංචි ෛත්වා බශංන් අරශගන,  ඒ අ්මාටයි,  තාතිතාටයි ශේන්න ඒ 

ෛත්වා හූු පැටිශයක් වාශේ ිනතිරපවං ගහංා,  සඳන්වං ගහංා 

මරා ෛැ්මා. ඒවා ගැන කවුෛ කාා කරන්ශන්? සිංහං සහ අශේ 

අශනක් ජාාතීන්ට සිේශ වුණු අසාශාරණය ගැන එතුමන්ංා කාා 

කරන්ශන් නැහැ. එතුමන්ංා හැම ෛාම ක යනවා,  ෛමිකළ ජානතාව 

මරා ෛැ්මා ක යංා. අශේ ආඩුක් ක සිවක්,  අශේ හුහෛා අං වං 

ක සිම ශකශනක් මාුක ක ශමශහුතමක් කළා මිකසක්,  ෛමිකළ 

ජානතාවට හිංසාවක්,  පීඩාවක් කශළේ නැහැ.  

  උතුත්,  නැ ශඟනහිර සංවර්ශනය ශවුශවන් අශේ රජායන් 
වි ාං ුහෛංක් ශවන් කළා. මාර්ග පේශරපය සහ විදුලිය සතුළු 
අශනකුති යටිතං පහු ක්වං එෛා තතිතිවයයි,  අෛ තතිතිවයයි 
සසඳා බංන්න ක යංා මම විපක්ෂශආ ගත් මන්ත්රීතුමන්ංාට 
ක යනවා. තව අක් පාක් සරප. ඒවා ගැන කාා කරන්න. හැබැයි 
තුහන්නාන්ශසේංා අශේ රට අපකීර්රපයට පති ශවන විධියට කාා 
කරන්න එපා. ජාාතයන්තරශආ රටවල් අපි කාා කරන ශේවල් ිරහා 
බංංා,  අශේ ෛැු්දී් ිරහා බංංා තමයි කටුතතු කරන්ශන්. 
තුහන්නාන්ශසේංා කඩුඩාය් ව ශයන් එකතුශවංා එෑ් රටවංට 
ක යන කාරණා නිසා තමයි අශේ රට ය් අවස්ාාවංදී අපහු තාවට 
පති ශවංා රපශබන්ශන්. ඊශආ ජිනීවාවං පැවැරප ඡන්ෛ විමසීම ගැන 
වුණති අපි කංබං ශවන්න ඕනෑ නැහැ. මානව හිමිකක් 
කවුන්සංශආ සාමාජික රටවල් 47න් රටවල් 25ක්ම ඒ 
ශයෝජානාවට පක්ෂ වුශඩු නැහැ. ඒකට පක්ෂව ඡන්ෛය දුන්ශන් 
රටවල් 22යි.  රශට් ආර්ථිකය  ිරුතණු කරමිකන්,  රජාාතන්ත්රවාෛය 
තවදුරටති  ක්රපමති කරමිකන් අරපගත් ජානාධිපරපතුමාශේ සහ 
අගමැරපතුමාශේ නායකතිවය තුළ ශ් ආඩුක්ව  ක්රපමතිව 
දිරච්යට යනවාය ක යන කාරණය මම එතුමන්ංාට මතක් කරන්න 
කැමැරපයි.  

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  අෛ ිරන ශමෝටර් වාහන 

පනත යටශති දිරච්පති කර සරප නිශයෝග පිළිබඳ අපි සාකචරඡා 

කරනවා. අශේ රශට් ජානතාව ශ් වන විට ුහුණණ ශෛන බරපතළම 

ගැටලුව තමයි,  ශ් මාර්ග අනතුත්. අෛ පුවති පතිවං පළ වී 

රපශබනවා,  පු ගිය පැය 24 තුළ විතරක් මාර්ග අනතුත් නිසා ජීවිත 

9ක් නැරප ශවංා රපශබනවා ක යංා. ඒ,  මාශයයට වාර්තා වුණු 

රමාණය විතරයි. සමහර විට ඒ සංයාව තව වැඩි ශවන්නති 

පුළුවන්. මම පාර්ලිශ්න්තුශේදී ඒ ස්බන්ශශයන් ර ්නයක් 

සුණවා. අෛාළ අමාතයතුමා ඒ ර ්නයට  උතිතර දුන්නා. මාර්ග 

අනතුත් නිසා වාර්ක කව අශේ රශට් 2, 000කට වැඩි පිච්සක් 

ජීවිතක්ෂයට පති ශවනවා. ඒ නිසා මාර්ග අනතුත් මැඬන ම,  ඒවා 

අවම ක රීම ස්බන්ශව  ශ් පාර්ලිශ්න්තුශේ ෛැඩි අවශානය 

ශයොුහ ශවන්න ඕනෑ.  

ශකොවිඩ් වසංගතශයන් ශ් ශවනශකොට අශේ රශට් 560 

ශෛශනක් විතර තමයි ජීවිතක්ෂයට පති ශවංා රපශබන්ශන්. අරපගත් 

ජානාධිපරපතුමාශේ නායකතිවය තුළ,  අගමැරපතුමාති,  අශේ ශස ය 

අං ති,  ආරක්ෂක අං  සියල්ංති ක්රියාතිමක ශවංා මාශයවංති,   

අශනක් සියලු ශෛනාශේති සහශයෝගය අරශගන එම වසංගතය 

පාංනය ක රීමට අව ය කාර්ය භාරය හච්යාකාරව දෂ්ට කළ නිසා 

අපට එය පාංනය කර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ භයානක ශකොවිඩ්-

19  වයිරසය නිසා අශේ රශට් ජීවිතක්ෂයට පති ශවංා රපශබන්ශන් 

ෛහසකටති අක් සංයාවක්. හැබැයි    ,  මාර්ග අනතුත් නිසා අෛ අශේ 

රශට් වි ාං පිච්සක් ජීවිතක්ෂයට පති ශවනවා. පු ගිය ිරශනක 

බදුල්ශල් වුණු අනතුරති දතාම ශ ෝචනීය සිදුවීමක්. ගත් නිශයෝජාය 

කාරක සභාපරපතුමනි,  මම ඔබතුමා මඟින් ගත් 

කාානායකතුමාශගන් දල්න මක් කරනවා,  අපි හතිවන 

පාර්ලිශ්න්තුශේදී කළා වාශේ මාර්ග අනතුත් ස්බන්ශව විශ ේෂ 

කාරක සභාවක් අනිවාර්යශයන්ම පති කරුහ ක යංා. ශමොකෛ,  එය 

පුළුල් විෂයයක්. එවැනි කාරක සභාවක් පති කර,  මාර්ග සංවර්ශන 

අධිකාච්ය,  ශපොලිස් ශෛපාර්තශ්න්තුව,  විශ ේෂශයන් ශ්රී ංංකා 

ගමනාගමන මඩුඩංය,  මාර්ගස්ා මගී රවාහන අධිකාච්ය වැනි 

ශමම විෂයට අෛාළ සියලුම අං  ශගන්වා ශ් පිළිබඳව පුළුල් 

සාකචරඡාවක් කර,  ඒ ස්බන්ශශයන් රපශබන නීරප රීරප අෛට 

ගැළශපන පච්ිර ශවනස් කළ ුතතුයි. වහාම අපි ඒ කටුතතිත කළ 

ුතතුව රපශබනවා. එය,  පාර්ලිශ්න්තුශේ සිටින අපි සියලුශෛනාශේම 

වගකීමක්. හැම අවුත්ේෛකම 2, 000කට වැඩි පිච්සක් ශ් මාර්ග 

අනතුත්වලින් දතාම අමාුක ක විධියට ජීවිතක්ෂයට පති ශවනවා. 

එවන් තතිතිවයක් යටශති,  මාර්ග අනතුත් අවම ක රීම ස්බන්ශව 

අශේ අවශානය ශයොුහ ශනොශවනවා න්,  ඒක අශේ අක් පාක්වක්. 

ඒ නිසා මම  නැවතති දල්ංා සිටිනවා,  කත්ණාකර ශ් 

ස්බන්ශශයන්  විශ ේෂ කාරක සභාවක් පති කරන්න ක යංා. ඒ 

තුළින් අශේ ගත් මන්ත්රීවත්න්ශේ ශයෝජානා හා අෛහස් ෛ අරශගන 

අපි නව රමශේෛ හෛන්න ඕනෑ. 

සමහර අයට කරන්න ක සිම ශෛයක් නැරප නිසා තමයි ය් 

අවස්ාාවං ච්යැදුත් බංපත්රයක් ගන්ශන්. ශබොශහෝ ච්යැදුරන් 

දතාම වගකීශමන් කටුතතු කරනවා. නුහති  සමහර අයට නවීන 

වාහන පිළිබඳව,  නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳව රපශබන ෛැුම අක්යි. 

ඒ නිසා ච්යැදුරන් තුළ ආකල්පමය ව ශයුති ශංොකු ශවනසක් 

සරප කරන්න ඕනෑ. ඊළඟට,  ඔවුන්ශේ විනය පැතිශතුති ෛැඩි 

ශවනසක් සරප විය ුතතුයි. ඒ ස්බන්ශවති වැඩ පිළිශවළක් ිරයති 

කළ ුතතුයි. මාර්ග අනතුත් අවම කර ගැනීම සඳහා වූ නි ්චිත වැඩ 

පිළිශවළකට යෑම තුළින් තමයි  අපට ශ් ර ්නයට විසඳුමක් 

ශසොයා ගන්න පුළුවන්. ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ඒ 

නිසා නැවතති අප විශ ේෂශයන්ම ගත් කාානායකතුමාශගන් 

දල්න මක් කරනවා,  හතිවන පාර්ලිශ්න්තුශේ රපුදණා වාශේ,  

මාර්ග අනතුත් අවම ක රීම සඳහා වූ පාර්ලිශ්න්තු විශ ේෂ කාරක 

සභාවක් ශ් සඳහා පති කරන්න ක යංා. ස්තුරපයි.  

 
ගු නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. I will forward your request to 

the Hon. Speaker.  

The next speaker is the Hon. Anura Dissanayaka. You 
have seven minutes.     

 
[අ.භා. 1.59]  

 
ගු අනුස දි ානායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  රවාහනය පිළිබඳව,  

මාර්ග අනතුත් පිළිබඳව ශගොඩක් ශේවල් කාා කරන්න රපුදණති,  

මම ඒ පිළිබඳව දීර්ඝව කාා කරන්න බංාශපොශරොතිතු ශවන්ශන් 

නැහැ. මට ංැබී රපශබන්ශන්ති විනාඩි හතයි. ඒ ශකටි කාංය තුළ 

විශ ේෂ කත්ණක් -එය රවාහන අමාතයාං යට අෛාළ නැහැ.- 

පිළිබඳව ශ් ගත් සභාශේ අවශානය ශයොුහ කරවන්න මා 

කැමැරපයි.  
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පාර්ලිශ්න්තුව 

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  පු ගිය කාංශආ 

ශකොළඹ නගරය ංස්සන ක රීම සඳහා වයාපතරපයක් ක්රියාතිමක 

වුණා. එම වයාපතරපශආ රරපලංයක් හැටියටයි නිෛහස් චතුරරය 

ආසන්නශආ ආශක්ඩ් සාේපු සංකීර්ණය ශගොඩනගු ංැුදශේ. 

ආශක්ඩ් සාේපු සංකීර්ණය ශගොඩනැගීම සඳහා ත්පියල් මිකලියන 

700කට වැඩි ුහෛංක් නාගච්ක සංවර්ශන අධිකාච් ය විසින් 

මහජානයාශේ ශනය වැය බරක් හැටියට ෛරා රපශබනවා. 

විශ ේෂශයන්,  ුහතුරාජාශවං වි ාං කුණු කන්ෛක් ශගොඩ ගැශසමිකන් 

රපිනයදීති,  අවසානශආදී එම කුණු කන්ෛ පුපුරා මිකනිු න් මිකය යන 

තතිතිවයක් සරප වී රපිනයදීති ඒ ශේංාශේ ආඩුක්ශේ රුහතාව 

වුශඩු ශ් ආශක්ඩ් සාේපු සංකීර්ණය ශගොඩනැගීම සහ එහි 

අංංකාරතිවයයි.  

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ංංකාශේ දපදුණු,  

දන්ිරයාශේ චිත්රපටවං වැඩිපුර රඟපාන රංගන වනල්පිනියක් එම 

සාේපු සංකීර්ණය ශගොඩනැඟුවාට පු ව එහි ආේප අශළවි කරන 

කඩයක් -සාේපුවක්- ආර්භ කළ බව මට මතකයි. ඒ කාංශආ 

ෛැනගන්න ංැුදණා,  ඒ කඩශආ ආේපයක් ත්පියල් 400යි ක යංා . 

ඒශකන් ශපන්ු් කරන්ශන් එම සාේපු සංකීර්ණයට ෛරන ංෛ 

වැය ආේපයක් හරහා ශහෝ අය කරගන්න උතිසාහ ෛරන බවයි.  

වර්තමාන ජානාධිපරපවරයා තමයි එතශකොට රාජාය ආරක්ෂක හා 

නාගච්ක සංවර්ශන අමාතයාං ශආ ශල්ක්වරයා ව ශයන් කටුතතු 

කශළේ. පු ගිය ෛවසක එතුමා රකා  කර රපුදණා,  එතුමා ශකොළඹ 

නගරය ංස්සන කරන්න,  ඒ පච්සර පේශරපය අංංකාර කරන්න 

වැඩ කළා ක යංා. එහි එක සංශක්තයක් තමයි,  නාගච්ක සංවර්ශන 

අධිකාච්ය මිකලියන 700කට වඩා වැය කරංා දිරකරන ංෛ ශ් 

ආශක්ඩ් සාේපු සංකීර්ණය. 

ෛැන් ඒකට ශමොකෛ වුශඩු? ෛැවැන්ත වියෛමක් ෛරා දිර කරපු ඒ 

සාේපු සංකීර්ණය නාගච්ක සංවර්ශන අධිකාච්යට නඩතිතු 

කරගන්න බැච් තරශ් බරක් වුණා; වාර්ක කව පාක් වුණා. නුහති,  

ආඩුක්ව තීරණය කශළේ ශමොකක්ෛ? මා ෛන්නා පච්ිර කැිනනට් 

මඩුඩංය ඒ ස්බන්ශශයන් තීන්දුවක් ගතිශති නැහැ. කැිනනට් 

සමරපවත්න් කවුත්වති ෛැන් ශ් ගත් සභාශේ නැහැ. හිටපු 

සමරපවත්න් තමයි දන්ශන්.  

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ෛැන් එම සාේපු 

සංකීර්ණය අශ ෝක පරපරශේ මහතාශේ ශසොෆ්ට්ශංොජික් 

ආයතනයට අවුත්දු 10කට බදු දී රපශබනවා. ඒ බදු දුන්ශන් 

ශමොකක්ෛ? ආඩුක්ශේ ශේපළක්. හැබැයි,  ආඩුක්ව බංයට ආශේ 

ශකොශහොමෛ? රාජාය ශේපළ ආරක්ෂා කරන,  රාජාය ස්පතිවං 

ුහරකත්වන්,  ුහර බල්ංන් ශංස තමයි ආඩුක්ව බංයට ආශේ. 

ශමහිදී "බල්ංන්" ක යන්ශන් වැරැිර අෛහසින් ශනොශවයි,  ගත් 

නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි. එශහම ක යංා තමයි ආඩුක්ව 

බංයට ආශේ. හැබැයි,  අශේ සාේපු සංකීර්ණති බදු ශෛනවා. ජාාරපක 

ස්පති ආරක්ෂා කරනවා ක යංා ආපු ආඩුක්වක් තමයි,  

තුහන්නාන්ශසේංාශේ ආඩුක්ව. නාගච්ක සංවර්ශන අධිකාච්ය 

සතුව රපුදණු ආශක්ඩ් සාේපු සංකීර්ණය බදු දීම 

තුහන්නාන්ශසේංාශේ ජාන වරමති එක්ක ස්බන්ශ වන්ශන් 

ශකොශහොමෛ? ඒක පළුහවැනි ර ්නය. එය බදු දුන්ශන් 

ශකොශහොමෛ? ඒක ශෛවැනි ර ්නය. ගත් නිශයෝජාය කාරක 

සභාපරපතුමනි,  රාජාය ශේපළක් බදු ශෛනවා න් විවතත ශටන්ඩර් 

පටිපාටියක් අුගමනය කරන්න ඕනෑ. "ශ් සාේපු සංකීර්ණය 

රජාය සතු ආයතනයක්. එය ශමතර් කාංයකට බදු දීම සඳහා අපි 

කටුතතු කරශගන යනවා. එම නිසා ඒ සඳහා දල්ලු්කත්වන්ට 

එන්න ක යන්න. වැඩිම දල්ලුමට ශෛන්න" ක යන රමශේෛයටයි 

කටුතතු කරන්න ඕනෑ. මම ෛැන් ක යනවා,  නාගච්ක සංවර්ශන 

රාජාය අමාතයවරයා වන නාංක ශගොඩශහේවා මහතිමයා ශ් 

ස්බන්ශශයන් පාර්ලිශ්න්තුවට රකා යක් කරන්න ඕනෑ බව. 

ආශක්ඩ් සාේපු සංකීර්ණය බදු දීම සඳහා විවතත ශටන්ඩර් 

කැඳවීමක් කළාෛ,  ඒ සඳහා දිරච්පති වු ශඩු කවර කවර සමාග් ෛ,  

ඒ ඒ සමාග් දිරච්පති කශළේ ශකොයි ශකොයි මිකං ගණන් ෛ,  

ශසොෆ්ට්ශංොජික් සමාගම ශතෝරා ගු ංැුදශේ ඒ අුව ෛ ක යන 

ර ්නවංට පිළිතුත් පාර්ලිශ්න්තුවට ක යන්න. ශමය නාංක 

ශගොඩශහේවා මහතිමයාශේ ශප ේගලික ශේපළක් ශහෝ ශගෝඨාභය 

රාජාපක්ෂ මහතිමයාශේ ශප ේගලික ශේපළක් ශනොශවයි. ඒ 

ශගොල්ංන්ට ශප ේගලික ඒවා අශළවි කරගන්න පුළුවන්,  

කාමරයක් අස්ශසේ ශකශරන සාකචරඡා තුළින්. හැබැයි,  කාමරයක් 

තුළ සිදු වන සාකචරඡා තුළින් රාජාය ශේපළක් බදු ිරය හැක ෛ? 

අශ ෝක පරපරශේ ක යන්ශන් කවුෛ ක යංා අපි ෛන්නවා. ඔුණ ශ් 

වන විටති රජාශආ රශාන ආයතනයක් වන ශ්රී ංන්කන් වනවන් 

ශසේවා සමාගශ් සභාපරපවරයා. ඔුණ රාජාය ආයතනයක 

සභාපරපවරශයක්. ඒ වාශේම ඔුණ ඔබතුමන්ංාශේ ශේ පාංන 

කවශආ සමීපතම මිකතුශරක්. මම ෛැනගන්න කැමැරපයි,  ආශක්ඩ් 

සාේපු සංකීර්ණය යටි ගුශෛුවක් හරහා බදු දුන්ශන් 

ශකොශහොමෛ,  ඒ සඳහා තීන්දු ගු ංැුදශේ කවුෛ ක යංා. අශ ෝක 

පරපරශේයි,  නාංක ශගොඩශහේවායි ශවනම කාමරයකට ශවංා 

ගතිත තීන්දු ෛ,  ශ්වා? ංංකාශේ රසිේශ ශහෝටංයක කාමරයක් 

සතුළට ශවංා ගතිත තීන්දු ෛ,  ශ්වා? රාජාය ශේපළ ශමශහම බදු 

ශෛන්න ශහෝ විකුණන්න පුළුවන්ෛ? එම නිසා නාගච්ක සංවර්ශන 

රාජාය අමාතයවරයා පාර්ලිශ්න්තුශේදී ඒ පිළිබඳ උතිතරයක් ංබා 

ිරය ුතතුයි.   

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ඒ සාේපු සංකීර්ණය 

අවුත්දු 10කට බදු දීංා රපශබන්ශන්. මා අවසාන ව ශයන් ර ්න 

කරනවා,  එය බදු දීපු ගිවිු ම කුමක්ෛ,  ඒ ශකොපමණ කාංයක් 

සඳහා ෛ,  ඒ ශගොඩනැඟිල්ං අලුතිවැඩියා කරන්න පුළුවන්ෛ,  එහි 

ශවනති දිරක රී් කරන්න පුළුවන්ෛ,  ඒ සාේපු සංකීර්ණශආ අශනක් 

කඩ කාමර බදු ශෛනවා න්,  ඒවාශආ රපශබන රමිකරප  ශමොකක්ෛ 

ක යංා. ශ් ක සිවක් අපි ෛන්ශන් නැහැ. හැබැයි,  රාජාය ශේපළ හිතු 

හිතු ආකාරශයන් තමන්ශේ ශච ර වළල්ශල් අයට ශෛනවා. 

එතුමන්ංාට දතා සමීප ශච ර වළල්ංක් දන්නවා. එම වළල්ං 

අතුශළේ තමයි සීනි ආනයනකත්වා දන්ශන්. ඒ වළල්ං සතුශළේ 

තමයි විෂ ශපොල්ශතල් ආනයනකත්වා දන්ශන්. ඒ වළල්ං 

සතුශළේ තමයි ශසොෆ්ට්ශංොජික් වයාපාච්කයා දන්ශන්. ගත් 

නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  එම නිසා ශ් පිළිබඳ ශ් 

පාර්ලිශ්න්තුවට වහාම කත්ණු දිරච්පති කළ ුතතුයි ක යා මා 

රකා  කරනවා.   ස්තුරපයි,  ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි.   

 
ගු නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. D.B. Herath. You have 

nine minutes. 

 
[අ.භා. 2.05] 

 
ගු ඩී. බී. කහයේසත් මහයත්ා (පශු  ම්පත්  කගොවිකපොෙ 

ප්රවර්ධන හයා කරි හයා බිත්ත්ස ආ්රිත් කර්මාන්ත් සාජ 

අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு டீ.பி. லஹரத் - கொல்நமட வளங்கள், பண்மணகள் 

லமம்பொடு, பொல் மற்றும் முட்மட சொர்ந்த மகத்ததொழில் 

இரொ ொங்க அமமச்சர்)  

 (The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,    ශ් අවස්ාාව ංබා දීම 

පිළිබඳ මා ඔබතුමාට ශබශහවින්ම ස්තුරපවන්ත ශවනවා. මාර්ග 

ආරක්ෂාවට අෛාළව ශකොළඹ - හංවැල්ං මාර්ගශආ ශතොට ළඟ 

535 536 

[ගත් අුර ිරසානායක මහතා] 
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මංසන්ධිශආ සිට ශකොහිංවතිත මංසන්ධිය ෛක්වා වූ මාර්ග 

ශකොටශසේ සතැ් වාහන භාවිත ක රීම පච්සීමා ක රීම සහ විකල්ප 

මාර්ග හඳුන්වා දීම සඳහා වන නිශයෝග අශේ රවාහන අමාතයතුමා 

අෛ ශ් ගත් සභාවට දිරච්පති කර රපශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම වගක ව ුතතු රජායක් හැටියට අපි මාර්ග 

ආරක්ෂාව පිළිබඳ ෛැඩිව අවශානය ශයොුහ කරන්න අව යයි. අෛ 

ශමවැනි නිශයෝග දිරච්පති ක රීම තුළින් රකා  වන්ශන් කුමක්ෛ? 

අපි අශේ රශට් අනාගත පැවැතිම ශවුශවන් මාර්ග රරපසංස්කරණ 

කටුතතු ක්රියාතිමක කරශගන යනවා. විශ ේෂශයන්ම මාර්ග භාවිත 

ක රීශ්දී මාර්ග භාවිත කරන අයශේ ු රක්ක තභාවයති,  ඒ වාශේම 

මාර්ගය හා ස්බන්ශ වටා පිටාව පිළිබඳ ු රක්ක තභාවයති අප 

සැංක ල්ංට ගත ුතතුයි. එම කාරණා පෛන් කරශගන තමයි ශමම 

නිශයෝග දිරච්පති කර රපශබන්ශන්. 

අශේ රශට් මාර්ග භාවිත ක රීම පිළිබඳ විනය අපට අව යයි. 

රටක් හැම පැතිතක න්ම ිරුතණු ශවන්න ඕනෑ.  අශේ රශට් මාර්ග 

පේශරපය අධිශේගී මාර්ග ආිරය හැිරංා දතාම කාර්යක්ෂමව 

නවීකරණය වන ශවංාවක්,  ශමය. විශ ේෂශයන්ම පු ගිය කාංශආ 

නැවතී රපුදණු අධිශේගී මාර්ග දිරක රීශ් කටුතතු,  මාර්ග 

රරපසංස්කරණය ක රීශ් කටුතතු අරපගත් ජානාධිපරපතුමාශේ 

උපශෛස් පච්ිර ගත් මහාමාර්ග අමාතයතුමා ය්රශයන් ක්රියාතිමක 

කරශගන යේදී,  ග්බෛ පාරවල් ක ශංෝමීටර් ංක්ෂයක් කාපට් 

අතුරා අලුතිවැඩියා කරන වැඩ පිළිශවළ හරහා සංවර්ශන දංක්ක 

ගමට ශගන යන්න කටුතතු කරේදී මාර්ග හා ස්බන්ශ අනතුත් 

බුණං වන තතිතිවයක් ෛක න්න රපශබනවා. එම නිසා මාර්ග 

අනතුත් වළක්වා ගැනීම සඳහා අප විවිශ ක්රියා මාර්ග ගත ුතතුයි 

ක යා මම වි ්වාස කරනවා. 

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  2018 වසශර්දී ශ් රශට් 

මාරක ච්ය අනතුත්වලින් 3, 151ශෛශනක් මිකය ගිහින් රපශබනවා. 

2019 වර්ෂය වනශකොට 2, 839ශෛශනක් මිකය ගිහින් රපශබනවා. 

2020 ජානවාච්ශආ දඳංා 2020.06.30වන ෛා වනශකොට 

1, 045ශෛශනක් මිකය ගිහින් රපශබනවා. මාර්ග අනතුත් නිසා 

වසරකට 2, 500කට වැඩි සංයාවක් මිකය ගිහින් රපශබන බව ශමම 

සංයා ශල්නවලින් ශපශනනවා. 

අපි ෛැන්,  ුහළු ශංෝකය ශවළාශගන රපශබන ශකොශරෝනා උවදුර 

ශගන බංුහ. 2020 ජානවාච් මාසශආ 27වන ෛා ංංකාශේ පළුහවැනි 

ශකොශරෝනා ශරෝගියා හැටියට චීන ජාාරපක කාන්තාව හඳුනා 

ගන්නවා. ඊට පු ,   2021 මාර්තු 24 වන විට -අෛ වන විට- 

550ශෛශනකු මිකය ගිහින් රපශබනවා. ගත් නිශයෝජාය කාරක 

සභාපරපතුමනි,  ශකොශරෝනා උවදුර  ෛැවැන්ත පච්රමයක් ෛරා 

පාංනය කරන්නට අරපගත් ජානාධිපරපතුමාශේ නායකතිවශයන් 

ශස ය අං  සහ ආරක්ෂක අං  එකතු ශවංා කටුතතු කරනවා. 

නුහති,  ශකොශරෝනා ශරෝගශයන් ජීවිතක්ෂයට පති වනවාට වඩා 

වැඩි සංයාවක් ච්ය අනතුත් නිසා මහ මඟ ජීවිතක්ෂයට පති 

ශවනවා. ශමන්න ශ් කාරණාව ශකශර් අවශානය ශයොුහ 

කරවන්න තමයි මට අව ය ශවංා රපුදශඩු. අපි වි ාං ව ශයන් 

මැිරහති ශවංා ශකොශරෝනා උවදුර පාංනය කරන්න කටුතතු 

කරනවා වාශේම,  මාර්ග අනතුත්වලින් ජානතාවශේ ජීවිත ආරක්ෂා 

කරගන්න කටුතතු ක රීමති වැෛගති බව මම විශ ේෂශයන්ම මතක් 

කර ශෛනවා.  

ංංකාව තුළ අෛ සෑම විනාඩි 10කට වරක් ච්ය අනතුරක් සිදු 

වනවා. ඒ වාශේම සෑම පැය 2යි,  විනාඩි 49කට වරක් ච්ය 

අනතුරක් ශහේතුශවන් එක් ජීවිතයක් අපට අහිමික ශවනවා. 

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  අපි ෛැක්කා පස්සර බස් අනතුර. 

මම වි ්වාස කරනවා,  විනයක් නැරපකම තමයි ඒකට ශහේතුව 

ක යංා. විශ ේෂශයන් බස් ශාවනය සඳහා විතරක් ශනොශවයි,  සියලු 

වාහන ශාවනය කරවීමට ච්යැදුත් බංපත්ර - licences - ංබාශෛන 

ආයතන ශ් කාරණය ශකශර් මීට වඩා අවශානය ශයොුහ කරන්න 

ඕනෑ. වාහන බංපත්ර ංබාශෛන සමහර පරීක්ෂකවත්න්ශේ නීරප 

විශරෝධි ක්රියාකාරක්වං උෛේශවන් ංයිසන් එක අරශගන එළියට 

එන ච්යැදුරාට වාහනය හු ත්වන්න පුළුවන්ෛ ක යන කාරණය 

පිළිබඳ අපට බරපතළ ර ්නයක් රපශබනවා. ශමය රාශයෝගික 

කාරණාවක්. ශ් ක්ශෂේත්රය පිළිබඳ අපට විශ ේෂඥ ෛැුමක් නැරප 

ශවන්න පුළුවන්. හැබැයි,  වාහන පැෛවීම සඳහා ංයිසන් ශෛන අය 

මීට වඩා වග කීශමන් කටුතතු කරන්න අව යයි. 

සමහර ච්යැදුරන් මහ මඟ රා වාහන ශාවනය කරවන ශකොට 

විනය පිළිබඳ සැංක ල්ංක් ෛක්වන්ශන් නැහැ,  මාර්ග නීරප පිළිබඳ 

සැංක ල්ංක් ෛක්වන්ශන් නැහැ,  පිරකයන් මහ මඟ ගමන් කරන 

ආකාරය පිළිබඳ සැංක ල්ංක් ෛක්වන්ශන් නැහැ. සමහර අය හැම 

ශවංාශේම අවිධිමති විධියට,  අවිනීතව වාහන ශාවනය කරවන 

හැටි අපි ෛැක රපශබනවා. ශ් නිසා විශ ේෂශයන් ච්යැදුත් බංපත්ර 

ංබා ශෛනශකොට ච්යැදුරන්ට සංයමයක න් ුතක්තව වාහන ශාවනය 

කරවන්න අව ය මාර්ශගෝපශේ කතිවය,  එශහම නැතින් 

පුුණණුව ංබා ශෛන්න අව යයි ක යා මම වි ්වාස කරනවා. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි,  අෛ මහ පාශර් යනශකොට ව් පැතිශතන් 

වාහන දස්සර ක රීම විංාසිතාවක් බවට පතිශවංා රපශබනවා. අපි 

ෛන්නවා,  පාශර් යනශකොට ව් පැතිශතන් වාහන දස්සර කරන්ශන් 

නැහැයි ක යංා. නුහති අශේ රශට් ශබොශහෝ තැන්වං ශ් නීරප 

විශරෝධි ක්රියාව කරන බව අපට ෛක න්න ංැශබනවා. ඒ නිසා 

අනතුත් සිදුවන අවස්ාා  රපශබනවා. විශ ේෂශයන්ම මාර්ග 

පරීක්ෂකවත්න් හැටියට ශපොලිස් නිංශාච්න් කටුතතු කරනශකොට 

ඔවුන්ට විශ ේෂ බංයක් ශෛන්න ඕනෑ,  ඒ ශවංාශේම ශ් කාරණාව  

සැංක ල්ංට ශගන එක්ශකෝ ෛඩයක් නියම කරන්න,  එශහම 

නැතින් ෛුකවමක් නියම කරන්න.  ඒ කටුතතු කරන්න අව ය 

නීරපමය රරපපාෛන මාර්ග පරීක්ෂකවත්න් ශංස කටුතතු කරන 

ශපොලිස් නිංශාච්න්ට ංබා ශෛන්න ඕනෑය ක යංා මා වි ්වාස 

කරනවා. එශහම වුශඩු නැතින් අපට ශ් කටුතතු තවදුරටති 

පවතිවාශගන යන්න පුළුවන්කමක් ංැශබන්ශන් නැහැ.  

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ශමවැනි පු ිනමක් තුළ 

පු ගිය ිරන 80 තුළ මාර්ග අනතුත්වලින් මරණ 500ක් සිේශශවංා 

රපශබනවාය ක යන එක විශ ේෂශයන්ම මතක් කරංා ශෛන්න ඕනෑ. 

ශකොශරෝනා උවදුර ශහේතුශවන් අවුත්ේෛකට වැඩි කාංයක් තුළ 

සිදුවී රපශබන මරණ සංයාවති 552යි. ඒ නිසා ශ් බරපතළ 

අවෛානම පිළිබඳව අපි මීට වඩා සැංක ල්ංට ගන්න ඕනෑ. එශසේ 

සැංක ල්ංට ශගන මාර්ග පේශරපය භාවිත කරන අය නිවැරැිර 

තැනකට ශගන යන්න කටුතතු කරන්න අව යයි.  

ශමවැනි පු ිනමක් තුළ අපි මාර්ග විනය පිළිබඳව කාා 

කරනවා විතරක් ශනොශවයි,  වර්තමානශආ රටක් හැටියට පක්ෂ,  

විපක්ෂ සියලුශෛනාම එක තැනකට සවිල්ංා ජාාරපක ර ්න 

විසඳන්න අව ය පෛනම හෛන්න ඕනෑය ක යා මා කල්පනා 

කරනවා. ශ් උතිතරීතර සභාවට ආවාම විශ ේෂශයන්ම ආඩුක් 

පක්ෂශආ අපි ජානාධිපරපතු මාශේ උපශෛස් පච්ිර,  අග්රාමාතයතුමාශේ 

ශමශහයවීම යටශති රට දහළ තැනකට ශගශනන්න සංවර්ශනය 

ශතිමා කරශගන ෛැවැන්ත ක්රියාකාරක් කරනවා. ඒ වාශේම,  අපි 

ජාාරපක උපද්රවවංට ුහුණණ ශෛනවා; ජාාතයන්තර බංශේගවංට 

ුහුණණ ශෛනවා. එවැනි අවස්ාාවක විපක්ෂය කඩුඩාය් තුනක් 

යටශති හැිරංා කටුතතු කරනවා. සමගි ජාන බංශේගය පිදුත් ගශහේ 

එල්ලිංා ශහෝ කමක් නැහැ නැවත වතාවක් බංයට එන්න උතිසාහ 

කරනවා. තවති කඩුඩායමක් සහරාන්ශේ කඩුඩායම නිශයෝජානය 

කරමිකන් අන්තවාෛය වපුරන්නට ශ් රශට් නීරපය පැතිතක න් රපයංා 

ශවනති නීරප රීරප හු ත්වන්න උතිසාහ කරනවා. තවති ශකොටසක් 

ශබදු්වාෛයට වටිනාකමක් ශෛන්න කටුතතු කරන අවස්ාා  

537 538 



පාර්ලිශ්න්තුව 

රපශබනවා. හැබැයි,  රජායක් හැටියට අපි ශ් සියලු කාරණා 

රරපක්ශෂේප කරමිකන්,  ආඩුක් පක්ෂ ශආ හැම ශෛනාම එකතුශවංා 

ඒකමරපකව රට ශගොඩනඟන වැඩ පිළිශවළ භාරශගන රපශබනවා. 

අෛ ශෛවුන්ෛර තුක්ශේ සිට ශේදුත්තුක්ව ෛක්වා ජාාරප,  ආග්,  කුං 

ශේෛයක න් ශතොරව ශ් රට සංවර්ශන දංක්ක  කරා ශගන යනවා.  

පු ගිය ෛවස්වං අපි උතුත් කංාපයට ගියා,  සංවර්ශනය ගැන 

කාා කරන්න. ශේයය නිෂ්පාෛනවංට වටිනාකමක් ශෛන්න කතක  

කාර්මිකක ක්ශෂේත්රශආ ශගොවි ජානතාව ශකොපමණ උනන්දු ශවනවාෛ? 

ඔවුන්ශේ ෛහඩිය ිනන්දු ශ් මහ  ශපොළවට එකතු කරනවා. එතැන 

ජාාරප,  ආග් ශේෛයක් නැහැ.  

 

ගු නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, please wind up now. 

 

ගු ඩී.බී. කහයේසත් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு டீ.பி. லஹரத்)  
(The Hon. D.B. Herath) 
ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ගත් මහින්ෛානන්ෛ 

අලුතිගමශේ සමරපතුමාති එක්ක අපි උතුත් කංාපයට ගිය 

අවස්ාාශේ ඒ ශගොවි ජානතාව ශකොපමණ ආකර්ෂීකය ශංස අපිති 

එක්ක එකතු වුණාෛ ක යන කාරණාව අපි සියැසින් ෛැක්කා. 

අන්තවාෛය වපුරන,  ශබදු්වාෛය ක යන කාරණාව මනශසේ 

තබාශගන නැවත බංශආ එල්ශංන්න උතිසාහ ෛරන විපක්ෂයට 

අපි ආරාශනා කරනවා,  අපි සමඟ එකතු ශවන්න   ක යංා. ශ් 

අවස්ාාශේ පවරපන ජාාතයන්තර අිනශයෝග හුහශේ ුදේධිමතිව 

කල්පනා කරංා අපි සියලුශෛනාම එකතුශවංා එකාවන්ව රට 

ශගොඩ නඟන්නට කටුතතු කරන්න අව යයි ක යන කාරණාව 

අවශාරණය කරමිකන්,  මට ශ් අවස්ාාව ංබාදීම පිළිබඳව ගත් 

නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමාට ස්තුරපවන්ත ශවමිකන් මා නිහඬ 

ශවනවා.   

 

ගු නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Akila Ellawala. You 

have nine minutes. 
 
 
[අ.භා. 2.15] 
 

ගු අකල එල්ලාවල මහයත්ා 
(மொண்புமிகு அகில எல்லொவல)  
(The Hon. Akila Ellawala)  

ගත් නි ශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ශමෝටර් වාහන පනත 

යටශති නිශයෝග ශෛකක් දිරච්පති කරන ශ් අවස්ාාශේ,  ඒ 

පිළිබඳව කාා කරන්න මට අවස්ාාව ංබාදීම පිළිබඳව ස්තුරපවන්ත 

ශවනවා. ශමෝටර් වාහන ක ේවාම රශාන ව ශයන්ම අශේ මනසට 

නැ ශඟන්ශන් කාර්,  වෑන්,  බස්,  ශකෝචරචි,  ශමෝටර් සයිකල් වැනි 

වාහන. ශ් සියලු  ශමෝටර් වාහනවලින් අපි බංාශපොශරොතිතු 

වන්ශන් කාරණා තුනයි. පළුහවන කාරණාව,  ආරක්ෂාකාච්ව 

තමන්ශේ ගමන යන්නයි. ශෛවන කාරණාව,  සැප පහු ශවන් 

ගමන යන්නයි. තුන්වන කාරණාව,  අශේක්ක ත ස්ාානයට දතාම  

දක්මනින් ළඟා ශවන්නයි. අශේක්ක ත ස්ාානයට දක්මනට ළඟා 

වීම ගැන කාා කරනශකොට මාර්ග සංවර්ශනය ගැනති ක යන්න 

ඕනෑ. හිටපු ජානාධිපරප,  වර්තමාන අග්රාමාතය ගත් මහින්ෛ රාජාපක්ෂ 

මැරපතුමාශේ කාංශආ  2005 සිට මාර්ග ක ශංෝමීටර් 50, 000කට 

ආසන්න රමාණයක් සංවර්ශනය කළ බව අපි ෛන්නවා. 2020 සිට 

අරපගත් ජානාධිපරප ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මැරපතුමාශේ 

නායකතිවශයන් දරපච් මාර්ග ක ශංෝමීටර් ංක්ෂය ෛැන් 

සංවර්ශනය කරශගන යනවා. ඒ වාශේම,  ශහට අනිේෛා වනශකොට 

ගත් ශජාොන්ස්ටන් රනාන්දු සමරපතුමාශේ නායකතිවය යටශති සිදු 

වන ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ශනය සඳහා ග්රාම නිංශාච් වසමක ට 

ත්පියල් ංක්ෂ 20 බැගින් නැවත ංබාදීමට අරපගත් 

ජානාධිපරපතුමාති,  අග්රාමාතයතුමාති,  ඒ වාශේම බැසිල් රාජාපක්ෂ 

මැරපතුමාති කටුතතු කරංා රපශබනවා. 

මාර්ග පේශරපය දතා සී්රශයන් සංවර්ශනය ශවනශකොට,  මාර්ග 

පේශරපය පුළුල් ශවනශකොට අපට අශේක්ක ත ස්ාානයට දක්මනින් 

ළඟා වීශ් හැක යාව ංැබී රපශබනවා. ශෛවැනි කාරණය හැටියට,  

අපි ආරක්ෂාකාරීව අශේ ගමනාන්තය ෛක්වා යන්න ඕනෑ.  අපි 

කවුත්ති ෛැන් කාා කරනවා බදුල්ං - පස්සර ච්ය අනතුර පිළිබඳව. 

ඒ වාශේම මට මතකයි,  මීට වසර ගණනාවකට ශපර අංේශේ 

අනාරක්ක ත දු්ච්ය මාර්ගයක අනතුරක් සිදුවුණ බව.  එම 

අනතුච්න්  බස ්රාශආ සිටි එකසිය ගණනක් අනතුරට පතිවුණා. ඒ 

වාශේම අපි ෛන්නවා,  ඊශආ ශපශර්ෛා අශේ ගත් අත්න්ිරක රනාන්දු 

රාජාය සමරපතුමා අනතුරකට භාජාන වුණු බව. ශබොශහෝශෛශනකුට  

ශමවැනි අනතුත්වංට ුහුණණ ශෛන්නට සිේශ වන්ශන් සයි? මට 

ශපර කාා කරපු අශනක් මන්ත්රීවත්ති  ශ් බව ක යන්න සරප. මම 

හිතන විධියට එශහම ශවන්ශන් ච්යැදුරන්ශේ රපශබන 

ශනොසැංක ලිමති බව නිසායි. බස් රා ච්යැදුරන් සඳහා 

නිතයාුකූං බංපත්රයක් රපශබනවා. සමහර ශේංාවට බස් රාය 

පැෛවීමට බංපත්රය රපශබන ච්යැදුරා,  ශකොන්ශෛොස්තර මහතාට බස් 

රාය ශෛනවා ටික ශේංාවක් පෛවන්න.  දුර පළාතිවං බස් රා 

ශාවනශආ දී  ගමනාන්තය ෛක්වා යනශකොට ච්යැදුරාට මහන්සි 

නිසා ශහෝ කුමන ශහෝ ශහේතුවක් නිසා සමහර ශේංාවට 

ශකොන්ශෛොස්තර තමයි බස් රාය පෛවන්ශන්. ඒ වාශේ ශේංාවක 

අනතුරක් සිදු වුණාම වගකීමක් නැහැ. ඒ මුස්සයා ෛවස ් 14කට 

හිශර් යනවා,  එචරචරයි. නුහති,  ජීවිත සිය ෛහස් ගණනක් 

නැරපශවංා දවරයි. ඒක ක සිම ශතිත්මක් නැරප වැඩක්.  

මම ශපොන සිශආ රාවාහන අං ශආ නිංශාච්යකු සමඟ 

සාකචරඡා කළා. එතුමා ක ේවා,  රාවාහනවං තතිතිව පරීක්ෂාවක් 

ශනොක රීම ශ් අනතුත්වංට රශාන ව ශයන් ශහේතු වන බව. 

සංවර්ධිත රටවං "Fitness to drive" ක යංා සහරපකයක් ශෛනවා. 

ශ් වාශේ සහරපකයක් අපිති ංබා ශෛන්න ඕනෑ. එශහම 

නැරපවුශණොති අපට ශ් ර ්නයට ුහුණණ ශෛන්න අමාත් ශවනවා. 

ඒ වාශේම තවති ර ්නයක් තමයි,  රාවාහන රාජාකාච් සඳහා 

ශයොෛවා සරප ශපොලිස් නිංශාච්න්ශේ අක්ව. ඒකති ශංොකු 

ර ්නයක් ශවංා රපශබනවා. ශ් කටුතතුවංදී අපි ුහලින්ම පාසල් 

සිු න්ශේ මනස ශවනස් කරන්න පටන්ගන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම 

විශ ේෂශයන්ම ්රිශරෝෛ රා ච්යැදුරන්ශේති. මම ශ් ගත් සභාවට 

ශයෝජානාවක් දිරච්පති කරන්න කැමැරපයි,  අශේ ගත් 

මන්ත්රීතුමන්ංාශේ ච්යැදුරන්ටති විශ ේක ත වූ වැඩසටහනක් 

පවතිවා විශ ේෂ පුුණණුවක් ංබා ශෛන්න ක යංා. ශමොකෛ,  

ශේ පාංනඥයන් හැටියට සමහර ශේංාවට 3.00ට රපශබන 

රැස්වීමට අපි යන්න පිටති වන්ශන් 2.30ට. දරපන් අපි ච්යැදුරාට 

ක යනවා දක්මනට යන්න ක යංා. නුහති,  දක්මනට ගිහින් 

අවසානශආදී ඒ ච්යැදුරාති අසීත්තාවට පතිශවනවා,  අපිති 

අසීත්තාවට පතිශවනවා,  මහ ජානතාවති අසීත්තාවට පතිශවනවා. 

එම නිසා මම ඔබතුමාශගන් දල්න මක් කරනවා,  ශමවැනි පුුණණු 

වැඩසටහනක් අශේ මන්ත්රීවත්න්ශේ ච්යදුරන්ටති ංබා ශෛන්න 

ක යංා.  

මාර්ග අනතුත් ශහේතුශවන් සිදුවුණු මරණ සංයාව ගැන අශේ 

ගත් ඩී.බී. ශහේරති මැරපතුමා කාා කළ නිසා මා ඒ ගැන කාා 

කරන්න යන්ශන් නැහැ. නුහති,  ශකොශරෝනා වසංගතය සමශආ 

සඳිච්නීරපය පනවා රපුදණු නිසා ශංොකු ශවනසක් ශවංා රපශබනවා 

539 540 

[ගත් ඩී. බී. ශහේරති මහතා ] 
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අපි ෛැක්කා. ඊට පස්ශසේ    මරණ සංයාව සී්රශයන් අක් වුණා. සයි? 

ජානතාවශේ ගමනාගමනය අක් වුණ නිසා. ඒ නිසා ච්ය අනතුත් 

රමාණය ශගොඩක් අක් වුණු බව අපි ෛැක්කා. ෛැන් ජානතාව ු පුත්දු 

විධියට තමන්ශේ ගමන් ආර්භ කර රපශබන නිසා නැවතති ශ් 

ර ්නයට ුහුණණ ශෛන්න සිේශ ශවංා රපශබනවා. හැබැයි,  බීමති 

ච්යැදුරන් හු වන රමාණය අක්ශවංා රපශබන බවති ක යන්න ඕනෑ. 

