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(අශලෝධිත පිටඳත /தறக றதத்ப்தடரது /Uncorrected)

අන්තර්ත ප්රාධහන රුු
ප්රාලසනරට හික පිිතුරරු
ශනොඳළමිණීශම් අයඹ:
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ
රු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ
යප්රාහද :
2012 ශදළම්ඵර් 4 න දින ‗ශදයණ‘ ශේලඳහරන විහද ළඩ
ටවන
ශඳෞේලි භන්ත්රීදන්ශප ඳනත් ශටුම්ඳත් :
රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ ප්රාජහ වර්ධන ඳදනභ (වසථහත
කිරීශම්) – [ශනයන්ජන් වික්රනභසිවව භවතහ] - ඳශමු න ය
කිඹන රදී.

විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත, 2013 - [විසින ශන් ශ දිනඹ]
[ශීර්ඹ 176 (සිවිල් ගුන් ශේහ); ශීර්ඹ 183 (භවජන
ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ටයුුර); ශීර්ඹ 133 (තහක්ණ වහ
ඳර්ශේණ);
ශීර්ඹ
173
(යහජ3 ශභනහයණ
ප්රාතිසවසයණ); ශීර් 181, 328 (පරදහයිතහ ප්රාර්ධන);
ශීර්ඹ 106, 304 (ආඳදහ ශභනහයණ); ශීර් 127, 221
(ම්රු වහ ම්රු ඵතහ); ශීර් 135, 293 (ළවිලි
ර්භහන්ත); ශීර් 153, 286 – 288, 327(ඉඩම් වහ ඉඩම්
වර්ධන); ශීර් 122, 210, 211 (ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස);
ශීර් 180, 289 (සුළු අඳනඹන ශබෝ ප්රාර්ධන); ශීර් 178
(ශඳොල් වර්ධන වහ ජනතහ ුර වර්ධන); ශීර් 116, 298,
300 - 302 (මුඳහය වහ අබ3න්තය ශශශ); ශීර් 185
(විදුලි වශේල වහ ශතොයුරරු තහක්ණ);] - හය බහශේදී
රහ ඵරන රදී.
ල් තළබීශම් ශඹෝජනහ :
ඳ වයක්ණඹ වහ විධිභත් ළඩ පිිතශශක්

தறரண உள்படக்கம்
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2013 : [எதுக்கப்தட்ட இததரம் ரள்]

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள்
ரறதக்க அதற:
ரண்தைறகு டி.ம். ஜத்ண
ரண்தைறகு ஆர். துறந் சறல்ர

சறநப்தைரறக:
2012 டிசம்தர் 4ஆம் றகற ‘த’ அசறல் றர றகழ்ச்சற

ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள்:
னக்ஷ்ன்
சந் ததரர
சதொர அதறறதத்ற
ன்நம்
(கூட்டிகத்ல்) - [ரண்தைறகு தன்ஜன் றக்கறசறங்க] தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டது

[கனப்தை 176 (சறறல் றரண ரசககள்); கனப்தை 183 (க்கள்
தரடர்தை, க்கள் அலுல்கள்); கனப்தை 133 (தரறல்தட்த
றல், ஆரய்ச்சற); கனப்தை 173 (அசரங்க தொகரகத்து,
தசலகப்தை); கனப்தைகள் 181, 328 (றகணத்றநன் ரம்தரடு);
கனப்தைகள் 106, 304 (அணர்த் தொகரகத்தும்); கனப்தைகள்
127, 221 (தரறனரபர் ற்தம் தரறனரபர் உநவுகள்);
கனப்தைகள் 135, 293 (தததந்ரரட்டக் ககத்தரறல்);
கனப்தைகள் 153, 286-288, 327 (கரற, கரற அதறறதத்ற);
கனப்தைகள் 122, 210, 211 (தகுசண ஊடக, கல்);
கனப்தைகள் 180, 289 (சறத ற்தறப் தறர்கள் ஊக்குறப்தை);
கனப்தை 178 (தங்கு அதறறதத்ற ற்தம் ஜணர ரரட்ட
அதறறதத்ற); கனப்தைகள் 116, 298, 300-302 (கூட்டுநவு,
உள்ரட்டு ர்த்கம்); கனப்தை 185 (தரகனத்தரடர்தைகள்,
கல் தரறதட்தறல்)] – குலறல் ஆரப்தட்டது.

எத்றகப்தைப் தறரக:
ண் தரதுகரப்தைக்கரண தொகநசரர் ரகனத்றட்டம்

PRINCIPAL CONTENTS
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
LEAVE OF ABSENCE:
Hon. D.M. Jayaratne
Hon. R. Dumindha Silva
PRIVILEGE:
Political Debate Telecast of 04th December, 2012 on “Derana”
PRIVATE MEMBERS‟ BILLS:
Lakshman Wasantha Perera Community Development Foundation
(Incorporation) - [The Hon. Neranjan Wickramasinghe] - Read
the First time

APPROPRIATION BILL, 2013 [Twentieth Allotted Day]
Considered in Committee - [Head 176 (Civil Aviation); Head 183
(Public Relations and Public Affairs); Head 133 (Technology and
Research); Head 173 (Public Management Reforms); Heads 181,
328 (Productivity Promotion); Heads 106, 304 (Disaster Management); Heads 127, 221 (Labour and Labour Relations); Heads
135, 293 (Plantation Industries); Heads 153, 286-288, 327 (Land
and Land Development); Heads 122, 210, 211 (Mass Media and
Information); Heads 180, 289 (Minor Export Crop Promotion);
Head 178 (Coconut Development and Janatha Estate Development); Heads 116, 298, 300-302 (Co-operative and Internal
Trade); Head 185 (Telecommunication and Information Technology) ]
ADJOURNMENT MOTION:
Comprehensive Programme for Soil Conservation
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ශනුශන්, ඳවත වන් හර්තහ ම්ඵන්ධශඹන් මුඳහය වහ
අබ3න්තය ශශශ ටයුුර පිිතඵ උඳශේල හය බහශේ
හර්තහ භභ ඉදිරිඳත්යමි.

தரரலன்நம்
PARLIAMENT
———————

(i) 2009 ර්ඹ වහ ඳහරිශබෝගි ටයුුර පිිතඵ
අධිහරිශේ හර්ෂි හර්තහ; ව
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(ii) 2008/2009 ර්ඹ වහ ශ්රීය රවහ යජශේ හජජ (විවිධ)
නීතිසත වසථහශේ හර්ෂි හර්තහ.
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ප.බහ. 9.30ට ඳහර්ලිශම්න්ුර රැස විඹ. ථහනහඹුරභහ
රු චභල් යහජඳක් භවතහ] මරහනහරඪ විඹ.
தரரலன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது. சதரரகர்
அர்கள் [ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக கறத்ரர்கள்.

The Parliament met at 9.30 a.m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

බහශම්ඹ භත තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන රදී.
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Ordered to lie upon the Table.

රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ (යහජ3 ම්ඳත් වහ
3හඹ වර්ධන නිශඹෝජ3 අභහත3ුරභහ)
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண - அச
தரறல்தொற்சற அதறறதத்ற தறற அகச்சர்)

பங்கள்,

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of
State Resources and Enterprise Development)

ලිපි ශල්නහදිඹ පිිතළන්වීභ

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED
2011 ර්ඹ වහ මුදල් වහ ක්රනභම්ඳහදන අභහත3හවලශේ යහජ3 3හඳහය
ශදඳහර්තශම්න්ුරශේ හර්ඹ හධන හර්තහ. - [අග්රාහභහත3ුරභහ ව බුේධ ලහන
වහ ආමි ටයුුර අභහත3 රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ශනුට රු දිශන්ස
ගුණර්ධන භවතහ]

බහශම්ඹ භත තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන රදී.
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

රු ථහනහඹුරභනි, යහජ3 ම්ඳත් වහ 3හඹ වර්ධන
ටයුුර පිිතඵ උඳශේල හය බහශේ බහඳතිසුරභහ
ශනුශන්, ඳවත වන් හර්තහ ම්ඵන්ධශඹන් යහජ3 ම්ඳත්
වහ 3හඹ වර්ධන ටයුුර පිිතඵ උඳශේල හය බහශේ
හර්තහ භභ ඉදිරිඳත්යමි.
(i) 2010/2011 ර්ඹ වහ සීභහහිත රවහ ශඳොසශේට්
භහශම් හර්ෂි හර්තහ;

Ordered to lie upon the Table.

(ii) 2010 ර්ඹ වහ ඳයන්තන් ශමිල්ස ම්ඳළනි
ලිමිටඩ්හි හර්ෂි හර්තහ;

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහත3ුරභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ප්රාධහන
වවිධහඹුරභහ)

(iii) 2007 ර්ඹ වහ ශ්රීය රවහ වසත
භණ්ඩරශේ හර්ෂි හර්තහ;

(ரண்தைறகு
டிகரனகப்தை
ரகரனரசரதம்)

றரணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
அகச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் தொற்

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

රු ථහනහඹුරභනි, පුේලි ප්රාහවන ශේහ අභහත3ුරභහ
ශනුශන් භභ 2010 ර්ඹ වහ ජහතිස භනහභන ශොමින්
බහශේ හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.
ශභභ හර්තහ පුේලි ප්රාහවන ශේහ ටයුුර පිිතඵ
උඳශේල හය බහට ශඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ ශඹෝජනහ
යමි.