වි ාං ෛඩ ුහෛංක් නියම කරන නිසා අෛ එශසේ හු වන රමාණය 

අක්ශවංා රපශබනවා. ඒක   වි ාං ිරුතණුවක්.  

නුහති,   කනගාටුශවන් වුවති ක ව ුතතු තව ශෛයක් රපශබනවා. 

අශේ ග්රාමීය රශේ වං ජීවති වන ජානතාව,  සමහර ශේංාවට 

අක්කාශේ බයිසිකංය මල්ලි අරශගන පාන් ශගඩියක් ශගශනන්න 

කශඩ්ට යනවා.   නැතින් එළවලු ටිකක් ශගශනන්න  නගරයට 

යනවා. එශහම යේදී සමහර ශවංාවට ශපොන සිශයන් නතර කරංා 

පරීක්ෂා කරන අවස්ාා රපශබනවා.  ඒ වාශේ ශවංාවක ංයිසන් 

රපුදශඩු නැතින් ශමෝටර් සයිකංය පෛවාශගන ආ තත්ණයාට 

ත්පියල් 25, 000ක ෛඩයක් සහ බයිසිකංය අයිරපකත්ටති ත්පියල් 

25, 000ක ෛඩයක් නියම කරනවා. ශ්ක අසාශාරණ ෛඩයක් ක යා 

මම හිතනවා.   

විශ ේෂශයන් ග්රාමීය  රශේ වං,   මම ජීවතිවන බංංශගොඩ 

ආසනශආ කල්ශතොට ක යන රශේ ශආ  මිකනිු න් කරන්ශන්ති 

ශගොවිතැන.  මිකනිස්ු  කුඹුරට යනශකොට හැම රපස්ශසේම ංයිසන් 

එක සාක්කුශේ ෛාශගන යන්ශන් නැහැ. නුහති,  ඒ වාශේ ශේංාවක 

ශපොන සිශයන් නැවැතිතුශවොති ංයිසන් නැහැ ක යංා වාහනය 

පෛවාශගන යන අයට ත්පියල් 25, 000ක ෛඩයක් නියම කරනවා.  

ඒ වාශේම  වාහනශආ අයිරපකත්ටති ත්පියල් 25, 000ක ෛඩයක් 

නියම කරනවා. සමහර ශේංාවට එකම පවුංට ත්පියල් 50, 000ක් 

ෛඩ ුහෛල් ව ශයන් ශගවන්න සිේශ ශවංා රපශබනවා. ශමවැනි ෛඩ 

ගැසී් නිසා සමහර තත්ණයන් සියිරවි නසාගැනීම පවා සිදු 

කරශගන රපශබනවා. සමහර ශේංාවට උසාවියට යන්න රපශබන 

ංේජාාව,  ඒ වාශේ ශේවල් නිසා.  මම කාා කරන්ශන් වයස අවුත්දු 

18ට අක් තත්ණයන් ගැනයි.  ශමොකෛ,  ඒ අයට යහළුවන්ට ුහුණණ 

ශෛන්න බැහැ; ශෛමවුපියන්ට ුහුණණ ශෛන්න බැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් 

සිය ිරවි නසා ගන්නා තතිතිවයට පති ශවනවා.   

 ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ක ුතබ් 3 ටිපර් රා ගැන 

අපි ෛන්නවා. ශ් ක ුතබ් 3 ටිපර් රා නිසා අශේ රතිනපුර 

ිරස්්රික්කයට අෛ ශංොකු ර ්නයක් සරපශවංා රපශබනවා. ක ුතබ් 3 

ක ේවාට,  ඒවාශආ ක ුතබ් 4ක පස,්  වැලි ශහෝ ගල් අරශගන යනවා. 

ශ් විධියට ටිපර් රා යෑශ් ර න්යක් නැහැ. වයාපාර කරන්න 

ඕනෑ. නුහති රමශේෛයක් සරපවයි ඒ වයාපාර කරන්න ඕනෑ. ුණඟක් 

ශේංාවට ශ් රාවං ශේක් හච්යට වැඩ කරන්ශන් නැහැ. ඊළඟට,  

ඒවාශආ ශපොශළොවති,  වාහනයති අතර ශංොකු අවකා යක් 

රපශබනවා. හිරසිශආ ශහෝ පුේගංයකු ශ් වාහනයක ගැටු ශණොති 

එශහම අනිවාර්යශයන්ම ඒ පුේගංයා වාහනය සතුළට තමයි 

තල්ලු ශවන්ශන්. එතශකොට අනිවාර්යශයන් ඒ පුේගංයා 

ජීවිතක්ෂයට පති ශවනවා. එක්ශකෝ ශ් රාවංට ගමන් ක රීමට 

නියමිකත ශේංාවක් ංබා ශෛන්න ඕනෑ. ශකොළඹ රපශබනවා වාශේ 

වි ාං මාර්ග අශේ රශේ වං  නැහැ ශන්. නුහති එවැනි වි ාං 

මාර්ග රපශබන අශේ සමහර රශේ වං ශ් වාහන නිසා මාර්ග 

අනතුත් සිදුවීශ් ස්භාවිතාව වැඩියි. 

ඒ වාශේම තමයි,  පිරක මාත්වී් පිළිබඳ කාරණයති. සමහර 

තැන්වං පිරක මාත්ව නිවැරැිර තැන ශනොශවයි රපශබන්ශන්. අව ය 

තැන රපශබන්න ඕනෑ පිරක මාත්ව සමහර තැන්වං රපශබන්ශන් 

වංවනවක. වංවනශේ පිරක මාත්වක් රපිනංා වැඩක් නැහැ. එවිට ච්ය 

අනතුත් සිදු වීශ් ස්භාවිතාව වැඩියි. ඒ වාශේම සමහර පිරක 

මාත්වං වර්ණය ෛැන් අවර්ණ - fade - ශවංා  රපශබනවා. ඒ 

කාරණා ගැනති අපි අවශානය ශයොුහ කරන්න ඕනෑ. අශේ ශපොදු 

රවාහන ශසේවශආ රපශබන සැප පහු ව ගැන කාා කරනශකොට න් 

අපිට ඒ   කනගාටුයි. විසිඑක්වන  ත වර්ෂශආ සිටින අපිට තවමති 

ගමනාගමන මඩුඩංශආ බස් රායක න් ශහෝ දු්ච්යක න් ගමනක් 

යන්න වුශණොති ශකොශහේ ශහෝ තැනකට ගිහිල්ංා නාංා,  ශවනති 

සඳුමක් සඳශගන තමයි ඒ අවස්ාාවට සහභාගී වීමට සිදු 

ශවන්ශන්.  

 

ගු නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.  

 

ගු අකල එල්ලාවල මහයත්ා 
(மொண்புமிகு அகில எல்லொவல)  
(The Hon. Akila Ellawala)  

 අවසාන ව ශයන්,  මම තව කත්ණක් රකා  කරන්න ඕනෑ.  

බංංශගොඩ මැරපවරණ ශකොට්ඨාසශආ,  දඹුල්ශේ බං රශේ ශආ,  

අලුතිුවර වසශ්,  ගැට්ටපාන ක යන රශේ ශආ පාශර් ශකොටසක් 

පස්සර රශේ ශආ වාශේම නාය ගිහිල්ංා රපශබනවා. ඒ රශේ ය 

නාය ගිහිල්ංා ෛැනට අවුත්දු ශෛකකට ආසන්න කාංයක් 

ගතශවංා රපශබනවා. නුහති අෛ වනතුත් ඒ පාර සංවර්ශනය කර 

නැහැ. ශ් ස්ාානශආ අනතුරක් සිදුවීමට ශබොශහෝ ශසයින් දඩ 

රපශබන නිසා ඒ කාරණය ගැනති අවශානය ශයොුහ කරන්න ක යා 

මාර්ග සංවර්ශන අධිකාච්ශයන් දල්ංා සිටිමිකන්,  මට කාා කරන්න 

අවස්ාාව ංබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාටති ස්තුරපවන්ත ශවමිකන් මා 

නිහඬ ශවනවා,  ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි.  

 

ගු නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Ashok Abeysinghe. You 

have 11 minutes.  

 
 

[අ.භා. 2.24] 

 

ගු අකශයීයෝක් අකේසාංහය මහයත්ා  
(மொண்புமிகு அலசொக் அலபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ශමෝටර් වාහන පනත 

යටශති වූ නිශයෝග පිළිබඳවයි අෛ අපි කාා කරන්ශන්.  ශ් ිරනවං 

මාර්ග අනතුත් පිළිබඳව අපි වි ාං ව ශයන් කාා කරනවා. 

"මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාාරපක සභාව" ක යංා ආයතනයක් අශේ 

රශට් පිහිටුවා රපශබනවා. ශපොන සිය විසින් මාර්ගවං ශාවනය වන 

රා වාහනවං ටයර් පරීක්ෂා ක රීම පිළිබඳවති ශ් ිරනවං වි ාං 

ව ශයන් කාා බහ කරනවා. ශමෝටර් වාහන පනශති 145වැනි 

වගන්රපශආ සඳහන් ශවනවා,  කට්ට නැරපව ශගවුණු ටයරයක් 

පාවිචරචි කරන ශකශනකුට ත්පියල් 3, 500 සිට ත්පියල් 25, 000 

ෛක්වා ෛඩයක්  සහ මාස හයක සිර ෛුකවමක් නියම කරන්න පුළුවන් 

ක යංා. ශ්ශක් හාසයයට ංක්වන කත්ණ ශමයයි. පස්සර 

රශේ ශආ බස් රා අනතුර සිදුවුණාට පු ව,  ශමම නීරපය 

ශගනැල්ංා 2021.03.21 වැනි ිරන ශපොලිස්පරපතුමාශේ නිං 

කාර්යාංශයන් සියලුම ශපොලිස ් ස්ාානාධිපරපවත්න්ට එය ෛන්වා 

ලිපියක් යැේවා.  

"2021.03.22 සිට 2021.03.24 ෛක්වා වූ ිරන තුනක කාංය තුළ 

සෑම ශපොලිස ්ශකොට්ඨාසයක්ම ආවරණය වන පච්ිර ශගවී ගිය ටයර් 

සහිත වාහන පරීක්ෂා ක රීම සඳහා පහත පච්ිර ශමශහුත් සිදු කළ 

ුතතුය. ශමම ශමශහුත් සිදු ක රීශ්දී එක් එක් ශකොට්ඨාසයකට එක් 

ශමශහුතමක් පැය තුනක කාංයක් බැගින් රශාන ස්ාාන ආවරණය 

වන පච්ිර ිරනකට ශමශහුත් හතරක් සිදු කළ ුතතුය" ක යංා එම 

541 542 



පාර්ලිශ්න්තුව 

ලිපිශආ සඳහන් ශවනවා. ශමවැනි ලිපියක් දිරච්පති කර රපිනයදී,  

ශර්වන ආඥා පනත යටශති වූ ශයෝජානා වක් ෛ ඊශආ පාර්ලිශ්න්තුවට 

දිරච්පති කළා. ඒශක් එය ශයෝජානාවක් රපශබනවා,  2020.07.16 

ිරනැරප අංක 2018/21 ෛරන අරපවිශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ ශෛවැනි 

උපශල්නශආ,  එන් ණය පෛනම මත ආනයනය ක රීමට හැක  

භාඩුඩ ංැයිස්තුවට සතුළති කර රපබූ රබර්වලින් නිම වූ අලුති වාුත 

ටයර යන විස්තරය යටශති වූ අයිතම හා ඒවාට අුූපප සටහන් 

එම ශල්නශයන් දවති කර එකී ගැසට් පත්රශආ පළුහවැනි 

උපශල්නයට,  එන් තාවකාලිකව අති හිටවූ භාඩුඩ ංැයිස්තුවට 

සතුළති කරු ංැශබ් ක යංා. ිරන 90ක ණය පෛනම මත 

ශගන්වීමට 2021 ජානවාච් 05 ිරනට ශපර අවස්ාාව රපබූ ගැසට් 

පත්රශආ ෛැක්ශවන භාඩුඩ,  එිරනට පු  ආනයනය ක රීම අතිහිටුවා 

සත ක යා එහි තවදුරටති සඳහන් ශවනවා. ඒ ක යන්ශන්,  2021 

ජානවාච් 05 ිරශනන් පු ව ංංකාවට ඒ ටයර් ආනයනය ක රීම 

අතිහිටුවා රපශබනවා.  

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ටයර් ආනයනය ක රීම 

අතිහිටුවා රපිනයදී,  අනතුත් බුණං ශවනවා ක යංා කට්ට නැරප ටයර් 

රපශබන වාහන හඳුනාශගන ඔවුන්ට නක් ෛමන්නට සහ ඔවුන් හිශර් 

ෛමන්නට තීන්දු කළාම ශමොකක්ෛ ශවන්ශන්? ෛැන් ශ්ක වි ාං 

ර ්නයක් ශවංා රපශබනවා. ශ් වනවිට අඟල් 13,  අඟල් 14 සහ 

අඟල් 15 වාශේ රමාණවං කුඩා ටයර් ක සිම ශවශළඳ සැංක න් 

ගන්න නැහැ.  

මට ඊශආ ්රිකුණාමංශආ පුේගංශයක් කාා කරංා ක ේවා,  
"කුත්ණෑගං රශේ යටති සවිල්ංා බැලුවා. හැම තැනම බැලුවා. 
ඔවුන්ශේ වාහනවංට ටයර් ශසොයා ගන්න නැහැ" ක යංා. ශකොවිඩ් 
වසංගතශයන් පීඩාවට පතිශවංා,  මිකනිු න්ශේ ආෛාය් මාර්ග 
අහිමිකශවංා රපශබන තතිතිවයක් තුළ ජානතාවශේ වාහන ශ් 
විධියට පරීක්ෂා ක රීම බරපතළ ර ්නයක්.  ශ් වනවිට ංංකාශේ 
වාහන ංක්ෂ 78ක් ලියාපිරංචිශවංා රපශබනවා. ශමයින් 875, 000ක් 
ශමෝටර් වාහන වැනි කුඩා වාහන. ්රිශරෝෛ රා ංක්ෂ 12කුති,  
ශමෝටර් සයිකල් ංක්ෂ 46කුති ලියාපිරංචිශවංා රපශබනවා. බස ්රා 

115, 000ක්, ශංොච් 360, 000ක්,  ේවිතිව කාර් වාහන 400, 000ක් 
ලියාපිරංචිශවංා රපශබනවා. සාමානයශයන් ංංකාශේ මාර්ගවං 
ෛවසකට වාහන 4, 500, 000ක් පමණ ශාවනය ශවනවා.  

පු  ගිය ෛා පස්සරදී බස් රා අනතුරක් සිදු වුණා. මාස හයකට 
ශපර ඒ පාරට වැටුණු ගංක්,  මාස හයක් ගිහිල්ංාති දවති කරංා 
නැහැ. මාර්ග සංවර්ශන අධිකාච්ය ක යනවා,  ඒ ස්බන්ශශයන් 
ශකොන්ත්රාතිකත්වන්ට ෛැන්වූවා ක යංා. අක්ම ගණශන් ඒ පිළිබඳ 
අනතුත් හඟවන පුවත්වක් සවි කරංාවති,  පාර හරහා ගැට්ටක්වති 
ෛාංාවති නැහැ. ශ් ක සිම ශෛයක් නැරප නිසා ඒ අනතුච්න් ජීවිත 
14ක් අහිමික වුණා.  

අෛ  මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාාරපක සභාශවන්  වැඩ ගන්ශන් 
නැරප තතිතිවයක් ශපශනන්න රපශබනවා. අශේ රජාය පැවරප 
කාංශආ  න් මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාාරපක සභාශවන් වි ාං 
වැඩ ශකොටසක් දටු කළා. මාර්ග අනතුත්වලින් සාමානයශයන් 
ෛවසකට ශංෝකශආ පුේගංයන් අට ශෛ ශනකු පමණ මරණයට පති 
ශවනවා. අශේ රශට් ජානවාච් 01ශවනි ෛා සිට ශ් ෛක්වා වූ කාංය 
තුළ   පුේගංයන් පන්සියයකට වැඩි රමාණයක් මාර්ග අනතුත් 
නිසා මිකය ගිහිල්ංා රපශබනවා. එම නිසා ශ් මාර්ග අනතුත් 
වැළැක්වීම සඳහා විශ ේෂ වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරන්නට ඕනෑ 
ක යංා මම හිතනවා.  

ශ් රජාය යටශති මාර්ග ක ශංෝමීටර් ංක්ෂයක් කාපට් කරනවා 
ක යංා  ශමතුමන්ංා ක යනවා.  ගත් නිශයෝජාය කාරක 
සභාපරපතුමනි,  ංංකාශේ රපශබන්ශන් මාර්ග ක ශංෝමීටර් එක්ංක්ෂ 
ෛහඅටෛාහයි. ශ් ක ශංෝමී ටර් එක්ංක්ෂ ෛහඅටෛාශහන්,  

ක ශංෝමීටර් ශෛොශළොස්ෛහස් පන්සියයක් ජාාරපක මාර්ග පේශරපයට 
අයති ශවනවා. ඒ රමාණය කාපට් කරංා රපශබන්ශන්. ක ශංෝමීටර් 
ෛහඅටෛාහක් පළාති මාර්ග රපශබනවා. ඒවාති කාපට් කරංා 
අවසන්. එශහම බැලුවාම ක ශංෝමීටර් අූ අටෛාහක පමණ ග්රාමීය 
මාර්ග තමයි කාපට් කරන්න දතුත්ශවංා රපශබන්ශන්. ඒ ග්රාමීය 
මාර්ගවලිුති ය්ක සි රමාණයක් කාපට් කරංා රපශබනවා. දරපන් 
ශමතුමන්ංා මාර්ග ක ශංෝමීටර් ංක්ෂයක් ශකොශහොම කාපට් 
කරනවාෛ ක යංා ක යන්න මම ෛන්ශන් නැහැ. මට ශපර කාා කළ 
ගත් අක ං එල්ංාවං මන්ත්රීතුමා ක ේවා,  සෑම ග්රාම නිංශාච් 
වසමකටම ග්රාමීය මාර්ග කාපට් ක රීමට ත්පියල් ංක්ෂ විසස්ක් 
ශෛනවා ක යංා. ත්පියල් ංක්ෂ විස්සක න් කරන්න පුළුවන් 
ශමොකක්ෛ? සාමානයශයන් අඩි අටක් පළං මාර්ගයක 
ක ශංෝමීටරයක් කාපට් කරන්න ත්පියල් මිකලියන පහශළොවක් -
ත්පියල් එක්ශකෝටි පණස් ංක්ෂයක්- වැය වනවා. ග්රාම නිංශාච් 
වසමකට ත්පියල් ංක්ෂ විස්සක් ශෛන එකයි,  මාර්ග ක ශංෝමීටර් 
ංක්ෂයක් කාපට් කරනවා ක යන එකයි අතර වි ාං පරස්පරයක් 
රපශබනවා. මම ෛන්ශන් නැහැ,  ඒවා ශකොයි ආකාරශයන්ෛ 
කරන්ශන් ක යංා.  

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  විශේ  විනිමය දරපච් 

කර ගැනීම සඳහා තමයි ශ් විධියට ආනයනය පාංනය කරංා 

රපශබන්ශන්. ඒ ආනයනය පාංනය ක රීම ෛැන් මාර්ග අනතුත් 

වැඩිවීමටති ශහේතුවක් ශවංා රපශබන බව ශපශනනවා ශන්. 

ශමෝටර් රාවං අමතර ශකොටස් නැහැ. විශ ේෂශයන්ම brake pads 

ශකොශහන්වති ගන්න නැහැ. ෛැන් ුණඟක් තැන්වං brake pads 

අංවංා ෛාන්ශන්. අංවංා brake pads ෛාපුවාම ඒවාශආ ස්ථිර 

පැවැතිමක් නැහැ. එම නිසා වාහන අමතර ශකොටස් ආනයනය 

ක රීමට සහ ටයර් ආනයනය ක රීමට අවස්ාාවක් සංසා ශෛන්න. 

ශමොකෛ,  අශේ රශට් නිෂ්පාෛනය කරන්ශන් රටට අව ය ටයර් 

රමාණයට වඩා අක් රමාණයක්. අශේ ර ශට් නිෂ්පාෛනය කරන 

ටයර් රමාණය තවම අශේ අව යතාවට රමාණවති නැහැ. එම 

නිසා ඒ සඳහා ය්ක සි වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරන්නට ඕනෑ.  

චීන - ශ්රී ංංකා මහ බැංකු,  සශමච්කාු ශඩොංර් ිනලියන 1.5ක 

ුහෛල් ුණවමාත් ගිවිු මකට අතිසන් කරනවා මම ඊශආ-ශපශර්ෛා 

ෛැක්කා.   ශ් ුහෛල් ුණවමාත් ගිවිු ම අතිසන් ක රීශ් අරුහණ අශේ 

සංචිත රමාණය වැඩි කර ගැනීමයි.  

2019 වසශර්දී අශේ රජාය යටශති සංචිත විධියට සශමච්කාු 

ශඩොංර් ිනලියන 10.4ක් රපුදණා. 2018දී සංචිත හැටියට 

සශමච්කාු ශඩොංර් ිනලියන 9.5ක් රපුදණා. ශකොවිඩ් වසංගත 

තතිතිවය සරපවීමට ශපර සාමානයශයන් අශේ ආනයන වියෛම 

මාසයකට සශමච්කාු ශඩොංර් ිනලියන 1.5ක් විතර වුණා. අපි 

සාමානයශයන් මාසයකට සශමච්කාු ශඩොංර් ිනලියන 1.5ක 

පමණ න් ආනයන කරන්ශන්,  අපට සශමච්කාු ශඩොංර් 

ිනලියන 10ක පමණ සංචිත රපුදණා න් මාස හය හතක 

ආනයනයට එය රමාණවති ශවනවා. අෛ වනවිට සශමච්කාු 

ශඩොංර් ිනලියන 4.5කට අශේ සංචිත අක්ශවංා රපශබනවා. ශ් 

සංචිතවලින් සශමච්කාු ශඩොංර් මිකලියන 300ක් විතර 

රපශබන්ශන් රතිතරන්. ඒ රතිතරන් විකුණන්නට ඕනෑ,  බක් ගන්න 

න්. 2019 වසශර් සශමච්කාු ශඩොංර් ිනලියන 10.4ක් රපුදණු 

අශේ සංචිත රමාණශයන් අෛ වනවිට සශමච්කාු ශඩොංර් ිනලියන 

4.2ක රමාණයක් විතරයි දරපච්ව රපශබන්ශන්.  අෛ වනශකොට ටයර් 

නැහැ; brake pads නැහැ; අමතර ශකොටස් නැහැ.  ආනයනය 

නතර ක රීශමන් සිදු වුණු අතුත් ලං විධියට තමයි ශ් ර ්න මතු 

ශවංා රපශබන්ශන්.   

චීන ුහෛල් ුණවමාත්ව මත තමයි ුතවාන් ංැශබන්ශන් ක යංා 

අපට ෛැනගන්න ංැිනංා රපශබනවා. ුතවාන් ංැුදණති අශේ සංචිත 

වැඩි ශවයි. ශඩොංර් ිනලියන 4.5ක් ශඩොංර් ිනලියන 1.5ක න් වැඩි 
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වුශණොති,  ශඩොංර් ිනලියන 6ක් බවට පති ශවනවා. ගත් නිශයෝජාය 

කාරක සභාපරපතුමනි,  ශ් වසශර් ජූලි මස 27වැනි ෛාට ශඩොංර් 

ිනලියනයක් අපි  ණය ශගවන්න ඕනෑ. වාච්කයක් ශඩොංර් 

ිනලියනයක් ශවනවා. හැබැයි,  ජූලි මස 27වැනි ෛා ෛක්වා තව 

ශඩොංර් ිනලියනයක් ශගවන්න ඕනෑ. ඒ අතරතුර අපට ශඩොංර් 

ිනලියන 2ක් ශගවන්න රපශබනවා. ෛැනට රපශබන ශඩොංර් ිනලියන 

4.2න් ශඩොංර් ිනලියන 2ක් ගියාම දතුත් ශවන්ශන් ශඩෑාංර් 

ිනලියන 2.2යි.   ශකොවිඩ් - 19 වසංගතය නිසා මාසික ආනයනයට 

ශඩොංර් ිනලියනයක් යනවා. ශකොවිඩ්-19 වසංගතයට ශපර ශඩොංර් 

ිනලියන 1.5යි.  ශ් වන විට ආනයනය සඳහා ිනලියනයක් යනවා. 

ශ් අුව,  මාස ශෛක තුනකට වැඩිය ආනයනය සඳහා සල්ලි 

දතුත් ශවන්ශන් නැහැ. ශමවැනි තතිතිවයක් තුළ,  තව මාස 6ක් 

7ක් සතුළත රශට් සංචිත පිළිබඳ හා විශේ  රටවලින් භාඩුඩ 

ශගන්වීම පිළිබඳව රජාය කුමන පියවරක් ගනිවීෛ?  

මම හිතනවා,  චීනය සමඟ ුහෛල් ුණවමාත් ගිවිු ම අතිසන් 

ක රීශමන් පු ව,  චීන භාඩුඩ වැඩිපුර ංංකාවට ශගශනයි ක යංා. 

චීන භාඩුඩ වැඩිපුර ශගන්වුවති කමක් නැහැ,   චීනශආ නිෂ්පාිරත 

ටයර්,  ශමෝටර් රා අමතර ශකොටස් වාශේ ශේවල්.  

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  හාසයයට ංක්වන 

කත්ණක් රපශබනවා. ඒ කත්ණ ශ්කයි. ආනයන සීමා කරංා 

රපශබේදී අපි ෛැක්කා,  ඊශආ  මාශය සාකචරඡාවක් පවතිවංා 

ක යනවා,  "විශ ේෂශයන්ම පිළිකා කාරක අඩංවන ශපොල්ශතල් 

කන්ශට්නර් 15ක් සවිල්ංා රපශබනවා. ඒක ශ් රටට සතුළු 

ශවන්න ශෛන්න එපා" ක යංා. තවති කන්ශට්නර් 50ක් පමණ 

රපශබන කාාවකුති ක යනවා. එක් පැතිතක න් ආනයන සීමා කරංා 

රපශබනවා. එශහම සීමා ක රී් රපශබේදී ශමශහම ශපොල්ශතල් 

ශගශනන්ශන් ශකොශහොමෛ? පිළිකා කාරක අඩංවන ශපොල්ශතල් ශ් 

රටට එන්ශන් ශකොශහොමෛ? ශ්වා පිළිබඳ වි ාං ර ්නයක් 

රපශබනවා. ශ් වන විට ශ් රශට්  හැම තැනම ර ්න රපශබනවා. 

මාස 15ක කාංයකදී රක්ක ත එළි ක රීශ් සිදුවී් 270ක් 

පිළිබඳව අපි ෛැක්කා. එළිශපශහළි කර සරප ුහළු භූමික රමාණය 

අක්කර 62, 000යි. ආනයන - අපනයන ර ්න,  මිකනිු න්ට ජීවති 

වීශ් ර ්න,  රැක යා අහිමිකවීශ් ර න්,  ශකොවිඩ් - 19 ර ්න සතුළු ඒ 

සියලු ර ්න එක්කම කැළෑ එළි ක රීශ් ර ්නයති රපශබනවා. ශ් 

සඳහා ශහොඳම උෛාහරණය ශෛන්ශන් ශ් රශට් ආදීවාසි නායකයා. 

ඌත්වච්ගශආ වන්නිංා සතිතන්ට සිදු ශවංා රපශබනවා,  තමන්ශේ 

පාර්පච්ක වාසභූමික විනා  කරනවා ක යංා උසාවියට  යන්න. 

ශමය ශකොපමණ ශාෛජානක සිේධියක්ෛ? අශේ ආදීවාසි 

නායකතුමාට සිදු ශවංා රපශබනවා,  තමන්ශේ පාර්පච්ක වාසභූමික 

විනා  කරනවා ක යංා උසාවි යන්න; එතුමා උසාවි යන්න 

හෛනවා. ශ් ආඩුක්ව බංයට පති වුණාට පු ව මාස 15ට සිදු වූ 

සිදුවී් 270ක් සහ අක්කර 62, 000ක් එළිශපශහළි කර රපබීම  ගැන 

පතිතරවං පළ ශවනවා. ඒවාට රාශේයය ශේ පාංනඥයන් 

ස්බන්ශ ශවංා රපශබනවා. ශ් රජාය වි ාං ව ශයන් රශට් 

ජානතාව පීඩාවට පති කරමිකන් යනවා. ශකශසේ ශවතති අපි රජාශයන් 

දල්ංා සිටිනවා,  මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාාරපක සභාව තුළින් 

විශ ේෂ වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරංා ජානතාවට සිදුවන අනතුත් 

අවම කර ගැනීම සඳහා අව ය කටුතතු කරන්න ක යංා. ශබොශහොම 

ස්තුරපයි. 

 
ගු නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Dilum Amunugama. You 

have 12 minutes. 

[අ.භා. 2.35] 
 

ගු  දිලුම් අමුුගම මහයත්ා (වාහයන නියාමනය  බ න සථ 

ප්රවාහයන ක ේවා හයා දුම්රිය මැදිරි හයා කමෝ ර් සථ කර්මාන්ත් 

සාජ අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு திளும் அமுணுகம - வொகன ஒழுங்குறுத்துமக, 

லபருந்துப் லபொக்குவரத்துச் லசமவகள் மற்றும் புமகயிரதப் 

தபட்டிகள் மற்றும் லமொட்டொர் வொகன மகத்ததொழில் 

இரொ ொங்க அமமச்சர்)  

(The Hon. Dilum Amunugama - State Minister of Vehicle 
Regulation, Bus Transport Services and Train  
Compartments and Motor Car Industry)  

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  ශ් කාං ශේංාව 

ංබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුරපවන්ත ශවනවා.  

විශ ේෂශයන් අෛ ශමෝටර් වාහන පනත යටශති ශගශනන 
නිශයෝග පිළිබඳ කාා කරන අවස්ාාශේදී,  මන්ත්රීතුමන්ංා 
සියලුශෛනා වැඩිපුර අවශානය ශයොුහ කශළේ,  මාර්ග අනතුත් පිළිබඳ 
ක්රියාමාර්ග ගත ුතතුයි ක යන කාරණය ස්බන්ශවයි. එතුමන්ංා 
සඳහන් කරන කාරණා සතිත. පු ගිය වසර ක හිපය -ආසන්නතම 
වසර ශෛක- ගතිතාම,  2018 වසශර් මාර්ග අනතුත් නිසා 3, 151ක් 
මිකය ගිහින් රපශබනවා. ඒ වාශේම,  2019 වර්ෂශආ මාර්ග අනතුත් 
නිසා 2, 851ක් ඒ ක යන්ශන්,  ෛළ ව ශයන් 2, 500 සිට 3, 000ක් 
අතර පිච්සක් මිකය යනවා. ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  
මමති,  ඔබතුමාති ෛන්නවා,  -ඔබතුමා උතුත්කරය නි ශයෝජානය 
කරන මන්ත්රීවරශයක්- ුතේශය රපශබන කාංසීමාශේදීවති 
අවුත්ේෛකට ශමපමණ වි ාං සංයාවක් මිකය ගිශආ නැහැ ක යංා. 
සමහර කාංවං මිකය ගියා. නුහති,  ශපොදුශේ එශහම වුශඩු නැහැ. 
නුහති,  අෛ අපට බරපතළ ර ්නයකට උතිතර ශහොයන්න  සිදු 
ශවංා රපශබනවා. ඒ ර ්නයට උතිතර ශසොයන ශවංාශේ තෛබං 
තීන්දු ගතිශති නැතින් ශ් වැරිර නිවැරැිර කරන්න අපට හැක යාව 
ංැශබන්ශන් නැහැ ක යන කාරණයති  මතක් කරන්න අව යයි. 
අශේ අශ ෝක් අශබ්සිංහ මන්ත්රීතුමා ක ේවා,  පස්සර සිේධිය වුණාම 
ටයර් පරීක්ෂා කරන්න පටන් ගතිතා ක යංා. එශහම ටයර් පරීක්ෂා 
කරන්න අව යතාවක් නැහැ. ශමොකෛ,  ශමෝටර් වාහන පනශති ඒ 
පිළිබඳව සඳහන් ශවංා රපශබනවා. එතුමන්ංා ක යන විධිශආ 
පැංැස්තර සංවීශමන් ශ් ර ්නය විසඳන්න බැහැ. 

රවාහන අමාතයාං ය හැටියට අපි එම සිදුවීම ශවන්න 
රාමශයන් මාර්ග අනතුත් ගැන සමීක්ෂණයක් සිදු කළා. එහිදී 
අපට අනාවරණ  වුශඩු,  මාර්ග අනතුත් නිසා මිකය ගිය තුන්ෛහස් 
ගණන ගතිශතොති,  එයින් සියයට 80ක්ම ශවංා රපශබන්ශන්,  
ශප ේගලික බස් රා,  වැලි රවාහනය කරන ටිපර් රා,  ශමෝටර් 
සයිකල් හා ්රිශරෝෛ රා අනතුත්වලින් බව. එශහම න්  ශ් 
අනතුත්වංට දතා පැහැිරලිව  කාරණා කීපයක් බංපානවා. එක 
කාරණයක් තමයි,  වාහනවං රමිකරපය. අශේ ගත් අක ං එල්ංාවං 
මන්ත්රීතුමා ක යපු ආකාරයට,  එම වාහන ශාවනයට ු දුු ෛ ක යන 
එක. ඒ වාශේම තමයි,  ච්යැදුරන්ශේ ශනොසැංක ලිමතිභාවය. ඒ 
නිසා අපි ශ් පිළිබඳ  ක්රියා මාර්ග කීපයක් අරශගන රපශබනවා. ශ් 
වනශකොට ඒවා කැිනනට් අුමැරපය සඳහාති ශයොුහ කරන්න 
ූ ෛානමිකන් දන්නවා. ඒ පියවර අපි ගතිශති,  ශ් සිේධිය ශවචරච 
නිසා ශනොශවයි. රශට් ශකශරන දු් පරීක්ෂාවට අමතරව 
roadworthiness test එකක් ක්රියාතිමක කරන්නති අපි ශ් 
වනශකොට කැිනනට් ප්රිකාව හෛංා,  කැිනනට් මඩුඩංයට යවන්න 
ූ ෛාන් කරංා රපශබනවා. ඒශකන්,  වසර පුරා වාහනය මාර්ගශආ 
ශාවනය ක රීමට ු දුු  තතිතිවශආ රපශබනවාෛ ක යංා පරීක්ෂා 
කරනවා. ඒ සඳහා කැිනනට් අුමැරපය ංැුදණ වහාම අපි හැක  
දක්මනින් එම කටුතතිත ආර්භ කරන්න බංාශපොශරොතිතු 
වනවා.  

පච්සරය රැක ගැනීම පැතිශතන් ගතිතාම,  දු් පරීක්ෂාවති 
සිේශ ශකශරනවා. වාහනශආ සියලු පේශරප පරීක්ෂා කරංා,  වසර 
පුරා වාහනය මාර්ගශආ ශාවනයට ු දුු ෛ ක යා බංනවා. ු දුු  
තතිතිවශආ රපුදශණොති තමයි,  ශාවන බංපත්රය ංබා ගන්න 
පුළුවන් ශවන්ශන්. 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

පස්සර සිේධිශආදී ආන්ශෛෝංනයට ංක් ශවචරච කාරණයක් 

තමයි,  මහා මාර්ගයට වැටී රපුදණු ගං. ශමහිදීති අපි අවශබෝශ කර 

ගතිතා,  මාර්ග පිළිබඳව මහා මාර්ග අමාතයාං ය කටුතතු කරනවා 

වාශේම,  රවාහන අමාතයාං ශයුති ය් මැිරහති වීමක් සිදු විය 

ුතතුයි ක යංා. විශ ේෂශයන්ම ඊශආ උප ශේ ක කාරක සභාශේදී 

ගත් මුරර විතානශේ මන්ත්රීතුමාති ශ් ශයෝජානාව ශගනාවා. අපි 

National Transport Commission එකති,  මාර්ග ආරක්ෂාව 

පිළිබඳ ජාාරපක සභාවති ඒකාබේශ කරංා දිරච්ශආදී road audit 

එකක් කරන්න බංාශපොශරොතිතු වනවා. රවාහන අමාතයාං ය 

හරහා මාර්ග පරීක්ෂා කරංා,  මාර්ග අධිකාච්යට අෛාළව,  එශහම 

නැතින් පළාති මාර්ග අධිකාච්වංට අෛාළ ගැටලු රපශබනවා න්,  

ඒවා කඩිනමිකන් නිරාකරණය කරංා ශෛන්න ක යංා ඒ අයට ෛැු් 

දීංා,  ඒ පාරවල් ශාවනයට ු දුු  බවට audit එකක් හරහා සහරපක 

කරන්න දිරච්ශආදී අපි කටුතතු කරනවා. 

අපි ගතිත ඊළඟ තීන්දුව ශ්කයි. සියලු මැරපසමරපතුමන්ංා  

සඳහන් කරපු ආකාරයට,  අෛ බර වාහන ච්යැදුත් බංපත්රයක් ංබා 

ගැනීම එතර් අමාත් නැහැ. ඒ සඳහා විභාගය ලියන්න ඕනෑ. දතා 

ු ළු trial එකක් රපශබනවා; ක ශංෝ මීටරයක් ශහෝ ශෛකක් වාහනය 

පෛවන්න ශෛනවා. ඊට පස්ශසේ බංපත්රය ංැශබනවා. ඒ එක්ශකනාට 

අයිරපය ංැශබනවා,  මගීන් 60ක් පටවාශගන ඒ ජීවිත අතට ගන්න.  

ශමහි ශංොකු වැරැේෛක් අපි ෛක නවා. ඒ නිසා දිරච්ශආදී මගීන් 

රවාහනය ක රීම සඳහා අපි passenger transport licence එකක් 

ංබා ශෛන්න බංාශපොශරොතිතු වනවා. අපි එම කටුතතිත ශ් 

වනශකොටති ංංගම ච්යැදුරන් සඳහා ආර්භ කර රපශබනවා. ඒ 

අයට සරප ශෛකක ශන්වාසික පුුණණුවක් ංබා ශෛනවා. බර වාහන 

licence එක රපුදණති,  ච්ය පෛවන්ශන් ශකොශහොමෛ ක යංා 

පුුණණුවක් ංබා ශෛනවා. අපි  ශ් කටුතතිත ශප ේගලික අං යටති 

ශේන්න බංාශපොශරොතිතු වනවා. ංංගම සහ ආරක්ෂක අං වං 

පුුණණු පාසල් රපශබනවා. ඒ පුුණණු පාසල්වං සරප ශෛකක 

පුුණණුවක් ංබා දීශමන් අනතුත්ව ඒ උපශේ කවත් සහරපක 

කරනවා න්,  "ශ් අය පුුණණුව සමති" ක යංා,  එශහම වුශණොති 

පමණයි passenger transport licence එක ංබා ගන්න හැක යාව 

ංැශබන්ශන්.  

පළුහ අිරයර යටශති NTC permit holdersංාට,  ඒ ක යන්ශන් 

අන්තර් පළාති බස ් රාවංට මාස හයක් සතුළත එම බංපත්රය 

ංබා ගැනීම අනිවාර්යය කරනවා. ශෛවන අිරයර යටශති,  

අභයන්තර ශප ේගලික බස් රාවංටති එම බංපත්රය අනිවාර්යය 

කරන්න අපි බංාශපොශරොතිතු වනවා. මගීන් 10ට වැඩිශයන් 

රවාහනය කරන සංචාරක,   කාර්යාං බස් රා සහ පාසල් බස් රා  

passenger transport licence එක ංබා ගත ුතතු වනවා. බර වාහන 

ච්යැදුත් බංපත්රය ංබා ගැනීශ්දී ජාාරපක රවාහන දවෛය 

ආයතනය - NTMI - තුළ කරන medical fitness test එක කරන 

ශවංාවට blood test එකක් කරන්න අව ය අුමැරපයති අපි 

Cabinet එශකන් දල්ංා රපශබනවා.  

ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  බස් රා ශාවනශආ 

රපශබන අක් පාක් පිළිබඳව අෛති ිරගින් ිරගටම කාා කළා; 

දිරච්යටති කාා ශවයි. ඔබතුමාති නිශයෝජානය කරන යාපනය 

ිරස්්රික්කයට ආවාම,  ඔබතුමන්ංාති අපට ඒ පිළිබඳව කත්ණු 

ෛැක්වූවා. ඒ නිසා අපි දිරච්ශආදී සෑම ිරස්්රික්කයම District 

Development Committee - DDC - එක රපශබනවා වාශේ,  

District Transport Committee - DTC - එකක් පිහිටු වන්න 

බංාශපොශරොතිතු වනවා. 

පළාශති ශේ පාංනඥයන්,  ිරසාපරපතුමා,  රවාහන අධිකාච්ශආ 

සභාපරප,  Depot Managersංා,  Station Mastersංා,  Traffic 

OICsංා,  DIGs - Traffic යන රවාහනයට ස්බන්ශ සියලු ශෛනා 

එකතු කරංා District Transport Committee එකක් හෛන්න අපි 

බංාශපොශරොතිතු වනවා.  ච්යැදුරන් බස් රා ශේගශයන් ශාවනය 

කරන්න ශහේතුව ශමොකක්ෛ?  ඒ අය අතර රපශබන තරගයයි. 

පිටුපසින් එන බස් එකට වඩා ශේගශයන් තමන් යන්න උතිසාහ 

කරනවා. ඒ නිසායි පල්ංමට ශපරශළන්ශන්.  ඒ අය අතර රපශබන 

තරගය නතර ක රීම සඳහා ඔබතුමන්ංාශේ රශේ වංටම අෛාළ 

වන විධියට ඒකාබේශ කාංසටහන් හෛන්න අපි District 

Transport Committee එකට බාර ශෛනවා.  අවුත්දු ගණනක් 

රපස්ශසේ ඒක ශකොළඹින් හෛනවා. ඒති ක්රියාතිමක ශවන්ශන් නැහැ. 

ඒ නිසා එය රටටම ශකොළඹින් හෛන එක සාර්ාක නැහැ. ඒ නිසා 

ිරස්්රික්කශආ ඔබතුමන්ංාට ඒ කටුතතිත බාරශෛන්න අපි 

බංාශපොශරොතිතු ශවනවා. ඔබතුමන්ංාශේ ිරස්්රික්කශආ 

ඒකාබේශ කාංසටහන අපට හෛංා ශෛන්න. පාසල් බස් රා 

ශාවනය කරන්න ඕනෑ පාරවල් ටික අපට ෛැු් ශෛන්න. DTC 

එශක් සභාපරපවරයාට අපි බංය පවරනවා,  ඒ ිරස්්රික්කශආම 

රවාහනය පිළිබඳ තීන්දු තීරණ ගන්න. බැච් ශෛයක් රපුදශණොති 

පමණක් අමාතයාං  මට්ටමට ශයොුහ කරන්න. එතශකොට අපි 

ඒකට මැිරහති ශවන්න බංාශපොශරොතිතු ශවනවා. ශ් තරගකාරී 

බවට විසඳුමක් ඒ හරහා ංැශබයි ක යා අපි වි ්වාස කරනවා.  

  අශේ ගත් ශවල්ගම මන්ත්රීතුමා වාහන එකංස් ක රීම 

පිළිබඳව කාා කළා. එතුමා සඳහන් කළා,  ශ්ක කලිුති වුණා; 

ආපු  පටන් ගන්න එක අලුති ශෛයක් ශනොශවයි ක යංා. ඒක 

සතිත. කලිුති ඒක වුණා. හැබැයි,  ආපු  අපට පටන් ගන්න 

ශවචරච ශහේතුව එතුමා පැහැිරලි ශකත්ශේ නැහැ. ශ් වාහන 

එකංස් ක රීශ් වයාපාරය යහ පාංන ආඩුක්වට කලින් රපුදණු අප 

රජාය යටශතිති ිරච්ගන්වා ආර්භ කළා. හැබැයි,  ඊට පු ව පති 

ශවචරච යහ පාංන රජාය ඒක ස්පූර්ණශයන් විනා  කර ෛැ්මා. 

මයිශරෝ ආයතනය ගැන තුහන්නාන්ශසේංා ෛන්නවා; එය ශේයය 

ආයතනයක්. ඒකට රාජාපක්ෂංාශේ ශකෝපැනිය ක යංා ක ේවා.  

අපි විශේ ශයන් ශගන්වන බස් රාවංට අය කරන බේෛ අක් 

කළා,  ශමශහේ සවිකරන ඒවාට වැඩිය මිකං අක්වන විධියට. ඒ 

වාශේම electric vehiclesවංට කලින් බදු පනවා රපුදශඩු නැහැ.  

ඒවාටති බදු පැශනේවා. පිටරටින් සවි කරංා ශගශනන ශමෝටර් 

සයිකල් ංාභ ශකත්වා; ඒවාශආ බේෛ අක් ශකත්වා,  ශ් රශට් 

assemble කරන ශමෝටර් සයිකංශආ  මිකංට වඩා. ඒ නිසා locally 

assemble ක රීම ආර්භ කරන්න අපට ඒ අයව අලුරපන් 

ිරච්ගන්වන්න සිදු වුණා. ශ් ශවනශකොට ශකෝපැනි ක හිපයක් ඒ 

කටුතතු කරනවා. එතුමාශේම සශහෝෛරයා වන නලින් ශවල්ගම 

මැරපතුමා සභාපරප ුරරය ෛරන Ideal Motors එකති,  මශහේන්ද්රා 

සමාගමති assemble  කටුතතු කරනවා.  Ashok Leyland එකති 

නැවත assemble කරන එක ආර්භ ශකත්වා. අපට පු ගිය 

සරපශආ පුළුවන් වුණා,  SOP එක -Standard Operating 

Procedure එක-  automobile assembling වංට launch කරන්න.  

දිරච්ශආදී සමාග් ශබොශහොමයක් වාහන එකංස් ක රීම ආර්භ 

කරන්න සහ අපනයනය කරන්න ූ ෛානමිකන් දන්නවා. 

ආර්භශආදී සියයට 20ක්  අගය එකතු කරංා ඒ කටුතතු ආර්භ 

කරනවා. ගත් ශවල්ගම මන්ත්රීතුමා ක ේවා  සියයට 30ක් ක යංා. 

ඒක වැරිරයි. ශමොකෛ,  සියයට 30ක් එකවර ෛාන්න බැහැ. ඒ නිසා 

ආර්භශආදී සියයට 20ක් අගය එකතු කරංා වාර්ක කව ඒක රම 

රමශයන් වැඩි කරනවා.  SLACMA  නමිකන් ආයතනයක් 

රපශබනවා,   local automotive component manufacturersංා 

දන්න.  සීට් හෛන අය දන්නවා; වයර් හෛන අය දන්නවා; 

dashboards හෛන අය දන්නවා. ශ් අයශේ components 

ංංකාශේ නිෂ්පාෛනය කරන්න ිරච් ගන්වංා ඒවා අරශගන ශ්වාට 

පාවිචරචි කරංා,  සියයට 20න් පටන්ශගන වර්ෂයකට සියයට ෛහය 

බැගින් වැඩි කරංා එහි local components  රමාණය වැඩි 

කරන්න අපි බංාශපොශරොතිතු ශවනවා.   
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විශ ේෂශයන් ග්රාමීය රශේ වං  බස් රා හිඟය අවම කරන්නති 

අපි කටුතතු කරනවා. අපි හැම ෛාම කාා කරනවා,  ශංොච් චැසි සවි 

කරපු බස ්රා පිළිබඳව. අපි කුඩා බස් රා 500ක් සහ ශංොකු බස ්

රා 100ක්  සණවු් කර රපශබනවා.  එහිදී අපි ශංොච් චැසි සවි 

කරපු බස් රා ක සිවක් ශගශනන්ශන් නැහැ. 