ර්භහන්ත

(iv) 2010 භහර්ුර 31ළනි දිශනන් අන් ව මුදල් ර්ඹ
වහ බීසීසී රවහ ලිමිටඩ්හි හර්ෂි හර්තහ; ව
(v) 2008 ර්ඹ වහ ශ්රීය රවහ යහජ3 ළවිලි භහශම්
හර්ෂි හර්තහ.

බහශම්ඹ භත තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන රදී.
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Ordered to lie upon the Table.

ශඳත්ම්

தக்கள்

PETITIONS

ප්රාලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question put, and agreed to.

රු වී.ශක්. ඉන්දි භවතහ
(ரண்தைறகு ற.ரக. இந்றக)

(The Hon.V.K. Indika)

උඳශේල හය බහ හර්තහ

ஆரனரசகணக் குல அநறக்கககள்
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
රු රලිත් දිහනහඹ
අභහත3ුරභහ)

භවතහ

(ශෞ3

නිශඹෝජ3

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

රු ථහනහඹුරභනි, මුඳහය වහ අබ3න්තය ශශශ
ටයුුර පිිතඵ උඳශේල හය බහශේ බහඳතිසුරභහ

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් වත
පිිතන්මි.
(1) තවල්ර, ශඵලිඅත්ත ඳහය, අව104/18/1 දයන
සථහනශඹහි ඳදිවික ඩී.ඩබ්ලිේ. භහරනී භවත්මිඹශන්
රළබුණ ශඳත්භ;
(2) රසමුල්ර, න්ශදඵළේද, න්ශතෝරු නිශහි ඳදිවික
ඩබ්ලිේ.එම්. රුණහසිවව භවතහශන් රළබුණ ශඳත්භ;
(3) වම්ඵන්ශතොට, සිරිශඵෝපුය, ඉසුරු නි, අව 6/1 දයන
සථහනශඹහි ඳදිවික හලිව ඳේභතිසර රළබුණ ශඳත්භ;

ඳහර්ලිශම්න්ුර
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சறறல் றரண ரசககள் அகச்சகக் ரகட்ட றணர:

[රු වී.ශක්. ඉන්දි භවතහ]

(4) පිටශෝට්ශට්, නඩුහය ත්ත, ඵළේදහන ඳහය, අව
42/23 දයන සථහනශඹහි ඳදිවික ශියන්තහ චුරයහනි කුශර්
භවත්මිඹශන් රළබුණ ශඳත්භ;

(அ) (i ) இனங்ககறலுள்ப
தரறல்சரர்
றரணறகள்
தறற்சற றதணங்கபறன் ண்றக்கககத்ம்;
(ii ) அவ்ரநரண றதணங்கபறன் ததர்ககபத்ம்;
(iii ) இனங்ககறல் றரணம் ஏட்டுணர் அதறப்
தத்றம் ததற்தக்தகரள்ற்கு ற்தடும் சரசரற
தசனறணத்கத்ம்;

(5) වීයළටිඹ, බුේධිඹභ, සිඹමරහවත්ශතහි ඳදිවික
ඩබ්ලිේ.ජී. සුමිත්රාහ භවත්මිඹශන් රබුණ ශඳත්භ;
(6) අම්ඵරන්ශතොට, රුහුු රිදිඹභ, යමල්මුල්ර ඳදිවික
එච්.ජී. ගුණඳහර භවතහශන් රළබුණ ශඳත්භ; ව

(iv ) இனங்ககக்கு
அசறரண
ண்றக்கககத்ம்;

(7) මුල්කිරිර, ඩර ඳහය, ගිරිභ, අව 38 දයන
සථහනශඹහි ඳදිවික එම්.වී. ශ3හජ භවත්මිඹශන්
රළබුණ ශඳත්භ.

றரணறகபறன்

(v ) தறற்நப்தட்ட, ஆணரல் இனங்ககறல் றரணற
ரகச் ரசகரற்தற்குச் சந்ர்ப்தம் கறகடக்
கர ஞ்சற ரர்கபறன் றகனகத்ம்
அர் இச்சகதக்குத் தரறறப்தரர?

ථහනහඹුරභහ

(ஆ) இன்ரநல், ன்?

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු ශභොවහන් ප්රි)ඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ - ඳළමිණ නළත.

asked the Minister of Civil Aviation:
(a) Will he inform this House -

ඉදිරිඳත් යන රද ශඳත්ම් භවජන ශඳත්ම් පිිතඵ හය
බහට ඳළරිඹ යුුර ඹයි නිශඹෝ යන රදී.

(i) the number of professional pilot training
academies in Sri Lanka;
(ii) the names of those academies;
(iii) the average cost of receiving a pilot licence
in Sri Lanka;
(iv) the number of pilots required for Sri Lanka;
and
(v) the aftermath of the balance students who are
trained but will not get an opportunity to
serve as a pilot in Sri Lanka

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குலவுக்குச் சரட்டக்
கட்டகபறடப்தட்டது.

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

ප්රාලසනරට හික පිිතුරරු

றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

තත්තීඹ ගුන් නිඹමුන් පුහුු කිරීශම් ආඹතන :
විසතය
தரறல்சரர் றரணறகள் தறற்சற றதணங்கள் :
றதம்

PROFESSIONAL PILOT TRAINING ACADEMIES : DETAILS
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1. රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සිවිල් ගුන් ශේහ අභහත3ුරභහශන් ඇස ප්රාලසනඹ - (2)
(අ)

(i)

ශ්රීය රවහශේ ඇතිස තත්තීඹ ගුන් නිඹමුන්
පුහුු කිරීශම් ආඹතන ව3හ ශොඳභණද;

(ii)

එභ පුහුු කිරීශම් ආඹතනර නම් ශර්ද;

(iii)

ශ්රීය රවහ ුරශදී ගුන් නිඹමු ඵරඳත්රාඹක් රඵහ
ළනීභ දවහ ළඹ න හභහන3 විඹදභ
ශොඳභණද;

(iv)

ශ්රීය රවහ වහ අල3 ගුන් නිඹමුන්
ව3හ ශොඳභණද;

(v)

පුහුු රළබ නමුත් ශ්රීය රවහ ුරශ ගුන්
නිඹමුකු ශර ශේඹ කිරීභට අසථහ
ශනොරළශඵන ඉතිසරි ශි3ඹන් ම්ඵන්ධශඹන්
ඇතිස න තත්ත්ඹ ශර්ද;

ඹන්න එුරභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

(b)

If not, why?

රු ගීතහවජන ගුණර්ධන භවතහ (සිවිල් ගුන් ශේහ
නිශඹෝජ3 අභහත3ුරභහ)
(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண
ரசககள் தறற அகச்சர்)

-

சறறல்

றரண

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of
Civil Aviation)

රු ථහනහඹුරභනි, සිවිල් ගුන් ශේහ අභහත3ුරභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රාලසනඹට පිිතුරරු ශදනහ.
(අ) (i)

04.

(ii) (1)
(2)
(3)
(4)

ඒෂිඹන් ඒවිශේන් ශන්ටර්
සී/ ඕඳන් සයිස පිඹය පුහුු (පුේ.) භහභ
සී/ සයිරයින් ඒවිශේන් (පුේ.) භහභ
සී/ ශොසශභොස ඒවිශේන් ර්විස (පුේ.)
භහභ
(iii) පුේලි ගුන් නිඹමු ඵරඳත්රාඹක් රඵහ ළනීභ වහ
හභහන3 විඹදභ - රුපිඹල් රක් 10
හජජ ගුන් නිඹමු ඵරඳත්රාඹක් රඵහ ළනීභ වහ
හභහන3 විඹදභ - රුපිඹල් රක් 35
(iv) නිලසිකත ප්රාහල කිරීභ අඳවසුඹ.
(v) සිවිල් ගුන් ශේහ අධිහරිඹ භඟින් නිකුත් යනු
රඵන අන්තර් ජහතිස භට්ටශම් ඵරඳත්රා ශවේුරශන්,
එභ ඵරඳත්රාරහීනන්ට ගුන් ශේහ ක්ශේත්රාශේ
ජහත3න්තය භට්ටශම් රැකිඹහ රඵහ ළනීශම් වළකිඹහ
ඳතී.
(ආ) ඳළන ශනොනඟී.
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, අඳ හශප යටට ශම් විශලේ
ක්ශේත්රාඹක්. Service industry එ ඉතහභත් ඉක්භනින්
වර්ධනඹ ශමින් ඹන අසථහ ශම් ආඹතන දිරි න්හ ගුන්
නිඹමුන් පුහුු යන්න පුළුන් විධිශේ ළඩ පිිතශශක් මීට
ළඩිඹ ක්රිුඹහශීව  ඇතිස යන්ශන් නළත්ශත් ඇයි කිඹහ භභ
ඔඵුරභහශන් අවනහ.