අපි ශකොළඹින් ආර්භ කරපු "Park and  Ride" ශසේවය 

දිරච්ශආදී ුහළු රට පුරාම වයාේත කරන්නති බංාශපොශරොතිතු 

ශවනවා.  තමන්ශේ රාය ශගෛර රපයංා ු ව පහු  බස් රායක න් 

වැඩට එන්න පුළුවන් රමය අපි ෛැන් ශකොළඹ ක්රියාතිමක කර 

රපශබනවා. ගත් නිශයෝජාය කාරක සභාපරපතුමනි,  දිරච්ශආදී 

ඔබතුමා නිශයෝජානය කරන යාපනය ිරස්්රික්කය සතුළුව සෑම 

ිරස්්රික්කයකම ඒ ශසේවය වයාේත කරන්න අපි බංාශපොශරොතිතු 

ශවනවා. පස්සර  බස් අනතුච්න් මිකය ගිය අයශේ පවුල්වං සියලු 

ශෛනාට අශේ රජාශආ බංවති කනගාටුව රකා  කරමිකන්,  මශේ 

කාාව අවසන් කරනවා.   ස්තුරපයි.  
 

ගු නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා 
(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is, Hon. Madhura 

Withanage. You have nine minutes. Before he starts, will  
an Hon. Member propose the Hon. Ajith Rajapakse to the 
Chair?  

 

ගු දිලුම් අමුුගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
Sir, I propose that the Hon. Ajith Rajapakse do now 

take the Chair.  
 

ගු කකෝකලා ගුණවර්ධන මහයත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) லகொகிலொ குணவர்தன)  
(The Hon. (Mrs.) Kokila  Gunawardene) 

 

විසන්  නථිස කසන ලදී. 
ஆலமொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව ගු නිකයෝජ කාසක  වාපතිතුමා මූලා නකයන් 

ඉවත් වූකයන්  ගු අජිත් සාජපක්ෂ මහයත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலவ, மொண்புமிகு அ ித் ரொ பக்ஷ 

அவர்கள் தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 
 

[අ.භා. 2.46] 

 
ගු මධුස විත්ානකේ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு மதுர விதொனலக)  
(The Hon. Madhura Withanage)  
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ංංකා දරපහාසශආ රාම 

වතාවට රවාහන ක්ශෂේත්රශආ නව අතිෛැකීමක් එක්ක ශබෝට්ටුශවන් 

පාර්ලිශ්න්තු පච්රයට පැමිකීකමට මට අවසර ංැබීම මහති 

භාගයයක් ශකොට සංකනවා. රාමශයන්ම,   ගත් කාානායකතුමා 

සතුළු පාර්ලිශ්න්තු කාර්ය මඩුඩංයට ඒ පිළිබඳව මශේ ස්තුරපය 

පුෛ කරනවා.   

ජාං මාර්ගවලින් මගී රවාහන කටුතතු සිදු ක රීම ස්බන්ශව 

ශ් වන විට අපි රවාහන අමාතයාං යති එක්ක සාකචරඡා ආර්භ 

කර රපශබනවා. අපි ඊශආ Consultative Committee එශක්දී       

ගත් අමාතයතුමා සමඟ ඒ ගැන කාා කළා. දිරච්ශආදී අප රජාශආ 

නව රරපපතිරප යටශති විකල්ප රවාහන මාර්ග සකස් කරනවා. 

අධික මිකංකට ංබා ගන්නා රවාහන පේශරප ශවුවට,  ජාං 

මාර්ගවලින් රවාහන කටුතතු  -විශ ේෂශයන් භාඩුඩ රවාහනය- 

සිදු ක රීම ශකශරහි අවශානය ශයොුහ ක රීම අශේ රජාශආ අලුති 

රරපපතිරපවං සතුළති කාරණාවක්.  

අෛ ෛවශසේ ශමෝටර් වාහන පනත යටශති වූ නිශයෝග 

සාකචරඡාවට ගැශනනවා.  ඒ යටශති,  ශසේෛවතිත දු්ච්ය පාංම 

පිළිබඳ සහ ශපොලිස් නිංශාච්යකු විසින් නිකුති කරන තාවකාලික 

ච්යැදුත් අවසර බංපත්රය පිළිබඳ  කාා කරනවා. මම ගත් 

සමරපතුමාට ශ් ශවංාශේ ශයෝජානාවක් කරනවා. ශසේෛවතිත 

දු්ච්ය පාංම දිරකරන ශවංාශේ ඒ දංජිශන්ත්වන් ඒ ගැන වැඩිදුර 

අශයයනය කර තව අඩි එකහමාරක් උස් ශකොට ඒ පාංම හැදුවා 

න් අෛ අපට ශ් විධියට පාර්ලිශ්න්තුශේ ශේංාව ශවන් 

කරශගන  ඒ ගැන සාකචරඡා කරන්න අව ය වන්ශන් නැහැ. මම 

ඊශආ ෛවශසේ ඒ ස්ාානයට ගිහිල්ංා බැලුවා. ඒ දිරක රීම මූලික 

අවස්ාාශේ නිසියාකාරව සිදු කළා න් අෛ අපිට ඒ ගැන කාා 

කරන්න ශවන්ශන් නැහැ. එය අධික වියෛමක් යන කාරණාවක් 

ශනොශවයි.  ඒ විධියට  ශගොඩාක් ශේවල් ගැන අපට අලුරපන් 

හිතන්න ශවනවා. ශමොකෛ,  අපි ශබොශහෝ ශවංාවට ශ් ගත් 

සභාශේ ශවංාව ශවන් කරන්ශන් අශේ ුතතුක් හා වගකී් 

සැංක ලිමති ශංස දෂ්ට ශනොක රීම මත ුහුණණ පාන්න සිදු වී 

රපශබන ගැටලු ස්බන්ශශයන් සාකචරඡා කරන් නයි.  

පු ගිය කාංය පුරාවටම රා වාහන පිළිබඳ,  මාර්ග පිළිබඳ,   

නීරප රීරප පිළිබඳ වි ාං ශංස සංවාෛ රපුදණා. ඔබ සියලු ශෛනාටම 

මතක සරප,  අුණන්ගල්ශල් ශාෛවාචකය. විවිශ අවස්ාාවං,  විවිශ 

ස්ාානවං දු්ච්ය අනතුත් වාශේම මගී බස් රා අනතුත් සිේශ 

වුණා; තවමති සිේශ ශවනවා. නුහති,  අපි තවමති පාර්ලිශ්න්තුශේ 

ඒ ගැන වාෛ විවාෛ කරනවා; කාා කරනවා.  ශ් වන විට ඒ සඳහා 

ස්ථිර විසඳුමක් ංබා දීම ගැන අපි සාකචරඡා කර රපශබනවා. ඒ ගැන 

ඊශආති පුළුල් ශංස සාකචරඡා කළා. අපි හැමෛාම ශ් ගැන කාා 

කරනවාට වඩා වැෛගති වන්ශන් වහ වහා ඒ ක්රියාමාර්ග ගැනීමයි.  

ගත් සමරපතුමනි,  ශබොශහෝ රශාන මාර්ග මගී රවාහනය සඳහා 

ු දුු  තතිතිවශආ නැහැ.  කත්ණාකර,  ඒ ගැන ඔබතුමාශේ 

අවශානය ශයොුහ කරන්න.  පසස්ර සිේධිය ගතිතති,   ඒ මාර්ග  

පිළිබඳ RDA එශක්,  ඒ ක ශෑෑාන්ත්රාති සමාග්වං ෛැඩි 

ශනොසැංක ල්ංක් රපුදණු බව ශපශනනවා. අෛ රශට් ජානතාවශගන් 

15ශෛශනකුශගන් එක් අශයක් රාජාය අං ශආ ශසේවකශයක්.  රාජාය 

ශසේවකයාශේ පරම ුතතුකම හා වගකීම ශ් රශට් බදු ශගවන 

ජානතාවට ශසේවය ක රීමයි.  අපි හැම ෛාම කාා කළාට අව ය 

ක්රියාමාර්ග ගැනීම දතා මන්ෛගාමීව සිදු වන නිසා හැම ෛාම 

අනතුත් ෛක න්න ංැශබනවා.  නුහති,  අපි හැම ෛාම ශ් ගැන කාා 

කරනවා.  මම කලින් ක ේවා වාශේ,  මාර්ග ආරක්ෂණ විගණනයක් 

-Road Safety Audit- කශළේ නැතින් අනාගතශආ ශ් වාශේ 

අනතුත් වැඩි ශවන්න පුළුවන්. අනතුත්ෛායක දු්ච්ය හරස් මාර්ග- 

 

ගු දිලුම් අමුුගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාශේ ශයෝජානාව අුව අපි එය 

ක්රියාතිමක කරන්න තීරණය කර රපශබනවා.  

 

ගු මධුස විත්ානකේ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு மதுர விதொனலக)  
(The Hon. Madhura Withanage)  
ස්තුරපයි,  ගත් රාජාය සමරපතුමනි. ඒ ගැන මම ඔබතුමාට 

ස්තුරපවන්ත ශවනවා.  
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පාර්ලිශ්න්තුව 

විශ ේෂශයන් අෛ ශ් මාර්ග අනතුත්වංට ශ්රී ංංකා ශටලිශකෝ 

සමාගශ් කටුතතුවංදී සිදුවන අක් පාක්,  විදුලිබං මඩුඩංශආ,  

විදුලි (ශප ේගලික) සමාගශ් කටුතතුවංදී සිදුවන 

ශනොසැංක ලිමතික්,  මාර්ග සංවර්ශන අධිකාච්ශආ,   පළාති පාංන 

ආයතනවං කටුතතුවංදී සිදුවන  ශනොසැංක ලිමතික් ශහේතු වී 

රපශබනවා. එවැනි ශේවල්  නිසා  අනතුරට පති වන මගීන් 

ශවුශවන්,  රා වාහන ශවුශවන්  ඒ අෛාළ ආයතනවලින් 

වන්ිරයක් ංබා ගන්න රමයක් නැහැ.  

හැබැයි,  ඒ ආයතනවංට අයති විදුලි කණුවකට,  එශහම 

නැතින් සංඥා පුවත්වකට මඟීන් අරපන් ශහෝ ච්යැදුරන් අරපන් 

හානියක් වුශණොති,  ඒ මඟීන්ට,  ච්යැදුරන්ට ශහෝ වාහන අයිරප 

පුේගංයන්ට ඒ ආයතනවංට වන්ිර ශගවන්න සිේශ වනවා. නුහති 

ඒ රාජාය ආයතනවං ශනොසැංක ල්ං නිසා  සිදු වන අනතුත් 

ශවුශවන් වන්ිර ංබා ගැනීමට අෛ රමශේෛයක් නැහැ. එම නිසා 

මා ශ් ශවංාශේ ඒ කාරණය ස්බන්ශශයුති ශ් ගත් සභාශේ 

විශ ේෂ අවශානය ශයොුහ කරවනවා.  

අෛ  ශමෝටර් වාහන පනත යටශති ගැසට් පත්ර ශෛකක පළ 

කරන ංෛ නිශයෝග ශෛකක් පිළිබඳ සාකචරඡා කළති,  අර 

මැක්කාශේ රපයච්ය වාශේ සීනි ආනයන බේෛ ගැන මාශයයට 

ශපශනන්න කාා කරංා,  ඒ රකා  මාශයයට යන්න අව ය 

කටුතතු ඔක්ශකෝම කරංා,  කට සච්ශයොති අසතය ක යන 

විපක්ෂශආ හීන් බබා සීයංා ටික ෛැන් පැන ගිහිල්ංා. විපක්ෂශආ 

සිටින අසතය ක යන හීන් බබා සීයංාට මම විශ ේෂශයන්ම 

ක යන්න කැමැරපයි,  සීනි ආනයන බේශේ එල්න  දඳංා වැඩක් නැරප 

බව. ශමොකෛ,  අශේ රජාය බංයට පති වුණාට පස්ශසේ වි ාං 

ව ශයන් බදු අක් කළා. නුහති,  එෛා යහ පාංන ආඩුක්ව පැවැරප 

කාංශආ බලු බේෛ විතරයි පනවන්ශන් නැරපව රපුදශඩු. අශනක් 

ඔක්ශකෝම බදු පනවා රපුදණා. අපි වැට් එක සියයට 15 සිට සියයට 

8 ෛක්වා අක් කළා,  ගතහස්ා භාඩුඩ මත පනවා රපබූ NBT දවති 

කළා,  ආර්ථික ශසේවා බේෛ අශහෝසි කළා,  බැංකු හා හර බේෛ දවති 

කළා,  ශකොටස් ශවළඳ ශපොළ රාේශන ංාභ බේෛ අශහෝසි කළා,  

උපයන විට ශගවී් ආෛාය් බේෛ සංශ ෝශනය කළා,  ශපොන  මත 

අය කළ රැඳවු් බේෛ අශහෝසි කළා,  ණය ශසේවා බේෛ අශහෝසි 

කළා,  විදුලි සංශේ  බේෛ සියයට 25ට අක් කළා,  දිරක රී් අං යට 

පනවා රපබූ සියයට 28 බේෛ සියයට 14ට අක් කළා. ආගමිකක 

ස්ාානවං රපශබන පින් කැටයටති බදු ගහපු කඩුඩායමක් තමයි,  

අෛ හීන් බබා සීයංා වාශේ දන්න විපක්ෂශආ පිච්ස. ෛැන් ඒ අය 

පැන ගිහිල්ංා. එතුමන්ංා ශ් ශවංාශේ සිටියා න් මට ශ්වා 

ගැන තවති කාා කරන්න රපුදණා. අපි ආගමිකක ස්ාානවලින් අය 

කළ සියලු බදු දවති කළා; බැංකු ණය ශපොලිය සියයට 14 සිට 

සියයට 9ට,  සියයට 8ට අක් කළා; කර්මාන්තවංට සියයට 4 

ශපොලියට ණය දුන්නා. අශේ ආඩුක්ව,  ශ් ෛවස් 365ට රට 

ශවුශවන් ශගොඩක් වැඩ කරපු ආඩුක්වක්.  
  

මම විශ ේෂශයන්ම ක යන්න ඕනෑ,  අපි පැරැණි,  යල්පැන ගිය 

නීරප-රීරප වහාම යාවතිකාන න කරන්න ඕනෑ බව. අෛටති අපි දංග්රීසි 

ජාාරපකයන් පැන වූ සමහර නීරප-රීරප කර පින්නාශගන යනවා. නව 

ශංෝකයට ගැළශපන විධියට අශේ නීරප-රීරප සංශ ෝශනය ක රීම 

ගැන අපි සාකචරඡා කරංා නැහැ. ජානතාව අපට වරම දීංා 

රපශබන්ශන් ිරන 365 ඒවා 5කට. එයිුති පාර්ලිශ්න්තුව රැස ්

වන්ශන් ෛළ ව ශයන් ෛවස් 480ක් පමණයි. ඒ ක යන්ශන් 

මන්ත්රීවත්න් විධියට අපට රශට් රරපපතිරප හෛන්න රැස් ශවන්න 

රපශබන්ශන් අවුත්ේෛකුති ෛවස් ගණනක් විතරයි. ඒ ටික 

කාංශයුති ෛවස් ගණනක් අරශගන සීනි ආනයන බේෛ ත්පියල් 

50 සිට  ත 25 ෛක්වා අක් කරපු එක ගැන සාකචරඡා කරනවා න්,  

ශ් පාර්ලිශ්න්තුශවන් සරප ලංක් නැහැ. ජානතාව අශේක්ෂා 

කරන යාාර්ාවාදී සියලු ශේවංට අපි සුණ් කන් ශෛන්න ඕනෑ. 

ශ් පාර්ලිශ්න්තුව ජානතා අශේක්ෂා,  අිනංාෂ දෂ්ට කරන 

පාර්ලිශ්න්තුවක් ශවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අශේ 

ජානාධිපරපතුමා සතුළු ආඩුක්ව ෛැඩි කැපවීමක න් ශ් ශවංාශේ 

වැඩ කරන්ශන්.  

මා පාර්ලිශ්න්තුශේ මහ ශල්ක්තුමාශගන් සහ කාර්ය 

මඩුඩංශයන් ශ් ශවංාශේ ශග රවශයන් ුතතුව විශ ේෂ දල්න මක් 

කරනවා. අපි පච්සරය ආරක්ෂා ක රීම ගැන කාා කරනවා. නුහති 

අෛ බංන්න,  අශේ ශ්ස උඩ රපශබන ශපොති පති රමාණය ිරහා. 

ශ් ශපොති පති ටික හැදීශ්දී ශමොන තර් හානියක් පච්සරයට 

කරන්න සිේශ වනවාෛ? ශ්  හෛන කඩෛාසිවලින් පච්සරයට 

ශකොතර් න් බංපෑමක් වනවාෛ? එම නිසා අපි ශ් ගැනති 

කල්පනා කරන්න ඕනෑ. කඩෛාසි භාවිතය පුළුවන් තර් අවම 

කරන රමශේෛයකුති විශ ේෂශයන් අශේ කාර්යාං සතුළු රාජාය 

යන්ත්රණයට,  ශ් රටට හඳුන්වා ශෛන්න ක යන දල්න මති කරමිකන් 

මම නිහඬ වනවා. ශබොශහොම ස්තුරපයි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට,  ගත් චාමර ස්පති ෛසනායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

මිකනිතිතු 9ක කාංයක් රපශබනවා. 

 
[අ.භා. 2.55] 

 

ගු චාමස  ම්පත් ද නායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சொமர சம்பத் தசநொயக்க) 
(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  රවාහන විෂය ස්බන්ශ 

කාරණයක් තමයි අෛ කාා බහට ංක් වන්ශන්. මන්ත්රීවත් 
225ශෛශනක් ශ් පාර්ලිශ්න්තුව නිශයෝජානය කරනවා. විපක්ෂය 
පැතිශති පිටුපස ශේළිවං රපශබන ආසනවං ආඩුක් පක්ෂය 
නිශයෝජානය කරන මන්ත්රීවත් පිච්සකුති වාඩි ශවනවා. ඒ 
ආසනවං ආඩුක් පක්ෂශආ මන්ත්රීවත් කීපශෛශනක්  වාඩි ශවංා 
දන්නවා.  ඊට අමතරව,  යාපනය ිරස්්රික්කශආ ගශේන්රපරකුමාර් 
ශපොන්න්බං් මන්ත්රීතුමා  විතරක් විපක්ෂය පැතිශති දන්නවා. 
සමඟි ජාන බංශේගය නිශයෝජානය කරන ක සිම මන්ත්රීවරශයක් 
ශ් ශවංාශේ ශ් ගත් සභාශේ නැහැ. එතුමන්ංා ක යනවා,  "අපි 
වගක ව ුතතු විපක්ෂයක්" ක යංා. නුහති,  රශට් වගක ව ුතතු 
ර ්නයක් කාා කරන ශ් ශවංාශේ ඒ එක්ශකශනක්වති 
ආසනවං නැහැ. එවැනි විපක්ෂයක් සිටින රටක තමයි අෛ අපට 
ශ් පාර්ලිශ්න්තුව නිශයෝජානය කරන්න සිදු ශවංා රපශබන්ශන්. 
මම ඒ ගැන කනගාටු වනවා.  

අෛ ෛහවල් විපක්ෂශආ රශාන සංවිශායක ංක්ෂ්මන් ක ච්සල්ං 

මැරපතුමා අශේ ගත් සභානායක ිරශන්ෂ් වනණවර්ශන 

මැරපතුමාශගන් ර ්නයක් සුණවා,  ඊශආ ජිනීවාහි එක්සති 

ජාාතීන්ශේ මානව හිමිකක් කවුන්සංයට ශ්රී ංංකාව ස්බන්ශශයන් 

දිරච්පති කරපු ශයෝජානාව ස්මත වීම - ශ්රී ංංකාව පරාජාය වීම - 

ගැන ශමොකක්ෛ ක යන්ශන් ක යංා. ංංකාශේ අය අතච්න් ජිනීවා 

ශයෝජානාව ස්මත වීම - ංංකාව පරාජාය වීම - ගැන සතුටු 

ශවන්න ඕනෑ,  ශෛමළ ඩයස්ශපෝරාවට ස්බන්ශ වී සිටින අයයි. අපි 

ශනොශවයි කවුත්න් ශ් රට පාංනය කළති,  ශ් රශට් රජාය ජිනීවා 

ශයෝජානාව පරාජාය වීම සතුටක් ෛ? ජිනීවා ශයෝජානාව ක යන්ශන් 

ශමොකක්ෛ? අශේ ර ටට විත්ේශව ශෛමළ ඩයස්ශපෝරාව සතුළු 

ශංෝකශආ ය් ය් තැන්වං දඳශගන එල්ටීටීඊටට සහාය ෛක්වන 

ය් ය් අයශේ බංශේග තමයි ඒ ක්රියාතිමක වුශඩු.  අපි ජිනීවා 

ශයෝජානාව පැරැිරංා නැහැ. ඡන්ෛ 47න් 22යි එයට පක්ෂව 

ංැුදශඩු. ශංෝකශආ නිශෂේශ බංය පාවිචරචි කරන්න පුළුවන් 

551 552 

[ගත් මුරර විතානශේ මහතා] 
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ර ටවල් පශහන් තුනක්ම ශයෝජානාවට පක්ෂව ඡන්ෛය දුන්ශන් 

නැහැ. දන්ිරයාව ඡන්ෛය ශනොදී සිටියා. ත්සියාව සහ චීනය අශේ 

රටට පක්ෂව ඡන්ෛය දුන්නා. දරපන් අපි අෛ ඒ ගැන සතුටු ශවනවා. 

ඒ ගැන මම මීට වඩා කාා ක රීමට බංාශපොශරොතිතු වන්ශන් 

නැහැ. මම කනගාටු ශවනවා,  ංක්ෂ්මන් ක ච්සල්ං මන්ත්රීතුමා 

වාශේ අය ජිනීවා ශයෝජානාව ස්මත වී අශේ රට පරාජාය වීම 

ස්බන්ශශයන් අෛ කාංකඩුණි සතුටක් විඳින එක ගැන.  

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ශමෝටර් වාහන පනත යටශති 

ශගශනන නි ශයෝග සාකචරඡාවට ගන්නා ශ් අවස්ාාශේ  මම 

විශ ේෂ කාරණයක් ක යන්න ඕනෑ. මා නිශයෝජානය කරන පස්සර 

මැරපවරණය ශකොට්ඨාසශආ තමයි පු  ගිය සරපශආ ඒ 

අවාසනාවන්ත බස් අනතුර සිදු වුශඩු. ලුණුගලින් උශේ හයහමාරට 

පිටති වන ලුණුගං - ශකොළඹ බස් රාය තමයි පස්සර නගරයට 

ක ශංෝමීටර් ශෛකක් රපිනයදී අනතුරට ංක් වුශඩු. ඒ අනතුර ගැන 

රශට් මාශය මඟින් වාර්තා වුණාම ඒ ගැන රට තුළ විවිශ අුතච්න් 

කාා බහට ංක් ශවන්න පටන් ගතිතා. ලුණුගං දඳන් ශකොළඹට 

ක ශංෝමීටර් 170ක් රපශබනවා,  මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි. ඒ 

බස් එක ශකොළඹ බස් නැවතුශමන් පිටති වන්ශන් රා්රි 7.40ට. 

හැබැයි පාන්ෛර 3.00වන ශකොට එය ලුණුගංට යනවා. ලුණුගංට 

යන ඒ බස් එශක් ච්යැදුරා පාන්ෛර 3.00ට ශගෝංයාට බස් එක දීංා 

ලුණුගලින් බැහැංා නිෛා ගන්නවා. පාන්ෛර 3.00ට නිෛා ගන්න 

බැහැපු ච්යැදුරා ආශයති බස් එක අරශගන ශකොළඹට එන්න උශේ 

හයහමාරට පිටති ශවනවා. පාන්ෛර 3.00ට නිෛා ගන්න  ගියාට 

ච්යැදුරාට නින්ෛ යන ශකොට අක්ම ව ශයන් පාන්ෛර 4.00වති 

ශවනවා සරප. පැය ශෛකයි නිෛා ගන්ශන්. පැය ශෛකක් නිෛාශගන 

උශේ 6.00ට නැඟිටංා ආශයති බස් එක අරශගන උශේ හයහමාරට 

පිටති ශවනවා.  

ඒ රශාන පාරට වැටී රපශබන ගං ස්බන්ශවති මා ක යන්න 

ඕනෑ. ඒ මාර්ගයට ක යන්ශන් බදුල්ං-ශචන්කංඩි මාර්ගය ක යංා. 

ඒ මාර්ගශආ අලුතිවැඩියා කටුතතු 2017 ශපබරවාච් තමයි ආර්භ 

කශළේ. එහි පළුහවැනි ශකොටස වන බදුල්ශල් දඳන් පස්සර ෛක්වා 

ශකොටසට අෛාළ කටුතතු ICC සමාගම විසින් කරංා අවසන් කළා. 

ඊට පස්ශසේ පස්සර - ලුණුගං ශකොටසට අෛාළ කටුතතු AMSK 

Constructions (Pvt.) Limited ක යන ශකෝපැනිය තමයි 

කරශගන යන්ශන්. අෛට අවුත්දු හතරයි. මූංාසනාූපඪ ගත් 

මන්ත්රීතුමනි,  මම පස්සර - ලුණුගං රාශේයය ස්බන්ීකකරණ 

කමිකටුශේ සභාපරප. මම රාශේයය ස්බන්ීකකරණ කමිකටුශේදී අෛාළ 

අය ශෛපාරක් නැඟිට්ටවංා ක ේවා,  ඒ පාශර් වැඩ දවර කරංා නැහැ 

ක යංා. ඒ පාශර් පළුහ ක ශංෝමීටර් නවය AMSK Constructions 

(Pvt.) Limited එක විසින් හෛංා දවරයි. ඒ පළුහ ක ශංෝමීටර් 

නවය හෛංා දවර වුණාට පස්ශසේ - කාපට් ෛාංා,  කාණු ෛාංා දවර 

වුණාට පස්ශසේ - තමයි ශනොවැ්බර් මාසශආදී මාර්ගයට ඔය ක යපු 

ගං වැටුශඩු. ශනොවැ්බර් මාසශආ වැටිචරච ඒ ගං ශබෝර ගහංා 

කඩන්න පටන් ගතිශති බස් අනතුර ශවන්න කලින් ෛවශසේ. බස ්

අනතුර අෛ සිදු වනවා න්,  ඊශආ හවස තමයි ඒ ගං කඩන්න 

ශබෝර ගැුණශේ. ඒකට වග ක ව ුතතු අය ශගොඩක් දන්නවා. ඒ 

වගකීම RDA එකටම පවරන්න බැහැ. RDA එක ශකොන්ත්රාති 

සමාගමට ඒ පාර භාර දීංා රපශබනවා. උපශේ ක සමාගමකුති 

රපශබනවා.   ශ් ශකොන්ත්රාති සමාගම - contractor - සමඟ 

උපශේ ක සමාගමක් දන්නවා. එශහම න්,  ඒ උපශේ ක 

සමාගම ශකොන්ත්රාති සමාගමට උපශෛස් ශෛන්න ඕනෑ,  "ශමන්න 

ශමතැන ගංක් වැටිංා රපශබනවා. ශ් ගං කඩන්න" ක යංා. ඒ 

නිසා ශමහිදී වග ක වුතතු ආයතන ක හිපයක් රපශබනවා.  

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ශමම බස් අනතුච්න් මශේ 

ආසනශආ -මශේ මැරපවරණ ශකොට්ඨාසශආ- ද්රවිඩ අය නවශෛනකු,  

සිංහං අය තුන්ශෛනකු,  ුහස්ලි් අය ශෛශෛනකු ව ශයන් 14 

ශෛනකු ජීවිතක්ෂයට පති වුණා. මශේ පැතිශතන් මම ශ් 

ශවංාශේ ස්තුරප කරන්න ඕනෑ,  ශ් සිේධිය  ශවචරච ශවංාශේ දඳන් 

ශවශහු ණු,  පස්සර මහ ශරෝහශල් දවෛය අධිකාච්තුමාට,  බදුල්ං 

ශරෝහශල් දවෛයවත්න්,  ශහිරයන් සතුළු සියලු ශෛනාට,  

ambulance driversංාට,  ශපොන සියට,  ුතෛ හුහෛාවට වාශේම 

විශ ේෂ කාර්ය බංකායට. ඊට අමතරව තවති පිච්සක් දන්නවා. 

එම අනතුශරන් අඩි 1, 500ක් විතර රපාතයට වැටිචරච මිකනිු න් 

උඩට ගතිශති කවුෛ? අන්න අශේ රශට් මිකනිු න්ශේ වනණය! 

ගශේන්රපරකුමාර් ශපොන්න්බං් මන්ත්රීතුමා ශ් ගත් සභාශේ 

සිටින ශ් ශවංාශේදී මා ඒ ගැන ක යන්න ඕනෑ. දවෛයවත් 

"ුහුණණු ශපොශති" වටිනා කාරණා ක හිපයක් ක යා රපුදණා.  

ඒ බස් එක අඩි 1, 500ක් විතර රපාතයකට ශපරළිංා රපුදණා. 

එතැන ක සිම මුස්සශයකුට ශංශහසිශයන් බහින්න පුළුවන් 

තැනක් ශනොශවයි. හැබැයි,  එතැනදී මිකයගිය සිංහං අය උඩට 

ගතිශති ශෛමළ  සහ ුහස්ලි් අය. මිකයගිය  ුහස්ලි් අය ගතිශති  

ශෛමළ සහ සිංහං අය.  මිකයගිය ශෛමළ අය ගතිශති  සිංහං සහ 

ුහස්ලි් අය. එතැන ශකොශහේවති ජාාරපවාදී හැඟීමක් රපුදශඩු නැහැ. 

ඒ රශේ ශආ තත්ණශයෝ  අඩි 1, 500කට වැඩි රපාතයකට  කඹවං 

එල්ලිංා පල්ශංහාට බැහැංා තමයි අනතුරට පතිවුණු අය උඩට 

ශගනාශේ. එක පැතිතක න් අෛ අපි ඒ ගැන සතුටු ශවන්න ඕනෑ. 

අපි ඒ අයට ස්තුරපවන්ත ශවන්න ඕනෑ.  ශ් ච්ය අනතුර සිදු ශවචරච 

ශවංාශේ පටන් ශ් ශමොශහොත ෛක්වා ඒ අසරණ ජානතාවට උෛේ 

කරපු මශේ මැරපවරණ ශකොට්ඨාසශආ සියලුශෛනාටම මශේ 

ස්තුරපය පිච්නමනවා. ඒ වාශේම දවෛයවත්,  ශපොන සිය,  හුහෛාව,  

විශ ේෂ කාර්ය බංකාය සහ ශවනති සංවිශාන සතුළු ශ් අනතුර 

සිදු ශවචරච ශවංාශේදී අපට උෛේ උපකාර කළ සියලුශෛනාටති 

මශේ ස්තුරපය මම පිච්නමනවා.  

ඒ වාශේම,  ශේ පාංන අධිකාච්ය නිශයෝජානය කරමිකන් 

පළාශති ආඩුක්කාරතුමාති,  පළාශති ශේ පාංන නායකයිුති,  

ග්වාසී සියලුශෛනාති සවිල්ංා ඒ ශවංාශේ  අපට සහශයෝගය 

ෛැක්වූවා. ඒ සියලුශෛනාටති මශේ ස්තුරපය  පුෛ කරනවා.  බස ්රා 

රවාහන ශසේවා රාජාය සමරපතුමා ශ් අවස්ාාශේ ගත් සභාශේ 

දන්නවා. ගත් රාජාය සමරපතුමනි,  ඒ අනතුශරන් තුවාං ංබපු 34 

ශෛශනක් තවමති ශරෝහල්ගතව රරපකාර ංබනවා. පස්සර සහ 

ලුණුගං රාශේයය සභා ශෛක එකතු ශවංා මැච්චරච අය ශවුශවන් 

මිකනී ශපට්ටි අරශගන දුන්නා. ඒ වා ශේම ආඩුක්කාරතුමා ුහෛල් 

පච්තයාග කළා.  රවාහන අධිකාච්ය ුහෛල් පච්තයාග කළා. එවැනි 

ආකාරශආ ය් ය් ආශාර ංැුදණා. මිකයගිය අය ශවුශවන්  

ආශාර දුන්නාට,  ශරෝහල්වං දන්න අයට ශ් වනශතක් ක සිම 

ආශාරයක් ංැිනංා නැහැ.   එෛාශේං ශසොයා ගන්න අපහු  

ශබොශහෝ පිච්සක් ශ් අනතුච්න් තුවාං ංබා ශරෝහල්ගතව 

දන්නවා. ඒ අය ශබොශහෝම අමාත්ශවන් ජීවති ශවන්ශන්. සමහර 

අය ශ් අනතුරට ුහුණණ දුන්ශන් කුන  රැක යාවක් සඳහා එම බස් 

රාශආ යේිර.  ඒ නිසා ඒ අයටති ය් සහනයක් ංබා ශෛන්න 

අව ය කටුතතු සංසා ශෛන්න ක යංා මම ගත් රාජාය 

සමරපතුමාශගන් ශග රවශයන් දල්ංා සිටිනවා.  

ඊශආති කනගාටුෛායක සිේධියක් වාර්තා ශවංා රපුදණා. අශේ 

රශට් උප ශපොලිස් පරීක්ෂකවරශයක් වාහනයක් check කරමිකන් 

දන්නශකොට අනතුරකට ංක් ශවංා මිකයගියා. මූංාසනාූපඪ ගත් 

මන්ත්රීතුමනි,  ශකොවිඩ්-19 වසංගතශයන් ශ් අවුත්දු එකහමාරකට 

ආසන්න කාංය පුරාම අශේ රශට් මිකය ගිශආ 550කට ආසන්න 

සංයාවක් විතරයි. ගත් රාජාය සමරපතුමනි,  2021 ජානවාච් දඳංා 

2021 මාර්තු වන විට -මාස තුනකට- මිකනිස් ජීවිත 516ක් ච්ය 

අනතුත්වලින්,  මාර්ග අනතුත්වලින් නැරප ශවංා රපශබනවා. 

ශකොවිඩ්-19,  ශකොවිඩ්-19 ක ය ක යා අශේ රට ෛැවැන්ත වියෛමක්  

කරනවා. 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් මන්ත්රීතුමාට නියමිකත කාංය ෛැන් අවසානයි. 

 
ගු චාමස  ම්පත් ද නායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சொமர சம்பத் தசநொயக்க) 
(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  
මට තව විනාඩියක් ශෛන්න,  මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි.  

නුහති,  ච්ය අනතුත් නිසා අපට පු ගිය මාස 3ට පමණක් මිකනිස ්

ජීවිත 516ක් නැරප ශවංා රපශබනවා. ඒ ගැනති අපි ශ් ශවංාශේ 

මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අශේ  රශට් ශර්ල් පාරවල් රපශබනවා. ඒ ශර්ල් පාරවල් හැදුශේ 

ු ේෛාශේ කාශල්. බදුල්ංට ශකෝචරචිය ගිහිල්ංා අෛ වන විට අවුත්දු 

100ක්.  ශෛශමෝෛච්න් එහා බදුල්ංට දු්ච්ය මාර්ගය ශගන යන්න 

බැච් වුණාම,   එය කළ හැක  ආකාරය ු ්බශර් බැඳංා ශපන්වුවා 

ක යංා කාාවක් රපශබනවා.  හැබැයි,  අෛති බඩුඩාරශවං දඳංා 

බදුල්ංට යනශතක් අනාරක්ක ත දු්ච්ය හරස් මාර්ග රපශබනවා,  

ගත් රාජාය සමරපතුමනි. තවම ඒ ර ්න විසඳිංා නැහැ. අනාරක්ක ත 

දු්ච්ය හරස් මාර්ග 5ක් රපශබනවා. දස්සර උණ බ්ුද ෛාංා දු්ච්ය 

ශේට්ටු හෛංා රපුදණා.  හැබැයි,  ෛැන් උණ බ්ුද ශේට්ටුවක්වති 

ෛාංා  නැහැ.  ත්පියල් 10ක ටිකට් එකක් කඩංා හච් දු්ච්ය 

ශෛපාර්තශ්න්තුවට ුහෛංක් අය කරශගන,   එම ුහෛලින් පඩි 

ශගවන්න ුහරකත්වන් ශෛශෛශනක් ඒ තැන්වංට ෛාන්න පුළුවන්. 

ෛැන් කාශල් ිරුතණුයි. වාහන වැඩියි. ඒ නිසා දු්ච්ය හරස ්

මාර්ගවංට ශේට්ටු ංබා ශෛන්න ඕනෑ. එෛා,  ු ේෛාශේ කාශල් 

රපුදණු හරස් මාර්ග තමයි තවමති රපශබන්ශන්.  ඒවා මිර.  ශමොකෛ,   

ෛැන් ්රිවිල් යනවා; එළවලු ශගනයන වාහන යනවා;  සංචාරකශයෝ 

එනවා. ආත්ක්කු නවශආ පාංම ක යන්ශන් සංචාරකයන් වි ාං 

රමාණයක් පැමිකශණන ංංකාශේ ු විශ ේී  තැනක්. එතැන හරස ්

මාර්ගයට ශේට්ටුවක් ෛමන්න ඕනෑ.  ඒක ෛාංා නැහැ.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෛැන් කාාව අවසන් කරන්න,  ගත් මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු චාමස  ම්පත් ද නායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சொமர சம்பத் தசநொயக்க) 
(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  
ඒ නිසා ශ් දු්ච්ය හරස ් ශේට්ටු ංබා ශෛන්න කටුතතු කළ 

ුතතුයි ක යන එක මම ශ් අවස්ාාශේදී රකා  කරනවා.  

අවසාන ව ශයන්,  මශේ මැරපවරණ ශකොට්ඨාසශආ පස්සර සිදු 

ශවචරච බස් අනතුර ස්බන්ශව  නැවත වරක් මශේ කනගාටුව 

රකා  කරනවා. එම අවස්ාාශේ  සහශයෝගය ංබාදුන් 

සියලුශෛනාටම,  ජාාරපක ගමනාගමන ශකොමිකෂන් සභාශේ 

නිංශාච්න් ඒ අෛාළ කටුතතුවංට ශයොුහ කළ අශේ රවාහන 

සමරපතුමාටති, ගත් ිරලු් අුහණුගම රාජාය සමරපතුමාටති, 

ආඩුක්කාරතුමා සතුළු සියලුශෛනාටති මශේ ශග රවනීය ස්තුරපය 

පුෛ කරමිකන් මා නිහඬ ශවනවා.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  මම සභාශේ නැරප ශවංාශේ ඒ 

ගත් මන්ත්රීතුමා මශේ නම සඳහන් කරමිකන් කාා කළා.   එතුමා 

ක ේවා,  ජිනීවා ශයෝජානාව පරාජාය වීම ස්බන්ශශයන් මට 

කාංකඩුණි සතුටක් සරප වුණා ක යංා. නුහති සතිත ව ශයන්ම 

මට සරප වුශඩු කනගාටුවක්. ශමොකෛ,  යහපාංන ආඩුක්ව 

කාංශආ අපට විත්ේශව ක සිම ශයෝජානාවක් ශගනාශේති නැහැ; 

අපි පැරදුශණති නැහැ. ශ් සැශර් අපට පක්ෂව හ්බ වුශඩු,  අක්ම 

ඡන්ෛ රමාණයක්.  ඡන්ෛ  එශකොළහයි.  අශනක් එක - [බාශා 

ක රීමක්] 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ශහොඳයි,  ගත් මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, just give me one minute.  

 

ගු චාමස  ම්පත් ද නායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சொமர சம்பத் தசநொயக்க) 
(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  
ඒක රීරප ර ්නයක් ශනොශවයි ශන්.  
 

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට කනගාටු ශවන ක සි ශෛයක් නිසා ශනොශවයි. මට කනගාටු,  

දන්ිරයාව පස්ශසේ ගිහිල්ංා,  නැශගනහිර පර්යන්තයති දීංා,  ඡන්ෛය 

ගන්නති බැච් වුණු එක ගැනයි. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ශහොඳයි,  ගත් මන්ත්රීතුමනි. [බාශා ක රී්] 

මීළඟට,  ගත් දරාන් විරමරතින මැරපතුමා. ඔබතුමාට මිකනිතිතු 

17ක කාංයක් රපශබනවා.  
 

[අ.භා. 3.07] 
 

ගු ඉසාන් වික්රමසත්න මහයත්ා  
(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon. Eran Wickramaratne) 
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ශබොශහොම ස්තුරපයි. අෛ අපි 

මහාමාර්ග ගැන,  රවාහනය ගැන කාා කරනවා. මට සඳහන් 

කරන්න රපශබන රශාන කත්ණ තමයි ංංකාශේ මාර්ගවං රපශබන 

අවෛාන් බව. ඒ අවෛානම අක් කළ ුතතුයි. අපි ෛන්නවා,   

සාමානයශයන් ච්ය අනතුත් නිසා ිරනකට අටශෛශනක් විතර මිකය 

යන බව. ඒ වාශේම මාර්ගවං,  බස්වං සරප වන ගැටලු නිසා 

වසරකට මගීන් 3, 000කට වඩා මිකය යනවා.  ඒ වාශේම ුණඟක් 

අයට තුවාං සිදු ශවනවා. 2019දී ච්ය අනතුත් ශහේතුශවන් පමණක් 

ශකොළඹ ජාාරපක ශරෝහශල්දී  11, 542ශෛශනකු රරපකාර ංබා 

රපශබනවා.  ඒ පිළිබඳව අපට ශංොකු ර ්නයක් රපශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම අශේ මරණ සංයාව ශබොශහොම අධිකයි. තුවාං 

වන සංයාව ශබොශහොම අධිකයි. ඒක අපි අක් කර ගන්ශන් 

ශකොශහොමෛ ක යංා බංන්න ඕනෑ. ශංෝක බැංකු වාර්තාශේ 

සඳහන් කරංා රපුදණා,  ෛකුණු ආසියාශේ රටවල් එක්ක 

සසඳනශකොට ංංකාශේ තමයි ච්ය අනතුත්වලින් වැඩිම මරණ 

සංයාවක් සිදු ශවන්ශන් ක යංා. ඒ ගණන් බංන්ශන්,  "ඒක 

පුේගං" විධියට. ඒ ක යන්ශන්,  ුහළු ජානගහනශආ රරප තයක් 

හැටියට වැඩිම මරණ සංයාව රපශබන ෛකුණු ආසියාරපක රට ශ්රී 

ංංකාව. දහළ ආෛාය් රපශබන රටවල් එක්ක බැලුශවොති,  අශේ 

රශට් ච්ය අනතුත්වලින් සිදු වන මරණ සංයාව ඊට ශෛවනණයකට 

වැඩියි. ශංෝකශආ ආරක්ෂාව වැඩිම රටවල් එක්ක බැලුශවොති ච්ය 

අනතුත්වලින් අශේ රශට් සිදු වන මරණ සංයාව පස් වනණයක න් 

විතර වැඩියි.  

555 556 
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එක්සති ජාාරපන්ශේ Sustainable Development Goals - 
SDGs - අුව අපට රපුදණු දංක්කය තමයි මරණ සංයාව 
සියයට පනහක න් අක් කරන්න ක යන එක. ඒක තමයි අපට 
රපශබන අිනශයෝගය. ශකොශහොමෛ ඒක කරන්ශන්? ුණඟක් ශවංාවට 
මාරක ච්ය අනතුත් සිදු වන්ශන් සමහර විට ච්යැදුරාශේ මහන්සිය,   
බීමතිකම වාශේ ශහේතු නිසා. ළඟදී දඳංා ෛැන ගන්න ංැබී 
රපශබනවා,  මතිද්රවය ගන්නා අයති ච්ය පෛවනවා ක යංා. අශේ 
පාශර් ච්ය පෛවන්ශන් ව් පැතිශතන්.  අවාසනාවන්ත ශංස පු ගිය 
සරපශආ ශකොළඹ මාංශබ් රශේ  ශආ දී  පාශර් ෛකුණු පැතිශතන් 
සවිෛශගන ගිය පුේගංශයකු පිටුපසින් ගිහිල්ංා,  යට කරශගන 
ගිහින් රපශබනවා.  ඒ යට වුණු පුේගංයා ෛත්වන් පස්ශෛශනකු 
සිටින අවුත්දු හතළිස් ගණනක පිශයක්. පාශර් ෛකුණු පැතිශතන් 
ශන් සවිිරන්ශන්. ටිකක් ශහොයංා බංනශකොට,  ච්යැදුරා මතිද්රවය 
ගන්නා පුේගංශයක්. ඔුණ ඊට ිරන ක හිපයකට දස්සර ශවංා ඒ 
විධිශආ වරෛක් කරංා ශපොන සිශයන් නිෛහස් කරංායි දඳංා 
රපශබන්ශන්. නිෛහස් කරංා සරපයක්වති ගිශආ නැහැ,  තව 
පුේගංශයක් යට කරශගන ගිහිල්ංා රපශබනවා. ඒ පවුංටති අපි 
අශේ ශ ෝකය රකා  කරනවා. මහන්සිය,  බීමතිකම,  මතිද්රවය,  
ශේගය,  ටයර්වං රමිකරපය වැනි ශේවල් ච්ය අනතුත් සඳහා 
බංපානවා. 

අෛ ිරලු් අුහණුගම රාජාය සමරපතුමා කාා කරනශකොට ුණඟක් 
ශයෝජානා දිරච්පති කළා. මම සතිතටම එය අගය කරනවා.  එතුමා 
ශ් විෂය අශයයනය කරංා රපශබනවා ක යංා පැහැිරලියි. ුණඟක් 
ශයෝජානා රපුදණා,  ශකොශහොමෛ අපි රවාහන ක්ශෂේත්රය ිරුතණු 
කරන්න යන්ශන් ක යන එක ගැන. මගී රවාහනයට අෛාළ අලුති 
රශේ  පත්ර ගැනති කාා කළා. ඒ වාශේම අෛ පති තශර්කට 
ශමොරටුව වි ්වවිෛයාංශආ මහාචාර්ය අමල් කුමාරශේ මහතා,  
ජාාරපක රවාහන ශකොමිකසශ් - National Transport Commission - 
හිටපු සභාපරපතුමා,  අෛහස් රකා  කරංා රපශබනවා.  එතුමා ක යංා 
රපශබනවා,  ශ්  සමහර ශේවල් ස්බන්ශශයන් සෑශහන කාංයක් 
රපස්ශසේ කාා කරංා රපශබනවා,  නුහති ක්රියාතිමක ශවන්ශන් නැහැ 
ක යංා. ක්රියාතිමක ක රීශ් අක්පාක් තමයි ුණඟක් ශවංාවට 
ංංකාශේ රපශබන්ශන්.  