රු ගීතහවජන ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

අද දින ඳළළත්ශන විහදශේදී, ශම් අුරරු ප්රාලසනඹට ඔඵුරභහට
උත්තයඹක් රළශබ්වි කිඹහ භහ විලසහ යනහ. විශලේශඹන්භ ශම්
ICAO වවිධහනඹ භඟින් ගුන් නිඹමුන්ශප අල3තහ පිිතඵ
මීක්ණඹක් ය තිසශඵනහ. ඒ අනු සිවිල් ගුන් ශේහ
අධිහරිඹ විසින් ශභභ ළඩ පිිතශශ දළන් ක්රිුඹහත්භ යමින්
සිටිනහ. ඔඵුරභහ අහ ඇතිස ප්රාධහන ප්රාලසනඹට භහ පිිතුරරු රඵහ දී
තිසශඵනහ.
ගුන් ශේහ ක්ශේත්රාශේ ශදරක් ඳනසදහව විතය
අල3තහක් තභයි ශභොවුන් විසින් 2015 සිට 2030 දක්හ
අල3තහ වළටිඹට ඳළවළදිලි යරහ තිසශඵන්ශන්. ඒ අනු තභයි
එභ ළඩ පිිතශශ ඉදිරිඹට ක්රිුඹහත්භ කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්ුර
න්ශන්.

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භහ හිතන්ශන් ශම් යශට් තභත් simulators ඇතිස යරහ නළවළ.
ඔඵුරභහශප අභහත3හවලඹට මීට ඩහ විධිභත් ශම් ම්ඵන්ධශඹන්
ක්රිුඹහත්භ න්නට ඵළරි ඇයි? භහ හිතන්ශන් භහරදියින,
ඳහකිසතහනඹ ව ඵවපරහශේලඹටත් simulators නළවළ. නමුත්
ඒහ ශම් යටට ශන්හ ළනීභට ක්රිුඹහත්භ නහ නම්, ශ්රීය
රවහශේ භූශෝව ඹ සථහනත වීභ අනු ඒ භඟින් ශරොකු මුදල්
ප්රාභහණඹක් ශම් යටට උඳඹහ න්නටත් පුළුන් ශයි කිඹරහ භහ
විලසහ යනහ. ඇයි ඒ යන්නට ඵළරින්ශන්?
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ගුන් ශතොටුශඳොශ භඟ තත් අවුරුදු 50ක් අපි භයනහ. එඹ
ගුන් ක්ශේත්රාශේ තත් ඩඉභක්. ගුන් ඹහනඹට මලි
ගුන් නිඹමුන් යුර 6ක් ඳභණ අල3 ශනහ. ඒ අල3තහ
පුයන්න තභයි අද ශන ශොට ඒ පුහුු වහ ව මලි ළඩ
පිිතශශ ක්රිුඹහත්භ ය තිසශඵන්ශන්. දළනටභත් ඒ සඹවක්රීවඹ
පුහුු ඹන්ත්රාඹ එශර රඵහ ශන, simulation ඹන්ත්රාඹත් රඵහ
ශන ඒ ටයුුර ශශයනහ. ඒ ඳශමුශනි simulation ඹන්ත්රාඹ.
ශදළනි එටත් අඳ භන් යන්න ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. ඒ
නිහ භහින්ද ිකන්තනඹ අනු ශේශීඹ නිඹමුන් වළකිතහක් ඳභජන්
ශඹොදහ ළනීශම් ඳයභහර්ථශඹන් යුුර අඳ ශම් ළඩ පිිතශශ
ක්රිුඹහත්භ යනහ.

ථහනහඹුරභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඳහල් ශභයින් ළරරිශේ සිට ශම් ශද ඵරහ සිටිනහ.
ඔඵුරභහශප පිිතුරය අනු ඒ දරුන්ට අනහත ඵරහශඳොශයොත්ුර
තිසඹහ න්න පුළුන්.