ෛැන් බස්රාවංට රශේ  පත්ර ංබා ශෛනවා.  ශප ේගලික බස් 

රා හිමිකයන්ශේ සංගමශආ සභාපරප ගැුහණු විශේරතින මැරපතුමා 

සඳහන් කරංා රපශබනවා,  ජානාධිපරප ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ 

මැරපතුමා සමඟ පැවැරප සාකචරඡාවකදී එතුමා ශකොමිකෂන් සභාවංට 

- National Transport Commission එක වාශේ ශකොමිකෂන් 

සභාවංට -  වතතිරපයශේිරන් පති කරන්න  ශපොශරොන්දු වුණා 

ක යංා. ඒකති පතිතශර් රපශබනවා. නුහති ඒක සතිතටම සිදු 

ශවංා නැහැ ක යංා ක යනවා. ශේ පාංන පතිවී් ංබා දීම වාශේ 

ශේවල් සිදු ශවංා රපශබනවාය ක යනවා. මා හිතන විධියට ජාාරපක 

රවාහන ශකොමිකෂන් සභාවට විතරක් ශනොශවයි,  හැම ශකොමිකෂන් 

සභාවකටම ස්වාීකන වතතිරපයශේිරන් පති කළ ුතතුයි. එතශකොට 

අපට ෛැන ගන්න පුළුවන්,   හච් පුේගංයාට රශේ  පත්ර 

ංැශබනවාෛ,  නැේෛ ක යංා.  

පු ගිය ෛවසක බදුල්ංට ආසන්න පස්සරදී ච්ය අනතුරක් සිදු 

වුණා. එම අනතුරට ුහුණණ දුන් අයශේ පවුල්වංට අශේ කනගාටුව 

රකා  කරනවා. එම පවුල්වං අනාගතය ගැන හිතන ශකොට,  ශ් 

ශේවල්වංට වග ක යන්න ඕනෑ කවුෛ ක යන ර ්නය මතු වනවා. 

කවුෛ,  ශ්වාට වග ක යන්න ඕනෑ? මාස ගණනාවක්ම  ශංොකු 

ගංක් එතැන පාශර් රපුදණු බව අපි ෛන්නවා. ඒ ගං එතැනින් දවති 

ශනොක රීම ස්බන්ශශයන් මාර්ග සංවර්ශන අධිකාච්ය වග ක යන්න 

ඕනෑ. එතැන අවෛානමක් රපුදණා. ඒ ච්යැදුරාශේති අක් පාක්ක් 

රපශබන්න පුළුවන්; නුහති අශේ අක් පාක්ති රපශබනවා.  

ශ් ගත් සභාශේදී කලින් කාා කළ ගත් මන්ත්රීවරශයකුති 

ශමන්න ශ් කාරණය ක ේවා,  මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි. 

මාර්ග විගණනය කරනවා ක යපු එක ුණඟක් ශහොඳයි. ශමොකෛ,  අපි 

ුණඟක් ශේංාවට විගණනය කරන්ශන් පුේගංයා. නුහති මහා 

මාර්ග ස්බන්ශශයුති විගණනය කරන්න යන බව ක ේවා. එශසේ 

විගණනය කරංා ඒවා ගැන ශහොයා බංන්න ඕනෑ. අපි ඒ වගකීම 

කාට ශහෝ පවරන්න ඕනෑ. ෛකුණු ආසියාශේ රටවල් අතුච්න් 

ංංකාශේ තමයි ච්ය අනතුත් නිසා මරණ වැඩිපුරම සිදු ශවන්ශන්. 

අශේ SDG එකට අුව,  ච්ය අනතුත්වලින් සිදුවන මරණ සංයාව 

සියයට පහක න් ශහෝ අක් කරන්න,  ශ් තතිතිවය ශවනස් කරන්න 

සශමච්කාු ශඩොංර් ිනලියන ශෛකක් විතර ආශයෝජානය කරන්න 

ශවනවා ක යංා ශංෝක බැංකු වාර්තාශේ සඳහන් වනවා. සතිතටම 

එය වි ාං ුහෛංක්. ඒ ආශයෝජානය අපි  ංබා ගන්ශන් ශකොශහන්ෛ?  

Motor traffic ගැන කාා කරන ශකොට අපට traffic lights 

අමතක කරන්නට බැහැ. ශමොකෛ,  ඒවා අමතක කරංා ගිශයොති 

එක්ශකෝ accident එකක් ශවනවා,  නැතින් ෛඩ ශගවන්නට 

ශවනවා.  

මම ශමතැනදී කාා කශළේ ආශයෝජානය ගැනයි. When we are 

on the road, we cannot ignore the traffic lights. Sri Lanka is 

confronted with a red light, particularly on investment at the 

moment.  

Yesterday’s Vote at the United Nations Human Rights 
Council, to which even the Chief Opposition Whip, the 
Hon. Lakshman Kiriella, referred a little while ago, is 
actually a red light. It is a red light of failed diplomacy, 
failed foreign relations. The Government is stumbling 
from one crisis to another; from poor economic 
management, poor management of COVID-19 to 
disastrous management of  diplomatic relations.  

The Vote on the Resolution on Sri Lanka showed how 
many friends we have retained. I was really amused to 
see somebody computing the population of the countries 
which voted for us, saying that it is not the country that 
matters, but its population. So, it means that if only China 
votes, that really matters. I mean, how ridiculous can it 
be?  If you go by the percentage of population and if you 
go and vote at the United Nations, Sri Lanka would not 
even be counted. Now, we are counted as one vote out of 
200 member countries of the United Nations. සමරපවත් 
ශමවැනි අෛහස්  රකා  කරන එකති ංේජාාවක්. ශංෝකශආ රටවල් 
කීයක් අපි ශවුශවන් ඡන්ෛය දීංා රපශබනවාෛ ක යංා බංන්න. 
එක්සති ජාාතීන්ශේ සුහළුවට ගිහිල්ංා ජානගහනශආ රරප තය 
අුව ඡන්ෛය ෛැ්ශමොති,  ංංකාවට ක සිම තැනක් හිමික වන්ශන් 
නැහැ. ිනලියන හතක් වූ ශංෝක ජානගහනශයන් අශේ රශට් සිටින 
රමාණය ංක්ෂ 220යි. ඒ නිසා මම හිතන විධියට ඔය වාශේ 
වැඩකට නැරප ශේවල් කාා කරන එකති ංේජාාවක්. අපි එක්සති 
ජාාතීන්ශේ සංවිශානශආ රටවල් 200න් එක් ඡන්ෛයක් ශංස ගණන් 
ගන්නවා. ඒ අුව අශේ රටට රුහස්ාානයක් හිමිකව රපශබනවා,  
එක්සති ජාාතීන්ශේ සංවිශානය තුළති. The present Resolution 
is heavily weighted not towards what had happened in the 
past in relation to the war, but what has happened since 
President Gotabaya Rajapaksa took office. It is largely 
about those issues that the present Resolution talks about. 

The Government has compounded its policy failures - 
I want to make this point - by appointing the wrong 
persons for defined tasks. That is the issue. Even in the 
fight against COVID-19, you should have put health 
experts and scientists to combat the virus. You did not do 
that. Even in combatting the problems with regard to 
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Foreign Policy, you should place foreign policy experts 
including professional diplomats at the forefront of this 
battle, around the world, to actually handle Sri Lanka’s 
case overseas. So, we have a problem here, how it was 
actually handled.  

Therefore, I would say an urgent fresh appraisal is 
needed to minimize the negative economic consequences 
of this Resolution.  If  we do not move quickly and look 
at this, there will be consequences. We do not want to 
fight in foreign jurisdictions; we do not want to handle 
travel bans and we do not want to handle economic and 
trade embargoes. The economic consequences will be 
catastrophic and we do not want to get there as a country. 
Therefore, a fresh approach is needed on the 
implementation of the human rights initiatives as 
identified in the Sri Lankan Commission Reports, not in 
foreign reports. We have had the LLRC Report and also 
the Paranagama Commission Report. We need to look at 
those Reports where investigations and accountability are 
dealt with domestic mechanisms, not with foreign 
mechanisms, but those need to address the concerns of the 
International Community.  

Arriving at the truth is an essential part of the healing 
and reconciliation process. This should be coupled with a 
fresh diplomatic initiative which could avert a further 
economic and financial crisis within the next two years. 
We, in the Opposition, will support the Government if it 
initiates a progressive, fresh initiative in the interest of all 
Sri Lankans.  

මම ක යන්ශන් ශ්කයි. අපිට වි ාං ව ශයන් ආශයෝජාන 

අව ය ශවනවා. නුහති ඊශආ අපට එක්සති ජාාතීන්ශේ මානව 

හිමිකක් කවුන්සංශආදී ංැුදණු ඡන්ෛ අුව,  මිකන් පු  එම ුහෛල් 

ංබා ගන්න අපි අශපොශහොසති ශවයි. විශ ේෂශයන්ම විශේයය 

කටුතතු ස්බන්ශ ෛැුමක් රපශබන වතතිරපයශේිරන් තමයි ශ් 

ස්බන්ශශයන් පති කළ ුතතිශති. අපි ශ් හැම කාරණයක් ිරහාම 

අලුරපන් බංන්න අව යයි.  අපි ශයෝජානා කරන්ශන්,  අව ය 

තැන්වංට නියම පුේගංයන්පති කරන්න ක යංායි. මම ශ්  ගැන 

ිරගටම ක යා රපශබනවා. ශකොවිඩ් වයිරසයට ුහුණණ ශෛනශකොටති ඒ 

ඒ අං වංට විෛයාඥයන් වාශේම ශස ය ක්ශෂේත්රශආ දන්න අය 

පති කරන්න ක යංා අපි ක ේවා. රජාය ශ් ර ්න ිරහා අලුරපන් 

බංන්න අව යයි. අශනක් රටවල් එක්ක රපශබන ස්බන්ශතාව 

ිරුතණු කරගන්නයි අපට අව යශවංා රපශබන්ශන්.  

  ංංකාශේ පුරවැසියන් පිට රටවං උසාවිවංට ශගනියංා,  ඒ 

අයට ඒ අධිකරණවලින් තීරණ ංබා ශෛනවාට අපි විත්ේශයි. අපි 

ඒකට කැමැරප නැහැ. ඒ වාශේම අපි කැමැරප නැහැ,   පිටරටවංට 

යෑශ්දී කාටවති අවහිරතා සරප කරන්න. ඒ අයශේ වීසා නැරප 

කරන්න අපි කැමැරප නැහැ.  

  ංංකාශේ ආර්ථික ගුශෛුවංට,  අශේ ආනයන-අපනයන 

ගුශෛුවංට ක සිම බාශාවක් සිදු ශවනවාට අපි කැමැරප නැහැ. 

නුහති ඊශආ ජිනීවාහිදී පැවැරප ඡන්ෛශයන් පු ව ශ් සියල්ංටම 

වි ාං අිනශයෝගයක් එල්ංශවංා රපශබනවා. ශ් අිනශයෝගශයන් 

අපි ශබ්ශරන්න ඕනෑ. අපි ශ් අිනශයෝගශයන් ශබ්ශරන්න 

හෛන්ශන් ශකොශහොමෛ? 

එම නිසා රජාය ශ්  ගැන අලුරපන් බංන්න ඕනෑ.  මීට 
රාමශයන් ශ් රශට් LLRC එක වැනි ශකොමිකෂන් සභා රපුදණා. 
අපි ශ් ර ්නය විසඳන්ශන්  ශකොශහොමෛ ක යංා  පරණගම 
ශකොමිකෂන් සභාශවන් ය් ය් ශයෝජානා දුන්නා.  ශ්වා අශේම 
රශට් අශේම ජානාධිපරපවත් පති කරපු ශකොමිකෂන් සභා. ඒවාශආ 
ශයෝජානා බංංා,  අපි ක්රියාතිමක කරුහ. අපි ශමොනවාෛ කරන්න 
ඕනෑ ක යංා  විශේ ශයන් සවිල්ංා අපට ක යන්න අව ය නැහැ. 
විපක්ෂයක් හැටියට අපි ක යන්ශන් අශේ ශකොමිකෂන් සභාවලින් 
ආපු ශයෝජානා ක්රියාතිමක කරුහ ක යංායි. ජාාතයන්තර රජාාශේ 
බංාශපොශරොතිතු රපශබනවා. හච්යටම අපි ශ් ශේ ක්රියාතිමක 
කශළොති එම බංාශපොශරොතිතු දෂ්ට ශවයි.  2015 දඳංා අශේ 
රජාය ඒවා ක්රියාතිමක කරන්න උපච්මශයන්ම වෑය් කළා. ඒකයි 
අපි දල්ංා සිටින්ශන්. අවසාන ව ශයන් මා ක යන්න කැමැරපයි,  
අවසාන රතු light එක තමයි අපට ඊශආ UNHRC එශකන් 
ංැුදශඩු ක යන කාරණය. නුහති පතිතරය බැලුවාම amber light 
එකකුති සවිල්ංා රපශබනවා. ශ් amber light එක සවිල්ංා 
රපශයන්ශන්.  විශ ේෂශයන්ම ශකොවිඩ් -19 වසංගතය රපශබන 
ශවංාශේ හැශමෝටම එන්නත ශෛන්න ඕනෑ. ඊශආ අපි ෛැක්කා,  
ජාාරපක ඖෂශ නියාමන අධිකාච්ය,  ඒ ක යන්ශන් NMRA - 
National Medicines Regulatory Authority - එක සඳහන් කර 
රපුදණා,  ඒ අය චීනශආ නිෂ්පාෛනය කරපු එන්නතක් රරපක්ශෂේප 
කරංා රපශයනවා ක යංා.  ුහංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  මම ඒ 

ලිපිය  වාගත්* කරනවා.  

ශ්ක වැෛගති ලිපියක්. ශ් ලිපිශආ සඳහන් ශවනවා,  Expert 

Committee එකක් පති කරංා රපශබන බව.  දවෛය රජීව ෛ 

සිල්වා,  දවෛය ආනන්ෛ විශේවිරම,  මහාචාර්ය නීලිකා මංවිශේ,  

දවෛය කාන්රප නානායක්කාර,  දවෛය අත්ණාසං්  

පතිශ්ෂ්වරන්,  මහාචාර්ය චන්න රණසිංහ,   දවෛය හසිත රපශසේරා 

සහ දවෛය ංක්කුමාර රනාන්දු යන මහතිම මහතිමීන් එම 

කමිකටුශේ දන්නවා. ශ් කාරණයති ක යංා මම මශේ කාාව 

අවසන් කරනවා.  

මම එහි රපශබන විස්තර ක යන්න යන්ශන් නැහැ. එහි 

conclusion එශක් ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:  

"With data submitted to the NMRA on 01.03.2021 and 

15.03.2021 by the vaccine manufacturer, the expert panel is of the 

opinion that the data submitted is not sufficient to decide on 

immunogenicity, safety and efficacy of this vaccine at present and 

therefore recommends not to use the vaccine until more information 

is made available and evaluated".   

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  චීන vaccine එක පාවිචරචි 

කරන්න එපා ක යංා දවෛය විශ ේෂඥයන්ශේ කමිකටුව ක යපු බව 

ශමතැන සඳහන් ශවනවා. අපට ඕනෑ ුහළු රශට් ජානතාව එන්නති 

කරන්නයි. නුහති හච් රමිකරපශආ රපශබන vaccinesවලින් ුහළු රටම 

එන්නති කළ ුතතුයි.   

මා හට ංබා දුන් කාංය ගැන ඔබතුමාට ස්තුරපවන්ත ශවනවා,  

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් සමන්ප්රිය ශහේරති මැරපතුමා. ඔබතුමාට මිකනිතිතු 8ක 

කාංයක් රපශබනවා. 

559 560 

[ගත් දරාන් විරමරතින මහතා ] 

————————— 
*  පු නත්කාලකේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු  මන්ප්රිය කහයේසත් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சமன்பிொிய லஹரத்)  
(The Hon. Samanpriya Herath)  
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,   ශමෝටර් වාහන පනත යටශති 

වූ නිශයෝග ශෛකක් ස්බන්ශශයන් අෛහස් දිරච්පති ක රීමට අෛ ශ් 

අවස්ාාව ංබා දීම ස්බන්ශශයන් ඔබතුමාට ශබශහවින්ම 

ස්තුරපවන්ත ශවනවා. ශමම විවාෛයට එකතු වීමට කලින්  ශමම 

උතිතරීතර පාර්ලිශ්න්තුව නිශයෝජානය කරන ගත්  එ්.ඒ. 

ු මන්රපරන් මන්ත්රීතුමා කරපු රකා යක් ස්බන්ශශයන් අශේ 

කනගාටුව රකා  කරන්න මා ශමය අවස්ාාවක්  කර ගන්නවා. 

එතුමා ක ේවා,  "ඊශආ ජිනීවාහිදී ශ්රී ංංකාවට එශරහිව ඡන්ෛය භාවිත 

කළ රටවල් 22ට අපි ස්තුරපවන්ත ශවනවා" ක යංා.  ශ් රශට් 

ුතේශය මහින්ෛ රාජාපක්ෂ මැරපතුමා අවසන් කළා. ුතේශය අවසන් 

කළාට,  

 
[මූලා නකේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පාර්ලිශ්න්තුව නිශයෝජානය කරනවාය ක යන එක මා ශ් 

අවස්ාාශේ දතා කනගාටුශවන් රකා  කරන්න ඕනෑ.  

ශමම මාතතකාව ස්බන්ශශයන් කාා ක රීශ්දී අපි ෛන්නවා,  

ුතශ ජායග්රහණශයන් පු ව මහින්ෛ රාජාපක්ෂ මැරපතුමා ශ් රශට් 

ෛැවැන්ත මාර්ග සංවර්ශනයක් කළ බව.    නැවත ශ් ආඩුක්ව 

බංයට ආවාට පස්ශසේ මාර්ග ක ශංෝමීටර ංක්ෂයක් කාපට් ක රීශ් 

වයාපතරපය සතුළුව වයාපතරප ක හිපයක් ආර්භ කර රපශබනවා.   

අශ ෝක් අශබ්සිංහ මැරපතුමා වැරිර රකා යක් කළා,  "ගමට 

ත්පියල් ංක්ෂ 20ක් ශෛනවා. ඒ ත්පියල් ංක්ෂ 20න් ෛාන කාපට් 

පාර ශමොකක්ෛ  ක යංා.  ශ් අවස්ාාශේ අශ ෝක් අශබ්සිංහ 

මන්ත්රීතුමා ශමම ගත් සභාශේ හිටියා න් ශහොඳයි. මහාමාර්ග විෂය 

භාර  ශජාොන්ස්ටන් රනාන්දු අමාතයතුමා අෛ  ශමම ගත් සභාශේ 

දන්නවා. ත්පියල් ංක්ෂ 20ක් ශෛන්ශන් ශකොන්ක්රීට් එශහම 

නැතින් කුට්ටි ගල් ශයොෛංා   ග්රාමීය මාර්ගති,  රවාහන අපහු ක් 

රපශයන මාර්ගති සංවර්ශනය කරන්නයි. එම නිසා ඒක නිවැරැිර 

කරන්න ඕනෑ.  

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  පස්සර සරප වුණු සිේධියති 

සමඟ මාර්ග අනතුත් ස්බන්ශශයන් අශේ ෛැඩි අවශානය ශයොුහ 

වනවා. ශ් රට තුළ දතාම ශ ෝචනීය සිේධි ගණනාවක් වුණා. ඒ 

මාර්ගයට ගංක් වැටිංා රපුදණා,  ඒ නිසා මාර්ගය අවහිර ශවංා 

රපුදණා.   ඒ ගං දවති කශළේ නැහැ ක යංා විපක්ෂයට පුළුවන් 

විවිශ ශචෝෛනා නඟන්න . හැබැයි මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,    

රශාන ව ශයන් ශමවැනි අනතුත් වීමට ශහේතු වන විනයක් සහිත 

ච්යැදුරන් ිනහි ශනොක රීම ස්බන්ශව වග ක යන්න ඕනෑ. එම 

මාතතකාව ශවනෛාටති වඩා අෛ අශේ අවශානය ංක් කළ ුතතු 

මාතතකාවක් බවට පතිශවංා රපශබනවා. පස්සර සිේධිය ගැන කාා 

කශළොති,  එම මාර්ගශආ ගංක් රපශබන බව ඒ බස් රා ච්යදුරා 

ෛන්නවා. ශමොකෛ,  ඔුණ ඒ මාර්ගශආ නිරන්තරශයන් යන එන 

පුේගංශයක්. ඒ ශවංාශේ එම මාර්ගශආ ටිපර් රායකුති එනවා. ඒ 

ටිපර් රා ච්යදුරාති එතැනින් ගමන් කරන්න හෛනවා. එතැනදී   

විනයක් නැරප බස් රා ච්යැදුරා නිසා 14ශෛශනකුශේ ජීවිත ශ් 

රටට අහිමික ශවනවා. 

විනයක් නැරප ච්යදුරන් දු්ච්ය හරස් මාර්ග අ ලදී 

අපච්ක්ෂාකාච් ශංස බස් රා ශාවනය ක රීම නිසාති අනතුත් 

සරපශවංා රපශබනවා. අපි ෛන්නවා,  අංේශේ දු්ච්ය අනතුරති 

එක්ක සරප වුණු සිේධිය. එෛා 154ශෛශනකුශේ ජීවිත අහිමික වුණා. 

ශ් විධියට එක ෛවසකට 8ශෛශනකුශේ ජීවිත අපට අහිමික ශවනවා,  

ච්ය අනතුත් නිසා.   වර්ෂයක් තුළ 2, 000ති,  3, 000ති අතර 

පිච්සකශේ ජීවිත අහිමික ශවනවා. සතිතටම එය දතාම ශ ෝචනීය 

තතිතිවයක්.  -- අපි ෛන්නවා,  අශයාපන ු දුු ක් දතාම  අක්ශවන් 

රපශබනවා න් කරන්න පුළුවන් එකම ශේ හැටියට හිතංා driving 

licence එක ගන්න පුළුවන්. ඒක එශහම ශනොවිය ුතතුයි. ඒ 

ශවුවට ශහොඳ අශයාපනයක් රපශබන,  ශහොඳ හික්මීමක් රපශබන,  

ශහොඳ විනයක් රපශබන ච්යැදුරන් පිච්සක් ිනහි කරන්න පුළුවන් 

රමශේෛය අප විසින් නිර්මාණය කළ ුතතුව රපශබනවා. ඒක 

ශවනෛාටති වැඩිය අශේ අවශානය ංක් කළ ුතතු කාරණයක් බවට 

පතිශවංා රපශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම පාසල් බස් රා ස්බන්ශශයුති මා සඳහන් 

කරන්නට ඕනෑ. මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  අෛ රමිකරපශයන් 

අක්ම වාහනය තමයි පාසල් බස ් රාය.  අශේ රශේ වං සමහර 

වාහන රපශබනවා. සතිතටම ඒවා මිකනිස්ු  මරන්න තමයි 

නිෂ්පාෛනය කරංා එවංා රපශබන්ශන්. ඒ ස්බන්ශශයන් කාා 

කශළොති,  අෛ සාමානය දුේපති මුස්සශයක් පාවිචරචි කරන 

වාහනය තමයි ්රිශරෝෛ රාය.   ්රිශරෝෛ රා  අෛ පාසල් ළුහන් 

රවාහනයට ශයොෛා ගන්නවා.   ්රිශරෝෛ රායක පාසල් ළුහන් 10ක්,  

15ක් පටවාශගන යනවා; හිරකාරශයෝ අරශගන යනවා වාශගයි. 

ශ් ගැන අශේ අවශානය ශයොුහ කළ ුතතු කාංයක් බවට ශ් 

කාංය පතිශවංා රපශබනවා. ඒ නිසා ෛැවැන්ත අනතුත් අත ළඟයි 

ක යන එකති ශ් අවස්ාාශේ සිහිපති කරන්න ඕනෑ. පාසල් බස ්

රා ගතිශතොති,  ශාවනයට ුු දුු ,  ඒ වාශේම ශාවනශයන් දවති 

කරන්න ඕනෑ වාහන අරශගන තමයි අෛ සමහත් තමන්ශේ 

ජීවිකාව කරශගන යන්ශන්. ඒ නිසා දතාම බරපතළ අනතුත් අත 

ළඟයි ක යන එක අපි ශ් අවස්ාාශේ සිහිපති කරන්න ඕනෑ. 

ශ් අවස්ාාශේ සඳහන් කළ ුතතු තවති කාරණයක් රපශබනවා. 

අෛ සංශ ෝශන දිරච්පති කර සරප ච්යදුත් බංපත්රය ගනිුහ.   

ච්යදුශරකු වරෛක්  කශළොති ඔුණශේ ච්යදුත් බංපත්රය තාවකාලිකව 

ශපොන සියට අරගන්නවා.  ශපොලිස් නිංශාච්යා විසින් නිකුති කරන 

තාවකාලික අවසර පත්රය - MTA 37 ආකතරප පත්රය - සතය 

ව ශයන්ම 1951 වර්ෂශආ ගැසට් කරන ංෛ එකක්. ඒ වාශේම ශ් 

කටුතතුවංදී නීරපශයන් ච්ංගා යෑමට ඕනෑ තර් හැක යාව 

රපශබනවා. ඒ වරෛ කළ පුේගංයා ශපොලිස් නිංශාච්යාට පවා 

අල්ංස් ංබා දීංා නීරපශයන් ච්ංගා යන තතිතිවයකුති එතැන 

රපශබනවා. ඒ ගැනති අපි අවශානය ශයොුහ කරන්න ඕනෑ. ඒ 

වාශේම ක යන්නට අව ය තව කත්ණු කාරණා ගණනාවක් 

රපුදණති,  කාං ශේංාව අක් කර ගැනීම සඳහා මම ශකටිශයන් 

කාා කරන්න්. 

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  විශ ේෂශයන්ම දු් පරීක්ෂණ 

මශයස්ාාන ගැන කාා කශළොති,  එම දු් පරීක්ෂණ මශයස්ාාන 

ය් රමිකරපයක් සරපව රජායට පවරාගන්න පුළුවන්.   දු් පරීක්ෂණ 

මශයස්ාාන රජායට පවරා ගන්න පුළුවන් න් එය දතාම වැෛගති. 

එම කාරණය පිළිබඳවති අෛ අශේ අවශානය ශයොුහ කළ ුතතු 

කාංයක් බවට පතිශවංා රපශබනවාය ක යන එක ශ් අවස්ාාශේ 

සිහිපති කරන්න ඕනෑ. 

අෛ ළමයින්ශේ අලුතිම රවණතාව තමයි ශමෝටර්සයිකල්. 

පාසල් යන වයශසේ ළමයි කරන අලුතිම ශේ තමයි පාරවල්වං 

wheel ක රීම. ඒ නිසාති අෛ වි ාං ජීවිත සංයාවක් නැරප වීශ් 

අවෛානමක් රපශබනවා. ඒ ගැනති අපි අවශානය ශයොුහ කරන්න 

ඕනෑ. අෛ වි ාං තත්ණ පිච්සකශේ ජීවිත සංයාවක් ශමන්න ශ් 

ශහේතු  නිසා අපට අහිමික ශවමිකන් රපශබනවා.  ශ් කත්ණු ක යන ශ් 

අවස්ාාශේ ගත් සමරපතුමා සභාශේ සිටියා න් ශහොඳයි. ශමන්න 

ශ් කත්ණු කාරණා ගැන අවශානය ශයොුහ කරංා අපි විනයගත්ක 

ච්යැදුශරක් හැදුශේ නැතින්,  අපට හැම ෛාමති ජීවිත අහිමික වීශ් 

561 562 



පාර්ලිශ්න්තුව 

අවෛානම රපශබනවාය ක යන කාරණයති  සිහිපති කරන්න ඕනෑ. 

උගති,  ඒ වාශේම විනයක් සරපව පාශර් ගමන් කරන්න පුළුවන් 

ශහොඳ ච්යැදුරකු නිර්මාණය ක රීශ් වගකීම අපට රපශබනවා.  ඒ 

ගැනති හිතන්න. ආඩුක්වක් විධියට,  රජායක් විධියට මැිරහතිශවංා 

ඒ ස්බන්ශශයන් ෛැඩි නීරප රීරප ක හිපයක්ම ක්රියාතිමක කරන බව 

රවාහන සමරපතුමා පැවු වා. මමති දහරපන් සඳහන් කළ කත්ණු 

කාරණා එතුමාශේ අවශානයට ශයොුහ කරනවා.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් මන්ත්රීතුමා,  ඔබතුමාට නියමිකත කාංය අවසානයි. 

 

ගු  මන්ප්රිය කහයේසත් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சமன்பிொிய லஹரத்)  
(The Hon. Samanpriya Herath)  
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන් ෛඩ  

ස්බන්ශශයන් කාා කරන්න මට විනාඩියක් ශෛන්න. පු ගිය යහ 

පාංන ආඩුක්ව කාංශආ වි ාං ව ශයන් ෛඩ ුහෛල් නියම කළා. ඒ 

ෛඩ ශ් නීරප රීරප කැඩීම සඳහා අෛ උපශයෝගිශවංා රපශබනවා. ඒ 

ගැනති අවශානය ශයොුහ කරන්න ශවයි. ෛඩ ගැූ  පමණින්ම 

ච්යැදුරන් මාර්ග නීරප රීරප ආරක්ෂා කරනවාෛ ක යන ර ්නයති අෛ 

මතු ශවංා රපශබනවා. ඒ ගැනති ශෛවතාවක් හිතංා කටුතතු 

කරන්න ඕනෑ.  මාර්ග නීරප රීරප කඩ ක රීශ්දී අවම ෛඩය ත්පියල් 

25,000ක් ශංස  නියම කර රපශබනවා. හැබැයි, ශ් ෛක්වා  

අනතුත් න් අවම ශවංා නැහැ. ඒ නිසා ය්ක සි පු  විපරමක් 

ක රීම ස්බන්ශශයුති අවශානය ශයොුහ කරන්නය ක යන 

කාත්ණික දල්න ම කරමිකන්, මට ශ් අවස්ාාව ංබාදීම ගැන 

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමාට ස්තුරපවන්ත ශවමිකන් මා නිහඬ 

ශවනවා.   

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට,  ගත් එස්.එ්.එ්. ුහෂාරෆ් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

මිකනිතිතු 8ක කාංයක් රපශබනවා.  
 

 
[பி.ப. 3.32] 

 

ගු එ න.එම්.එම්. මුෂාසෆන මහයත්ා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸொரப்) 
(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 
தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

லபொக்குவரத்து அமமச்சின் லமொட்டொர் வொகனச் சட்டத்தின் 

கீழொன இரண்டு ஒழுங்குவிதிகள் ததொடர்பொன விவொதத்தின் 

லபொது எனக்கும் லபச சந்தர்ப்பம் தந்தமமக்கு நன்றி 

ததொிவிக்கின்லறன். முதலிலல, அண்மமயில் பசமறயில் 

நமடதபற்ற லபருந்து விபத்தின்லபொது  உயிொிழந்தவர்களின் 

குடும்பத்தினருக்கு என்னுமடய ஆழ்ந்த அனுதொபத்மதயும் 

கவமலமயயும் இந்த இடத்தில் நொன் பதிவுதசய்து 

தகொள்வலதொடு, கொயமுற்றவர்கள் விமரவொகக் குணமமடய 

லவண்டுதமனவும் பிரொர்த்திக்கின்லறன்.   

ஒரு நொட்டின் அபிவிருத்தியில் லபொக்குவரத்து என்பது மிக 

முக்கியமொன ஒரு லதமவயொகப்  பொர்க்கப்படுகின்றது.  

இலங்மகமயப் தபொறுத்தளவிலல, இந்தப் லபொக்குவரத்மத 

நொம் சொியொன முமறயில் தகொண்டுதசல்ல லவண்டுமொக 

இருந்தொல், பொமத அபிவிருத்தி இன்றியமமயொததொகும். அந்த 

அடிப்பமடயில் பொர்க்கின்றலபொது, முன்னொள்  னொதிபதி 

மஹிந்த ரொ பக்ஷ அவர்களுமடய கொலத்திலும், 

அலதலபொன்று கடந்த நல்லொட்சியிலும் பொமத 

அபிவிருத்தியிலல அதிக கொிசமன கொண்பிக்கப்பட்டன. இந்தப் 

புதிய அரசொங்கம்கூட ஓொிலட்சம் கிலலொமீற்றர் பொமதகமள 

நிர்மொணிப்பதற்கொன லவமலகமளச் தசய்துவருவது 

வரலவற்கத்தக்க, பொரொட்டப்பட லவண்டிய விடயமொகும்.  

லபொக்குவரத்மதச் சீர் தசய்வதற்கொக இவ்வொறொன 

வழிமுமறகமளக் மகயொள்வமத நொன் இந்த இடத்தில் 

பொரொட்டுகின்லறன்.  இருந்தும்கூட, மனதுக்கு மிக வருத்தம் 

தரக்கூடிய வமகயில் இவ்வொறொன உயிொிழப்புக்களும் 

ஏற்படுகின்றன. இவற்மற பொர்க்கின்றலபொது, நொம் இன்னும் 

எமது அபிவிருத்திசொர் திட்டங்களில், எமனய விடயங்களில் 

கூர்ந்து கவனிக்கலவண்டியவர்களொக இருக்கிலறொம் என்பமத 

தவளிப்படுத்துவதொகலவ ததன்படுகின்றது.   மமலயகத்மதப் 

தபொறுத்தளவிலல, எல்லொ விடயங்களிலுலம மமலயகம் 

கூர்ந்து பொர்க்கப்படலவண்டிய ஓொிடமொகும். மமலயகத்தில் 

இவ் வொறொன ஒரு விபத்து ஏற்பட்டதன் பிற்பொடு நொம் 

எவ்வளவுதொன் அந்த மக்களுக்கு ஆறுதல் தசொன்னொலும் 

அல்லது அவர்களுக்கு உதவுகின்ற நடவடிக்மககமள லமற் 

தகொண்டொலும் பயனில்மல. மிக முக்கியமொக, மமலயகத்திலல 

பொமத அபிவிருத்தி, அலதலபொன்று லபொக்குவரத்து லபொன்ற 

விடயங்களில்  விலசட கவனம் தசலுத்தப்படலவண்டும். 

பயணங்களின்லபொது ஆபத்து மிகுந்த பயணங்கள் உள்ள 

இடங்களொக நொம் நிச்சயமொக மமலயகத்மதயும் பொர்க்க 

லவண்டும். லமடொன, அலதலநரத்தில் கடல் மட்டத்திலிருந்து 

அதிக உயரமொன பிரலதசத்தில் பொமதப் லபொக்குவரத்து மிகச் 

சிறப்பொக இருக்கலவண்டும்.  எனலவ, அதற்குொிய நடவடிக்மக 

கமள இந்த அரசொங்கம் எடுக்கலவண்டுதமன நொன் இந்த 

இடத்திலல லகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன்.   

அண்மமயிலல லபொக்குவரத்து அமமச்சினொல் சில 

நடவடிக்மககள் லமற்தகொள்ளப்பட்டன. உப பஸ் டிப்லபொக்கள் 

மூடப்பட்டுப் பிரதொன பஸ் டிப்லபொக்கள் விருத்தி தசய்யப்படு 

வதுமொன சில தசயற்றிட்டங்கமளப் பொர்க்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. அந்த அடிப்பமடயில், அண்மமயில் 

சம்மொந்துமற உப பஸ் டிப்லபொ அங்கிருந்து அகற்றப் 

படுவதற்கொன முஸ்தீபுகள் நமடதபற்றன. இதமன எதிர்த்து 

இமளஞர்கள் வீதியிலிறங்கி ஆர்ப்பொட்டங்கமளச் 

தசய்தொர்கள்.  இருந்தலபொதும்கூட, அந்த விவகொரம் ததொடர் 

பில் எந்ததவொரு துொிதமொன நடவடிக்மகயும் லமற்தகொள்ளப் 

படவில்மல. லநற்மறய தினம் Ministerial Consultative 

Committee on Transport இலும் இந்த விவகொரம் ததொடர்பொகப் 

லபசப்பட்டது.  அங்கிருந்து லபருந்துகமள அகற்றொது 

நிர்வொகத்மத மொத்திரம் கல்முமனக்கு நகர்ந்துவதொக ஓர் 

உத்தரவொதம் தகொடுக்கப்பட்டது. இருந்தொலும், உண்மம 

நிமல எவ்வொறிருக்கின்றததன்றொல், சம்மொந்துமறப் பிரலதச 

பஸ் டிப்லபொக்களிலுள்ள பஸ்கள் கல்முமனக்குக் 

தகொண்டுதசல்லப்படுகின்றது. இவ்வொறு நிர்வொகம், பஸ்கள் 

என அமனத்துலம கல்முமனக்குக் தகொண்டுதசல்லப்படுகின்ற 

ஒரு நிமலமமமயப் பொர்க்கின்லறொம். முன்னொள் பொரொளுமன்ற 

உறுப்பினர் யு.எல்.எம். முமகதீன் அவர்களொல் 1998ஆம் 

ஆண்டு சம்மொந்துமற பஸ் டிப்லபொ அமமக்கப்பட்டது என்பது 

இங்லக குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமொகும். சம்மொந்துமறமயப் 

தபொறுத்தளவிலல, அம்பொமற மொவட்டத்தில் அதிகமொன 

சனத்ததொமகயினர் வொழ்கின்ற ஓொிடமொக அது இருக்கின்றது. 

அலதலபொன்று, தூரப் பிரலதசங்களுக்குச் சம்மொந்துமறயூடொன 

பயணங்கள் லமற்தகொள்ளப்படுவமதயும் எம்மொல் 

அவதொனிக்கக் கூடியதொக இருக்கின்றது.  இவ்வொறிருக் 

மகயில்,  எவ்வொறு சம்மொந்துமறக்கு ஓர் உப பஸ் டிப்லபொ 

அமமக்கப்பட்டது?  என்பது மிக முக்கியமொன ஒரு லகள்வி 

யொக இருக்கின்றது. 
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குறுகிய தூரத்துக்குள் ஓொிரு பஸ் டிப்லபொக்கள் இருந்தொல், 

அல்லது உப பஸ் டிப்லபொவும் பிரதொன பஸ் டிப்லபொவும் 

இருந்தொல் அவற்மற ஒன்றொக்குகின்ற நடவடிக்மககள் லமற் 

தகொள்ளப்படுவதொக அரசொங்கத் தரப்பிலிருந்து கருத்துக்கள் 

தசொல்லப்படுகின்றன. அந்தக் கருத்துக்கமள ஏற்றுக் 

தகொண்டொலும், உண்மமயில் இங்லக குறிப்பிட்டுச் 

தசொல்லலவண்டிய விடயம் என்னதவன்றொல், ஆரம்ப 

கொலந்ததொட்டு சில தகொள்மக வகுப்பொக்கங்கள் முமறயற்ற 

விதத்திலல உருவொக்கப்பட்டன என்பமதத்தொன். எந்த 

இடத்துக்கு உப பஸ் டிப்லபொ தகொடுக்கலவண்டும்? எதமன 

main depot ஆக மவத்துக்தகொள்ளலவண்டும்?  என்பதிலல 

அதிக அவதொனம் தசலுத்தப்படொததன் விமளவுதொன் 

அம்பொமற மொவட்டத்திலல அதிக சனத்ததொமக தகொண்டதொன, 

வரலொற்றுச் சிறப்புமிக்கதொன, மிகப் தபொிய ஓர் ஊரொன  

சம்மொந்துமறயிலல ஒரு பஸ் டிப்லபொ  உப பஸ் 

டிப்லபொவொகலவ இவ்வளவு கொலமும் இருந்திருக்கின்றது. இது 

மிகவும் லவதமனக்குொிய ஒரு விடயமொக இருக்கின்றது. ஒரு 

பிரதொன பஸ் டிப்லபொவொக விஸ்தொிக்கத் லதமவயொன 

அத்தமன அம்சங்கமளயும் தகொண்ட ஒரு பஸ் டிப்லபொ 

இவ்வளவு கொலமும் அந்தப் பிரலதசத்தில் இயங்கியது ஒரு 

பிரச்சிமனயொகப் பொர்க்கப்பட்டு, அந்த உப பஸ் டிப்லபொமவ 

இப்லபொது இல்லொமலொக்கப்பட்டிருப்பது அந்த ஊர் மக்களுக்கு 

அதிக கவமலமயத் தந்திருக்கின்றது. எனலவ, அந்த 

டிப்லபொமவ லமலும் வலுப்படுத்துகின்ற நடவடிக்மககளில் 

இந்த அரசொங்கம் ஈடுபடலவண்டுதமன்று நொன்  

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

அலதலபொன்று, தபொத்துவிலிலும் உட பஸ் டிப்லபொதொன் 

கொணப்படுகின்றது. தபொத்துவிமலப் தபொறுத்தளவில், அது 

உலகளொவியொீதியில் மிகப்பிரபல்யமொன ஓர் இடமொகும்.  

உலகத்திலல நீர் சறுக்கல் - surfing - விமளயொட்டிற்குப் 

பிரசித்திதபற்ற 10 இடங்களுக்குள் அங்குள்ள அறுகம்மபப் 

பிரலதசமும் வருகின்றது. அத்துடன், அதிகளவிலொன 

சுற்றுலொப்பயணிகள் வருகின்ற ஓர் இடமொகவும் அறுகம்மப 

கொணப்படுகின்றது. தபொத்துவில் பிரலதசத்திலுள்ள உப பஸ் 

டிப்லபொக்கமள மூடுவதற்லகொ அல்லது அகற்றுவதற்லகொ 

நடவடிக்மக எடுக்கப்படொமமக்கொன முக்கிய கொரணம் 

தூரமொகும். அதொவது, அக்கமரப்பற்று பிரதொன டிப்லபொவில் 

இருந்து தபொத்துவிலுக்கிமடயிலொன 60 கிலலொமீற்றர்  

தூரமொனது மிக முக்கிய விடயமொகப் பொர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

அதமன மவத்துக்தகொண்டுதொன் நொமும் லபசுகின்லறொம். 

தபொத்துவிமலப் தபொறுத்தளவிலல லகுகமல, பொனம, 

ஹுலொனுங்மக என்று பல்லவறு பிரலதசங்களினூடொகச் 

தசல்கின்ற லபொக்குவரத்து இந்த தபொத்துவில் பஸ் டிப்லபொமவ 

மமயப்படுத்தித்தொன் தசல்கின்றது. இவ்வொறிருக்மகயில், 

தபொத்துவில் உப பஸ் டிப்லபொமவ பிரதொன பஸ் டிப்லபொவொக 

மொற்றப்படலவண்டும் என்பதொன லகொொிக்மகயிமன லநற்மறய 

தினம்கூட Consultative Committeeஇல் நொன் 

முன்மவத்திருந்லதன். இது கருத்திற்தகொள்ளப்பட்டு அந்த பஸ் 

டிப்லபொ புனரமமக்கப்பட லவண்டுதமன்று இங்லக வலியுறுத்த 

விரும்புகின்லறன். ஏதனன்றொல், சுற்றுலொப்பயணிகள் வருமக 

தருகின்ற இடங்களில் லபொக்குவரத்தினூடொக அதிகமொன 

சம்பொத்தியத்மதப் தபறக்கூடிய வழிவமககள் கொணப்படு 

கின்றன. அந்த வமகயில், தபொத்துவில் பஸ் டிப்லபொவும் அதில் 

முக்கிய பங்கிமன வகிக்கின்றது. சுற்றுலொப்பயணிகள் 

தபரும்பொலும் தனியொர் பஸ்களினூடொகத்தொன்  பயணம் 

தசய்கின்றொர்கள். அரச பஸ்களும் மிகவும் தசொகுசுமிகுந்த 

பஸ்களொக இருக்குமொவிருந்தொல் அவர்கள் விரும்பிப் 

பயணிப்பொர்கள்.  இப்படிப்பட்ட சூழ்நிமலயிலல, தபொத்துவில் 

பஸ் டிப்லபொ விவகொரத்தில் அரசு கவனதமடுக்கலவண்டும். 

அதமனப் பிரதொன பஸ் டிப்லபொவொக உயர்த்தித்தர 

லவண்டுதமன்கின்ற லகொொிக்மகயிமன இந்த இடத்தில் 

முன்மவக்க விரும்புகின்லறன்.  

இந்தப் லபொக்குவரத்மதச் சீொிய முமறயில் தகொண்டு 

தசல்லலவண்டிய லதமவப்பொடு எமக்கிருக்கின்றது. குறிப்பொக, 

பொடசொமல மட்டங்களிலல பொடப் புத்தகங்களில் 

லபொக்குவரத்து விதிகமளப் பின்பற்றுவது ததொடர்பொன 

பொடவிதொனங்கமள உருவொக்குவது அரசொங்கத்தினுமடய 

கடமம என்பமத இந்த இடத்திலல நொன் வலியுறுத்த 

விரும்புகின்லறன். பொமதகளில் தசல்கின்ற அதிகமொன பஸ்கள் 

நச்சுப்புமககமள தவளிலயற்றிக்தகொண்டு தசல்வமத இன்று 

நொங்கள் பொர்க்கின்லறொம். புமகப்பொிலசொதமன - emission test 

தசய்யப்படுகின்றதொ? என்பது லகள்விக்குறியொக 

இருக்கின்றது. லபரூந்துகளுக்கு licence தகொடுப்பதொக 

இருக்கலொம் அல்லது புமகப் பொிலசொதமன தசய்வதொக 

இருக்கலொம், அவற்றில் ஊழல் கொணப்படுமொகவிருந்தொல், 

பொொிய விபத்துக்கமளத் தவிர்க்கமுடியொததொகிவிடும். எனலவ, 

லபொக்குவரத்துத் துமற சொர்ந்தவர்களும் அத்துமறமய 

நிர்வகிப்பவர்களும் நிச்சயமொக லநர்மமயொனவர்களொக 

இருக்கலவண்டுதமன்பதிலும் அரசு கவனம்தசலுத்தலவண்டும் 

என்றும் லகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்லறன்.  

இறுதியொக, இந்த ஈஸ்டர் தொக்குதல் ததொடர்பொகப் 

பல்லவறு வொதப்பிரதிவொதங்கள் தசய்யப்பட்டுக் தகொண்டிருக் 

கின்றன. குறிப்பொக, இந்த ஈஸ்டர் தொக்குதமல மமயப் 
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ஊடொகச் சில விடயங்கள் இந்த நொட்டிலல முன்தனடுக்கப் 

படலவண்டும் என்கின்ற வமகயில் சில தீர்மொனங்கள் 

லமற்தகொள்ளப்பட்டிருந்தன. அதிலல, 'புர்கொ' தமட 

சம்பந்தமொன பொிந்துமர இருந்தொலும், சனொதிபதியினுமடய 

அறிக்மகயின்படி  முஸ்லிம் சமூகம்தொன் இதிலல பிரதொன 

கொரணி இல்மலதயன்கின்ற ஒரு விடயம் மிகத்ததளிவொக 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது என்பமத நொன் மீண்டும்மீண்டும் 

இந்தச் சமபயிலல ஞொபகப்படுத்த விரும்புகின்லறன். 