යජයට භහධ3ශේදීන් වහ නිහ : ක්රනභශේදඹ

ஜட்ட ஊடகறனரபர்கலக்கு வீடுகள் : தொகநக
HOUSES FOR MEDIA PERSONNEL IN RAJARATA :
METHODOLOGY

1950/‘11

2. රු බුේධි ඳතිසයණ භවතහ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස අභහත3ුරභහශන් ඇස ප්රාලසනඹ - (1) :
(අ)

(i)

2012 ර්ශේ අනුයහධපුය දිසත්රිගක්ශේ,
ඔඹහභඩු ප්රාශේලශේ ඳළතිස දළඹට කිරුශ ජහතිස
ප්රාදර්ලනඹට භහමී යජයට ප්රාශේලශේ
භහධ3ශේදීන් 15 ශදශනකුට නිහ ඉදි යදීශම්
ළඩටවනක් ඳළතිස ඵත්;

(ii)

නිහරහීනන් ශතෝයහ ළනීශම්දී විනිවිදබහඹකින්
ශතොය ටයුුර ය ඇතිස ඵට භහධ3ශේදීන්
ශචෝදනහ යන ඵත්;

රු ගීතහවජන ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண)

එුරභහ දන්ශනහිද?

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

එභ ශඹෝජනහ පිිතඵ අපි රහ ඵරහ, එඹ ක්රිුඹහත්භ
කිරීභට ත වළකි පිඹය කුභක්ද ඹන්න ඔඵුරභහත් භඟ හච්ඡහ
යරහ ක්රිුඹහත්භ යන්නට අපි රෆසතිසයි.

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ආ)

(i)

එභ නිහ හිමිඹන් ශතෝයහ ළනීභ වහ
අනුභනඹ ශ ක්රනභශේදඹ ශර්ද;

(ii)

ඉවත ළඩටවන භඟින් භහධ3ශේදීන්ට නිහ
රඵහ දීශම්දී අහධහයණඹක් සිදු වී ඇත්නම්, එභ
තත්ත්ඹ නිළයදි කිරීභට ටයුුර යන්ශන්ද;

(iii)

එශර ටයුුර යන්ශන් නම්, ඒ වහ ශඹොදහ
න්නහ ක්රනභශේදඹ ශර්ද;

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, භශප ුරන්ළනි අුරරු ප්රාලසනඹ ශභඹයි.
රු නිශඹෝජ3 ඇභතිසුරභනි,
ශ්රීයරන්න් ආඹතනශේ ගුන්
නිඹමුන් 324ක් සිටිඹහට ඒ ප්රාභහණශඹන් 165ක් ඳභණ සිටින්ශන්
විශේශිඹන්. ඇයි අශේ රහවකි තරුණඹන්ට ශම් අසථහ රඵහ
ශදන්ශන් නළත්ශත්? ඒ අඹශනුත් ළඩි පිරික් සිටින්ශන්, ඹ
අවුරුදු 60ට, 65ට ළඩි අඹයි. අඳ එහි ශනක් ඇතිස යරහ
අශේභ තරුණ තරුජඹන්ට ශම් අසථහ රඵහ ශදන්ශන් නළත්ශත්
ඇයි කිඹන එ භහ ශම් අසථහශේ දී අවනහ.

රු ගීතහවජන ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ඒ ප්රාලසනඹටත් පිිතුරය ලශඹන් භට කිඹන්නට තිසශඵන්ශන්
ශභඹයි.
අපි රඵන 7ළනිදහට ගුන් ක්ශේත්රාශේ සිඹක්
භයනහ. 1962 දී ආයම්බ වුු න ඵණ්ඩහයනහඹ ජහත3න්තය

ඹන්න එුරභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?
தகுசண ஊடக, கல் அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i )

2012ஆம் ஆண்டில் அதரதைம் ரட்
டத்றன் எரடு தறரசத்றல் கடததற்ந
"ரசத்துக்கு குடம்" ரசற கண்கரட்சறத்டன்
இகந்ரக ஜட்ட தறரசத்றன் 15
ஊடகறனரபர்கலக்கு வீடுககப அகத்துக்
தகரடுக்கும் ரகனத்றட்டதரன்த கட
ததற்நதன்தகத்ம்;

ඳහර්ලිශම්න්ුර
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[රු බුේධි ඳතිසයණ භවතහ]

(ii ) வீடு தததர்ககபத் தரறவுதசய்கறன்நரதரது
தகறங்கத் ன்கற்ந றத்றல் தசனரற்நற
த்ள்பரக
ஊடகறனரபர்கள்
குற்நஞ்
சரட்டுகறன்நணர் ன்தகத்ம்
அர் அநறரர?
(ஆ) (i )

ரற்தடி வீடு தததணர்ககப தரறவுதசய்ற்
கரகப்
தறன்தற்நப்தட்ட
தொகநக
ரது
ன்தகத்ம்;