இதனுமடய "මහ ශමොළකාරශයෝ" யொரொகலவொ 

இருக்கின்றொர்கள் என்கின்ற விடயம் பரவலொக 

உணர்ந்துதகொள்ளப் பட்டிருக்கின்ற சூழ்நிமலயில், 'புர்கொ', 

மதரஸொக்கள் லபொன்றன தமடதசய்யப்படலவண்டும் 

என்கின்ற விடயங்கள் எந்தப் புொிதலும் இல்லொமல் 

அடிப்பமடயற்ற விதத்திலல இங்கு தசொல்லப்படுகின்றது. 

இதமன நொன் வன்மமயொகக் கண்டிக்கின்லறன்.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිකත කාංය අවසානයි.  ෛැන් 

කාාව අවසන් කරන්න. 

 
ගු එ න.එම්.එම්. මුෂාසෆන මහයත්ා 
(மொண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸொரப்) 
(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

Sir, please give me one more minute.  

அலதலபொன்று, அண்மமயிலல பீல்ட் மொர்ஷல் சரத் 

தபொன்லசகொ அவர்கள் மக்கள் திரண்டிருந்த ஒரு லமமடயிலல 

லபசுகின்றலபொது, சொய்ந்தமருது பற்றிய பிமழயொன ஒரு 

கருத்மத முன்மவத்திருந்தொர். இந்தப் அரசொங்கம் பதவிக்கு 

வந்து 2 வொரங்களுக்குள் சொய்ந்தமருதுக்கு நகர சமபமயக் 

தகொடுத்ததொகவும் சொய்ந்தமருது ஸஹ்ரொன் வொழ்ந்த இடம் 

என்றும் ஸஹ்ரொனுக்கொன அமனத்துப் பயிற்சிகளும் 

தகொடுக்கப்பட்ட இடம் என்றும் உண்மமக்குப் புறம்பொன ஒரு 

கருத்மத பீல்ட் மொர்ஷல் சரத் தபொன்லசகொ அவர்கள் 

ததொிவித்திருந்தொர். ஸஹ்ரொன் பிறந்த இடலமொ, வொழ்ந்த 

இடலமொ, பயிற்சி தபற்ற இடலமொ சொய்ந்தமருது அல்ல என்பது 

இந்த உலகிற்லக ததொிந்த ஒரு விடயம். சொய்ந்தமருதிலல 
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ஒழிந்திருந்த அந்தப் பயங்கரவொதிகமளக் கொட்டிக்தகொடுத்து, 

அவர்கள் இந்த முஸ்லிம் சமூகத்திலிருந்து தூரமொனவர்கள் 

என்று எடுத்துச் தசொன்னவர்கள்தொன் சொய்ந்தமருது மக்கள். 

அத்தமகய மக்களினுமடய பிரச்சிமன லவறு; ஸஹ்ரொனுமடய 

பிரச்சிமன லவறு! பீல்ட் மொர்ஷல் சரத் தபொன்லசகொ அவர்கள்  

இந்தச் சமபயிலும் தபொது இடங்களிலும் தபொறுப்பற்ற 

விதத்தில் கமதப்பமத நிறுத்திக்தகொள்ள லவண்டுதமன்று 

லகட்டு நிமறவுதசய்கின்லறன்.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් නිශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිකනිතිතු 16ක 

කාංයක් රපශබනවා. 

Order, please! ඊට රාමශයන් කවුත්න් ශහෝ ගත් 

මන්ත්රීවරශයක් මූංාසනය සඳහා ගත් ශරේ්නාති සී. ශෛොංවතිත 

මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජානා කරන්න.  
 

ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  "ගත් ශරේ්නාති සී. 

ශෛොංවතිත මන්ත්රීතුමා ෛැන් මූංාසනය ගත ුතතුය" යි මා ශයෝජානා 

කරනවා. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුව ගු අජිත් සාජපක්ෂ මහයත්ා මූලා නකයන් ඉවත් 
වූකයන්  ගු කප්රේම්නාත් සී. කදොලවත්ත් මහයත්ා මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு அ ித் ரொ பக்ஷ  அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலலவ, மொண்புமிகு பிலரம்நொத் சி. ததொலவத்த அவர்கள் 

தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, and 
THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 3.41] 
 
ගු නිකසෝෂන් කපකර්සා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு நிலரொஷன் தபலரரொ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  අෛ ිරන විවාෛයට ගැශනන 

ශමෝටර් වාහන පනත යටශති වූ නිශයෝග පිළිබඳ කාා කරන්න මට 

අවස්ාාවක් ංබාදීම ගැන සත්ුරපවන්ත ශවනවා. අපි ශ් 

පාර්ලිශ්න්තුව තුළ විටින් විට ශමවැනි විවාෛ කර රපශබනවා. ශ් 

වාශේ මාතතකාවංට අෛාළ විවාෛ පැවැතිශවන ිරනවංට ආසන්න 

ිරනයක ය්ක සි වි ාං අනතුරක් සිදු වුණා න් අපි ඒ විවාෛවංදී ඒ 

පිළිබඳ කාා කරනවා.  

පු ගිය ිරනක පස්සර රශේ ශආදී බස් රායක් ශපරළීශමන් 

ජීවිත වි ාං ගණනක් අහිමික වුණු බව අපි ෛන්නවා. ඒ වාශේම අශේ 

ශ් පාර්ලිශ්න්තු පාශර්දීති උප ශපොලිස් පරීක්ෂකවරයකු සතුළු 

තවති ශකශනකු ජීවිතක්ෂයට පති වුණා. ශමවැනි විවාෛවංදී ඒ 

වාශේ වි ාං අනතුත් ගැන අපි කාා කරනවා; කනගාටුව රකා  

කරනවා. ඊට පස්ශසේ අපි ශවන මාතතකාවකට යනවා. නුහති ශ් 

රශට් විනයගත්ක ච්යැදුරන් ිනහි කරන්න,  ඒ වාශේම නිසි 

රමිකරපයක න් ුතති මාර්ග පේශරපයක් ස්ාාපිත කරන්න,  නිසි 

රමිකරපයක න් ුතති වාහන ශාවනයට ශයොෛවන්න අපට තවම බැච් 

ශවංා රපශබනවා.  

අපි ෛන්නවා,  අනතුත් ශබොශහොමයක් සිදු වන්ශන්,  අශේ රශට් 
විනයගත්ක ච්යැදුරන් ශබොශහොම අක් රමාණයක් සිටින නිසාය 
ක යංා. අපි ශ් ස්බන්ශශයන් පාර්ලිශ්න්තුශේදී විවාෛ කරන්න 
ඕනෑ නැහැ,  පාර්ලිශ්න්තු පච්රය දිරච්පිටට ගිහින් පාර්ලිශ්න්තු 
පාර අසං හිටශගන බංාශගන සිටිශයොති අපට ශපශනනවා,  ශ් 
රශට් ච්යැදුරන් වාහන හු ත්වන්ශන් ශකොශහොමෛ ක යංා. ෛඩ ුහෛං 
ශකොචරචර වැඩි කළති,  එක එක නීරප රීරප පැශනේවති,  පඳුරක් 
පඳුරක් ගාශන් දන්නවා වාශේ ශපොන සිය දඳංා පැනංා වාහන 
අල්ංන්න බැලුවති අෛ වන ශකොටති අපට ච්ය අනතුත් රමාණය 
අක් කර ගන්න බැච් ශවංා රපශබනවා. ච්ය අනතුත් හින්ෛා අෛ වන 
ශකොට අවුත්ේෛකට ජීවිත 3, 000ක් විතර අහිමික ශවනවා; 
11, 000කට පමණ තුවාං සිේශ වනවා. 2021 අවුත්ේශේ ශ් මාස 
ක හිපයට විතරක් ච්ය අනතුත්වලින් ජීවිත 510කට වඩා අහිමික 
ශවංා රපශබනවා. ඒ ිරහා බැලුවාම ච්ය අනතුත්වලින් සිදු වූ මරණ 
සංයාව පාස්කු දත් ිරන රහාරශආ මරණ සංයාවටති වඩා වැඩියි; 
ශකොශරෝනා මරණ සංයාවටති වඩා වැඩියි. ච්ය අනතුත් විටින් 
විට සිදු වන නිසාති,  එක සිේධියක් ශනොවන නිසාති අපට ශ් 
ර ්නය නිරාකරණය කරගන්න බැච් ශවංා රපශබනවා.  

රටක් හැටියට අෛ අපි පුත්දු ශවංා දන්ශන්,  ය් සිේධියක් 
වුශණොති ඒ සිේධිය පිළිබඳ Facebook එශක් කාා කරන්න,  
පාර්ලිශ්න්තුශේ කාා කරන්න,  කශඩ් ළඟදී කාා කරන්න 
විතරයි. එශහම කාා කරංා ෛවසක් ශහෝ ෛවස් ශෛකක් ශහෝ 
යනශකොට ඒ සිේධිය අමතක ශවංා,  කාා කරන්න තව සිේධියක් 
ශසොයා ගන්නවා.  

ය් ය් සිේධි ගැන එශහම කාා බහ කරංා ඒවා අමතක 
කරන සමාජායක් ශ් රශට් රපශබන හින්ෛා,  ඒ වාශේ ශේ පාංන 
වාතාවරණයක් ශ් රශට් රපශබන හින්ෛා ඒවාට හච්යට උතිතර 
ශහොයන්න අෛ වන ශකොට බැච් ශවංා රපශබනවා. ශ් ර ්න,  
පාර්ලිශ්න්තුශේ වාෛ විවාෛවංට පමණක් සීමා ශවංා,    
Facebook එශක් වාෛ විවාෛවංට පමණක් සීමා ශවංා උතිතර 
ශහොයන්න පුළුවන් ර ්න ශනොශවයි. ඒ හින්ෛා මම අශේ 
අ මාතයවත්න්ශගන් දල්ංා සිටිනවා,  ශ් පිළිබඳ නිසි plan එකක් 
දිරච්පති කරංා එය ක්රියාතිමක කරන්න කටුතතු කරන්න ක යංා. 
ශ් වන ශකොට සිදුවන ශමවැනි අනතුත් වැඩිවීම වළක්වන්න 
ශයොෛා ගත හැක  එකම රශාන සාශකය වන්ශන් ශපොදු රවාහන 
ශසේවයයි ක යංා අපි ෛන්නවා. ශපොදු රවාහන ශසේවය ිරුතණු 
කරන්න අපට පුළුවන් න්,  ශපොදු රවාහන ශසේවයට අශේ ජානතාව 
නැඹුත් කරන්න පුළුවන් න්,  අශේ රශට් රපශබන වාහන රමාණය 
අක් කර ගන්න පුළුවන් ක යා මම හිතනවා. ඒ තුළින් අශේ රශට් 
ච්යැදුරන්ශේ විනය ය් දුරකට හෛාගන්න අපට දඩ රස්ාාව 
ංැශබනවා. අපට ඒකට ය් කාං සීමාවක් රපශබනවා. නුහති,  අපි 
ෛක නවා වතිමන් රජාය ශ් රශට් ශපොදු රවාහන ශසේවය සංවර්ශනය 
ක රීම සඳහා නිසි අවශානයක් ශයොුහ කරන්ශන් නැරප බව.  

ශ් රශට් ශයෝජිතව පැවැරප සැහැල්ලු දු්ච්ය සංරමණ 
වයාපතරපය - LRT වයාපතරපය - ශ් රජාය පු ගිය ෛා cancel කළා. ඒ 
LRT වයාපතරපය cancel කරංා අපි ජාපානය තරහ කර ගතිතා. 
නුහති,  අෛ වනතුත් ඒකට විකල්ප ශයෝජානාවක් දිරච්පති කර 
රපශබනවාෛ? ත්රී වීංර්වලින් ගිහිල්ංා,  නැතින් යතුත් පැිරවලින් 
ගිහිල්ංා,  එශහමති නැතින් ශවනති ශවනති වාහනවලින් 
ගිහිල්ංා රශට් ජානතාව ශ් තර් මැශරන තතිතිවයට පති වන 
ශකොට ශපොදු රවාහන ශසේවයට අව ය ආශයෝජානය කරංා ශපොදු 
රවාහන ශසේවය සංවර්ශනය කරන්න අෛ වනතුත් බැච් වී 
රපශබන්ශන් සයි ක යන ර ්නය අශේ හිතට නැශඟනවා. නුහති අපි 
ෛක නවා කුලුු හෛන ආකාරය,  එශහම නැතින් රටට අව ය 
නැරප,  රුහතාශවන් අක් ශවනති සංවර්ශන වයාපතරප ඕනෑ ඕනෑ 
ශවංාවට ශ් රශට් ක්රියාතිමක කරන ආකාරය. නුහති,  ශපොදු 
රවාහන ශසේවය  ක්රපමති කර ගැනීම සඳහා නිසි වැඩ පිළිශවළක් 
ක්රියාතිමක කර ගන්න අපට බැච් වීම පිළිබඳ අපි සියලුශෛනා 
කනගාටු ශවන්න ඕනෑ.  
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මාර්ග තෛ බෛය,  මාර්ග අනතුත් අක් කර ගැනීම සඳහා අශේ 

ශපොදු දු්ච්ය ශසේවයති  ක්රපමති කරන්න ඕනෑ. මඟීන් ශගන යන 

දු්ච්ය ශසේවය  ක්රපමති කරන ගමන්ම අපි බක් බාහිරාිරය ශගන 

යන දු්ච්ය ශසේවයති  ක්රපමති කරන්න ඕනෑ. ළඟදී රජාශආ ගිණු් 

පිළිබඳ කාරක සභාශේ රැස්වීමකදී වූ සාකචරඡාවක් මට මතක් 

ශවනවා. එහිදී අපි දු්ච්ය ශෛපාර්තශ්න්තුශවන් සුණවා,  වරායට 

දු්ච්ය ශසේවයක් ෛාංා ඒ මඟින් බක් රවාහනය ශනොකරන්ශන් සයි 

ක යංා. නුහති,  ඒ ශවංාශේ එතැනදී ඒ කාරණය වශට් ගිහිල්ංා 

වරාය තුළ දු්ච්ය මාර්ගයක් හෛන්න බැහැ ක යන කාරණය තහවුත් 

කරන්න එක එක තර්ක විතර්ක දිරච්පති කළා මිකස,  එවැන්නක් 

ක්රියාතිමක කරන පැතිතට කාා කශළේ නැහැ.  

අපි ෛක නවා,  අශනක් රටවල් මීට ෛ ක ගණනාවකට ශපර සිට 

දු්ච්ය ශසේවශයන් මීට වඩා වි ාං ශසේවයක් ංබා ගන්නා ආකාරය. 

අපට නිෛහස ංැශබන ශකොට බ්රිතානය ජාාරපකයන් දු්ච්ය ශසේවය 

සහ දු්ච්ය මාර්ග වි ාං ව ශයන් සංවර්ශනය කර දී රපුදණා. 

නුහති,  ඒක දිරච්යට ශගන යන්න අෛ වන ශකොටති අපට බැච් 

ශවංා රපශබනවා. ඒ ගැන අපි ංේජාා ශවන්න ඕනෑ. ශ් රශට් 

දු්ච්ය ශසේවය නිසි රමයක් මඟින්,  ඒ වාශේම පාක් ංබන්ශන් නැරප 

රමයක් මඟින් සංවර්ශනය කරන්න අපට බැච් වීම අශේ රශට් 

ශංොකු අවාසනාවක් හැටියට තමයි මම ෛක න්ශන්. ශ් රශට් මාර්ග 

අනතුත්වලින් වසරකට මරණ 3, 000ක් පමණ සිදු වීමට,  ඒ 

වාශේම 11, 000ක් පමණ පිච්සක් තුවාං වීමට ශහේතු අපි ශසොයන්න 

ඕනෑ. අපි පාර්ලිශ්න්තුවට සවිල්ංා ශේ පාංනය කාා කරනවා. 

නුහති,  අව ය වයාපතරප අපට ශ් රශට් ක්රියාතිමක කරන්න බැච් 

වීම,  ඒ වයාපතරප ශකොමිකස්වලින් ශබ්රාගන්න බැච් වීම,  ඒ වාශේම 

රශට් ජානතාවට ඕනෑ ශේ ශ් පාර්ලිශ්න්තුව තුළ හච්යාකාර තීන්දු

-තීරණ අරශගන ක්රියාතිමක කරන්න බැච් වීම ගැන අප 

සියලුශෛනා ංේජාා විය ුතතුයි ක යංායි මා හිතන්ශන්. ඒක අශේ 

වගකීම පැහැර හැරීමක්. ශ් පාර්ලිශ්න්තුවට එන්න අපට ඡන්ෛය 

දුන් ජානතාව ශවුශවන් අප ශවත පැවරී රපශබන වගකීම ශ් 

පාර්ලිශ්න්තුව තුළින් ක්රියාතිමක ශවංා නැහැ ක යන එක තමයි 

මට ක යන්න රපශබන්ශන්. වාෛ විවාෛවංට විතරක් සීමා ශනොවී ශ් 

රශට් සංවර්ශනය හච් හැටියට ක්රියාතිමක ක රීශ් රරපපතිරපයක් අපි 

අුගමනය කරන්න ඕනෑ. අපි තාක්ෂණය පිළිබඳ අවශානය  ශයොුහ 

කරන්න ඕනෑ. අෛ වන විට ශංෝකය අපට හඳුන්වා දී රපශබනවා,  

ශ් පිළිබඳ වි ාං - 
 

ගු දිලුම් අමුුගම මහයත්ා 
(மொண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 
Signalling අලුති contract එකක් බව ඔබතුමා ෛන්නවා. ඒ 

වාශේම,  e-ticket එශක් කටුතතු සහ railway upgrade plan එක 

අපි ආර්භ කරංා රපශබනවා. ඔබතුමාති ෛැකංා සරප. අපි ශ් 

සඳහා ශප ේගලික අං යති  සහභාගි කරශගන රපශබනවා. 

ඔබතුමන්ංාශේ කාංශආති ඒ වැඩ අරඹංා රපුදණා. අපි  ඒක 

දිරච්යට ක්රියාතිමක කරශගන යනවා. ශ් වන විට පිටි රවාහනය,  

නවතිවා රපුදණු දන්ශන රවාහනය සහ වැලි රවාහනය ආර්භ 

කරංා රපශබනවා. මම ඔබතුමා ක යන ශෛයට එකඟයි. ශ්වා තවති 

වැඩි ිරුතණු විය ුතතුයි.  
 

ගු නිකසෝෂන් කපකර්සා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு நிலரொஷன் தபலரரொ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මට ඒ පිළිබඳ  පැහැිරලි ක රීම ගැන අශේ ිරලු් අුහණුගම රාජාය 

අමාතයතුමාට ස්තුරපවන්ත ශවනවා. රාජාය අමාතයතුමනි,  සතිතටම 

අපි ඔබතුමා සමඟ  එකඟ ශවනවා. ඔබතුමා කරන කාර්ය පිළිබඳව 

අපි ඔබතුමාට ර ංසා කරනවා. චීනය වැනි රටවල් දතාම ශකටි 

කාංයක් තුළ ඒ අයශේ දු්ච්ය පේශරපය දතාම සංවර්ධිත දු්ච්ය 

පේශරපයක් බවට පච්වර්තනය කරශගන රපශබන බව මම ඔබතුමාට 

ක යන්න කැමැරපයි. අපි රටක් හැටියට එම රටවලින් පාඩ් දශගන 

ශගන,   ඒ තාක්ෂණය හා ෛැුම අශේ රටට ශගනැවිති හච්යට 

ක්රියාතිමක කශළොති,  අපට ආර්ථික ව ශයුති,  සමාජා ය 

ව ශයුති  දිරච්ශආදී ශංොකු පි්මක් පනින්න පුළුවන්. සමහර 

ආයතනවං සමහර නිංශාච්න්ට තාක්ෂණය පිළිබඳව නිවැරිර 

ෛැුමක් නැරප බව අපි ෛක නවා. ඒ වාශේම,  ඒ ශගොල්ංන්ට ශ්වා 

ක්රියාතිමක ක රීමට උනන්දුවකුති නැහැ. ඒ ශගොල්ංන්ට ඕනෑ 

පුටුශේ දඳශගන,  ය් ක සි කාංයක් ඒ පිටුශේ ගතකරංා ශගෛර 

යන්නයි. රට පච්වර්තනයට ංක් ශවංා සංවර්ශනය ශවනවා 

ෛක න්න  ඒ ශගොල්ංන්ට අව ය නැහැ.  ශ්වා ශවනස ්ශවනවාට 

සමහර අය ආසා නැහැ. ශ්වා ශවනස් ශනොකර අපට ශ් රට 

දිරච්යට ශගනයන්න බැහැ. ශංෝකය  තාක්ෂණය අරපන් සහ ෛැුම 

අරපන් ශවනස් ශවනවා ක යන එක අකමැතිශතන් වුණති අපි 

සියලුශෛනාම පිළිගන්න ඕනෑ. ඒ තාක්ෂණය ංංකාව තුළට ංබා 

ගැනීමට,  ඒවා ක්රියාතිමක ක රීමට කටුතතු කශළොති විතරයි අපට 

ිරුතණු වීමට හැක  වන්ශන්. එහි රශාන කාර්ය භාරයක් තමයි ශපොදු 

රවාහන ශසේවය සංවර්ශනය ක රීම. ගත් රාජාය අමාතයතුමනි,   මම 

නිශයෝජානය කරන්ශන් ශවන්නේපුව ආසනය. ඒ ශවන්නේපුව 

ආසනශආ බස් ඩිශපෝවක් රපශබනවා. අපි  2015දී ආඩුක්ව භාර 

ගන් නශකොට ඒ බස් ඩිශපෝශේ  account එශක්  රපුදශඩු ත්පියල් 

6, 000ක් පමණයි.  පඩි ශගවන්නවති සල්ලි රපුදශඩු නැහැ. නුහති 

අපි  2019 ශවනශකොට ත්පියල් ංක්ෂ 300ක තැන්පතුවක් රපශබන 

තතිතිවයට ඒ බස ් ඩිශපෝව සංවර්ශනය කරංා රපුදණා. ඒක 

ංංකාශේ රපුදණු ශහොඳම බස් ඩිශපෝව බවට පච්වර්තනය කරංා 

රපුදණා. ගත් රාජාය අමාතයතුමනි,  නුහති ශ් අවුත්දු එකහමාර 

තුළ  ත්පියල් ංක්ෂ 300 සිට ත්පියල් පන්ෛාහක්,  හයෛාහක් පමණ 

ගිණුශ් රපශබන තතිතිවයට,  පඩි ශගවන්න බැච් තතිතිවයට ඒ 

බස් ඩිශපෝව වැටිංා රපශබනවා. ඔබතුමා අව ය න් ශසොයංා 

බංන්න. ශ් පිළිබඳව අපි අවශානය ශයොුහ කරන්න ඕනෑ. 

කාර්යක්ෂම ශසේවයක්  ජානතාවට ංබා ශෛන්න බැච් න්,  බස් 

එශක් ටයර්වං රමිකරපය අක් න්; බස් එශක් අශනක් ශේවල්වං 

රමිකරපය අක් න්,   මගීන්ශේ ආරක්ෂාවති අක් ශවනවා.  

පස්සර සරප වුණු සිේධිය වළක්වා ගත හැක ව රපුදණු සිේධියක් 

විධියටයි අපි ෛක න්ශන්.  

එවැනි සිේධියක් වුණාම,   ශමචරචර ගණනක් මැත්ණා,  ශමචරචර 

ගණනක් තුවාං වුණා,    ඒ ගැන කනගාටු ශවනවා ක යංා අපි 

ශමතැන කාාවක් කරන එක ශනොශවයි කළ ුතතිශති.  " ඒ 

මාර්ගශආ ගංක් රපුදණා,  ටිපර් රාය හච්යට නතර කශළේ නැහැ,  

ච්යදුත් සහ ශකොන්ශෛොස්තර   අතිඅඩංවනවට ගතිතා" වාශේ කාරණා 

ක යන එක ශනොශවයි කළ ුතතිශති.    ශ් රට දස්සරහට ශගන 

යන්නට එවැනි කාරණා  රමාණවති නැහැ ක යංා මම හිතනවා. 

අශේ රටට පිට රටවලින් සංචාරකශයෝ එනශකොට,  එශහම 

නැතින් පිට රට ආශයෝජාකශයෝ අශේ රටට එනශකොට ඒ අය 

ක යනවා අශේ මාර්ගවං යන්නට ඒ අය හච් භයයි ක යංා. ඒ 

විධිශආ ශංොකු ර ්නයක් රපශබනවා. ඒ නිසා,  ඒ පිළිබඳව 

අවශානය ශයොුහ කරන්න ක යංා දල්ංා සිටිනවා.  

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,   අශේ අධිශේගී මාර්ග ශ් 

ශවනශකොට ය්ක සි රමිකරපයකට ක්රියාතිමක ශවනවා,  ය් ශහොඳ 

තතිතිවයක් රපශබනවා ක යංා මම පිළිගන්නවා. නුහති,  මම 

හිතනවා අධිශේගී මාර්ගවං ගාස්තු පිළිබඳව අපි නැවත 

සමාශංෝචනයක් කරන්නට ඕනෑ ක යංා.  ශමොකෛ,  අධිශේගී 

මාර්ගය ිරනපතා තමන්ශේ office එකට යන්නට භාවිත කරන අය 

දන්නවා න්,   මාසයකට ෛවස් 20ක් විතර අධිශේගී මාර්ගශආ 

තමන්ශේ වාහනය ශාවනය කරන අය දන්නවා න්,   එවැනි 

අයශගන් ෛැනට ස්මත සාමානය ගාස්තුව අය ක රීම සාශාරණ 

නැහැ ක යංායි මම හිතන්ශන්. එම නිසා එවැනි අය අධිශේගී 

මාර්ගශආ ගමන් ක රීම ිරච් ගන්වන්නට මාසිකව අය කරන 

ගාස්තුවක් සඳහා කාඩ් එකක් වාශේ ශෛයක් හඳුන්වා දුන්නා න් 

569 570 



පාර්ලිශ්න්තුව 

ශහොඳයි. මට හිශතන විධියට ඒ හරහා තවති වාහන රමාණයක් 

අධිශේගී මාර්ගයට ශයොුහ කරංා,  මීට වඩා වැඩි ආෛායමක් එකතු 

කර ගන්නට පුළුවන්ශවයි. ඒ ගැනති අවශානය ශයොුහ කරන්න. ඒ 

වාශේම දිරච්ශආදී ශ් පාරවල්වං රමිකරපය වැඩි කරන්නට,  ඒවා 

සංවර්ශනය කරන්නට කටුතතු කළ ුතතුයි. ශමොකෛ,  ශ් 

ශවනශකොට සමහර මාර්ග සංවර්ශනය කළ කාංවං ශාවනය වුණු 

වාහන රමාණය ශනොශවයි ෛැන් ශවනශකොට ඒ මාර්ගවං ශාවනය 

ශවන්ශන්.  

අපි පු ගිය කාංශආ මාර්ග සංවර්ශන අධිකාච්යති සමඟ 
සාකචරඡාවක් පැවැතිවූවා. මම එහිදී සුණවා,  ඔයශගොල්ංන් 
කටුනායක - හංාවත මාර්ගශආ traffic analysis එකක් කරංා 
රපශබනවාෛ ක යංා. ඒ අය engineering analysis එකක් කරංා 
රපශබනවා ක යංා ක ේවාට,  අපට  ශපශනනවා සතිතටම ඒ 
ශගොල්ංන් ක යන වාහන රමාණය ශනොශවයි ඊට වඩා ශබොශහොම 
වැඩි වාහන රමාණයක් කටුනායක - හංාවත මාර්ගය භාවිත 
කරනවා ක යංා. ඒ වාශේම අශේ රශට් අශනක් මාර්ගවං traffic 
analyses කරංා,  කුමන වකවාුවංෛ ශ්වා පුළුල් ශවන්න ඕනෑ,  
එශහම නැතින් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරංා ශකොශහොමෛ ශ් 
තෛබෛය මඟ හච්න්ශන් ක යංා ය් ක සි road map එකක්,  ය් ක සි 
රමයක් හෛා ගන්නට ඕනෑ. ඒක අශේ රටට ශගන්වන වාහන 
රමාණයති එක්ක බංන්නට ඕනෑ. සිංගේපූත්ශේ න් ඒ රමය 
ක්රියාතිමක ශවනවා. මම හිතන්ශන් නැහැ ශ් රශට් හැම ශෛයක්ම 
සිංගේපූත්ශේ වාශේ කරන්න පුළුවන් ක යංා. නුහති,  ඒ වාශේ 
ශේවල් අශේ රශට් මාර්ග අනතුත් අක් කර ගැනීම සඳහා ුණඟක්ම 
දවහල් ශවනවා. ඒ නිසා  අශේ ජානතාවට ය්ක සි සහනයක් ංබා 
දීංා තව දුරටති අධිශේගී මාර්ගයට ඒ අය පුත්දු කර ගන්ශන් 
ශකොශහොමෛ ක යංා අපි බංන්නට ඕනෑ. ඒ වාශේම,   අශේ රපශබන 
මාර්ග පේශරපශආති traffic analysis එකක් කරන්නට ඕනෑ.   අපි 
ෛන්නවා,  අෛ සාමානය වාහනයක් පෛවන විධියට ශනොශවයි ත්රී වීංර් 
එකක් පෛවන්ශන්. සාමානය වාහනයක් පෛවන විධියට ශනොශවයි 
ශමෝටර් සයිකල් එකක් පාශර් යන්ශන්. ඒ නිසා අපට වාහන 
ගණන් කරංා ශ් වැශඩ් කරන්නට බැහැ. පංවනවක් ශවංාවට 
ක යයි ශමචරචර වාහන රමාණයක් යනවා ක යංා. නුහති ත්රීවිල් 
එකක්,  ශමෝටර් සයිකංයක්,  බස් එකක් ක යන්ශන් එක ශනකට 
ශවනස් වාහන. ඒ නිසා ශහොඳ analysis එකක් කරංා ශ් පාරවල් 
ටික කළමනාකරණය කර ගන්ශන් ශකොශහොමෛ ක යංා අපි 
බංන්නට ඕනෑ.  

අපි ෛන්නවා ශ් රශට් දිර ක රී් අුව  සමහර තැන්වං පාරවල් 
පුළුල් ක රීම කරන්න බැච් බව.  එවැනි පාරවල් පුලල් ක රීශ්දී 
අපට ඒ buildings සතුළු ශේශපොළවංට වි ාං වන්ිරයක් 
ශගවන්නට සිදු ශවනවා. නුහති,  ශ් traffic analysis එක කරංා,  
එක පැතිතක න් ශපොදු රවාහන ශසේවය හරහා වාහන තෛබෛය සඳහා 
විසඳුමක් ශෛන්න පුළුවන්. ඒ වාශේම,  වාහන භාවිතය පිළිබඳව 
විකල්ප රමශේෛ අුගමනය කරන්නති පුළුවන්. විනයගත්ක 
ච්යදුරන් ිනහි කරංා,  අලුති තාක්ෂණශයන් සහ අලුති රමශේෛ 
තුළින් මාර්ග කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් න්  අපට ශ් 
පාර්ලිශ්න්තු විවාෛවංදී ශ් වාශේ සංයා ශල්න ආශආමති 
ක යවන්නට ශවන්ශන් නැහැ.  

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  දන්ිරයාව,  බංේංාශේ ය 
වාශේ ෛකුණු ආසියාශේ රටවලින් මාර්ග අනතුත්වලින් වැඩිම 
මරණ සංයාවක් සිදු වන්ශන් ංංකාශේ. දරපන් ශ් රශට් ශමොකක් 
හච් ශංොකු ර ්නයක් රපශබනවා. මම හිතන විධියට එක ෛවසකට 
තුන් හාර සියයක් මැශරන්ශන් නැරප නිසා ශ් ර ්නය ශකශරහි 
අශේ අවශානය ශයොුහ ශවනවා අක්යි.  

නුහති අපි ශ් මිකය ගිය සංයාව එකතු කරංා බැලුශවොති,  
2021 වසශර් ශ් ෛක්වා කාංය තුළ පමණක් - මම කලිුති ක යූ 

පච්ිර- 510 ශෛශනකු ච්ය අනතුත් නිසා මිකය ශගොස් රපශබනවා. 
510ක් ක යන්ශන්,  පාස්කු දත්ිරන රහාරශආදී මිකය ගිය ගණනට 
වඩා වැඩි සංයාවක්. ඒ ක යන්ශන්,  පැය 24ක කාංය තුළ නව 
ශෛශනක්,  නැතින් එශකොශළොස් ශෛශනක් පමණ ච්ය අනතුත් 
නිසා මිකය ශගොස් රපශබනවා. ඒ නිසා ශ් කාරණය පිළිබඳ අප 
සියලුශෛනාශේම අවශානය ශයොුහ විය ුතතුයි. ශමවැනි 
අවස්ාාවංදී ශබොශහෝ විට මිකය යන්ශන් ක සිම වැරැේෛක් ශනොකළ 
පුේගංයන්. පු ගිය ෛා සිදුවුණු බස් රා අනතුශර්දීති,  ඒ  බස ්
රාශආ ගිය මගීන් ක සිම වැරැේෛක් කරංා නැහැ ශන්. ඒ 
ශගොල්ංන්ශේ වැරැේෛ තමයි,  අවාසනාවකට එම බස් රායට 
ශගොඩවීම.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් මන්ත්රීතුමා,  ෛැන් කාාව අවසන් කරන්න.  
 

ගු නිකසෝෂන් කපකර්සා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு நிலரொஷன் தபலரரொ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ශ් කාරණයති ක යංා අවසන් කරන්න්,  මූංාසනාූපඪ ගත් 

මන්ත්රීතුමනි.  

ශ් ජානතාව බස් රායට ශගොඩශවංා යනශකොට,  ශ් රශට් 

නීරපශයන්,  ශ් රශට් යාන්ත්රණශයන් ඒ අයට ආරක්ෂාවක් 

නැතින්,  අනතුරක් ශවංා ඔවුන් මිකය යනවා න්,  ඒ පිළිබඳව අපි 

ශසොයා බංන්න ඕනෑ,  ගත් අමාතයතුමනි. අපි විවාෛවංට සීමා 

ශනොවී ශ් ස්බන්ශශයන් දතා දක්මනින් වැඩ පිළි ශවළක්  ශයිරය 

ුතතුයි. ඒ ශවුශවන් නීරප ශගශනන්න,  ඒවා වැළැක්වීශ් වැඩ 

පිළිශවළ ක්රියාතිමක කරන්න  ඔබතුමන්ංාට හැක යාව රපශබනවා. 

අන්න ඒ කාරණය පිළිබඳව අවශානය ශයොුහ කරමිකන්,  අපි 

දස්සරහට යුහ ක යංා මම ශයෝජානා කරනවා.  

රා වාහන සඳහා අෛ වි ාං ශතල් රමාණයක් අශේ රටට 

ආනයනය කරනවා. එ ශංස ආනයනය කරන ශතල් රමාණය අක් 

කරශගන අපි දිරච්යට යන්න ඕනෑ. අෛ ට විශේ  විනිමය පිළිබඳ 

ර ්නයකුති රපශබනවා ශන්. බං ක්රප අමාතයවරයා පු ගිය 

ෛවසක ශතල් නැවකට නැඟංා වාර්තාවකුති තැුදවා. ඒ වාශේ 

ශේවල් කරන්ශන් නැරපව,  අශේ රශට් ෛැශවන ර ්න විසඳන්නති,  

ශතල් මිකං අක් කරංා ඒ සහනය ජානතාවට ංබා ශෛන්නති කටුතතු 

කරන්න ක යා දල්ංා සිටිමිකන්,  මශේ කාාව අවසන් කරනවා. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් ගාමික ීක වශල්ශබොඩ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අටක 

කාංයක් ංැශබනවා. 
 

[අ.භා. 4.01] 

 

ගු ගාමිණී වකල්කබොඩ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு கொமினி வலலதபொட)  
(The Hon. Gamini Waleboda)  
ස්තුරපයි, මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි.  

ශමෝටර් වාහන පනත යටශති වූ නිශයෝග ස්බන්ශශයන් කාා 

ක රීමට කලින්, අශේ  මාතත භූමිකයට විත්ේශව ජිනීවාවං 

ශයෝජානාව ස්මත ක රීමට පක්ෂව ඡන්ෛය රකා  කරපු අය අගය 

කරමිකන් කාා කළ, ශ් ගත් සභාශේ සිටින 

 
[මූලා නකේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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අශේ බංවති අරසාෛය පළ කර සිටිනවා. එතුමන්ංා ඊළම ගන්න,  

 රට ශබෛන ශයෝජානා ස්මත කර ගැනීශ් ශචරතනාශවන් ුතතුව 

කටුතතු කළාට  අපි ඒකට ක සිශසේතිම අවස්ාාව ංබා ශෛන්ශන් 

නැහැ ක යන කාරණය මම මතක් කරනවා. 

පු ගිය ිරනවං සිදු වුණු අනතුත්වලින් මිකයගිය අයශේ 

පවුල්වං දූ ෛත්වන්ට, ඒ අ්මංා, තාතිතංාට, සශහෝෛර 

සශහෝෛච්යන්ට ුහලින්ම අපශේ බංවති ශ ෝකය රකා  කරනවා. 

සංයා ශල්න  දිරච්පති කරමිකන්, වර්තමානශආ මහා මාර්ගවං සිදු 

වන අනතුත් පිළිබඳව අශේ ගත් මන්ත්රීතුමන්ංා අෛ කත්ණු 

කාරණා රැසක් දිරච්පති කළා. 

ච්ය අනතුත් ශහේතුශවන් ංංකාශේ ිරනකට මිකය යන සංයාව 8 

ශෛශනක් පමණ ශවනවා. ඒ ශහේතුශවන් වසරකට මිකය යන සංයාව 

3,000 දක්මවනවා. සෑම විනාඩි 10කටම වරක් ශකොශහේ ශහෝ 

තැනක ච්ය අනතුරක් සිදු ශවනවා, මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි. 

ච්ය අනතුත් ශහේතුශවන් පැය 3කට වරක් එක් ශකශනක් මිකය 

යනවා. සෑම පැය ශෛකකටම වරක් අනතුරක න් කවුත් ශහෝ 

ශකශනකු තුවාං ංබනවා. 2019 වර්ෂශආ පමණක් ච්ය අනතුත් 

නිසා ශකොළඹ ජාාරපක ශරෝහශංන් රරපකාර ංබා ගති සංයාව 

11,542ක්.  

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි, ශ් ච්ය අනතුත්වලින් මිකය 

යන සංයාව ගතිතාම, එශංස මිකය යන සංයාශවන් සියයට 70ක් 

වයස අවුත්දු 21ති, අවුත්දු 45ති අතර අය. ශ් අයශගන් සියයට 

85ක් කුමන ශහෝ රැක යාවක් -වතතිරපයක්- වයාපාරයක් කරමිකන් 

තමන්ශේ කුටු්භය, තම නිවස ශපෝෂණය කරමිකන් හිටපු අය. ච්ය 

අනතුත්වලින් ශ් රශට් වසරකට 3,000ක් මිකය යනවා ක යන්ශන්, 

සෑම වර්ෂයකදීම ශ් රශට් පවුල් 3,000ක් පමණ අනාාභාවයට, 

අසරණභාවයට පති වනවා ක යන එකයි. ශංෝකශආ ශ් තතිතිවය 

ගතිතාම, ච්ය අනතුත් නිසා අවුත්ේෛකට 1,350,000ක පිච්සක්  මිකය 

යනවා. ශ් ශතොරතුත් වි ්ශල්ෂණාතිමකව අශයයනය කළාම 

අපට ශපනී යනවා,  ච්ය අනතුත්වලින් සියයට 90ක් ශහෝ ඊට වඩා 

වැඩි රමාණයක් සිදු ශවන්න ශහේතු ශමොනවාෛ ක යංා.  

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  රශාන ව ශයන්ම මුස්ස 

ශෛෝෂ - human errors - නිසා ච්ය අනතුත් සිදුවනවා. "මුස්ස 

ශෛෝෂ" ක යන්ශන් ශමොනවාෛ? අසහනය,  තරගය,  බීමතිකම,  හඹා 

යෑම සහ දතා ශවශහසට පතිවීම. එවාශආ  රරපලං විධියට සිදුවන 

ච්ය අනතුත්. පාශර් ගංක් රපුදණා,  වංවනවක් රපුදණා,  ශබෝක්කුවක් 

රපුදණා,  පාර හච්යට හෛංා රපුදශඩු නැහැ ක යන ශවනති ශභ රපක 

කත්ණු නිසා ංංකාශේ ච්ය අනතුත් සිදුවන රමාණය සියයට 

10කට වඩා අක්යි,  මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි. එශහන් 

රජායක් විධියට අපට අවශානය ශයොුහ කරන්න සිදුවන රශානම 

කාරණය තමයි,  ශමන්න  ශ් මාුී ය ශහේතු. මිකනිු න් අරපන් සිේශ 

වන ශ් කත්ණු කාරණා වටහාශගන,  ඒවා නිවැරිර ක රීම සඳහා 

ක්රියාමාර්ග අුගමනය කරන්න ශ් ගත් සභාශේ අවශානය ශයොුහ 

විය ුතතු බව මා අවශාරණය කරන්න කැමැරපයි. ච්ය අනතුරක් සිදු 

වුණාම එහි වගකීම උු ංන්න ශකශනක් නැරපකම තමයි රපශබන 

රශානම ර ්නය. ච්ය අනතුර සිදු කරන ච්යැදුරන් සැංක ල්ංට 

ගතිතාම,  ංංකාශේ ක සිම නීරපයක න් ඔවුන්ට වග කීමක් 

පවරන්ශන් නැහැ. ජීවිත හානියක් වුණති,  ශේපළ හානියක් වුණති 

ඒ අනතුර සිේශ කරපු ක සිම ච්යැදුශරකුශගන් අහිංසක 

පාර් ්වයකට සිදු වූ අංාභය ශහෝ හානිය අය කර ගැනීශ් නීරපයක් 

ංංකාශේ නැහැ. ඒ නිසා ශ් පිළිබඳ  අවශානය ශයොුහ කරන්න 

ක යංා මා ශ් ගත් සභාවට ශයෝජානා කරනවා. අනතුර සිදු කරන 

ච්යැදුරා තව ිරන කීපයකට පු  එවැනිම ආකාරශආ අනතුත් සිේශ 

කරනවා. නැවත,  නැවත අනතුත් සිේශ කරමිකන් රශට් අහිංසක 

ජානතාව තමයි පීඩාවට පති කරන්ශන්. එම නිසා මම ශයෝජානා 

කරනවා,  on the spot රක්ෂණ රමශආ වාශේ,  අනතුර සිදු කරන 

ච්යැදුරාශගන් ශහෝ එම වාහනශආ අයිරපකත්ශගන් අංාභය අය කර 

ගැනීශ් රමයක් අපි ශ් නිශයෝගයට සංශ ෝශනයක් විධියට 

අරශගන එන්න ඕනෑ ක යංා. නැතින් අගරපයට පතිවන පාර් ්වය 

ශවුශවන් ශපනී දඳංා,  කාා කරංා වන්ිර අරශගන ශෛන්න 

විධියක් නැහැ. රජාය පැතිශතන් ගතිශතොති,  රජාය ච්ය 

අනතුත්වලින් සිදුවන අංාභ පියවීම සහ ඒ ආශ්රිත වියෛ් 

ශවුශවන් වර්ෂයකට ත්පියල් ිනලියන 10ක ුහෛංක් වියෛ් 

කරනවා. එය අරපවි ාං ුහෛංක්.  

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ංංකාශේ වාහන මිකලියන 8ක් 

රපශබනවා. ඒ වාහන මිකලියන 8න් මිකලියන 5කට වඩා වැඩි 

රමාණයකට ශගන රපශබන්ශන්,  තුන්වන පාර් ්ව රක්ෂණය - 

third party insurance - විතරයි. ක සිදු රක්ෂණ සමාගමක් 

අනතුරකදී පළුහ පාර් ්වයටවති,  ශෛවන පාර් ්වයටවති,  තුන්වන 

පාර් ්වයටවති ශ් තුන්වන පාර් ව් රක්ෂණය යටශති වන්ිර ුහෛල් 

ශගවන්ශන් නැහැ. මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඒ නිසා මා ගත් 

සභාවට ශයෝජානා කරනවා,  තුන්වන පාර් ්ව රක්ෂණය රජාශආ 

රක්ෂණ භාර අරුහෛලින් සිේශ කරන්න ක යංා. තුන්වන පාර් ්ව 

රක්ෂණයක් ංබා ගන්න අවම ව ශයන් ශගවන්න සිේශ වන 

වාච්කය ත්පියල් 2, 000ක් ශහෝ ත්පියල් 3, 000ක්. වාහන මිකලියන 

5කට එවැනි රක්ෂණ ංබා ගන්නශකොට ත්පියල් ිනලියන 10ක 

ආෛායමක් රජායට ංැශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. රජායට 

හැක යාව ංැශබනවා,  ඒ ුහෛල් පාවිචරචි කරංා අගරපයට පති වන 

අයට වන්ිර ශගවීශ් රමයක් පිළිශයළ කරන්න.  

ච්ය අනතුත් පාංනය ක රීම ස්බන්ශශයන් ගතිතාම,  

ංංකාශේ ච්ය අනතුත් පාංනය සහ ශ් ක්රියාවලියට ස්බන්ශ  

ආයතන ක්රියාතිමක ශවන්ශන් ශවන ශවනම; තනි තනිව. 

ශපොන සිය ශවනම වැඩ කරනවා; රවාහන අමාතයාං ය ශවනම 

වැඩ කරනවා; ශස ය අමාතයාං ය ශවනම වැඩ කරනවා; 

අශනකුති ආයතන ශවනම වැඩ කරනවා. මම ශයෝජානා කරනවා,  

ඒ සියල්ං එක් ආයතනයක් යටතට එකතු කරංා,  සාමූහික වැඩ 

පිළිශවළක් හෛංා,  ඒ සාමූහික වැඩ පිළිශවළ ක්රියාතිමක කරන්න 

ක යංා.  

ශ් අවස්ාාශේ  ගත් සභාශේ අශේ රවාහන අමාතයතුමා 

දන්නවා; රාජාය සමරපතුමා දන්නවා. මම එතුමන්ංාශේ අවශානය 

ශ් කාරණා කීපය ශකශරහි ශයොුහ කරන්න කැමැරපයි. ගත් 

සමරපතුමනි,  අංක තහක්වක් නැරප වුශණොති,  අංක තහක්වක් ගන්න 

තුන් හතර ෛවසක්  ශමෝටර් රා රවාහන ශෛපාර්තශ්න්තුවට -

RMV - පැමිකශණන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම ලියා පිරංචිය අලුති 

කරන්න,  වාහනයක් පවරා ගන්න රපශබන රමශේෛය දතා 

සංකීර්ණයි. ඒ රමය අපි ලිහිල් කරන්න අව යයි.  

ඒ වාශේම තමයි ච්යැදුරන් තුළ රපශබන තරගකාච්තිවය. 

අසහනශයන් හා වි ාං පීඩනයක න් ුතතුව ඔවුන් ුහෛල් පු  පස 

හඹා යනවා.  

ෛැන් බංන්න,  ත්රී වීංර් රා,  ට්රක් රා හා බස් රාවං තතිතිවය. 

බස් රායක් උෛාහරණයකට ගනිුහ. බස්වංට නඟින්ශන් මගීන් 

ශනොශවයි. බස්වංට එකතු කරන්ශන් "කෑලි." විස්ශසේ කෑල්ං,  

රප ශහේ කෑල්ං,  පණශහේ කෑල්ං ආදී ව ශයන් ඔවුන් ුහෛල් පු පස 

හඹා යනවා. සමස්තයක් ශංස ගති විට අනතුත්වංට ශහේතුව 

මාර්ගවං වැරැේෛවති,  පාරවල් හෛපු එශක් වැරැේෛවති,  පාශර් ගංක් 

රපබීමවති ශනෑාශවයි. බස් රායක් ක යන්ශන් යකඩ ශගොඩක්. ඒක 

යන්ත්රයක්. එම යන්ත්රය වුවමනාශවන් ගිහිල්ංා ක සිශවකු 

හේපන්ශන් නැහැ. එම යන්ත්රය කවුත්වති යට කරන්ශන් නැහැ,  

ඒක ශපරශළන්ශන්ති නැහැ. හැබැයි ඒ යන්ත්රය වැඩ කරන්ශන් 

එළවන එක්ශකනාශේ මානසිකතිවය අුවයි. රාය එළවන 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

ච්යැදුරාශේ මානසිකතිවය තමයි යන්ත්රය තුළින් ක්රියාතිමක 

ශවන්ශන්. ශමන්න ශ් ච්යැදුරන්ශේ මානසිකතිවය හෛන්න 

ජාාරපක වැඩ පිළිශවළක් අපි හෛුහ. ඒ වැඩ පිළිශවශළේ  ආර්භය අපි 

අෛ  සාකචරඡා කරන ශමෝටර් වාහන පනශති නිශයෝග තුළින් 

දිරච්යට ශගන යුහ ක යංා ශයෝජානා කරමිකන්,  මූංාසනාූපඪ ගත් 

මන්ත්රීතුමනි,  ශ් කාංය ංබාදීම පිළිබඳව තුහන්නාන්ශසේට 

ස්තුරපවන්ත ශවමිකන්,  මා නිහඬ ශවනවා.   
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් ජී.ජී. ශපොන්න්බං් මන්ත්රීතුමා. You have six 

minutes.  
 

ගු ජී.ජී. කපොන්නම්බලම් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Six minutes? I should have nine minutes.  
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No, you have only six minutes. You may start your 

speech now.  
  

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You have nine minutes, Hon. Ponnambalam. 

 

ගු ජී.ජී. කපොන්නම්බලම් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Yes, I have nine minutes. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No. I have been informed that it is only six minutes.   
 

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, he has nine minutes. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
I have been clearly informed that you have only six 

minutes. I cannot exceed that. It is only six minutes. You 
may start now, Hon. Member.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමාට ව් පැතිශති දන්න මන්ත්රීතුමා කාා කරන්ශන් නැහැ. 

So, his time - 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විපක්ෂශආ රශාන සංවිශායකතුමනි,  ඒ කාංය තමයි ශෛන්ශන්. 

හැම ෛාම ශමතැන ර ්න සරප කරන්න එපා. විනාඩි 6යි ංබා 

ශෛන්න පුළුවන්. Hon. Member, if you want, you may start 

your speech. Otherwise, I will move on to the next speaker. 

ගු ජී.ජී. කපොන්නම්බලම් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Hon. Presiding Member, I have been seated in this 

House for the last - 

 

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. I want to -  
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් විපක්ෂශආ රශාන සංවිශායකතුමනි,  දතාම නිවැරැිරව 

තමයි කාංය ංබාදීංා රපශබන්ශන්,  කාර්යාංශයන්. ශ් වන විට 

කාංය අක් කරංා රපශබනවා. [බාශා ක රීමක්] හැම 

එක්ශකනාශගන්ම කාංය අක් කරංා රපශබනවා.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සැර ෛාන්න එපා. [බාශා ක රීමක්]  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Whatever time that has been allotted for every Party 

has been reduced, not only from the Opposition.  
 

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Yes, go ahead.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාශේ මතය ඔබතුමාට 

ෛරන්න පුළුවන්. ඒක සංවරයලිව විස්තර කරන්න ඕනෑ. නික් 

සැර ෛාන්න එපා. අපටති සැර ෛාන්න පුළුවන්. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් විපක්ෂශආ සංවිශායකතුමනි,   ඔබතුමා දතාම පැහැිරලිව 

ශතිත්් ගන්න. ශ්ක සැර ෛැමීමක් ශනොශවයි. මන්ත්රීතුමාට 

නියමිකත කාංයක් රපශබනවා. ඔබතුමා හැමෛාම ශ් විධියට 

කරනවා.  [බාශා ක රීමක්] 
 

ගු කශයීයහයාන් ක ේමසාංහය මහයත්ා ( මෘ ධි  ගෘහය ආර්ථික  

ක්ෂුද්ර මූල   නවයාං රැකයා හයා  වාපාස  ාංවර්ධන සාජ 

අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு தசஹொன் லசமசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இரொ ொங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of 
Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Self-
employment and  Business Development)  

Sir, I rise to a point of Order.  
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[ගත් ගාමිකීක වශල්ශබොඩ මහතා] 
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මූංාසනාත්ඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ක ච්සල්ං මන්ත්රීතුමා අෛ 

ශමශහම කාා කළාට දස්සර සිච්ශකොශති නීරපය තමයි 

පාර්ලිශ්න්තුශේති ක්රියාතිමක කශළේ. ඒ නිසා ක ච්සල්ං 

මන්ත්රීතුමනි,  ඒවා අමතක කරන්න එපා. හැශමෝටම විනයක් 

ක යංා ශෛයක් රපශබනවා. ශවංාව අපි හැශමෝටම ශපොදුයි. රපශබන 

ශේංාව එචරචරයි. [බාශා ක රීමක්] 
 

ගු ජී.ජී. කපොන්නම්බලම් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Hon. Presiding Member, please do not subtract it from 

my time.  
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Time has already been reduced from both sides. You 

have to understand that.  
 

ගු ජී.ජී. කපොන්නම්බලම් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Hon. Presiding Member, I have been seated in this 

House for over an hour.  
 

ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
අශේ ශවංාශවන් ඔබතුමා ගන්න. I will not take your 

time.  

 

ගු ජී.ජී. කපොන්නම්බලම් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
You might not like what I am going to say.  
 

ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔබතුමාට ඕනෑ ශෛයක් ක යන්න පුළුවන්. මම කැමැරප,  

අකමැරප එක ශනොශවයි.  
 

ගු ජී.ජී. කපොන්නම්බලම් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Thank you very much.  
 

ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
මම ශවන ශෛයක් ශ් clear කර ගන්ශන්. ඔබතුමාට රපශබන 

අයිරපයක්,  රජාාතන්ත්රවාදී අයිරපයක්,  ඔබතුමාශේ මතය රකා  

කරන එක. අපි ඒවා  නතර කරන ආඩුක්වක් ශනොශවයි. මම 

ගිහිල්ංා ශල්ක්තුමාශගන් සුණවා. උශේ ර ්න අහන ශවංාශේ,  

පැයක ර ්න පැය ශෛකක් රපස්ශසේ කාා කරංා,  ිරග උතිතර,  ිරග  

අතුත් ර ්න නිසා තමයි ශ් විධියට ශේංාව ගිහිල්ංා රපශබන්ශන්. 

ඒ කාංය ඔක්ශකෝම අයශගන් අක් ශවංා රපශබනවා. ඒශකන් යන 

පණිවුඩය තමයි ආඩුක් පක්ෂශයන් ශේංාව කපනවා ක යන එක. 

අශේ කථිකයන්ශේ ශවංාවති  අක් ශවංා. ක ච්සල්ං මන්ත්රීතුමනි,  

කත් ජායූ ච්ය මහතිතයාශේ කාංය ඔබතුමන්ංා මතක රපයා 

ගන්න ඕනෑ. හැබැයි,  අෛ එශහම ක්රියාතිමක ශවන්ශන් නැහැ. ඒ 

කාංශආ - [බාශා ක රීමක්] 
 

ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ක ේවා- 

ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
ක ේවා,  ක ේවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ශමොනවා ශහෝ ක යන්න. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ක ේවා,  එතුමාශේ මතය ෛරන්න එතුමාට අයිරපයක් රපශබන 

බව. නුහති සංවරයලිව අපට ඒක විස්තර කරංා ශෛන්න ඕනෑ. 

අන්න ඒකයි. නික් අනව ය විධියට කාා කරන්න එපා ක යංායි 

මම ක යන්ශන්. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, I am doing my duty. Time has been 

reduced from both sides, not only from the Opposition. 
You must understand that. I said that very politely.  

 
ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
The Opposition must give them more time.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කරිඇල්ල මහයත්ා  
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I have given them time. 

 
ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
You took votes of the people in the North always 

telling them untruths. So, give them more time. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You may start your speech now, Hon. Member.  

 
ගු ජී.ජී. කපොන්නම්බලම් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Hon. Chief Government Whip, let me just clarify this. 

I actually spoke to the Hon. Kiriella yesterday. We have 
been normally given about four to five minutes to speak.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, I believe you have started your speech.  

 
ගු ජී.ජී. කපොන්නම්බලම් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Yes. The Hon. Chief Government Whip said that I 

can have my nine minutes. - [Interruption.] 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
No, no! You have to start the speech now. - 

[Interruption.]  
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පාර්ලිශ්න්තුව 

[4.09 p.m.] 

 

ගු ජී.ජී. කපොන්නම්බලම් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
I am just saying that the Hon. Lakshman Kiriella 

actually increased the time. - [Interruption.]  

Sir, let me start by saying this. I have been seated here 
for the last one and a half hours. Almost every speaker 
from the Government Benches got up and started their 
speeches by referring to certain comments made by the 
Hon. M.A. Sumanthiran, the spokesman of the TNA, 
where he had congratulated or had welcomed the 21 odd 
countries that had supported the recent Resolution in the 
UN Human Rights Council. They went on to criticize him 
severely and, in fact, called him a "traitor" to Sri Lanka 
and condemned him for welcoming that support for the 
Resolution. Sir, whilst I am not a great fan of the Hon. 
Sumanthiran - I am, in fact, very  critical of him - I think 
the criticism of him as being a "traitor" to Sri Lanka is 
preposterous! It is preposterous! The extent to which the 
Government Members have to go to try and in some way 
discredit the Resolution in order to justify their own 
survival, I think, is indicative of how weak the 
Government’s arguments are with regard to the substance 
of that Resolution.  

Let me tell you, I am a Tamil Member of Parliament 
from the Tamil National People’s Front and we are very 
critical of that Resolution. We say that it is so weak, it is 
so weak that the TNA has called for the support of a 
Resolution that is not going to result in any accountability 
for the heinous crimes such as genocide that we say were 
committed and in justification of that, let me just read out 
to you the Operative Paragraph 9 of that Resolution. I 
mean this is common sense. The Operative Paragraph 9 of 
that Resolution states, I quote: 

 
“Calls upon the Government of Sri Lanka to ensure the prompt, 

thorough and impartial investigation and, if warranted, prosecution 
of all alleged crimes relating to human rights violations and serious 
violations of international humanitarian law, including for 
longstanding emblematic cases;” 

It is calling upon this Government to, on its own 
accord, take action to bring to book those who had 
committed crimes. So, how on earth can you say that this 
Resolution is against the Government? Our complaint, 
Sir, is when the Government itself is a party to the 
conflict, when the Government is an accused party, to 
expect that accused party to carry out an investigation is 
against natural justice. The UN Human Rights Council 
Resolution 30/1 which was passed in 2015, in fact, was 
also calling for an internal investigation, but, at least for 
tokenism's sake, it called for foreign judges, lawyers and 
investigators to be involved in that process. This 
Resolution 46/1 does not even have that element of 
foreign involvement. It gives the Government the entire 
onus to carry out an investigation. Your Foreign Minister 
went to the UN Human Rights Council as soon as this 
Government took office and, in fact, told the UN Human 
Rights Council that they would be withdrawing from co-
sponsoring earlier Resolutions because they would carry 
out their own investigation. That is what this Resolution 
calls for. 

So, our criticism is that the TNA has, in fact, by 
supporting a Resolution asking the Government itself to 
investigate into those crimes, gone against natural justice 
and has betrayed the victims of the heinous crimes that 
they claim to represent. So, how on earth can 
Government Members stand up and accuse the TNA of 
treachery?  

Sir, the truth here is that this Government is pro-
Chinese. It is tilting to China to such an extent that 
countries like the West and India will seek leverage in 
order to put pressure on this Government. That is what 
this Resolution is about. It has nothing to do with 
accountability and that is our criticism.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. Your time is up.   

 

ගු ජී.ජී. කපොන්නම්බලම් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
Therefore, if you do not get your Foreign Policy right 

and for as long as you keep messing up with your Foreign 
Policy, you will be pressured in this way. But, the sad 
reality is that the victims, who are Tamils predominantly, 
are caught in this geopolitical struggle and as victims, we 
continue to be victims. That is the tragedy, Hon Presiding 
Member.  

Thank you.      
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට,  ගත් ංසන්ත අංගියවන්න රාජාය අමාතයතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 6ක කාංයක් රපශබනවා. ඔබතුමාට නියමිකතව 

රපබූ විනාඩි 8ක කාංශයන් විනාඩි 2ක් අක් වුණා. 

 

[අ.භා. 4.19] 

 

ගු ල න්ත් අලගියවන්න මහයත්ා ( මුපකාස ක ේවා  

අකෙවි  ාංවර්ධන හයා පාරිකවෝගික ආසක්ෂණ  සාජ 

අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் லசமவகள், 

சந்மதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்லவொர் பொதுகொப்பு 

இரொ ொங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ශමෝටර් වාහන පනත යටශති 

ශගන එන නිශයෝග ක හිපයක් පිළිබඳව අෛ ෛවශසේ විවාෛයට 

ගැශනනවා.  මම ුහලින්ම ශ් කාරණය ක යන්න ඕනෑ. ච්ය 

අනතුත් ක යන එක අෛ අශේ රශට් ජාාරපක ර ්නයක් බවට පති 

ශවංා රපශබනවා. ශ්ක අෛ ඊශආ සරප වූ ර ්නයක් ශනොශවයි. 

පු ගිය ෛ ක ශෛක තුන පුරාම ශ්ක ජාාරපක ර ්නයක් බවට පති 

ශවංායි රපුද ශඩු. ච්ය අනතුත්වලින් අවුත්ේෛකට පුේගංයන් 

3, 000ක් පමණ මිකය යනවා ක යන්ශන්,  එය අප ශනොසංකා හැච්ය 

ුතතු කාරණයක් ශනොවන බවයි. 

  අෛ රපශබන ශ් ච්ය අනතුත් පිළිබඳ ර ්නය පවරපන රජාශආ 

දුර්වංතාවක් නිසා සරප වූවක් ශනොශවයි ක යන එකති මා ක යන්න 

579 580 
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ඕනෑ. ශ්ක ෛ ක ගණනාවක් රපසශ්සේ පවරපන ර ්නයක්. අපිති ඒ 

ඒ රජායන්වං හිටියා. ඒ සෑම කාංයක්ම පු කරමිකන් සවිල්ංා 

තමයි අෛ ශමය ජාාරපක ර ්නයක් බවට පති ශවංා රපශබන්ශන්. 

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  යාංගල්ශමෝෛර දු්ච්ය හරස ්

මාර්ගය අසංිර බස් - දු්ච්ය අනතුරක් සිදු වුණා. ඒ අනතුශරන් 

පණස්ගණනක් මිකය ගියා. ඒ අවස්ාාශේ ුහළු රටම ච්ය අනතුත් 

පිළිබඳව කාා කළා; වග ක වුතතු සියලු රාජාය ආයතන ච්ය අනතුත් 

අවම කර ගැනීම ශවුශවන් වැඩ පිළිශවළවල් ක්රියාතිමක කළා; 

ච්ය අනතුත් ස්බන්ශශයන් විමර් නය ක රීම සඳහා 

පාර්ලිශ්න්තුශේ ශවනම විශ ේෂ කාරක සභාවක් ෛ පති කළා. 

එශසේ පති කරන ංෛ,  'ය්රශයන් දහළ යන රාවාහන අනතුත් 

පිළිබඳව කත්ණු විමර් නය ක රීම සඳහා පති කරන ංෛ 

පාර්ලිශ්න්තු විශ ේෂ කාරක සභාව' මඟින් ශ් සඳහා ශවනමම 

ශයෝජානා දිරච්පති කළා. ඊට පු  පාර්ලිශ්න්තුවට ඒ ඒ ආයතන 

කැඳවා ඒ ශයෝජානා ක්රියාතිමක ක රීම ස්බන්ශශයන් රගරප 

සමාශංෝචන කළා.   මීට අවුත්දු 15කට කලින් තමයි ඒ ච්ය අනතුර 

සිදු ශවංා පණස් ගණනකශේ ජීවිත අහිමික වුශඩු. ඒ සිේධිය ශවංා,  

පු ගිය ිරනක පස්සරදී 15ශෛශනකුට ජීවිත අහිමික වුණු ච්ය අනතුර 

වනතුත්ති ඒ යාංගල්ශමෝෛර සිේධිශආදී දිරච්පති වුණු ශයෝජානා 

ක සිවක් සාර්ාකව ක්රියාතිමක කරන්න පුළුවන්කමක් ංැබී නැරප 

බව මම කනගාටුශවන් වුවති ශ් ගත් සභාවට මතක් කරන්න 

අව යයි.   

එම නිසා  ච්ය අනතුරක් ශවංා පහ ශළොස්ශෛනකු,  විසිශෛනකු 

මැත්ණාම විතරක් ශ් ර ්නය පිළිබඳ කාා කරන්ශන් නැරපව,  

නැවත එවැනි අනතුත් සරප ශනොවන විධියට ය් වැඩ පිළිශවළක් 

ක්රියාතිමක ක රීම කාශංෝචිත අව යතාවක් විධියටයි මා ෛක න්ශන්. 

ශ්ක රවාහන අමාතයාං යට විතරක් තනිව  කරන්න පුළුවන් 

කාර්යයක් ශනොශවයි. අෛ  ච්ය අනතුත් නිසා අශේ රශට් වසරකට 

පුේගංයින් 3, 000ක් විතර මිකය යනවා. ශබොශහෝ ශවංාවට 

පුේගංයින් හති අටශෛනකු එක් ස්ාානයක් පෛන් කරශගන 

සිදුවන ච්ය අනතුත්වලින් මිකය යනවා.  සියයට 60ක්ම  එවැනි 

ආකාරයට සිදු වූ ජීවිත අහිමිකවී්.  එශහම නැරපව ශ්වා ස්ාාන 

3, 000කිර සිදු වන මිකය යා් ශනොශවයි.  

මාර්ග පේශරපශආ රපශබන අක් පාක්ති අෛ ච්ය අනතුත් සඳහා 

රශාන ව ශයන් බංපාන සාශකයක්. වර්තමානශආ -ශ් 

කාංසීමාව තුළිර පමණක් ශනොශවයි-  ච්ය අනතුත් අවම කර 

ගැනීම ශවුශවන් මාර්ග සංවර්ශන අධිකාච්ය ංබා දුන් රුහතාව 

පිළිබඳ අපට සෑහීමකට පති ශවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක 

තමයි සතිත කාාව. 

ඒ වාශේම යාංගල්ශමෝෛර සිදු වූ ච්ය අනතුශරන් පස්ශසේ 

ය්රශයන් දහළ යන රාවාහන අනතුත් පිළිබඳව කත්ණු 

විමර් නය ක රීම සඳහා පති කරන ංෛ පාර්ලිශ්න්තු විශ ේෂ 

කාරක සභාව විසින් ච්යදුත් අකුසංතා ංකුණු රමශේෛය හඳුන්වා 

දීම අනිවාර්යය කළා. ශ් වනශකොට ඒකට අවුත්දු 14කට ආසන්න 

කාංයක් ගතශවංා රපශබනවා. නුහති,  අෛටති ඒක යාාර්ායක් 

බවට පති කර ගන්න පුළුවන්කමක් ංැිනංා නැහැ. ය් 

පුේගංයකුශේ ච්යදුත් බංපත්රය ශපොන සිශයන් ංබා ගතිතාට පු ව 

සරපවන අරමිකකතා පිළිබඳව අෛ ශගන එන නිශයෝගයකති සඳහන් 

වනවා. ංකුණු රමය ශගනැල්ංා නවීන තාක්ෂණය තුළින් ශ් 

සඳහා අව ය වැඩ පිළිශවළ ක්රියාතිමක කර රපුදණා න්,  අෛ ශ් 

නිශයෝගය පාර්ලිශ්න්තුවට ශේන්නවති අව යතාවක් සරප 

වන්ශන් නැහැ. අපි ශ් ශේවල් පිළිබඳව පාර්ලිශ්න්තුශේ කාා 

කරනවා; නීරප ශේනවා. නුහති,  ශ්වා ක්රියාවට නැංශවන්ශන් 

නැතින් අපි බංාශපොශරොතිතු වන අරුහණු දටු වුණාය ක යා අපට 

වගකීශමන් නිෛහස් වන්න පුළුවන්කමක් ංැශබන්ශන් නැහැ.  

ශ් ච්යදුත් අකුසංතා ංකුණු රමශේෛය ක්රියාතිමක 

ශනොක රීම පිළිබඳව ශමෝටර් රා රවාහන ශෛපාර්තශ්න්තුව 

ස්පූර්ණශයන්ම වගකීම භාර ගත ුතතුයි. ඒ අයශේ 

අකාර්යක්ෂමතාව,  ඒ ආයතනශආ රපශබන දූක ත තතිතිවය  නිසා 

තමයි ශ් තාක්ෂණය හඳුනාගන්න ඔවුන් තුළ අකැමැතිතක් 

රපශබන්ශන්. ඒ තාක්ෂණය ශමෝටර් රා රවාහන 

ශෛපාර්තශ්න්තුවට හඳුන්වා දීම ඒ ආයතනශආ සිදුවන වංචා 

දූෂණවංට වි ාං පහරක් වනවා. එම නිසා ශමවැනි ජාාරපක 

ර ්නවංිර අනිවාර්යශයන්ම අප සියලුශෛනා ඒක රාවන ශවංා,  

එකුහතුව රශට් අනාගතය ශවුශවන් කටුතතු කළ ුතතුව 

රපශබනවා.  

ශ් පාර්ලිශ්න්තුවට ච්ය අනතුත් ස්බන්ශශයන් දිරච්පති 

කරපු ඒ කමිකටු වාර්තාශේ සඳහන් කත්ණු ක්රියාවට නැංවීම සඳහා 

ෛැන්වති කඩිනමිකන් අවශානය ශයොුහකර,  නැවත අශේ රශට් 

ජානතාවට එවැනි අවාසනාවන්ත තතිතිවයන්ට ුහුණණ ශනොදීමට 

කටුතතු සැංසීම පාර්ලිශ්න්තුශේ සිටින අප සියලුශෛනාශේම 

වගකීම බවති සඳහන් කරමිකන් මා නිහඬ වනවා. ස්තුරපයි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් දු ත් ශෛොඩන්ශගොඩ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 4ක 

කාංයක් රපශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.26] 

 

ගු ඉසුු කදොඩන්කගොඩ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு இசுரு ததொடன்தகொட)  
(The Hon. Isuru Dodangoda) 

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  උතුත් පළාශතන් 

පාර්ලිශ්න්තුවට ශතිරී පතිවන මන්ත්රීතුමන්ංා ඒ පළාශති 

ජානතාවශේ සංවර්ශනය සතුළු කත්ණු කාරණා පිළිබඳව කාා 

ශනොකර තමන්ශේ ශබදු්වාිර අෛහස් තවදුරටති ශ් සභාශේ 

දිරච්පති ක රීම ගැන  අපි කනගාටු වනවා. ඒ වාශේම එෛා 

ජිනීවාවංිර රටට එශරහිව දිරච්පති වූ ශයෝජානාවට අුග්රහය ෛැක්වූ 

පාර් ්ව අෛ ඒ ගැන ශ් සභාශේ කාා කරපු ආකාරය ගැන මම 

කනගාටු වනවා.  

ශ් වනශකොට සමාජාශආ කාා බහට ංක්වන ක්ශෂේත්රයක් 

පිළිබඳවයි අෛ ශ් විවාෛය පැවැතිශවන්ශන්. පු ගිය ිරන ක හිපශආිර 

ච්ය අනතුත් ශබොශහොමයක් සිදු වූ බව අපි ෛන්නවා. ඒ වාශේම,  

ිරනකට පුේගංයන් 8ශෛනකු ච්ය අනතුත් ශහේතුශවන් මරණයට 

පතිවන බව මා ළඟ රපශබන වාර්තාවං සඳහන් වනවා. 2017දී 

මාරක ච්ය අනතුත් 2, 965ක්,  2018දී  2, 994ක්,  2019දී 2, 645ක් සිදු 

වී රපශබනවා. ඒ වාශේම සෑම පැය ශෛකකට වරක් ච්ය අනතුරක න් 

පුේගංයකුට තුවාං සිදුවන බවයි වාර්තා වන්ශන්. ඒ වාශේම සෑම 

පැය ශෛකයි,  විනාඩි 49කට වරක් ච්ය අනතුරක් සිදුවනවා. 

ශමයිුති 2017දී ශප ේගලික බස ්රා මඟින් අනතුත් 2, 153ක් ෛ,  

2018 ිර 2, 420ක් ෛ,  2019 ිර  2, 101ක් ෛ සිදු වී රපශබනවා. ශ් 

ආකාරයට යතුත් පැිර සහ ්රි ශරෝෛ රා ආශ්රිතවති වි ාං අනතුත් 

රමාණයක් සිදුවන බව අපි ෛන්නවා. 

ශ් ක්ශෂේත්රය පිළිබඳව කාා කරන ශකොට විශ ේෂශයන් 

මහාමාර්ග පේශරපශආ ිරුතණුව පිළිබඳවති ක යන්න ඕනෑ. කලින් 

පැවැරප මහින්ෛ රාජාපක්ෂ හිටපු ජානාධිපරපතුමාශේ පාංන කාංශආ  

ශ් රශට් අධිශේගී මාර්ග පේශරපශආ වැඩ කටුතතු ආර්භ කර දතා 

ශේගශයන් කරශගන ගියා. ශ් රජාය බංයට පතිවීශමන් 

අනතුත්වති ඒ කටුතතු කඩිනමිකන් කර ශගන යනවා,  රශට් 

ජානතාවට එහි රරපංාභ ංබා දීශ් බංාශපොශරොතිතුශවන්. 

581 582 



පාර්ලිශ්න්තුව 

වයාපාර ක්ශෂේත්රශආ නිරත වයාපාර කරන උෛවියට,  මඟී 

රවාහනය ශවුශවන් මාර්ග පාවිචරචි කරන උෛවියට තමන්ශේ බක් 

භාඩුඩ ටික රශාන නගරවං දඳන් අශනකුති අුනගරවංට 

දක්මනින් රැශගන යන්න,  ජානතාවට තමන්ශේ රාජාකාච් සඳහා 

දක්මනින් ගමන් කරන්න මාර්ග පේශරපය දතාම වැෛගති. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි,  අෛ වන ශකොට ග්රාමීය මාර්ගවං සංවර්ශන වැඩ 

කටුතතු දතාම ශේගශයන් සිදු ශවනවා. දුෂ්කර මාර්ග සංවර්ශනය 

කරංා ජානතාවට තමන්ශේ අව යතා  සඳහා රශාන නගරවංට,  

අුනගරවංට පහු ශවන් පැමිකීකමට අවස්ාාව ංබා ශෛන එක 

දතාම වැෛගති. විශ ේෂශයන්ම පාසල් ෛත්වන් සතුළු ශකොට රැකී 

රක්ෂාවංට ස්බන්ශ වන ජානතාවටති එය වි ාං  ක්රපයක්.  
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් මන්ත්රීතුමනි,  කාාව අවසන් කරන්න. 

 

ගු ඉසුු කදොඩන්කගොඩ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு இசுரு ததொடன்தகொட)  
(The Hon. Isuru Dodangoda) 

මට ක යන්න කත්ණු ගණනාවක් රපුදණති කාංය රමාණවති 

නැහැ.  

අවසාන ව ශයන්,  මාර්ග තෛබෛය ගැන ක යන්න ඕනෑ. රශාන 
නගර ආශ්රිතව සරප වන මාර්ග තෛබෛයට විසඳුමක් ශංස "Park & 
Ride" project එක රජාය ආර්භ කළා. තමන්ශේ වාහනය ගාල් 
කරංා ශකොළඹ නගරශආ රාජාකාච් අව යතාවංට,  තමන්ශේ 
ශප ේගලික අව යතාවංට පැමිකශණන ජානතාවට ශකොළඹ 
නගරශආ ගමන් ක රීම සඳහා රජාය ශ් වන ශකොටති බස් රා 25ක් 
ශයොෛවා රපශබනවා. අශේ ගත් සමරපතුමා සඳහන් කළා,  දිරච්ශආදී 
අශනකුති රශාන නගරවංති ශ් වැඩසටහන ක්රියාතිමක කරන්න 
බංාශපොශරොතිතු වනවා ක යංා. ශ් හරහා රශාන නගර ආශ්රිතව 
රපශබන රා වාහන තෛ බෛයට විසඳුමක් ංැශබු සතැයි අපි 
වි ්වාස කරනවා. ඒ වාශේම අපි වි ්වාස කරනවා,  දිරච් කාං 
සීමාශේ  අශේ රශේ වං ජානතාවටති ඒ පහු කම ංැශබයි ක යංා. 
හික්කක්ශවන් ආර්භ කරංා බේශේගම අධිශේගී මාර්ග පිවිු ශමන් 
අධිශේගී මාර්ගයට සතුළු ශවංා ශකොළඹ ෛක්වා ශාවනය වන බස් 
රා ශසේවාවක් ආර්භ කරන්න ක යා ශ් ගත් සභාශේ දන්න අශේ 
ගත් සමරපතුමාශගන් මා ශ් ශවංාශේ දල්ංා සිටිනවා. ඒ වාශේම 
ඔබතුමා සඳහන් කළා,  ග්රාමීය ජානතාව ශවුශවන් නව බස් රා 
500ක්,  වි ාං රමාණශආ බස් රා 100ක් දිරච් කාං සීමාශේ ශගන 
එන්න බංාශපොශරොතිතු වනවා ක යංා. රාජාය රවාහනය ශකශර් 
වි ්වාසය ජානතාව තුළ යළිති සරප ක රීම ගැන අපි අශේ ශග රවය 
ආඩුක්වට,  අශේ ගත් සමරපතුමන්ංාට පුෛ කරන්න කැමැරපයි. 
ග්රාමීයව ජීවති වන ජානතාවට තමන්ශේ අව යතා  දෂ්ට කර දීම 
ශවුශවන් ංාභ බංන්ශන් නැරපව බස ් රා,  දු්ච්ය සතුළු ශකොට 
සරප රාජාය රවාහන ශසේවය  ක්රපමති ක රීම දතාම වැෛගති. ඒ 
නිසා අපි වි ්වාස කරනවා,  අෛ ශ් දිරච්පති කරන කත්ණු කාරණා 
දිරච් කාං සීමාව තුළ රශයෝජානවති ශවයි ක යා. ජානතාවශේ 
රවාහන අව යතා  සපුරාන ම සඳහා අලුති විධියට හිතමිකන් ඒ වැඩ 
කටුතතු සිදු කරන්නට කටුතතු ක රීම ගැන  අශේ ස්තුරපය අශේ ගත් 
අමාතයතුමන්ංාට පුෛ කරන්න කැමැරපයි. 

ශ් නීරප රීරප පනවන්ශන් සයි? සව්යං විනයක් සරපව,  ස්වයං 
වාරණයක් සරපව ය් ශකශනකුට මාර්ගශආ ච්ය ශාවනය 
කරවන්න ශනොහැක  න් ඒ අය ය් හික්මීමක් සරපව මාර්ගශආ ච්ය 
ශාවනය කරවීමට ශපළඹවීම සඳහා ශ් ශගශනන නීරප රීරප 
වැෛගති. අපි වි ්වාස කරනවා,  විනයගත්ක ච්යැදුරකු ිනහි කරන්න 
න්,  විශ ේෂශයන්ම හික්මීමක් සරපව මඟී රවාහන ශසේවශආ නිරත 
ච්යැදුරකු ිනහි කරන්න න් ඒ අය ස්බන්ශශයන් ශහොඳ 
නියාමනයක් රපිනය ුතතු බව. ඒ අයශේ ච්ය ශාවන පුුණණුව ගැන,  

ච්යැදුත් ෛක්ෂතාව ගැන විතරක් ශනොබංා,  ංාභ බංාශගන දුවන 
එක නතර කරංා,  මඟී ජානතාවශේ ආරක්ෂාව රුහ ශකොට සංකා 
කටුතතු ක රීම පිළිබඳති නිසි පුුණණුවක් දිරච් කාං සීමාව තුළ ඒ 
අයට ංබා ිරය ුතතුය,  ඒ පිළිබඳ නියාමනයක් කළ ුතතුය ක යන 
කාරණයති අපි විශ ේෂශයන් සඳහන් කරනවා. ඒ ශවුශවන් 
අව ය කටුතතු ක රීම ගැන අපි ඔබතුමන්ංාට ස්තුරපවන්ත 
ශවනවා. අශේ ගත් සමරපතුමාති සඳහන් කරපු විධියට දිරච් කාං 
සීමාශේදී ඒ වැඩ කටුතතු සිදු කරන්නට හැක යාව ංැශබයි ක යා 
මම වි ්වාස කරනවා. කත්ණු කාරණා ගණනාවක් සඳහන් 
කරන්න නියමිකතව සිටියති මට ංැබී රපශබන කාංය සීමිකත නිසා 
මීට වඩා දීර්ඝව කාා කරන්න මා බංාශපොශරොතිතු වන්ශන් නැහැ.  

මම ස්තුරපවන්ත ශවනවා,  roadworthiness test එක ආර්භ 
කරන එක ගැන; passenger transport licence රමය මඟී 
රවාහනය ශවුශවන්ම ආර්භ ක රීම ගැන; බර වාහන බංපත්ර 
ංබා දීශ්දී blood test එකක් කරන්න තීන්දු ක රීම ගැන. ඒ 
වාශේම,  ිරස්්රික් මට්ටමිකන් District Transport Committee එකක් 
ක්රියාතිමක කරංා ඒ ඒ ිරස්්රික්කවං ජානතාවට රශාන ව ශයන් 
බංපාන මඟී රවාහනයට සහ භාඩුඩ රවාහනට අෛාළ වන කත්ණු 
කාරණා ගැන කාා කරන්න මහ ජාන නිශයෝජිතයන්ට,  නිංශාච්න් 
සියලුශෛනාට අවස්ාාව ංබා දීම දතාම වැෛගති ක යා මම වි ්වාස 
කරනවා. එය ග්රාමීයව ජීවති වන ජානතාවට මඟී රවාහනශආදී 
මතුවන ගැටලුවංට විසඳුමක් ංබා ගන්නා ස්ාානයක් බවට පති 
ශවයි. ඒ කාරණයති විශ ේෂශයන් සිහිපති කරමිකන් ශකටි 
ශේංාවක් ශහෝ මා ශවුශවන් ංබා දීම ගැන මූංාසනශආ සිටින 
අශේ ගත් මන්ත්රීතුමාටති ස්තුරපය පුෛ කරමිකන්,  මශේ කාාව 
අවසන් කරනවා.  

 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 

ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  රවාහන අමාතයතුමා 

ශවුශවන් මම පහත සඳහන් ශයෝජානාව දිරච්පති කරනවා: 
 

"(203 අධිකාරය වූ) ශමෝටර් වාහන පනශති 143 වගන්රපය සමඟ 

ක යවිය ුතතු 237 වගන්රපය යටශති රවාහන ශසේවා කළමනාකරණ 

අමාතයවරයා විසින් සාෛන ංදුව,  2020 ජානවාච් 30 ිරනැරප අංක 2160/33 

ෛරන අරප විශ ේෂ ගැසට් පත්රශආ පළ කරු ංැබ,  2021.03.10 ිරන දිරච්පති 

කරන ංෛ නිශයෝග අුමත කළ ුතතු ය.    

 

(අමාතය මඩුඩංශආ අුමරපය ෛන්වා රපශබ්.)" 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

 කල්ත්ැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු කජොන් න න් ප්රනාන්දු මහයත්ා   
(மொண்புமிகு ல ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 
(The Hon. Johnston  Fernando) 
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  "පාර්ලිශ්න්තුව ෛැන් කල් 

තැිනය ුතතුය" යි මා ශයෝජානා කරනවා.  
 
ප්රශයීයනනය  වාිමුඛ කසන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
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ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තැබීශ් ශයෝජානාව,  ගත් සිවඥාන් ශ්රීතරන් 

මහතා.  

 

පුසාවිදා කදපාර්ත්කම්න්තුකවන් ේුත්තිසපුීමච්චසම් 

ශිවන් කකෝවිකල් සදු කීමම  නියමිත් ගකේෂණ  
ததொல்தபொருள் திமணக்களத்தொல் 

உருத்திரபுொீஸ்வரம் சிவன் ஆலயத்தில் 

லமற்தகொள்ளப்படவுள்ள ஆய்வு  
RESEARCHES TO BE CONDUCTED ON 

URUTHTHIRAPURICHCHARAM SIVAN KOVIL BY 
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY 

 

[பி.ப. 4.34] 

 

ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   
(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
சமபக்குத் தமலமமதொங்கும் தகௌரவ உறுப்பினர் 

அவர்கலள, சமப ஒத்திமவப்புலவமளயில் பின்வரும் 

பிலரரமணமய நொன் முன்தமொழிகின்லறன்: 

 "கிளிதநொச்சி மொவட்டத்தில் வரலொற்றுச் சிறப்புமிக்க 

ததொன்மமயும் சீொிய பக்தியும் தகொண்ட உருத்திரபுரத்தில் 

அமமந்துள்ள உருத்திரபுொீச்சரம் சிவன்லகொவிலின் வரலொற்மற 

மூடிமமறக்கும்வமகயில், அவ்வொலய வளொகத்திற்குள் தபௌத்த 

அமடயொளங்கள் இருப்பதொகக்கூறி ஆய்வுகளில் ஈடுபடத் 

ததொல்தபொருள் திமணக்களம் முமனகின்றது. இவ்விடயத்தில் 

ததொல்தபொருள் திமணக்களத்மத விடுத்து, இரொணுவத்தினரும் 

பமடயினருலம அதிக கொிசமனகொட்டி, பொரம்பொியமொக 2000 

ஆண்டுகளுக்குலமல் இலங்மகயிலலலய சதுர ஆவுமடயொர் 

என்னும் சிவலிங்கத்மதக் தகொண்டுள்ள அவ்வொலயத்தில் சிவ 

வழிபொட்மட மழுங்கடிப்பதற்கும் அதற்குொிய 

புனிதத்தன்மமமயக் தகடுக்கவும் முமனவதொல் மக்கள் 

அதிகூடிய அச்சம் தகொண்டுள்ளனர். 

இதுமட்டுமல்ல, வடக்கு, கிழக்கு மொகொணங்களில் அரசொங்கம் 

ததொல்தபொருள் திமணக்கத்மதப் பயன்படுத்தி இந்து சமய 

அமடயொளங்கமள அழிப்பதன்மூலம் இவ்வரலொறுகமள 

அழிக்க முமனகின்றது. தமிழர்கள் இந்த மண்ணின் பூர்வீகக் 

குடிகள் என்பமத இல்லொமற்தசய்வதற்கொகத் ததொடர்ச்சியொகத் 

ததொல்தபொருள் ஆய்வுகள் என்ற ொீதியில் லமற்தகொள்ளப்படும் 

இவ்வொறொன நடவடிக்மககள் அவர்கமள இந்த மண்ணில் 

அமடயொளம் அற்றவர்களொக மொற்றுவதற்கொன முயற்சி 

என்பமதலய கொட்டுகின்றது. 

எனலவ, ததொல்தபொருள் ஆய்வுகள் என்ற அடிப்பமடயில் 

தமிழர்களுமடய அமடயொளங்கமளயும் இருப்மபயும் 

இல்லொததொழிக்கும் வமகயில் வடக்கு, கிழக்கு மொகொணங்களில் 

லமற்தகொள்ளப்படும் இந்த நடவடிக்மககமள உடன் தடுத்து 

நிறுத்தி, தமிழ் மக்கள்  தங்களது உொித்லதொடும் உொிமமலயொடும் 

இயல்பொன வொழ்க்மகமய வொழ்வதற்கு வழிதசய்ய லவண்டும்.”  

கிளிதநொச்சி மொவட்டத்தின் கமரச்சிப் பிரலதச தசயலொளர் 

பிொிவின் ஆளுமகக்குட்பட்ட உருத்திரபுரம் கிரொமத்தில், 

இந்துக்களின் தபொற்கொலமொகக் கருதப்படும் லசொழர் 

கொலத்திலல முற்றுமுழுதொகத் திரொவிடக் கட்டடக்கமல மரமபப் 

பின்பற்றியதொகக் கட்டப்பட்டுள்ள, மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் 

என்பன இயல்பொக அமமயப்தபற்ற, வரலொற்றுத் 

ததொன்மமயும் பமழமமயும் வொய்ந்த உருத்திரபுரநொயகி 

உடனுமற உருத்திரபுொீஸ்வரர் சிவொலயம் அமமந்துள்ளது. 

ஈழத்தின் சிறப்புமிக்க சிவொலயங்களொகத் தற்லபொது 

திருக்லகதீஸ்வரம், திருக்லகொலணஸ்வரம், முன்லனஸ்வரம், 

ததொண்டீஸ்வரம், நகுலலஸ்வரம் ஆகிய பஞ்ச ஈஸ்வரங்கள் 

குறிப்பிடப்பட்டுவந்தொலும், முற்பட்ட கொலத்திலல கிளிதநொச்சி 

உருத்திபுொீஸ்வரம் மற்றும் ஒட்டிசுட்டொன் தொன்லதொன்றீஸ்வரம் 

ஆகியவற்மறயும் உள்ளடக்கிய சப்த ஈஸ்வரங்கலள 

ததொன்மமவொய்ந்த சிவத்தலங்களொக வழிபடப்பட்டன என 

வரலொற்று ஆய்வொளர்கள் சுட்டிக்கொட்டுக்கின்றனர்.  

இந்தியொவிலல தஞ்மசப் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் 

உள்ளமதப்லபொன்றதொன சதுர வடிவிலொன ஆவுமடயொர் 

சிவலிங்கம் இலங்மகயில் உருத்திரபுொீஸ்வரர் ஆலயத்தில் 

மட்டுலம கொணப்படுகின்றது. இந்து மத வரலொற்று 

ஆய்வுகளின் அடிப்பமடயில், வட்ட வடிவிலொன ஆவுமட 

சிவலிங்க வழிபொடு கிறிஸ்துவுக்குப் பின் 12ஆம் நூற்றொண்டில் 

பொண்டியர் ஆட்சிக்கொலத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டதொகவும், 

இதற்கும் முற்பட்டலத இந்தச் சதுர ஆவுமடயொர் சிவலிங்க 

வழிபொட்டு மரபு என்பதும் லபரொசிொியர் C.V நவரட்ணம் 

அவர்களொல் எண்பிக்கப்பட்டுள்ளதன் அடிப்பமடயில், 

உருத்திரபுொீஸ்வரர் ஆலயமும் அதன் சிவலிங்கமும் 

மிகத்ததொன்மமயொனது என்பது ததளிவொகின்றது.  

1879-1882ஆம் ஆண்டு கொலப்பகுதியில் பிொித்தொனிய 

லதசொதிபதியின் கட்டமளக்கிணங்க, அப்லபொமதய 

யொழ்ப்பொண அரசொங்க அதிபரொக இருந்த Sir William Twynam 

அவர்கள் கனகரொயன் ஆற்றினூடொகக் கடலில் கலக்கும் நீமர 

மறித்து இரமணமடுக் குளத்மத அமமப்பது ததொடர்பிலொன 

ஆய்வில் ஈடுபட்டலபொது, உருத்திரபுரம் கொட்டுப் பகுதியில் 

1882.09.02ஆம் திகதி சிவொலயத்தின் இடிபொடுகளும், இச்சதுர 

ஆவுமடயுடன் கூடிய சிவலிங்கமும், ஆலயத்தின் தீர்த்தக் 

குளமும் அமடயொளம் கொணப்பட்டலபொதும், 

அக்கொலத்திலிருந்த குடிப்பரம்பலின்மம கொரணமொகப் புதிய 

ஆலயத்மத அமமப்பதற்கொன முயற்சிகள் 

லமற்தகொள்ளப்படவில்மல. அதன்பின் 1952ஆம் ஆண்டு 

உருத்திரபுரக் குடிலயற்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுத் தற்லபொதுள்ள 

ஆலயம் அமமக்கப்படும் வமர லமற்படி ஆலய வளொகத்தில் 

கண்தடடுக்கப்பட்ட சிவலிங்கம், தபொறிக்கடமவ கண்ணமக 

அம்மன் ஆலயத்தில் மவத்துப் பொதுகொக்கப்பட்டு, 1955ஆம் 

ஆண்டு தற்லபொமதய ஆலயம் அமமக்கும் பணிகள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு, 1958ஆம் ஆண்டு கும்பொபிலஷகம் 

நமடதபற்றலபொது அச்சிவலிங்கம் பிரதிஸ்மட 

தசய்யப்பட்டமம பற்றிப் லபரொசிொியர் பரமு புஸ்பரட்ணம் 

அவர்களின் “கிளிதநொச்சி மொவட்டத்தின் பூர்வீக மக்களும் 

பண்பொடும் - ததொல்லியல் வரலொற்று லநொக்கு” என்ற 

கட்டுமரயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வரலொற்றின் 

அமடயொளத்மத யொழ்ப்பொணப் பல்கமலக்கழகத்தின் 

வரலொற்றுத்துமறப் லபரொசிொியர் தசல்மலயொ கிருஷ்ணரொ ொ 

அவர்களும் எண்பித்திருக்கின்றொர்.  

1955ஆம் ஆண்டு உருத்திரபுரக் குளத்திற்கு வடக்லக 

இருந்த அடர் கொட்டில் சிமதவமடந்த கட்டிடங்களும், கருங்கற் 

தூண்களும் இருப்பதொகத் தன் ஞொனநிஷ்மடயொல் 

அறிந்துதகொண்ட தவத்திரு லவலொயுத சுவொமிகள், அது 

ததொடர்பில் தவத்திரு வடிலவல் சுவொமிகளுக்கும் 

ததொியப்படுத்தி, அக்கொட்மடத் துப்புரவொக்கியலபொது, 

இந்தியொவின் தில்மலச் சிதம்பரத்திலுள்ள ஆயிரம்கொல் 

மண்டபத்தின் தூண்கமள ஒத்த கற்றூண்களும், கருங்கற் 

பொமறகளும், ஆலய இடிபொடுகளும் இருக்கக்கண்டு, லயொகர் 

சுவொமிகளின் உதவிலயொடு அவ்விடத்தில் தற்லபொதுள்ள 

ஆலயத்மத அமமத்தனர். அலதலவமள, ஐலரொப்பியர் ஆட்சிக் 

கொலத்தில் லதவொலய மணி ஒன்மறச் தசய்வதற்கொன லதமவ 

எழுந்தலபொது, இமடயர்குலச் சிறுவனொல் அமடயொளம் 
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கொட்டப்பட்ட உருத்திரபுரம் சிவொலய வளொகத்தில் 

புமதயுண்டிருந்த இருபது விக்கிரகங்கமள உருக்கி, 

அம்மணிமயச் தசய்ததொகப் லபொர்த்துக்லகய வரலொற்று 

ஆசிொியரொன குதவய்லரொஸ் பொதிொியொர் குறிப்பிட்டுள்ளமமயும் 

இந்த ஆலயத்தின் ததொன்மமக்கொன சொன்றொகும்.  

1955ஆம் ஆண்டு இவ்வொலயத்திற்கு லநரடியொக 

வருமகதந்து தொிசித்த, இந்து சமயத்தின் கொவலரொகப் 

லபொற்றப்பட்ட தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளொர், மனிதனுமடய 

ஆத்மொவுக்குப் லபரொற்றல் வழங்கக்கூடிய ஆற்றலும் அருளும் 

உருத்திரபுர ஆலயச் சூழலிலும், அங்குள்ள சிவலிங்கத்திலும் 

நிமறந்திருப்பதொகவும், அவ்விடத்திற்கு அருகொமமயில் நகரச் 

சொக்கமடகள் உருவொகொமல் பொதுகொத்து, அவ்விடத்தின் 

புனிதத்மதக் கொக்கலவண்டுதமன்றும் கூறியமம 

1955.10.16ஆம் திகதிய ‘ஈழலகசொி’ பத்திொிமகயின் 05ஆம் 

பக்கத்தில் தவளியொகியிருந்தமமயும், குன்றக்குடி 

அடிகளொலரொடு கிளிதநொச்சிமய உள்ளடக்கிய சொவகச்லசொித் 

லதொோ்தல் ததொகுதியின் பொரொளுமன்ற உறுப்பினரொன அமரர் 

குமொரசொமி அவர்களும் பிரசன்னமொகியிருந்தமமயும் 

இவ்வொலயத்தின் ததொன்மமக்கொன ஆவணச் சொன்றொகும்.  

தவடுக்குநொறி மமல, குருந்தூர் மமல வொிமசயில் 

இவ்வொறொன வரலொற்றுத் ததொன்மமமிக்க உருத்திரபுொீஸ்வரர் 

ஆலயத்திலும் ததொல்தபொருள் ஆகழ்வு என்ற 

லபொொர்மவயிலொன ஆக்கிரமிப்புச் தசயற்பொட்மட 

லமற்தகொள்வதற்கொன நடவடிக்மககள் ததொல்தபொருள் 

திமணக்களத்தினரொல் லமற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

கடந்த மத மொதம் 30ஆம், 31ஆம் திகதிகளில் ததொல்தபொருள் 

திமணக்களத்தினர் இவ்வொலயத்திற்கு வருமகதந்தலதொடு, 

2021.03.16ஆம் திகதி, அகழ்வுக்கு உட்படுத்தப்லபொவதொகக் 

கூறப்படும் ஆலயத்தின் நுமழவொயிமல அண்மித்த 

பகுதியிலுள்ள மண்லமட்மடச் சுற்றியுள்ள மரங்கள் 

ததொல்தபொருள் திமணக்கள ஊழியர்களொலும் 

இரொணுவத்தினரொலும் தவட்டி அகற்றப்பட்டிருந்தன. 

அதனடிப்பமடயில், 2021.03.24ஆம் திகதியொன இன்று 

அகழ்வுப் பணிகமள ஆரம்பிக்கப்லபொவதொகத் ததொல்தபொருள் 

திமணக்களத்தினர் அறிவித்திருந்தமதத் ததொடர்ந்து, ஆலய 

அறங்கொவலர் சமபயினலரொடு அப்பகுதி மக்களும் இமணந்து 

அகழ்வொய்வு என்ற லபொர்மவயிலொன இவ்வொக்கிரமிப்புப் 

பணிகமள நிறுத்தக்லகொொி 2021.03.22ஆம் திகதி முதல் 

ததொடர்ச்சியொன எதிர்ப்புப் லபொரொட்டங்களில் ஈடுபட்டு 

வருகின்றனர்.  

இலங்மகயின் ஆதிக்குடிகளொக இயக்கர்களும், நொகர்களும் 

தமக்கொன மரபியல் அமடயொளங்கலளொடு இந்த மண்ணில் 

வொழ்ந்தமமக்கொன வரலொற்றுச் சொன்றுகள் அதிகம் உண்டு. 

இந்தியொவின் தனிதயொரு மொநிலமொன நொகலொந்திலும், தமிழ் 

நொட்டிலுள்ள நொகப்பட்டினத்திலும் நகர்கள் வொழ்ந்துள்ளமமக்கு 

அவ்விடப்தபயர்கலள சொன்று பகர்வமதப்லபொல, 

இலங்மகயின் வட பகுதியில் கிளிதநொச்சியின் பூநகொிமய 

மமயமொகக்தகொண்டு நொகலதவன் என்கிற தமிழ் மன்னன் 

ஆட்சி புொிந்தமமயும், அதனொல் உருவொன 

நொகலதவன்துமறயும், பூநகொி முழங்கொவிலிலுள்ள நொகபடுவொன் 

என்னும் கிரொமம், நயினொதீவு நொகபூசணி அம்மன் ஆலயம், 

புதூர் நொகதம்பிரொன் ஆலயம், புளியம்தபொக்கமண 

நொகதம்பிரொன் ஆலயம் லபொன்ற ஆலயங்களும் நொகர்கள் இந்த 

மண்ணில் வொழ்ந்தமமக்கொன அமடயொளச் சொன்றுகளொக 

உள்ளன.  

இலங்மகமய ஆண்ட லதவநம்பியதீச மன்னனின் 

கொலமொன கி.மு. 307 - 267 வமரயொன கொலப் பகுதியிலலலய 

இந்தியொவிலிருந்து மகிந்த லதரர், சங்கமித்மத லபொன்ற 

தபௌத்த துறவிகளொல் இலங்மகக்குப் தபௌத்த மதம் 

தகொண்டுவரப்பட்டது என்ற வரலொற்றுச் சம்பவம் 

உண்மமதயனில், லதவநம்பியதீசன் இந்து சமயத்திலிருந்து 

தபௌத்தத்திற்கு மொறியதும், லதவநம்பியதீசனுமடய 

தந்மதயொரொன மூத்தசிவன் முழுமமயொன இந்து சமயத்தவர் 

என்பதும் மறுக்க முடியொத உண்மமலய! அதனடிப்பமடயில் 

இலங்மகக்குப் தபௌத்த மதம் தகொண்டுவரப்படுவதற்கு 

முன்னலர இந்து மதம் வழக்கிலிருந்தது என்பது வரலொற்று 

ொீதியொக உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.  

தபளத்தம் என்பது ஓர் இனப் பிொிவொகத் தற்லபொது 

பொர்க்கப்படுகின்ற நிமலயில், மதப் பிொிவுகளுள் ஒன்றொக 

இருந்த தபௌத்தத்மத இமடக்கொலத்தில் தமிழர்களும் 

பின்பற்றியிருக்கிறொர்கள். பல்லின, பன்தமொழி, 

பல்கலொசொரமுமடய இந்திய நொட்மடப் ‘பொரதம்’ என்ற 

ஒற்மறச் தசொல்லின்கீழ் ஒன்றொக்கி, தலித்தியரொக 

இருந்தலபொதும் அத்தமடகமள உமடத்து, இந்திய 

நொட்டிற்கொன அரசியல் விஞ்ஞொபனத்மத எழுதிய புரட்சியொளர் 

டொக்டர் அம்லபத்கர் சொதியக் தகொள்மககள்மீது தகொண்ட  

தவறுப்பினொல் இந்து மதத்திலிருந்து விலகிப் புத்த 

தபருமொனின் வழியில் தபௌத்த மதத்மதத் தழுவினொதரன்று 

வரலொறு தசொல்கிறது. அம்லபத்கொின் லபச்சினொலும், 

தகொள்மகயொலும் வசீகொிக்கப்பட்ட தமிழர்கள், அதிலும் 

குறிப்பொக வடக்கின் கந்தலரொமட, புத்தூொர், குருந்தூர் மற்றும் 

கிளிதநொச்சியின் சில பகுதிகமளச் லசொோ்ந்த தமிழர்கள் அவமரப் 

பின்பற்றித் தொமும் தபௌத்த மதத்மதப் பின்பற்றியிருந்தொர்கள்.  

அலதலவமள, தமிழர்களின் இலக்கிய வழிகொட்டிகளொன 

ஐம்தபரும் கொப்பியங்களுள் ஒன்றொன மணிலமகமலக் 

கொப்பியம் மஹொயொன தபௌத்த கொப்பியமொகலவ 

கருதப்படுகின்றமமயும், தமிழர்களொல் பின்பற்றப்பட்ட மதப் 

பிொிவுகளுள் ஒன்றொகப் தபௌத்தமும் இருந்திருக்கின்றது 

என்பதற்கொன எடுத்துக்கொட்லட! இக்கொப்பியத்தின் 

தமலவியொன மணிலமகமலலய இலங்மகக்கு 'மணிபல்லவம்' 

என்ற தபயமரச் சூட்டியதொகவும் வரலொற்று நூல்கள் 

குறிப்பிடுகின்றன.  

இந்நிமலயில், தற்லபொது முற்றுமுழுதொக பூர்வீகமொகத் 

தமிழர்களொகிய இந்துக்கள் தசறிந்து வொழுகின்ற மசவத் 

தமிழ்க் கிரொமங்கமள ஆக்கிரமித்து, அங்தகல்லொம் 

அகழ்வொரொய்ச்சி என்ற தபயொில் ஆய்வுகமள 

லமற்தகொள்வதும், அங்கிருந்து மீட்கப்படும் எச்சங்கமளச் 

சிங்கள, தபௌத்த மதச் சின்னங்களொக 

அமடயொளப்படுத்துவதும் மற்றும் லபொர் முடிவுற்ற பின்னர் 

தொங்கலள அவ்விடங்களில் தபௌத்த மதச் சின்னங்கமள 

மமறத்துமவத்து, பின் அகழ்வுதசய்து மீட்பதுமொன 

தசயற்பொடுகள் அமனத்தும் அவ்விடங்கமள 

ஆக்கிரமிப்பதற்கொன நடவடிக்மகலயொ? என்ற ஐயத்மத 

மக்களிமடலய ஏற்படுத்தியுள்ளது.  

யொழ்ப்பொணம், மயிலிட்டிப் பிரலதசத்தில் ஓர் இந்து 

ஆலயமும், கிறிஸ்தவ ஆலயமும் அமமயப்தபற்றிருந்த 

தனிநபொின் கொணி இரொணுவத்தினரொல் அடொத்தொக 

அபகொிக்கப்பட்டு, அவ்விடத்தில் 108 அடி உயரமொன 

விகொமரதயொன்மற அமமப்பதற்குத் தற்லபொமதய இரொணுவத் 

தளபதியினொல் அத்திவொரமிடப்பட்டிருக்கின்ற தசயற்பொடு 

திட்டமிட்ட இனவழிப்பின் இன்தனொரு வடிவமொகலவ 

ததன்படுகின்றது. ஆகலவ, மதிப்புக்குொிய அமமச்சர் 
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அவர்கலள, இந்த விடயங்கமளக் கவனத்திதலடுத்து, 

முற்றுமுழுதொக இந்துமத கலொசொரத்மதப் பின்பற்றித் தமிழர்கள் 

வொழுகின்ற பிரலதசங்களிலல நமடதபறுகின்ற ஆக்கிரமிப்புச் 

தசயற்பொடுகமள உடனடியொகத் தடுத்து நிறுத்துமொறுலகொொி 

இப்பிலரரமணமய நொன் முன்மவக்கின்லறன். 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Charles Nirmalanathan to second the 

Motion.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Madhura Withanage to the Chair? 

 

ගු ගාමිණී වකල්කබොඩ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு கொமினி வலலதபொட)  
(The Hon. Gamini Waleboda)  
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි, "ග ත් මුරර විතානශේ 

මන්ත්රීතුමා ෛැන් මූංාසනය ගත ුතතුය"යි මා ශයෝජානා කරනවා. 

 
ගු මාංජුලා දි ානායක මහයත්මිය 
(மொண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலொ திசொநொயக்க)  
(The Hon.(Mrs.) Manjula Dissanayake) 

 

විසන්  නථිස කසන ලදී. 
ஆலமொதித்தொர். 
Seconded. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව ගු කප්රේම්නාත් සී. කදොලවත්ත් මහයත්ා මූලා නකයන් 

ඉවත් වූකයන්  ගු මධුස විත්ානකේ මහයත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மொண்புமிகு பிலரம்நொத் சி. ததொலவத்த அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலலவ, மொண்புமிகு மதுர விதொனலக 
அவர்கள்  தமலமம வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE left the 
Chair and THE HON. MADHURA WITHANAGE took the Chair. 

 
[பி.ப. 4.45] 

 

ගු චාල් න නිර්මලනාදන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சொள்ஸ் நிர்மலநொதன்) 
(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, 

தகௌரவ பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் சிறீதரன் அவர்களொல் 

முன்தமொழியப்பட்ட பிலரரமணமய நொன் 

வழிதமொழிகின்லறன்.  

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கலள, தங்களுமடய அரசொங்கம் 

வந்ததன் பிற்பொடு ததொல்தபொருள் திமணக்களம் என்பது 

ஒருசிலருமடய ஆலலொசமனயின்லபொில், ததொல்தபொருள் 

ஆரொய்ச்சி என்ற தபயொில், குறிப்பொக வடக்கு, கிழக்கில் 

ததொடர்ச்சியொகத் தமிழர்களுமடய பூர்வீக அமடயொளங்கமள 

மட்டுமல்லொமல், இந்துக்களுமடய பூர்வீக 

அமடயொளங்கமளயும் குறிமவத்து, இந்துக்களின் பொரம்பொிய 

வழிபொட்டுத் தலங்களொக இருக்கின்ற லகொயில்கமள 

இலக்குமவத்து, இந்துக்களுமடய, தமிழர்களுமடய 

அமடயொளங்கமள அழித்து, தபௌத்த அமடயொளங்கமள 

நிறுவுகின்ற ஓர் அரச நிறுவனமொகச் தசயற்பட்டு வருகின்றது. 

அந்தவமகயில், அண்மமயில் கிளிதநொச்சி சிவன் ஆலயத்தில் 

ததொல்தபொருள் திமணக்களத்தினுமடய தசயற்பொடுகள் 

அங்கிருக்கின்ற மக்கமள மட்டுமல்லொமல் வடக்கு, 

கிழக்கிலிருக்கின்ற ஒட்டுதமொத்தத் தமிழ் மக்கமளயும் மிகவும் 

லகொபமமடய மவத்திருக்கின்றது. ஏதனன்றொல், அங்கு 

இந்துக்களுமடய முழு வரலொறும் பொரம்பொியமொக 

இருக்கின்றலபொதும், அங்கு அகழ்வொரொய்ச்சி என்ற தபயொில் 

ஆக்கிரமிப்புச் தசய்ய முயற்சிக்கப்படுகின்றது. தகௌரவ 

அமமச்சர் அவர்களுக்கு இது உங்களுக்குத் ததொியுமொ, 

ததொியொதொ? என்பது எங்களுக்குத் ததொியொது.  ஆனொல், 

அதற்குொிய முழுப்தபொறுப்மபயும் அமமச்சரும் அரசொங்கமும் 

ஏற்றுக்தகொள்ளலவண்டும் என்றும் கிளிதநொச்சி மொவட்டத்தில் 

ஆரம்பிக்கப்படவிருக்கின்ற ததொல்தபொருள் 

திமணக்களத்தினுமடய இந்த அகழ்வொரொய்ச்சிப் பணிமய 

உடனடியொக நிறுத்தலவண்டும் என்றும் நொன் இந்த லநரத்தில் 

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.   

அலதலநரத்தில், தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கலள, 

முல்மலத்தீவு மொவட்டத்தில் உள்ள குருந்தூர் மமல 

ததொடர்பொக நொன் உங்களுடன் பல தடமவ 

கமதத்திருக்கின்லறன். அவ்வொறு கமதத்தலபொது அங்கு 

தவளிப்பமடத் தன்மமதயொன்று இருக்கலவண்டும் என்று 

லகட்டிருந்லதன். அப்லபொது “அங்கு யொரும் தசல்லலொம், 

வரலொம்” என்று நீங்கள் அனுமதி வழங்கியிருந்தீர்கள். அங்கு 

ஒரு சிவலிங்கம் கண்தடடுக்கப்பட்டது. அந்தச் சிவலிங்கம் 

தற்லபொது இரண்டொக உமடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

கண்தடடுத்த லநரத்தில் இருந்த சிவலிங்கம் அல்லொமல், அது 

தற்தபொழுது ஒரு பகுதி உமடக்கப்பட்டு, அங்கு ஓர் ஓரத்தில் 

மவக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

அதுமட்டுமல்லொமல், கமரதுமறப்பற்றுப் பிரலதச 

தசயலகப் பிொிவுக்குத் ததொல்தபொருள் திமணக்களத்தினுமடய 

பணிப்பொளர் ஓர் அறிவுறுத்தமல வழங்கியிருக்கின்றொர். 

அதொவது, அந்தக் குருந்தூர் மமலமயச் சுற்றியிருக்கின்ற 400 

ஏக்கர் கொணிகமளத் தங்களுக்கு உடனடியொகக் 

மகயளிக்கும்படி கூறியிருக்கின்றொர். தகௌரவ அமமச்சர் 

அவர்கலள, அந்தக் குருந்தூர் மமலக்குப் பக்கத்தில் குருந்தூர்க் 

குளமிருக்கின்றது. அந்தக் குளத்துக்குக்கீழ் மக்கள் விவசொயம் 

தசய்கின்றொர்கள். ஏற்கனலவ அங்கு மக்கள் இருந்ததற்குொிய 

முழுமமயொன அமடயொளங்கள் இருக்கின்றன. ஆகலவ, 

ததொல்தபொருள் திமணக்களம் என்பது இலங்மகயில் ஒரு மதம் 

சொர்ந்து, ஓர் இனம் சொர்ந்து தசயற்படுகின்ற ஓர் அரச 

நிறுவனதமன்பது தவட்டதவளிச்சமொகத் ததொிகின்றது. 

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கலள, இது மிகவும் லவதமனயொன 

விடயம். எனலவ, நீங்கள் இந்தக் குருந்தூர் மமலமயச் 

சுற்றியிருக்கின்ற 400 ஏக்கர் கொணிகமளக் 

மகயகப்படுத்துகின்ற அந்த நடவடிக்மகமய உடனடியொக 

நிறுத்தலவண்டும் என்று லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.   

அதுலபொல, மன்னொர் மொவட்டத்தில் மன்னொர்த் தீவின் முன் 

பகுதியில் லகொட்மட இருக்கின்றது. அந்தக் லகொட்மட 

ததொல்தபொருள் திமணக்களத்தினொல் வர்த்தமொனி அறிவித்தல் 

தசய்யப்பட்டததன்று கூறி, அதமனச் சுற்றியிருக்கின்ற 400 

மீற்றருக்குட்பட்ட பிரலதசத்தில் திமணக்களங்கள் 

அமமந்திருக்கின்ற சகல கொணிகளும் தங்களுக்குக்கீழ் 

வரலவண்டுதமன்றும்  எந்தவிதமொன அபிவிருத்திப் பணிகளும் 

தசய்ய முடியொததன்றும் அங்கிருக்கின்ற ததொல்தபொருள் 

திமணக்களத்தினுமடய அதிகொொி கூறுகின்றொர். அந்த 400 

மீற்றருக்குள்தொன் மன்னொர் மொவட்டத்தினுமடய லமல் 

நீதிமன்றம் இருக்கின்றது, மொவட்ட நீதிமன்றம் இருக்கின்றது. 

அலதலபொன்று பள்ளிவொசல் ஒன்றும் இருக்கின்றது. மன்னொர்த் 

தீவில் கிட்டத்தட்ட 1,000 மீற்றருக்குட்பட்ட நிலப்பகுதிதொன் 

நகர்ப்பகுதியொக இருக்கின்றது. அவ்வொறு நகர்ப்புறமொக 
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இருக்கின்ற பிரலதசத்தில் 400 மீற்றருக்குட்பட்ட சகல 

இடங்கமளயும் ததொல்தபொருள் திமணக்களத்தினர் 

தங்களுக்குக் மகயளிக்கும்படி வொய்மூலம் 

கூறியிருக்கின்றொர்கள். இரண்டு - மூன்று தினங்களில் 

உத்திலயொகபூர்வமொகப் பிரலதசச் தசயலொளொிடம் தொங்கள் 

ததொிவிப்பதொகவும் கூறியிருக்கின்றொர்கள்.   

முல்மலத்தீவு மொவட்ட  குருந்தூர் மமல ததொடர்பொன 

பிரச்சிமன ததொடர்பொக நீங்கள் உடனடியொக அங்கு 

வருமகதந்து அந்தப் பிரச்சிமனகமள  லநரடியொக ஆய்வு 

தசய்து,  எங்களுடன் கலந்தொலலொசித்து அதற்தகொரு நல்ல 

தீர்மவ வழங்க லவண்டுதமன்று நொன் உங்களிடம் 

லகட்டிருந்லதன். நீங்கள் அதற்குொிய நல்ல பதிமல வழங்க 

லவண்டும். தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கலள, ததொல்தபொருள் 

திமணக்களத்தின் இவ்வொறொன தசயற்பொடுகள் தமிழ் மக்களின் 

மனங்கமள மிகவும் லவதமனப்படுத்துகின்றனவொக, 

ஆத்திரமூட்டுகின்றனவொக இருக்கின்றன. ஆகலவ, 

மக்களுமடய ஆத்திரத்மத - மக்களுமடய லகொபத்மத 

உங்களுமடய பதில் லபொக்குதமன்று நொன் 

எதிர்பொர்க்கின்லறன். நன்றி.  
 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට,  ගත් (ආචාර්ය) ු ශර්න් රාඝවන් මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.50] 

 
ගු (ආචාර්ය) සුකර්න්  සාඝවන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) சுலரன் ரொகவன்) 
(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  මට කාා කරන්න අවස්ාාව 

ංබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුරපවන්ත වනවා. විෂයය භාර ගත් 

සමරපතුමා ශ් අවස්ාාශේ සභාශේ දන්න නිසා දතා වැෛගති 

කත්ණු කීපයක් මට ංැබී රපශබන ශකටි කාංය තුළ මම ක යන්න 

කැමරපයි. මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  මට ශකොපමණ 

ශවංාවක් රපශබනවාෛ? 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට විනාඩි හයක කාංයක් රපශබනවා. 

 

ගු (ආචාර්ය) සුකර්න්  සාඝවන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) சுலரன் ரொகவன்) 
(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

ශබොශහොම ස්තුරපයි.  

ගත් සමරපතුමනි,  ශප ේගලිකවති,  විෂයාුබේශවති මා 

ඔබතුමාට දතා ගත් කරන බව ඔබතුමා ෛන්නවා. මම දිරච්පති 

කරන ශ් අෛහස් කීපය ඔබතුමාට අයති ආයතනයක් වන 

පුරාවිෛයා ශෛපාර්තශ්න්තුව පිළිබඳව තබන විශේචනයක්ම 

ශනොශවයි. ජාාරපය ශගොඩනැඟීම පිළිබඳව අපි කරන කරපකාවශති 

තවති ශකොටසක් හැටියට ශමය භාර ගන්නා ශංස මා යටහති 

පහති ශංස ඔබතුමාශගන් දල්ංා සිටිනවා.  

උත්මයන් යු ුණශෛක් අශේ අතීතය ගැන තලු මරන ශේවල් 

පමණක් ශනොශවයි. ශ්රී ංංකාශේ හුහවන උත්මයන් එක් ආගමකට,  

එක් ජාාරපයකට,  එක් භාෂාවකට ශකොටු ක රීම ශ්රී ංංකාශේ 

අිනමානයට අවමන් ක රීමක් හැටියටයි මා ෛක න්ශන්. මන්ෛ යති,  

ලියැවුණු ශංෝක දරපහාසයක් උත්ම අපි ඒ දරපහාසය පිළිබඳව 

ලියැවුණු හැම පිටුවකම ෛක න්ශන්,  ශ් රශට් එක්ශසේසතිව,  එකට 

වැඩ කළ,  එකට වැඩ කරන්නට තර් රජාාතන්ත්රවාදී වූ ෛහමක් 

රපුදණු,  රජාාතන්ත්රවාදී වූ රාජායයක් රපුදණු,  රාජායකරණයක් රපුදණු 

වනෂ්ටාචාරයක දුවා ෛත්වන් හැටියටයි. නුහති,  අෛ ඔබතුමාශේ 

නායකතිවය යටශති රපශබන පුරාවිෛයා ශෛපාර්තශ්න්තුවට 

ඔබතුමා අුබං ශෛනවා; උපශෛස් ශෛනවා. නුහති පුරාවිෛයා 

ශෛපාර්තශ්න්තුශේ සතැ් අය ක්රියා කරන ආකාරය ශෛස බංේදී,  

ශ් රට නැවතති පළුදුවී අවුත්දු 29ක ුතේශශයන් පස්ශසේ නැඟී 

සිටින ශ් ජාාරපයට,  අශේ ඒ ගමන් මඟට හරස්වීමක් ශෛෝ ඒ අය ශ් 

කරන්ශන් ක යංා මට සැකයක් සරප ශවනවා,  ගත් සමරපතුමනි. 

පුරාවිෛයා ශෛපාර්තශ්න්තුව ක යන ංාංඡනශආ ඒ නම ශෛමශළන් 

ලියා රපශබන්ශන් වැරැිරයටයි. 'පුරාවිෛයා ශෛපාර්තශ්න්තුව' ක යා 

ශෛමශළන් වැරැිරයට ලිේවති කමක් නැහැ. ඒක මට පිළිගන්න 

පුළුවන් වාශේම ෛරාගන්න පුළුවන්. "ශ්රී ංංකා" ක යන වචනය 

ලියා රපශබන්ශනති වැරැිරයටයි,  අශේ ගත් සමරපතුමනි. ශමය 

ශවනස් විය ුතතුයි. හුහවන හැම පුරාවස්තුවක්ම ශ්රී ංංකාශේ 

වනෂ් ටාචාරයට අයිරප නිසා එය ශෛමළ අයශේවති,  හින්දු අයශේවති 

ශනොශවයි; එය ශබ ේශ අයශේවති,  සිංහං අයශේවති ශනොශවයි.  

ශ්රී ංංකාව යු ශරේෂ්ඨ වනෂ්ටාචාරයකට අයිරප රටක්. දස්ංාමීය 

රටක් වන ඊජිේතුව ඔවුන්ශේ අතීතය හාරේිර හුහවන්ශන් 

දස්ංාමීය ශනොවන ශේවල්. නුහති ඔවුන් ඒවා කඩා ිනඳ ෛමන්ශන් 

නැහැ. ඔවුන් එය ශංෝක උත්මයට භාර ශෛනවා. ළඟදී ශ් රටට 

පැමිකණි පාක ස්තාන අගමැරපවරයා දස්ංා් ජාාරපකශයක්. 

පාක ස්තානය දස්ංාමීය රටක්. සෆ්ඝනිස්ාානය හා පාක ස්තානය 

අවට රපශබන  ශබ ේශ වනෂ්ටාචාරයට අයති සියලුම නටුදන් ඔවුන් 

ආරක්ෂා කරන බවති,  ශබ ේශ ශර්ම චාච්කා ශකශරන 

වනෂ්ටාචාරයක් සරප කරන්න ඔවුන් ූ ෛාන් බවති එතුමා ක යා 

සිටියා.  

සෆ්ඝනිස්ාානශආ පිහිටි බාමිකයන් මහා ුදදු පිළිම එෛා 

තශල්බාන් ත්රස්තවාදීන් විසින් විනා  කරපු ශවංාශේ අපි සලිත 

වුණා ඔබතුමාට මතක සරප; අපි හඬා වැටුණා. ශමොකෛ,  

වි ්වාසයක් ක යන්ශන් දතා සංශේදී ශෛයක්. ශමන්න ශ් කාරණය 

නිසා මට අශයාපනශේිරශයක් හැටියට ර ්නයක් අහන්න 

රපශබනවා. ශ් රශට් වි ්වවිෛයාං තුනක පුරාවිෛයාව උගන්වනවා; 

ප ්චාති උපාධි සඳහා පුරා විෛයාව උගන්වනවා; ඒ ස්බන්ශශයන් 

ආචාර්ය උපාධි ංබා ශෛනවා. නුහති ඒ වි ්වවිෛයාංවංම ආර්ථික 

විෛයාව,  සමාජා විෛයාව,  ශේ පාංන විෛයාව,  මානව විෛයාව වැනි 

තවති විෂයයන් රාවනයක් උගන්වනවා. එශහම රපිනයදී,  

පුරාවිෛයාශවන් පමණක් ංැශබන ෛැුම අශනක් සියලු ෛැු්වංට 

වඩා දහළින් රපශබනවා යැයි අපි පිළිගන්ශන් ශකශසේෛ?  

ඒවාට රපශබන විෛයාතිමක සාක්ක  ශමොනවාෛ? ඒ නිසා 'උත්ම 

කළමනාකරණය' ක යන විෂයයට අපි පැමිකණිය ුතතු යැයි මා 

ඔබතුමාශගන් දතා ඕනෑකමිකන් දල්ංා සිටිනවා. ුණශෛක් එක 

ජාාරපයකට අයිරප,  එක භාෂාවකට අයිරප ශගොඩනැඟිලි ශසොයා 

ගැනීම ශනොශවයි අප කළ ුතතිශති. We need to go for proper 

heritage management. I know, Hon. State Minister, that I 

have discussed this issue with you and that you have agreed 

upon taking measures. Though the voices come from the 

North, they are our own people. Forget the politicians. We 

may talk about our own agendas, but when we go to ground 

level, we would find worshipers who have been going to 

those sites throughout, maybe for the last 50 or 100 years, to 

worship. Interpretations are different, but they are crying, 

saying that the takeover of these sites hurts them deeply and 

that it breaks any possible path they would build with the 

Sinhalese society.  
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தகளரவ அமமச்சர் அவர்கலள, ததொல்தபொருள் 

ஆரொய்ச்சியொனது 1890ஆம் ஆண்டிலல தவள்மளயர்களொல் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது கொலனித்துவத்தின்  ஓர் 

அறிமுகமொகலவ கொணப்படுகின்றது. යටති විජිතවාදීන් තමයි 
අපට පුරාවිෛයාව දගැන්වූශේ. பத்ததொன்பதொம் 

நூற்றொண்டிலிருந்து 1940ஆம் ஆண்டுவமர 22 

தவள்மளயர்கள் ததொல்தபொருள் ஆமணயொளர்களொக 

இருந்திருக்கிறொகள். அதற்குப் பிறகு 12 லபொோ் 

ஆமணயொளர்களொக இருந்திருக்கிறொகள். 1940ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து இற்மறவமர 32 ஆமணயொளர்கள் இருந்தும், 

ஒரு தமிழர்கூட ஆமணயொளரொக இல்லொதிருப்பது ஒரு 

குமறயொகலவ இருக்கின்றது. இந்த 32 லபொிலல ஒரு தபண்கூட 

இல்லொதிருப்பது கவமலயொக இருக்கின்றது.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිකත කාංය අවසානයි.  

 
ගු (ආචාර්ය) සුකර්න්  සාඝවන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு (கலொநிதி) சுலரன் ரொகவன்) 
(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

ගත් විදුර විරමනායක මැරපතුමනි,  ශර්මය ගැන වි ්වාස කරන,  

ශර්මශආ හැසිශරන ශකශනකු හැටියට ඔබතුමාශගන් මා දතා 

ඕනෑකමිකන් දල්ංා සිටිනවා,  ශ් පුරාවිෛයාව පිළිබඳ විෂයය තවති 

සමාජා සවින මකට පති  ශවන්න දඩ ශනොදී,  එම පුරාවිෛයා ස්ාාන 

ඔබතුමාශේ නායකතිවය යටශති සෛාකාලිකව සාමය පිහිටුවන 

ස්ාාන බවට පති කරන්නට උතිසාහ ගන්නා හැටියට. ඒ සඳහා 

මශේ කැපවීම,  මශේ කාංය ංබා ශෛන්න ංෑස්රප බවට මා 

ඔබතුමාට ශපොශරොන්දු ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුරපයි.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට,  ගත් තවරාජාා කශංයි අරසන් මහතා. ඔබතුමාට 

විනාඩි පහක කාංයක් රපශබනවා.  

 
[பி.ப. 4.57] 

 

ගු ත්වසාජා කකලයි අස න් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு தவரொ ொ கமல அரசன்)   
(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகளரவ தமலமமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள,  

தகௌரவ உறுப்பினர் சிறிதரன் அவர்களொல் 

தகொண்டுவரப்பட்ட வட, கிழக்குப் பிரலதசங்களிலல 

ததொல்லியல் திமணக்களம் லமற்தகொள்கின்ற ஆக்கிரமிப்பு 

சம்பந்தமொன இந்தப் பிலரரமணயிலல லபச சந்தர்ப்பம் 

தந்தமமக்கு நன்றி ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறன். வட, கிழக்குப் 

பிரலதசங்களிலல தமிழர்களுமடய அமடயொளங்கமள 

இல்லொது தசய்யும் லநொக்லகொடு, இந்து மதத்மதப் பின்பற்றி 

வொழுகின்ற தமிழர்கமளச் சீண்டுகின்ற லநொக்லகொடு 2,500 

வருடங்கள் பமழமமவொய்ந்த எமது இந்து ஆலயங்கமளக் 

குறிமவத்து ததொல்லியல் திமணக்களம் தசயற்படுகின்றது. 

குறிப்பொக, தமிழர்களுமடய கமல, கலொசொரங்கமள 

இல்லொமற்தசய்து அவர்கள் இந்த நொட்டுப் பிமரம களொ? 

என்ற லகள்விமயத் ததொடுப்பதற்குொிய முன்நடவடிக்மககமள 

இத்திமணக்களம் முன்தனடுத்து வருகின்றது.  

இவர்களுமடய ஒவ்தவொரு நடவடிக்மககளுக்கும் 

பின்னொல் இரொணுவத்தினரும் அவர்கலளொடிமணந்து 

அரசியல்வொதிகளும் தசயற்படுவமத நொங்கள் கொண்கின்லறொம்.  

இவ்வொறொன விடயங்கமள லமற்தகொள்பவர்கள், இந்த 

நொட்டிலல ஒரு நிமலயொன சமொதொனத்மத, சமத்துவத்மத 

விரும்பொதவர்களொ? என்ற லகள்விமய நொங்கள் ததொடுக்க 

விரும்புகின்லறொம். வட, கிழக்குப் பிரலதசங்களிலல ததொடரொக 

ஒரு பிரச்சிமன இருக்கலவண்டும் என்பதற்கொக, இவ்வொறொன 

பணிகமள முன்தனடுக்கின்றொர்களொ? என்பதும் ஒரு 

லகள்விலய! 

இந்த நொட்டிலல தமிழர்கள் தநடுங்கொலமொக 

வொழ்ந்திருக்கிறொர்கள். அதற்கு அமடயொளம் எங்களுமடய 

ஆலயங்கலள! அவ்வொறொன ஆலயங்கமள - எங்களுமடய 

புரொதன வழிபொட்டுத்தலங்கமள, லவண்டுதமன்று திட்டமிட்டு 

இவ்வொறொன ஆக்கிரமிப்புக்கமளச் தசய்து இல்லொமல் 

தசய்கின்ற ஒரு நிமலமம இந்த நொட்டிலல 

ததொடர்ந்துதகொண்டிருக்கின்றது. இது உடனடியொக 

நிறுத்தப்பட லவண்டிய ஒரு விடயமொகும். நொங்கள் 

வழிபடுகின்ற ஆலயங்கள் சமொதொனத்மத, பணிமவ, 

அன்மபப் லபொதிக்கின்றன. ஆனொல், இப்தபொழுது அவற்மற 

ஆக்கிரமிக்கின்ற ஓர் அரொ கம் நடந்துதகொண்டிருக்கின்றது; 

இமத ஏற்கமுடியொது.  

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கலள, நொங்கள் சமொதொனத்மத 

விரும்புகின்லறொம். எங்கள் ஆலயங்கள் சமொதொனத்மதக் 

கட்டிதயழுப்புவதற்கொகச் தசயற்படுகின்றன. அவ்வொறொன 

இடங்களிலல மீளவும் ஒரு குழப்பகரமொன தசயற்பொட்மட 

ஏற்படுத்துவதற்கொக இந்தத் ததொல்தபொருளியல் திமணக்களம் 

தசயற்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றது. நொங்கள் வடக்கு, கிழக்குப் 

பிரலதசங்களிலல மீளவும் எங்களுமடய பகுதிகமளக் 

கட்டிதயழுப்ப லவண்டுதமன்ற அடிப்பமடயில் 

தசயற்பட்டுக்தகொண்டிருந்தொலும், ததொடர்ச்சியொன ஓர் 

அடக்குமுமறமய நீங்கள் தசய்துதகொண்டிருக்கிறீர்கள். 

குறிப்பொக ததொல்தபொருளியல் திமணக்களம் அதனுமடய 

பணிகமளச் தசய்கின்றலபொது ஏன் இரொணுவத்தினர் அங்கு 

தசல்ல லவண்டும்? அவர்கள் அங்லக தசன்று எங்களுமடய 

மக்களுமடய வழிபொட்டுக்குத் தமடகமள விதிக்கின்றொர்கள். 

இதமன நொங்கள் தூரலநொக்லகொடு பொர்க்கின்றலபொது, இதன் 

பின்னணியிலல பொொிய ஓர் அரசியல் பலம் தசயற்படுவதொகத் 

லதொன்றுகின்றது. இனங்களுக்கிமடயில் சமத்துவம் 

இருக்குமொனொல் சட்டம், ஒழுங்கு என்ற அடிப்பமடயில் அமத 

நீங்கள் சொியொன முமறயில் நமடமுமறப்படுத்த லவண்டும். 

ஆனொல், எங்களுமடய பகுதிகளில் அந்த சட்டம், ஒழுங்கு 

முமறயற்ற விதத்திலல நமடமுமறப்படுத்தப்படுகின்றது. 

இறுதியொக நீங்கள் எங்களுமடய மதத்தில்கூட 

மகமவத்திருக்கிறீர்கள். ஆகலவ, ததொடர்ந்லதர்ச்சியொக ஓர் 

இனத்மத இவ்வொறு நசுக்குவமத நீங்கள் நிறுத்த லவண்டும். 

இந்த விடயம் எந்தளவுக்கு இந்த நொட்டிலல  னநொயகத்மத 

நிமலநொட்டும்? என்று லகட்டு,  சந்தர்ப்பத்மதத் தந்தமமக்கு 

நன்றி ததொிவித்து, விமடதபறுகின்லறன்.  
 
 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට,  ගත් ෂාණක්ක යන් රාජාපුතිරපරන් රාසමාණික්ක් 

මහතා. ඔබතුමාට මිකනිතිතු පහක කාංයක් රපශබනවා. 
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පාර්ලිශ්න්තුව 

[5.01 p.m.] 
 

ගු ෂාණක්කයන් සාජපුත්තිසන් සා මාණික්කම් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசமொணிக்கம்) 
(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
Sir, I think the Hon. M.A. Sumanthiran is not going to 

be here.  So, can I have that time also? - [Interruption.] 
Okay, no problem. Thank you.  

First of all, I would like to thank the Hon. S. 
Shritharan for moving this Adjournment Motion today 
regarding archaeological sites and remains in the North 
and the East.  

As we all know, yesterday a UNHRC Resolution was 
passed against Sri Lanka and I would like to thank the 
core group of countries which brought the Resolution, the 
non-voting countries and even the countries which 
abstained from voting for it because the Government of 
Sri Lanka uses matters like this, which has been raised 
through today's Motion, to violate the basic human rights 
of people living in Sri Lanka. The appointment of the 
Presidential Task Force to Protect Archaeological Sites is 
a very good, clear indication of how the Government of 
Sri Lanka violates human rights of Tamil-speaking people 
in this country. I think the Government of Sri Lanka could 
take a lesson from what happened yesterday at the 
UNHRC and maybe, start by disbanding that Presidential 
Task Force which is purely used just for gaining political 
mileage in the South.  

அலதலபொல, இன்று வடக்கு, கிழக்மகப் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்தும் நொன்கு தமிழ்ப் பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

அரசொங்கத்துடன் இமணந்திருக்கிறொர்கள். லதசியப் பட்டியல் 

உறுப்பினர் ஒருவருடன் லசர்த்து ஐந்து லபர் உள்ளனர். 

உண்மமயிலலலய இவர்கள் இந்த அரசொங்கத் திற்குப் பொொிய 

அழுத்தத்மதக் தகொடுக்க லவண்டும். அதன் மூலமொக  

எங்களுமடய வடக்கு, கிழக்கிலல எங்களுமடய மக்களின் 

பொரம்பொியமொன நிலங்கமள அபகொித்தல், மதத்தலங்கமள 

அபகொித்தல் என்பவற்மற நிறுத்திவிட்டு, முழுமமயொன 

அபிவிருத்தித் திட்டங்கமளக் தகொண்டுவந்து அபிவிருத்திப் 

பணிகமளச் தசய்வதற்கு முயற்சிதயடுோ்க்க லவண்டுதமன்று 

லகட்டுக்தகொள்கின்லறன்.  

உதொரணமொக, கிரொன் பிரலதசத்திலல அன்புமுமன என்று 

தசொல்லப்படும் குளத்மதப் புனரமமப்பதற்கொக நிதி ஒதுக்கப் 

பட்டும் இன்றுவமரக்கும் அமதச் தசய்யமுடியொத நிமலயிருக் 

கின்றது. ஏதனன்றொல், ததொல்தபொருளியல்  திமணக்களம் 

அந்த இடத்மதத்  தங்களுக்குொிய இடமொக அமடயொளப்படுத்தி 

யிருப்பதொல் அமதச் தசய்யமுடியொமல் இருக்கிறது. எனலவ, 

அரசொங்கத்துடன் இமணந்திருக்கும் நபர்கள் இன்று பொரொளு 

மன்றத்திலல ஒத்திமவப்புலவமளப் பிலரரமணயில் மட்டும் 

இமதப்பற்றிக் கமதக்கொமல், அவர்கள் உண்மமயிலலலய 

 னொதிபதி விலசட தசயலணிக்கு - Presidential Task Force 

க்கு இமதப்பற்றித் ததொிந்த இரண்டு தமிழர்கமளயொவது 

உள்வொங்க மவத்திருக்கலொம்.  எது எவ்வொறிருப்பினும், 

அபிவிருத்தி என்ற தபயொிலல லமற்தகொள்ளப்படும் எங்களு 

மடய நில அபகொிப்மப அவர்கள் உடனடியொக நிறுத்த  

லவண்டும்.  

මා ශ් අවස්ාාශේ  ශ් රශට් සිංහං ජානතාවශගන් දල්ංා 
සිටිනවා,  ශ් ආඩුක්වට මාශය සංෛර් න කරන්න,  Presidential 
Task Force එකක් ෛමාශගන ශ් විධියට පුරාවිෛයා ශේවල් 

ශහොයනවා ක යංා නාඩග් කරන්න දඩ ශෛන්න එපා ක යංා. 
මාශයයටති මා ක යනවා,  ඒ වාශේ ශේවල්වංට දඩ ශෛන්න එපා 
ක යංා. සතිතටම ශ් රශට්  මීට වඩා ශගොඩක් ශංොකු ර ්න 
රපශබනවා.  

අෛ සමහර තැන්වංට පුරාවිෛයා ශෛපාර්තශ්න්තුශවන් ක යංා 

උශේට ක හිප ශෛශනක් එනවා. සවිල්ංා ක යනවා,  "ශ් රශේ ය 

පුරාවිෛයා ශෛපාර්තශ්න්තුවට අයිරප රශේ යක්." ක යංා. ඒවා 

අවුත්දු සියයක් රපස්ශසේ කුඹුත් කරන රශේ . ඒ රශේ වංට එක 

පාරට සවිල්ංා ක යනවා,  "ශ්ක අපට අයිරප ශෛයක්. ශ් පාර 

කුඹුත් කරන්න බැහැ." ක යංා. ශෛමළ වුණති,  සිංහං වුණති,  

ුහස්ලි් වුණති ශකොශහොමෛ එශහම ක යන්ශන්? තමන්ශේ ශගෛරට 

සවිල්ංා,  තමන්ශේ දඩමට සවිල්ංා "ශමතැන කුඹුත් කරන්න 

බැහැ " ක ේශවොති ගත් රාජාය සමරපතුමනි,  ඔබතුමාට ශකොශහොම 

හිශතයිෛ? ගත් රාජාය සමරපතුමා ශ් ගත් සභාශේ දන්නවා. මම 

Ministerial Consultative Committee එශක්දී සමරපතුමා හ්බ 

වුණා,  පිළිතුරක් දුන්ශන් නැහැ. ශටලිශෆෝන් එශකන් කාා කළා,  

පිළිතුරක් දුන්ශන් නැහැ. මඩකංපුවට ආවාම විනාඩි පහක් කාා 

කරන්න සුණවා,  සමරපතුමාට විනාඩි පහක් කාා කරන්න බැච් 

වුණා. මම ඊට පු ව පාර හරස් කළා. එතශකොටති සමරපතුමා ගියා. 

ශ් ශේවල් කරනවා න් අපි දල්ංන්ශන්,  UNESCO එක,  World 

Heritage Committee එක වාශේ ඒවාශආ සහාය. සයි,  

නැ ශඟනහිර පළාතට විතරක් Presidential Task Force එකක් 

පුරාවිෛයා ශෛපාර්තශ්න්තුශේ වැඩ කරන්න? ුහළු ංංකාශේම 

රපශබන පුරාවිෛයා ස්ාාන අපි ශහොයුහ. සයි,  නැ ශඟනහිරට විතරක් 

විශ ේෂ ශෛයක්? ඒකයි මා අහන්ශන්. World Heritage 

Committee එක රපශබනවා,  UNESCO එක රපශබනවා. අපි 

ඒවායින් ආශාර ගනිුහ. ශ් ආඩුක්ව කැමැරප නැහැ  ඒවායින් 

ආශාර ගන්න. ඒකති ඊට පස්ශසේ විශේයය කුමන්ත්රණයක් ක යංා 

ක යයි. ඒ නිසා මා දල්ංා සිටිනවා උතුත්-නැ ශඟනහිර ජානතාවට,  

විශ ේෂශයන්ම නැ ශඟනහිර ජානතාවට කරන අපරාශය වහාම 

නවතිවන්න ක යංා. ඒ අයට තම තමන්ශේ දඩ්වං දන්න 

ශෛන්න. ඒ ශගොල්ංන්ශේ ශේවස්ාානවං පූජාා පවතිවන්න දඩ 

ශෛන්න. ඒ අයට ශකෝවිල්වංට යන්න ශෛන්න. එශහම නැතුව 

ශකොළඹ දඳංා එන නිංශාච්න් ශෛන්ශනකුට එතැන ශසල්ං් 

ෛමන්න දඩ ශෛන්න බැහැ. අපි දල්ංන්ශන් ශ්කයි. ඒවා අපි 

පර්පරා ගණනක් රපස්ශසේ බංපු ශේවල්. පුරාවිෛයා වටිනාකමක් 

රපශබනවා න්,  අපි ඒවා ගැන ශහොයංා බංුහ. ශබොශහොම ස්තුරපයි.  
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට,  ගත් ශසල්වරාජාා කශේන්ද්රන් මහතා. ඔබතුමාට 

විනාඩි පහක කාංයක් රපශබනවා.  

[பி.ப. 5.05] 
 

ගු ක ල්වසාජා කකේන්ද්රන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு தசல்வரொசொ கல ந்திரன்)  
(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
சமபக்குத் தமலமமதொங்கும் தகௌரவ உறுப்பினர் 

அவர்கலள, இன்மறய தினம் தகௌரவ பொரொளுமன்ற 

உறுப்பினர் சிறீதரன் அவர்களினொல் தகொண்டுவரப்பட்டிருக் 

கின்ற கிளிதநொச்சி, உருத்திரபுொீஸ்வரர் ஆலயத்தின் அகழ்வுப் 

பணிகள் ததொடர்பொன ஒத்திமவப்புலவமளப் பிலரரமண 

ததொடர்பில் உமரயொற்றுவதற்கு வொய்ப்பளித்தமதயிட்டு நன்றி 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறன்.   

ததொல்தபொருள் திமணக்களமொனது கிளிதநொச்சி மொவட் 

டத்திலல, உருத்திரபுரம் பகுதியிலிருக்கின்ற 3,500 ஆண்டுகள் 

பமழமமயொன ஒரு சிவன் ஆலயத்மத அகழ்வுப் பணிதயன்ற 

தபயொிலல மகயகப்படுத்தி, அதமனச் சிங்களவர்களுக்குொிய 

வரலொற்லறொடு ததொடர்புமடய ஓொிடமொக மொற்றுவதற்கொன ஒரு 

595 596 



2021  මාර්තු 24 

சதி முயற்சியிலல ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றது. இது 

ததொடர்பொகக் கடந்த சில மொதங்களில் பல தடமவ தபௌத்த 

பிக்குகளும் இரொணுவத்தினரும் அந்தப் பகுதிக்குச் தசன்று அது 

தங்களுமடய தபௌத்த வரலொற்லறொடு சம்பந்தப்பட்ட 

ஓொிடதமனப் பல புமனகமதகமளக் கூறி மக்கள் மத்தியிலல 

ஒரு பதற்றத்மத ஏற்படுத்தியது மட்டுமல்லொமல், அதமனத் 

தொங்கள் அகழ்வொய்வு தசய்து நிரூபிக்கப்லபொவதொகவும் 

ததொிவித்திருப்பதொனது இப்தபொழுது வட பகுதி மக்கள் 

மத்தியில் தபரும் அச்சத்மதயும் பதற்றத்மதயும் ஏற்படுத்தி 

யிருக்கின்றது.  

இந்த அகழ்வொய்வு நடவடிக்மககள் ஒரு முமறலகடொன 

முமறயிலல, வட மொகொணத்துக்குொிய ததொல்தபொருள் திமணக் 

களத்லதொடு சம்பந்தப்பட்ட மொகொண அதிகொொிகலளொடு 

எந்தவிதமொன கலந்துமரயொடல்களும் இல்லொமல் லமற் 

தகொள்ளப்படுவதொகலவ இருக்கின்றன. குறிப்பொக, 

Archaeological Sites of National Importance Act என்ற லதசிய 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த ததொல்தபொருள் இடங்கள் சட்டத்தின் 

கீழ் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு, வர்த்தமொனியில் தவளியிடப் 

பட்டு, அந்த வர்த்தமொனி பொரொளுமன்றத்திலல அங்கீகொிக்கப் 

பட்டிருந்தொல் மட்டும்தொன் அந்த இடங்கள் லதசிய 

ததொல்தபொருள் திமணக்களத்துக்குச் தசொந்தமொன இடங் 

களொகக் கருதப்படும். ஏமனயமவ அமனத்தும் மொகொணங் 

களுக்குச் தசொந்தமொனமவ. அப்படியிருக்கின்றலபொது, 

வரலொற்மறத் திொிபுபடுத்துகின்ற லநொக்கத்லதொடு மொகொணங் 

களுக்குச் தசொந்தமொன, மொகொண நிர்வொகத்தின்கீழ் வருகின்ற 

இந்தத் ததொல்தபொருள் இடங்களுக்குள் அந்த மொகொணத்தி 

லிருக்கின்ற அதிகொொிகளுக்குத் ததொியொமல், குறிப்பொக, 

லகொட்டொபய ரொ பக்ஷ  னொதிபதியொகியதன் பின்னர், 

 னொதிபதி தசயலணிகமள உருவொக்கி, ததன்னிலங்மகயி 

லிருக்கின்ற தபௌத்த பிக்குகமளயும் இரொணுவத்தினமரயும் 

அதற்குள் இமணத்து, அவர்கள்மூலமொக இந்த அகழ்வொய்வு 

நடவடிக்மககமள முன்தனடுப்பதன்மூலமொக அதன் வர 

லொற்மற மொற்றியமமக்கின்ற ஒரு தசயற்பொடுதொன் இங்லக 

முமனப்பொக லமற்தகொள்ளப்பட்டு வருகின்றது.   

வடக்கு, கிழக்குப் பிரலதசங்கள் தமிழர்கள் பல்லொயிரம் 

வருடங்களொகப் பொரம்பொியமொக வொழ்ந்து வருகின்ற பகுதி 

களொகும். 1833ஆம் ஆண்டுதொன் ஆங்கிலலயர்களொல் இது 

ததன்பகுதிலயொடு இமணக்கப்பட்டது. அவ்வொறு இமணக்கப் 

பட்ட பிற்பொடு, 1948ஆம் ஆண்டு நீங்கள் நொட்டின் ஆட்சி 

அதிகொரத்மதக் மகப்பற்றிய பிற்பொடு, வடக்கு, கிழக்மகயும் 

கூட உங்களுமடய பிரலதசம் என்று கொட்டிக்தகொள்வதற்கொக 

நீங்கள் அங்லக திட்டமிட்ட வமகயில் சிங்கள, தபௌத்த 

மயமொக்குகின்ற நடவடிக்மககமள முன்தனடுக்கின்றீர்கள். 

அதற்கொன ஒரு கருவியொகலவ இந்தத் ததொல்தபொருள் 

திமணக்களம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ததொல்தபொருள் 

திமணக்களத்தினூடொக இந்த இடங்கள் அகழ்வொய்வு 

தசய்யப்பட்டு, அங்லக திொிபுபடுத்தப்பட்ட வரலொறுகள் 

தவளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இந்நடவடிக்மககளின்லபொது வட, 

கிழக்கு மொகொணங்கமளச் லசர்ந்த தமிழ், முஸ்லிம் வரலொற்று 

ஆசிொியர்கள் அல்லது ததொல்லியலொளர்கள் இமணக்கப் 

படுவதில்மல. அவர்களுக்குத் ததொியொமல், உண்மமகள் 

மமறக்கப்பட்டு, ததன்னிலங்மகமயச் லசர்ந்த தபரும்பொன்மம 

இனத்தவர்கமளக் தகொண்டு இந்த ஆய்வுகள் லமற் 

தகொள்ளப்பட்டு, வரலொறுகள் திொிபுபடுத்தப்படுகின்றன. தமிழ்ப் 

தபௌத்தர்கள் வொழ்ந்த பகுதிகளில் ஆய்வுகள் லமற் 

தகொள்ளப்பட்டு, அங்கு தமிழ்ப் பிரொமிய எழுத்துக்கள் 

கொணப்பட்டதபொழுதிலும்கூட அமவ மமறக்கப்பட்டு, தமிழர் 

களுமடய வரலொறுகள் திொிபுபடுத்தப்பட்டு எழுதப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. இந்தச் தசயற்பொடுகள் நிறுத்தப்பட 

லவண்டும். இந்தக் கொரணங்களுக்கொகத்தொன் நொங்கள் 

உங்களுமடய ஒற்மறயொட்சிக் கட்டமமப்மப நிரொகொித்து, 

13ஆம் திருத்தச் சட்டத்மத நிரொகொித்து, எமது தமிழ்த் லதச 

இமறமம அங்கீகொிக்கப்பட்ட ஓர் அரசியல் தீர்மவ 

வலியுறுத்துகின்லறொம். அதனூடொக மட்டும்தொன் இந்த 

மொதிொியொன அரச இயந்திரங்கமளப் பயன்படுத்தி நீங்கள் 

எங்களுமடய பகுதிகமளச் சிங்களம் மற்றும்  தபௌத்த 

வரலொற்றுடன் இமணத்துச் சித்தொிக்கின்ற தசயற்பொடுகளுக்கு 

முற்றுப்புள்ளி மவக்கமுடியும் என்பது எனது நம்பிக்மக எனக் 

கூறி, உமரமய நிமறவுதசய்கின்லறன். நன்றி. 
 

[අ.භා. 5.10] 
 

ගු නිකසෝෂන් කපකර්සා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு நிலரொஷன் தபலரரொ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  අෛ  සභාව කල් තබන 

අවස්ාාශේ දිරච්පති කර රපශබන ශයෝජානාව ස්බන්ශශයන් 

අෛහස් ක හිපයක් දිරච්පති ක රීමට අවස්ාාව ංබා දීම ගැන 

ඔබතුමාට ස්තුරපවන්ත ශවනවා.  

ශ් රශට් සියලු  ජාාරපන්වං,  සියලු ආග්වං ජානතාව එකට 
එකතු ශවංා ජීවති ශවන්න ඕනෑය ක යන මතශආ දඳශගනයි මා 
අෛ කාා කරන්ශන්. ඒ ස්බන්ශ ර ්න සරප වුණාම ශ් රශට් 
ශකොචරචර මිකනිස් ජීවිත අපට අහිමික ශවංා රපශබනවාෛ ක යංා 
දරපහාසය බැලුවාම අපට ශපශනනවා. ශ් රශට් ශකොචරචර 
ජානතාව ශ් රට අතිහැර ශවනති රටවංට ගිහිල්ංා රපශබනවාෛ 
ක යංා අපි ෛන්නවා. ඒ වාශේ අතීතයක් රපශබන ශ් රශට් රජායට 
සහ සියලුශෛනාටම අපි ක යනවා,  ශ් ර ්න දුරිරග යන්න ශනොදී 
රජාාතන්ත්රවාිරව විසඳා ගන්න ඕනෑය ක යංා. ය් ක සි ර ්නයක් 
රපශබනවා න්,  ඒකට වගක ව ුතතු අමාතයවරශයකු දන්නවා,  
නිංශාච්න් දන්නවා. ඒ අය ඒ ගැන අවශානය ශයොුහ කරංා 
කටුතතු කරන්න ඕනෑ. එක ජාාරපයකට,  එක ආගමකට අශනක් 
ආග් සහ ජාාරපන් යට කරන්න ගිශයොති තමයි ශ් ර ්න එන්ශන්.  

මෑත දරපහාසශආ සිට ශ් රශට් රජාාතන්ත්රවාෛය පිළිබඳව 
ර ්නයක් රපශබන බව අපි ෛක නවා. ඒ ර ්නය නිසා ඊශආ ජිනීවා 
ුවර පැවරප මානව හිමිකක් කවුන්සංශආිර ංංකාව පරාජාය වුණු 
ආකාරය අපි ෛැක්කා. ඒක පිළිගන්ශන් නැතුව "එම ශයෝජානාවට 
පක්ෂව ඡන්ෛය දුන් රටවංට වඩා විපක්ෂව ඡන්ෛය දුන් රටවල් සහ 
ඡන්ෛය ංබා දීශමන් වැළකී සිටි රටවල් සංයාව වැඩි නිසා එය 
ංංකාව ංැබූ ජායග්රහණයක්"   ක යංා අශේ විශේ  සමරපතුමා 
ක යනවා න්,  එම රටවං සිටින ජානගහනය ිරහා බංා,  "වි ාං 
ජානගහනයක් සිටින රටවල් අපට සහශයෝගය දුන් නිසා අපි 
ජායග්රහණය කළා"   ක යංා එතුමා ක යනවා න්,  ඒ තුළින් අපි 
අපම රවටා ගන්නා තතිතිවයකට අෛ පති ශවංා රපශබනවා ක යා 
මා හිතනවා. ඒ නිසා ශ් වාශේ විහිළු සපයන්ශන් නැතුව ශ් රශට් 
රජාාතන්ත්රවාෛය රැක ගනිමිකන්,  ශ් රශට් දන්නා ය්ක සි 
ජාාරපයකට,  ආගමකට ර ්නයක් රපශබනවා න්,  ශ් රට සතුශළේම 
ඒවා විසඳා ගන්නට දඩ ිරය ුතතුයි. අශනක,   ඒවා නිසි අුතච්න් 
විසඳීම සඳහා රජාය සතුශළේම සව්යං යාන්ත්රණයක් රපිනය ුතතුයි 
ක යා මා හිතනවා. අපි රජායට ශයෝජානාවක් කරනවා,  ශ් 
තතිතිවය තවති ුතේශයකට පාරක් කපන තැනකට ශගන යන්න 
එපා  ක යංා. ශ් රට පාංනය ක රීම වාශේම ශ් රශට් අනාගතය 
පිළිබඳ අප සියලුශෛනාටම වගකීමක් රපශබනවා. ශ් රශට් අපි 
සියලුශෛනාම - සියලු ජාාරපන්,  සියලු ආග්- එකතු වුශණොති 
පමණයි අශේ රශට් සංවර්ශනයක්,  ශහොඳ සමාජායක් වාශේම ශහොඳ 
අනාගතයක් පිළිබඳව අශේ ජීවිත කාංය තුළ අපට ය්ක සි 
බංාශපොශරොතිතුවක් තබා ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. එශහම 
නැතුව අපි ශේ පාංන ව ශයන් ය් ය් "ශේ්" ගහංා  
ජායග්රහණය කරන්ශන් ශකොශහොමෛ,  ජානතාව සතුශළේ රපශබන 
ජාාරපවාිර අෛහස ් අවුස්සා  ඡන්ෛයක් ිරනන්ශන් ශකොශහොමෛ ක යා 
සිතමිකන් කටුතතු කශළොති  අපි සියලුශෛනාම පරාජාය ශවනවා. ඒ 
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විතරක් ශනොශවයි,  ශ් රශට් නැවත මළ මිකනී විතරයි අපට දතුත් 
ශවන්ශන්. ඒ නිසා ශ් පිළිබඳව අපි ෛැඩි අවශානය ශයොුහ කරන්න 
ඕනෑ.   

ශබොශහෝ ශවංාවට ශ්වා පිළිබඳ අවශබෝශය ශනොමැරපකම 
නිසාති ර ්න පැන නඟිනවා.  මහජාන නිශයෝජිතශයෝ ය්ක සි 
ර ්නයක් දිරච්පති කරනවා න්,  ඒ පිළිබඳ අවශානය ශයොුහ 
කරංා,  ඒ ශගොල්ංන්ට ගත් කරංා,  ඒ ශගොල්ංන් වි ාං 
ජානතාවක් නිශයෝජානය කරනවාය ක යන අෛහශසේ දඳිමිකන් ඒ 
ර ්නයට ය්ක සි පිළිතුරක් ශෛන්න අමාතයතුමාට වගකීමක් 
රපශබනවා. ඒ ර ්නයට පිළිතුරක් ශෛන්ශන් නැතුව,  "රජායට 
තුශනන් ශෛකක බුණතරයක් රපශබනවා,  අපට වි ාං ඡන්ෛ 
සංයාවක් රපශබනවා,  අපි දස්සරහටති බංශආ දන්නවා"  ක යංා 
හිතාශගන කටුතතු කරන්න ගිශයොති,  අශේ රශට්  අනාගතය 
එතර් ු බවාිර ශවන්ශන් නැහැ. අපි හිතන්න ශහොඳ නැහැ,  අපි 
දූපතක ජීවති ශවනවා විතරයි ක යංා.  අපට ජාාතයන්තරය එක්කති 
ගු ශෛු කරන්න සිේශ ශවනවා. අශේ ආර්ථිකය ජාාතයන්තරය 
එක්ක රඳා පවරපනවා.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිකත කාංය අවසානයි. 
 

ගු නිකසෝෂන් කපකර්සා මහයත්ා  
(மொண்புமிகு நிலரொஷன் தபலரரொ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මම කාාව අවසන් කරන්න් මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි. 

ජාාතයන්තරය එක්ක අශේ ආර්ථිකය බැඳී රපශබනවා; සමාජාය බැඳී 

රපශබනවා. ඒ නිසා ඒ ස්බන්ශව අවශානය ශයොුහ කරංා ශ් 

ර ්න දුර ිරග යන්න ශනොදී  විසඳන්න ක යා මා දල්ංා සිටිනවා. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගත් ගාමිකීක වශල්ශබොඩ මන්ත්රීතුමා. ගත් මන්ත්රීතුමනි,  

ඔබතුමාට මිකනිතිතු හයක කාංයක් ශවන් කර රපශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.15] 

 
ගු ගාමිණී වකල්කබොඩ මහයත්ා 
(மொண்புமிகு கொமினி வலலதபொட)  
(The Hon. Gamini Waleboda)  
ශබොශහොම ස්තුරපයි, මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි.  

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි, සැමරීමට පමණක් ශනොශවයි, 
ආරක්ෂා ක රීමට තර් අතීත උත්මයක් සහිත ජාාරපයක් ජීවති ශවන 
රටක් තමයි ශ්රී ංංකාව.  ශ් රශට් පුරා විෛයා කැීක් තුළින් හඳුනා 
ශගන රපශබන්ශන්, හඳුනා ගනිමිකන් රපශබන්ශන්, ජාාරපයකට ශහෝ 
ආගමකට වර්ගවාිරව සංකන එශහම නැතින් ජාාරපයක් ශහෝ 
ආගමක් විනා  ක රීමට උපශයෝගි කරගන්නා ශෛයක් ශනොශවයි 
ක යන කාරණය අප විසින් මතක් කරගන්න ඕනෑ. මානව 
වනෂ්ටාචාරශආ ශ ේෂ වූ ජීවමාන සාක්ක  තමයි ශ් පුරාවිෛයා කැීක් 
මඟින් ශසොයා ගන්ශන්. ශ් කැීක් මඟින් තහවුත් කර ගන්න 
උතිසාහ කරන්ශන් ඒකයි.  එම තතිතිවය වටහා ශනොශගන 
සමාජාශආ එක ශනකා තුළ දවරය වපුරමිකන්,  අවි ්වාසය වර්ශනය 
කරමිකන් ජාාරපවාිර අව යතා, ශේ පාංන අව යතා  දටු කර ගැනීම 
සඳහා ශමවැනි ශයෝජානාවක් දතාම ශකටි කාන න අරුහණු සහිතව 
සාකචරඡා ක රීම සඳහා ශමවැනි උතිතරීතර සභාවකට ශගනැවිති  
රපබීම පිළිබඳව ශ් ශයෝජානාව ශගනා අයට අපශේ අරසාෛය  පළ 
කරනවා. 

මම ශ් කාරණයට අෛාළව ශහොඳ උෛාහරණයක්  ක යන්න්.  
රතිනපුර ිරස්්රික්කශආ බංංශගොඩ රශේ ශආ "කූරගං" නමිකන් පුෛ 
ිනමක් රපශබනවා. එය අුරාශපුර  ශපොශංොන්නත් ුතගවං සිටම  
පුරාවිෛයාතිමක ස්ාානයක් විධියට හඳුනාශගන රපුදණති,  
පු කාන නව ජානාවාස ශවංා,  අභාවයට ගිහිල්ංා රපුදණු 
ස්ාානයක්. වර්තමාන ජානාධිපරප,  ශගෝඨාභය රාජාපක්ෂ මැරපතුමා 
2013ිර ආරක්ෂක ශල්ක්තුමා විධියට දන්නශකොට එම ස්ාානයට 
ගිහිල්ංා,  එම ජානතාවට කත්ණු පැහැිරලි කර දීංා,  එහි පිරංචි 
ශවංා දන්න ජානතාව දවති කර,  පුරාවිෛයා ශෛපාර්තශ්න්තුව 
හරහා එම ස්ාානශආ කැීක් කටුතතු ආර්භ කළා. එහිදී 
ශමොනවාෛ හ්බ වුශඩු? ක්රි.පූ. ශෛවන හා පළුහවන සියවස්වංට 
අයති ශබ ේශ ආගමිකක නටුදන් එතැනින් ශහොයා ගන්න පුළුවන් 
වුණා. එහිදී  ශංන් වි ාං රමාණයක් හ්බ වුණා. කැීක් මඟින් 
ශසොයා ගති ශතොරතුත් ජාාතයන්තරව පිළිගති කාබන් පරීක්ෂාවට 
ශයොුහ කළාට පස්ශසේ,   එම ස්ාානය වසර 15, 163ක් හා වසර 
2, 940ක් අතර රපශබන නටුදන් සහිත භූමිකයක්  බව ගමය වුණා. ඒ 
ස්ාානය  පිළිබඳ ුතශනස්ශකෝශේ අුෛැුම සරපව ජාාතයන්තර 
සහරපකයක් ෛ නිකුති කර රපශබනවා. එම පුරාවිෛයා කැීක් 
ශනොකළා න් ශ් ක යන නටුදන් අපිට ශහොයා ගන්න පුළුවන්ෛ? 
එම නිසා ශ් ශයෝජානාව ශගනා ගත් මන්ත්රීතුමාට අපි මතක් කර 
ශෛන්න කැමැරපයි,   පටු ශේ පාංන අරුහණු දටු කරගන්න ශ් 
පුරාවිෛයා කැීක් ශයොෛා ගන්න එපා ක යංා.  ගත් සමරපතුමනි,  
ශ් ක යන ුහසා බස් නිසා තුහන්නාන්ශසේ කරන ක සිම කැීකමක්  
නතර කරන්න එපා; ජාාරපවාිර,  අවස්ාාවාිරන්ට යට ශවන්නති එපා. 
ඔබතුමා ශ් කැීක් කටුතතු අඩුඩව කරශගන ගිහින් රටට 
සතිත ක යන්න. එතශකොට ජානතාව ඒ සියලු ශේ පිළිගනීවි.  
ශේ පාංන ූ දුවක් කරන්නයි සතැ් අය අෛ ූ ෛාන් ශවන්ශන්.   

එම කූරගං පුෛිනම ගැන මම තව ශෛයක් ක යන්න අව යයි. 
අත හැර ෛාංා රපුදණු කූරගං පුෛිනම අෛ ශවනශකොට දතා ශහොඳ 
තතිතිවයකට ශගනැල්ංා රශට් සමස්ත ජානතාවට වැඳු්-පිදු් 
කරන්න පුළුවන්,  ආගමිකක සෛහී් කටුතතු කරන්න පුළුවන් වන 
ආකාරයට ජාාතයන්තර මශයසා්ානයක් බවට පති කර රපශබනවා. 
අරපගත් ජානාධිපරපතුමාශේති,  මහින්ෛ රාජාපක්ෂ ගත් 
අගමැරපතුමාශේති,  දත්රනිකායික මහානායක හිමිකවත්න්ශේති 
අුමැරපශයන් ුතතුව කූරගං පුෛිනම,  ශනල්ලිගං ජාාතයන්තර 
ශබ ේශ මශයස්ාානය ශගොඩ නැූ  අශේ ශනල්ලිගං නායක 
ස්වාමීන් වහන්ශසේ විසින් වතුරකුඹුශර් ශ්මරතන ස්වාමීන් 
වහන්ශසේට එය පවරංා,  තවදුරටති එහි කැීක් කටුතතු සිදු 
කරමිකන් යන අතරතුශර්ිර ජාතයන්තර මශයස්ාානයක් ව ශයන් එය 
ශගොඩනඟන්නති කටුතතු කර රපශබනවා.  

ගත් සමරපතුමනි,   ශමම මස 28වැනි ෛාට රාම එහි වනංා 
ස්ත්භය රරපෂ්ඨාපනය ක රීම සඳහා ඔබතුමාශේ ු රරපන් ුහල් ගල් 
තැබීමට කටුතතු ූ ෛාන් කර රපශබනවා. අපි ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුරපවන්ත ශවනවා.  ඒ වාශේම  සබරගුහව පළාශති ආඩුක්කාර 
ටික ච් ශකොබ්බෑකක්ව මැරපතුමා වි ාං කාර්ය භාරයක් කරමිකන්,  
ශමම කටුතතු සාර්ාක කර ගැනීම සඳහා මාර්ශගෝපශේ කතිවය 
සංසන බවති මම මතක් කරන්න අව යයි.   දතා ශකටි කාංයක් 
තුළ  කූරගං ඓරපහාසික මශයස්ාානය සංස්කතරපකමය 
ව ශයුති,  පුරාවිෛයාතිමක ව ශයුති,  ආගමිකක ව ශයුති,  
ජාාතයන්තරව පිළිගති,  සංචාරකයන්ට එන්න පුළුවන්,  වැඳු්-පිදු් 
කරන්න පුළුවන්,  ඕනෑම ආගමිකක නායකශයකුට ශහෝ ආගමිකක 
භක්රපශයකුට සවිල්ංා පච්හරණය කරන්න පුළුවන් ස්ාානයක් 
බවට පති ක රීමට අපි බංාශපශරොතිතු ශවනවා. එෛා පුරාවිෛයා 
ශෛපාර්තශ්න්තුවට භාර දීංා,  පුරාවිෛයා ශෛපාර්තශ්න්තුව හරහා  
ශ් කැීක් සිදු ශනොකළා න් ුතශනස්ශකෝවටවති,  අපටවති 
එතැන රපශබන නටුදන් ගැන ෛැන ගන්න හ්බ ශවන්ශන් නැහැ.  
ගත් සමරපතුමනි,   ඔබතුමා වහසි බස්වංට රැවශටන්න එපා. 
ජාාරපවාිර අවස්ාාවාිරන්ට අවස්ාාව ශෛන්නති එපා. අශේ රශට්,  ශ් 
මාතත භූමිකශආ  අශේ ුහතුන් මිකතිතන්ශේ,  අශේ ආිර වාසින්ශේ,  ශ් 
රශට් වනෂ්ටාචාරශආ රපශබන නටුදන් කැීක් කර ඒවා  ජාාරපක 
තංයට පමණක් ශනොශවයි,  ජාාතයන්තර තංයටති අරශගන යන 

599 600 

[ගත් නිශරෝෂන් ශපශර්රා මහතා] 



2021  මාර්තු 24 

කටුතතිත ඔබතුමා සිදු කරන්න ඕනෑ.  මම ශ්  ගත් සභාශේ  
සිටින සියලු ශෛනාට ආරාශනා කරනවා,  පුළුවන් න් ංබන පුන් 
ශපොශහෝ ිරන -මාර්තු 28වැනි ෛා - ශනල්ලිගං නායක ස්වාමීන් 
වහන්ශසේශේ මූලිකතිවශයන් පළාශති දන්න මහජාන 
නිශයෝජිතයින් ස්බන්ශ කරශගන අපි ශ් ආර්භ කරන 
කටුතතිතට සහභාගි ශවන්න ක යංා. අපි දතා වි ාං කර්තවයයක් 
එතැන දටු කරනවා. කූරගං පුෛිනම නැවත ශගොඩ නැඟීශ් 
වයාපතරපය සඳහා සහභාගි ශවන්න ක යංා සියලුශෛනාටම 
ආරාශනා කරමිකන්,  මාහට කාං ශේංාව ංබාදීම ස්බන්ශශයන් 
ඔබතුමාටති ස්තුරපවන්ත ශවමිකන්,  මා නිහඬ  ශවනවා,  මූංාසනාූපඪ 
ගත් මන්ත්රීතුමනි.   

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට පිළිතුත් කාාව,  ගත් විදුර විරමනායක රාජාය 

අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාංයක් රපශබනවා.  

 
[අ.භා. 5.21] 

 
ගු විදුස වික්රමනායක මහයත්ා (ජාතික ේුම  ප්රා ාාංග කලා 

හයා ග්රාක්ය කලා ශිල්ිළ ප්රවර්ධන ක යුතු සාජ අමාත්තුමා) 
(மொண்புமிகு விதுற விக்கிரமநொயக்க - லதசிய மரபுொிமமகள், 

அருங்கமலகள் மற்றும் கிரொமியச் சிற்பக்கமலகள் லமம்பொட்டு 

அலுவல்கள் இரொ ொங்க அமமச்சர்) 
(The Hon. Vidura Wickramanayaka - State Minister of 
National Heritage, Performing Arts and Rural Arts 
Promotion) 
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  අෛ  සභාව කල් තබන 

අවස්ාාශේ ශයෝජානාව දිරච්පති කළ ගත් සිවඥාන් ශ්රීතරන් 

මන්ත්රීතුමා සතුළු අෛහස් ෛැක්වූ සියලු  ගත් මන්ත්රීතුමන්ංා ශවත 

මාශේ ශග රවනීය රණාමය ශ් අවස්ාාශේ පුෛ කරනවා. 

'පුරාවිෛයා' විෂය ක සිම ආගමකට ශහෝ ජාාරපයකට ශහෝ එශසේති 
නැරපන් කඩුඩායමකට ශහෝ සීමා වුණු විෂයයක් ශනොශවයි. 
විශ ේෂශයන්ම ගත් චාල්ස් නිර්මංනාෛන් මන්ත්රීතුමාති,  ගත් 
(ආචාර්ය) ු ශර්න් රාඝවන් මන්ත්රීතුමාති සඳහන් කළ පච්ිර 
පුරාවිෛයාව හරහා ශ් සීමාවලින් එහාට යන්න අපි ංෑස්රපයි. ගත් 
මන්ත්රීවත්නි,  අපි ඔබතුමන්ංා ශවත ිරවන කරන්ශන් මිකට ශමොළවපු 
අතක් ශනොශවයි.  

මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  නාගදීපශආදී තමයි ශමවර 

ජාාරපක ශවසක් උතිසවය  පවතිවන්ශන්. ඊට සමගාමීව ශබ ේශ 

සිේශස්ාාන පමණක් ශනොශවයි,  හින්දු ශකෝවිල් පවා 

රරපසංස්කරණය කරන්න අපි ංෑස්රප කර රපශබනවා. දතාම 

ු විශ ේක  වූ  ශකෝවිල් ශෛකක් පිළිබඳ විශ ේෂශයන්ම මා සඳහන් 

කරන්නට ඕනෑ. ගත් මන්ත්රීවත්නි,  මා ඒවාශආ න් ක යනවා හච්ෛ 

ක යා ශපොඩ්ඩක් අහන්න. ඒවා තමයි,  මනිතිතදං වනව ශකෝවිං 

සහ ශග තාර්ුහදන වනව ශකෝවිං. ඒ ශකෝවිල් ශෛක දතාම 

ු විශ ේක  වූ වාස්තු විෛයාතිමක ශගොඩනැඟිලි. අපි ක සි විශටකති 

ක යන්ශන් නැහැ,  ඒවා ශබ ේශ ශගොඩනැඟිලි,  එශහම නැතින් 

සිංහං අයශේ ශගොඩනැඟිලි ක යංා. අපට ඒවා තහවුත් කරගන්න 

රපශබන රමය තමයි ගශේෂණය. ගශේෂණය හරහා පමණයි 

කාරණා සනාා කරන්න පුළුවන්. එශහම නැතින් ශමොකෛ 

ශවන්ශන්? ඔබතුමන්ංා ක යයි,  ශ්වා හින්දු ආගමිකක ශගොඩනැඟිලි 

ක යංා. ශ් පැතිශතන් තවති කඩුඩායමක් ක යයි,  "නැහැ,  ශ්වා 

ශබ ේශ ශගොඩනැඟිලි" ක යංා. එශහම ශනොකර,  කත්ණු සනාා 

කරගන්න,  ගශේෂණය කරගන්න අවස්ාාවක් ශෛන්න. මතක 

තබාගන්න,  ශ්වා හින්දු ආගමටවති,  ශබ ේශ ආගමටවති අයිරප 

ශේවල් ශනොවන බව. ශ්වා ශංෝකයටම අයිරප ශේවල්. ඒක 

ශහොඳට මතක තබාගන්න. අශේ වනෂ්ටාචාරය ශගොඩනැඟුශඩු 

ශකොශහොමෛ,  ඒ වනෂ්ටාචාරය ශගොඩනැඟීම හරහා අපට හච් ගිය ශහෝ 

වැරැදුණු තැන් ශමොනවාෛ ආිර ශේවල් තමයි අප ශසොයා ගන්නට 

ඕනෑ. අන්න ඒකයි පුරාවිෛයා ශෛපාර්තශ්න්තුශේ කාර්ය භාරය. 

ඒක කරන්න ඕනෑ. ගත් චාල්ස් නිර්මංනාෛන් මන්ත්රීතුමා ක ේවා,  

අක්කර 400ක් - Is it 400 acres, Hon. Member? 

 
ගු චාල් න නිර්මලනාදන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சொள்ஸ் நிர்மலநொதன்) 
(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
Four hundred acres. 

 
ගු විදුස වික්රමනායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு விதுற விக்கிரமநொயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
We will look into that. And I invite all of you to the 

Ministry. We welcome you. 
 
ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   
(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

 
නැඟී සටිකේය. 
எழுந்தொர். 
rose. 

 
ගු විදුස වික්රමනායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு விதுற விக்கிரமநொயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
Yes, Hon. Shritharan? 

 
ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   
(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கலள, நீங்கள் ஓர் 

இனவொதியல்ல; நொன் அமத ஏற்றுக்தகொள்கின்லறன். சிங்கள 

மக்களும் இனவொதத்லதொடு வொழ்கிறவர்களல்ல. ஆனொல், 

இங்கு இதற்கு முன்னர் லபசிய ஒரு தகௌரவ உறுப்பினர் 

லபொன்றவர்கள் சிங்கள மக்கமளத் தங்களுமடய அரசியல் 

நலன்களுக்கொக, தங்களுமடய வொக்குகளுக்கொக 

இனவொதிகளொக மொற்றுகின் றொர்கள். நொன் உங்களிடம் 

விநயமொக ஒரு விடயத்மதக் லகட்கின்லறன். அதொவது, 

மொத்தமற மொவட்டத்திலிருக்கின்ற பஞ்ச ஈச்சரங்களில் 

ஒன்றொன ததொண்டீஸ்வரம் என்கின்ற லகொயில் இன்மறக்கு 

அழிந்துலபொயிருக்கின்றது. அந்த ஆலயத்மத ஏன் இதுவமர 

கொலமும் ஆய்வு தசய்ய முமனயவில்மல?  அநுரொதபுரத்திலல 

103 சிவொலயங்கள் அழிக்கப்பட்ட நிமலயிலிருக்கின்றன. 

25,000 தமிழர்கள் அங்கிருந்து கமலக்கப்பட்டொர்கள். இன்னும் 

அங்கு மீள் குடிலயற்றம் நமடதபறவில்மல; அந்த 

ஆலயங்களும் புனரமமக்கப்படவில்மல. தபொலனறுமவயிலல 

கண்டு பிடிக்கப்பட்ட சிவொலயம் இதுவமர 

ஆய்வுக்குட்படுத்தப் படவில்மல. ஆகலவ, இவ்வொறு ததன் 

பகுதியிலலயிருக்கின்ற மசவ ஆலயங்கமள, தமிழ் 

அமடயொளங்கமள ஆய்வுக்குட் படுத்தொமல், ஏன் வட 

பகுதியில் தமிழர்கள் வொழ்கின்ற இடங்களில், அவர்களுமடய 

பொரம்பொிய இடங்களில் இவ்வொறு வலுக்கட்டொயமொக 

ஆய்வுகமளச் தசய்யலவண்டும்? என்கின்ற ஒரு 

லகள்விதயழுகின்றது.   
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அடுத்ததொக, குருந்தூர் மமலக்கு 400 ஏக்கர் கொணிகமள 

வழங்குமொறு வடக்கு மொகொணத்தினுமடய ஆளுநரொல்கூட 

கமரதுமறப்பற்றுப் பிரலதச தசயலக அதிகொொிகள் கட்டொயப் 

படுத்தப்படுகின்றொர்கள். அதமனவிட, ததொல்தபொருள் திமணக் 

களமும் 400 ஏக்கர் கொணிமயத் தருமொறு கட்டொயப்படுத்து 

கின்றது. இந்தக் கட்டொயப்படுத்தல்கள் ஏன்? இலதலபொல 

நொமளக்கு உருத்திரபுரம் சிவன் லகொயிலில் ஆய்வு முடிந்த 

பின்னர் 1,000 ஏக்கர் கொணிகமளக் லகட்டொலும் ஆச்சொியப் 

படுவதற்கில்மல. நீங்கள் முதலிலல தசொன்ன தகௌதொொிமுமனச் 

சிவன் லகொயில் பல்லவர் கொலத்துக்குொியது;  லசொழர் 

கொலத்திலல கட்டப்பட்ட சிவன் லகொயில். இன்று அது 

அமடயொளங்கமள இழந்து சிமதந்துலபொயிருக்கின்றது.  

இவ்வளவு கொலமும் அந்தக் லகொயிமல மீளக் கட்டுவதற்கு 

அனுமதிக்கவில்மல. நீங்கள் தபௌத்த அமடயொளங்களுக்குக் 

தகொடுக்கின்ற முன்னுொிமமகமள ஏன் ததன் பகுதியிலிருக் 

கின்ற இந்து, மசவ, தமிழ் அமடயொளங்களுக்குக் தகொடுத்து 

ஆய்வு தசய்யொமல், வடக்கிலும் கிழக்கிலும் தமிழர்கள் 

வொழ்கின்ற பிரலதசங்களில் உள்ள தமிழ் அமடயொளங்கள், 

சிவொலயங்கள், மசவ அமடயொளங்கள்மீது கண் மவக்கின் 

றீர்கள்?  அதற்குக் கொரணம் என்ன?  
 

 

ගු විදුස වික්රමනායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு விதுற விக்கிரமநொயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ඒ ගත් මන්ත්රීතුමා නඟනවා 

ර ්නයක්,  අපි ෛකුශඩු ගශේෂණ කටුතතු ශනොකර උතුශර් 

ගශේෂණය කරන්ශන් සයි ක යා. අපට තැනක් නියමයක් හච්හැටි 

ක යන්නට බැහැ. අපි ශ් වන ශකොට ගශේෂණය කළ ුතතු සියලු 

ශේවල් හඳුනාශගන රපශබනවා,  නැ ශඟනහිර අප ගශේෂණය කළ 

ුතතු ශේවල් ශකොපමණ රපශබනවාෛ ආිර ව ශයන්. හැබැයි,  අපි 

තවම ෛන්ශන් නැහැ,  ශ් මහ ශපොශළොව යට ශකොයි තර් ශේවල් 

වැළලිංා රපශබනවාෛ ක යංා. ඒවා මතු කර ගන්නයි අපි උතිසාහ 

කරන්ශන්. උතුශර්ති ඒ වාශේමයි. උතුත් මැෛ පළාශතිති ඒ 

වාශේමයි. ෛකුශඩුති ඒ වාශේමයි. ඒ සෑම තැනකම 

පුරාවිෛයාතිමක සාශක රපශබනවා. අපි එක ශෛයක් මතක තබා 

ගනිුහ. ඒ තමයි,  ශ් රට තර් පුරාවිෛයාතිමක සාශක රපශබන 

ක සිම ර ටක් ශංෝකශආ නැහැ ක යන එක. එය අප සියලුශෛනාශේම 

උත්මයක්. එය ආගමකට ශහෝ ජාාරපයකට පමණක් සීමා වුණු 

උත්මයක් ශනොශවයි. ඒ නිසා අපි සියලුශෛනා එකට එකතු ශවංා 

ඕනෑ ශ් කටුතතු කරන්න. ඒ ගැන මශේ ක සිම තර්කයක් නැහැ. 
 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් සමරපතුමනි,  ඔබතුමාට තවති මිකනිතිතුවක කාංයක් 

රපශබනවා.  
 

 

ගු විදුස වික්රමනායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு விதுற விக்கிரமநொயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගත් සිවඥාන් ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමා මතු කරපු මාතර 

ශකෝවිංති- ගත් මන්ත්රීතුමා,  මාතර ශන්ෛ? Am I correct?  
 

 

ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   
(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
Yes. 
 

 

ගු විදුස වික්රමනායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு விதுற விக்கிரமநொயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
එම ශකෝවිංති අශේ ගශේෂණ කටුතතුවංට එකතු කරන්න,  

රරපසංස්කරණය කරන්න අපි කටුතතු කරනවා. ඒ වාශේම තවති 

ශකෝවිල් රපශබනවා. ශ් වන ශකොට අපි ඒවා හඳුනාශගන 

රපශබනවා,  මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි. ඒ සියල්ං දිරච් 

කාංශආදී රරපසංස්කරණය කරන්නටති,  ගශේෂණ කටුතතු 

කරන්නටති අපි කටුතතු ූ ෛාන් කරශගන යනවා. 
 
 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மொண்புமிகு தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගත් රාජාය සමරපතුමනි,  ඔබතුමාට නියමිකත කාංය අවසානයි. 
 
 

 
 

ගු විදුස වික්රමනායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு விதுற விக்கிரமநொயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
සමාශවන්න,  මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි. මට තව විනාඩි 

ශෛකක් අව යයි. ශමොකෛ,  ගත් ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමා මශේ කාංය 

ගතිතා.  

 
ගු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහයත්ා 
(மொண்புமிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   
(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
Sir, I rise to a point of Order. 

தகௌரவ அமமச்சர் அவர்கலள, இன்று அந்த உருத்திர 

புரத்தில் உள்ள மக்கள் ததொடர்ந்து 3 நொட்களொக 

லவதமனலயொடு அந்த ஆலயத்துக்கு முன்னொல் குந்தியிருக் 

கின்றொர்கள். அவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் 

தசொல்கின்றீர்கள்? தற்கொலிகமொக இமத நிறுத்துகின்றீர்களொ? 

அல்லது நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு வருமகதந்து அந்த 

மக்கலளொடு லபசுகிறீர்களொ? அல்லது அந்த மக்கள் 

சொப்பிடொமல் அந்த இடத்திலலலய இருக்கலவண்டுமொ? நீங்கள் 

எமத எதிர்பொர்க்கின்றீர்கள் என்பமத அந்த உருத்திரபரம் 

சிவனொலயத்மத மமயமொகக் தகொண்ட இந்த ஒத்திமவப்பு 

லவமளப் பிலரரமணக்குொிய உங்களுமடய பதிலிலல 

கமடசியொகத் தயவுதசய்து ததொிவியுங்கள்!  

 
 

ගු විදුස වික්රමනායක මහයත්ා 
(மொண்புமிகு விதுற விக்கிரமநொயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ක සිම ගශේෂණයක් නවතිවන්න අශේ ූ ෛානමක් නැහැ,  ගත් 

මන්ත්රීතුමා. මට සමාශවන්න ඕනෑ! හැබැයි,  ශ් සෑම ගශේෂණයක් 

තුළින්ම අපි මතු කර ගන්න හෛන්ශන් ජාාරපයක ශහෝ ආගමක 

අයිරපය ශනොශවයි. කත්ණාකර ඒ කාරණය ශතිත්් ගන්න. ංබන 

සඳුෛා ෛවස පුරාම අපි අමාතයාං ශආ රැඳී සිටිනවා. පුරාවිෛයා 

ශෛපාර්තශ්න්තුශේ අෛාළ නිංශාච්ුති කැඳවන්න්. මා ආරාශනා 

කරනවා,  "ඔබතුමන්ංා එෛාට එන්න" ක යා. අපි ංෑස්රපයි කාා 

කරන්න. ශමය දතාම ු හෛයලිව ඔබතුමන්ංා ශවත කරන 

ආරාශනාවක්. ඔබතුමන්ංා සියලුශෛනා එන්න. එහිදී 

ඔබතුමන්ංාශේ ර ්න ක යන්න. අපි ඒ ශවංාශේදීම බංුහ,  

ශෛන්න පුළුවන් විසඳුම ශමොකක්ෛ ක යංා.  
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මූංාසනාූපඪ ගත් මන්ත්රීතුමනි,  ශ් ර ්නයට අෛාළ පිළිතුශර් 
දරපච් ශකොටස් හැන්සාඩ්ගත ක රීමට අවසර දල්ංා සිටිමිකන් මා එය 

 වාගත්* කරනවා.  

 ශ් අවස්ාාව ංබාදීම ශවුශවන් මා ඔබතුමාට ස්තුරපවන්ත 

වනවා. ශ් ශයෝජානාව දිරච්පති ක රීම ශවුශවන් ගත් සිවඥාන් 

ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමාටති,  ශ් ශයෝජානාව ස්බන්ශශයන් අෛහස්,  

ශයෝජානා,  ශචෝෛනා දිරච්පති කළ සියලු ගත් මන්ත්රීවත්න්ටති 

මාශේ ස්තුරපය,  රණාමය සහ ශග රවය නැවත වතාවක් 

පිච්නමනවා. 

 

එකල්හි  කේලාව අ.වා. න.30 වූකයන් මූලා නාරූඪ ගු 
මන්ත්රීතුමා විසන් ප්රශයීයනනය කනොවිම ා පාර්ලිකම්න්තුව කල් ත්බන ලදී. 

 

පාර්ලිකම්න්තුව ඊ  අනුකූලව  2021 මාර්තු 2න වන බ්රහය නපතින්දා 
පූ.වා. 10.00 වන කත්ක් කල් ගිකේ ය. 

 
 

அப்தபொழுது, பி.ப. 5.30 மணியொகிவிடலவ மொண்புமிகு  
தமலமமதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொமலலலய 
பொரொளுமன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

 

அதன்படி பொரொளுமன்றம்,  2021 மொர்ச் 25, வியொழக்கிழமம 
மு.ப.10.00 மணிவமர  ஒத்திமவக்கப்பட்டது 

 

 

It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER  adjourned 
Parliament without Question put. 

 
Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Thursday, 

25th March, 2021. 
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————————— 
*  පු නත්කාලකේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 
  

 

  

 

 

  

 

 
 

 

  

 

  

 

   

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

  
 

  

 

  

 
 

 
 

  
 

 
 

 

  



 

 

 

 

 ැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන ුහද්රණය සඳහා ස්වකීය කාාවං නිවැරිර කළ ුතතු තැන් ෛක්වු ච්සි මන්ත්රීන් මිකන් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරිර කළ ුතතු ආකාරය එහි පැහැිරලිව ංකුණු ශකොට,  පිටපත ංැබී ශෛසරපයක් ශනොදක්මවා  

හයැන් ාඩ් සංස්කාරක ශවත ංැශබන ශසේ එවිය ුතතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தமது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் லவண்டும். 
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හයැන් ාඩ් වාර්ත්ා  

කකොෙල න  කපොල්කහයේන්කගොඩ  කුෙපන පාස  අාංක 163 දසන  නථානකයහි ිළහිටි 

සජකේ ප්රවෘත්ති කදපාර්ත්කම්න්තුකේ ිළහිටි සජකේ ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයකයන්  

මිල දී ගත් හයැක. 
 

කමම හයැන් ාඩ් වාර්ත්ාව  www.parliament.lk කවේ අඩවිකයන්  

බාගත් හයැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்லஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமமந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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