(ii ) ரற்தடி ரகனத்றட்டத்றன்தோனம் ஊடகறனர
பர்கலக்கு வீடுககப ங்குகறன்நரதரது அலற
தும் இடம்ததற்நறதப்தறன் அந்றகனககச்
சலர்தசய்ற்கு
டடிக்கக
டுப்தரர
ன்தகத்ம்;
(iii ) அவ்ரத டடிக்கக டுக்கப்தடுதணறல்,
அற்கரகப்
தன்தடுத்ப்தடும்
தொகநக
ரதன்தகத்ம்
அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ) இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Mass Media and Information:
(a) Is he aware that (i) a programme to construct houses for 15
media personnel in Rajarata area was
implemented concurrently with the Deyata
Kirula National Exhibition held in
Oyamaduwa in Anuradhapura District in
2012; and
(ii) the media personnel level allegations that
action has been taken without transparency in
selecting recipients of houses?
(b) Will he inform this House (i) the methodology adopted to select the
recipients of those houses;
(ii) whether measures will be taken to correct the
situation, if any injustice has been caused in
providing housing for media personnel
through the aforesaid programe; and
(iii) the methodology that will be adopted in the
event of taking such measures?
(c) If not, why?
රු ශශවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ (ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස
අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன - தகுசண ஊடக,
கல் அகச்சர்)

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of Mass Media
and Information)

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රාලසනඹට පිිතුරය ශභශේයි.
(අ)

(i)

එළනි ළඩටවනක් ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස
අභහත3හවලඹ භඟින් ක්රිුඹහත්භ ය ශනොභළත.

(ii) අදහශ ශනොශේ.
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(ආ) (i) අදහශ ශනොශේ.
(ii) අදහශ ශනොශේ.
(iii) අදහශ ශනොශේ.
(ඇ) අදහශ ශනොශේ.

රු බුේධි ඳතිසයණ භවතහ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹුරභනි, භශප ඳශමුශනි අුරරු ප්රාලසනඹ
ශභඹයි.
රු ඇභතිසුරභනි, යජයට භහධ3ශේදීන්ශප වභඹ ව නුය
රහවිශේ නිදවස භහධ3 ඳදනභ කිඹන ආඹතන ශද එක්යි ශම්
ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ය තිසශඵන්ශන්. 2012 ශර් ඔඹහභඩු ප්රාශේලශේ
ඳළතිස දළඹට කිරුශ ප්රාදර්ලනඹට භහමී නිහ ශොඩ නඟහ
න්න ශභොනභ ආහයඹත් උදවුක් දුන්ශන් නළවළ කිඹරහද
රු ඇභතිසුරභහ වන් යන්ශන්?

රු ශශවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ

(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

රු භන්ත්රීදුරභනි, එශවභ ළඩටවනක් ශම් අභහත3හවලඹ
භඟින් ක්රිුඹහත්භ ශරහ නළවළ. ක්රිුඹහත්භ ශශේ නළවළ.

රු බුේධි ඳතිසයණ භවතහ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ඇභතිසුරභනි, භශප ශදළනි අුරරු ප්රාලසනඹ ශභඹයි.
ප්රාහශේශීඹ භහධ3ශේදිනුත් අභහත3හවලඹ ඹටශත් ලිඹහඳදිවික
ශනහ. ඔවුන්ටත් වළඳුනුම් ඳතක් නිකුත් ශනහ. ශම් ප්රාහශේශීඹ
භහධ3ශේදීන් ඉරක් යශන ශනත් අභහත3හවලඹකින්
ශභශවභ ළඩටවනක් ක්රිුඹහත්භ වුශණොත් භවය විට ශම්
වළඳුනුම් ඳත බහවිත යමින් ඔවුන්ශප අනන3තහ ශඳන්නහ. ඒ
නිහ ඔඵුරභහ දළනුත් ශනත් අභහත3හවලඹකින් එශවභ
ක්රිුඹහභහර්ඹක් ශන තිසශඵනහද?

රු ශශවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ

(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

භභ දළනුත් එශේ ශරහ නළවළ.

රු බුේධි ඳතිසයණ භවතහ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹුරභනි, භශප ුරන්ළනි අුරරු ප්රාලසනඹ ශභඹයි.
රු ඇභතිසුරභනි, අභහත3හවලඹ ප්රාහශේශීඹ භහධ3ශේදීන්ටත් laptops
රඵහ දීභක් සිදු ශහ. ඒ ප්රාහශේශීඹ භධ3ශේදීන්ට laptops රඵහ
දීශම්දී ප්රාහශේශීඹ ජන භහධ3 වම් ශශයහි අධහනඹ ශඹොමු ය
ත්ශත් නළවළ කිඹන හයණඹ වළභ දිසත්රිගක්ඹභ ප්රාහශේශීඹ ජන
භහධ3ශේදීන්ශප වම් භුර යනහ. අපි දන්නහ, අශේ
විභධ3ත ප්රාතිසඳහදන ඳහ ශදන ශොට ලිඹහඳදිවික මිතිස වයවහ
තභයි ශදන්න ඕනෆ කිඹරහ.

ථහනහඹුරභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

පිිතුරශයන් ඳළන නඟින ශදඹක් ළන අවන්න.

රු බුේධි ඳතිසයණ භවතහ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

Laptops ප්රාහශේශීඹ භහධ3ශේදීන්ට රඵහ දීශම්දී අභහත3හවලඹ
අනුභනඹ යපු නිර්ණහඹඹ ශභොක්ද?
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( i ii ) கர்ப்தறறத்
ரய்ரர்கலக்கரண
சறகறச்கச
றகனம்
அகக்கப்தட்டு
அற்கரண
அசறரண
உதகங்கள்
ங்கப்
தட்டுள்பணர;

රු ශශවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ

(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ශඵොශවොභ ඳළවළදිලියි. අදහශ ආඹතනරට ඹම් කිසි ප්රාභහණඹක්
ශන් යරහ තිසබුණහ. ඒ අදහශ ආඹතනලින් තභයි ඒ අඹශප නහභ
ශල්න ත්ශත්. ඒ අනුයි ක්රිුඹහත්භ ශශේ. ශත්රීශම්දී
අභහත3හවලඹ කිසිභ ක්රිුඹහලිඹට ම්ඵන්ධ වුශණ් නළවළ. එඹ
ම්පර්ණශඹන්භ බහය දුන්ශන් ඒ අදහශ ආඹතන ප්රාධහනීන්ටයි.

( i v ) சத்றசறகறச்கசக் கூடங்கள் ரதரன்ந ணறத்து
ரண
கூதகள் பறச்சலரக்கம் தசய்ப்தட்
டுள்பணர;
( v ) ரதரதுரண அபவு உதகங்கலம் தந்துப்
ததரதட்கலம் உள்பணர;

තිසසභවහයහභ මලි ශයෝවර : ඳවසුම්
ළඩිදියුු කිරීභ

( v i ) சுத்ம் ரதணும்ததரதட்டு சுற்நரடகன குத்
கத்து அற்கு அசறரண டிகரல்
தரகுறகள் அகக்கப்தட்டுள்பணர

றஸ்மயரர ஆர கத்றசரகன :
சறகபறன் ரம்தரடு
TISSAMAHARAMA BASE HOSPITAL : UPGRADING OF
FACILITIES
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ன்தக அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i )

2363/‟12

3. රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

( i i ) ஆர கத்றசரகனதரன்தக்கு அசற
ரண தரகனரதசற றகனதரன்த இற்கந
க அங்கு றதப்தடறல்கனதன்தகத்ம்

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශෞ3 අභහත3ුරභහශන් ඇස ප්රාලසනඹ - (1):
(අ) මලි ශයෝවරක් ශර උස යන රද තිසසභවහයහභ
ශයෝවර ුරශ,

(ආ)

றஸ்மயரர கத்றசரகனறல் ற்ரதரது
உள்ப
டிகரல்
தரகுறறல்
தடங்குக்
குடம்தறகள் தனரக உள்பணதன்தகத்ம்;

அர் அநறரர?
(இ) றஸ்மயரர
கத்றசரகனறன்
இந்த்
ரகப்தரடுககப றர்த்றதசய் வ்பவு கரனம்
டுக்குதண அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

(i)

ලර3හහයඹ, ශල් ඵළවකු, එක්ස කියණ අවලඹ
ව යහඹනහහය ඳවසුම් සථහපිත ය තිසශබ්ද;

(ii)

ඊ.සී.ජි. රඵහ න්නහ න තහක්ජ උඳයණ
තිසශබ්ද;

(ஈ)

(iii)

ළබිනි භේරුන් වහ ිකකිත්හහයඹක් ඉදි
ය ඊට අල3 උඳයණ ඳඹහ තිසශබ්ද;

asked the Minister of Health:

(iv)

ලර3හහය ළනි විශලේෂිත ඒ හයුභනඹ
ය තිසශබ්ද;

(v)

ප්රාභහණත් තයම් උඳයණ වහ ශඵශවත් ්රක3
තිසශබ්ද;

(vi)

පිරිසිදුබහඹ රැකීභ වහ ඳරියඹ ස ය ඒ
වහ අල3 හනු ඳේධතිස ඉදිය තිසශබ්ද;

ඹන්න එුරභහ වන් යන්ශනහිද?
(i) තිසසභවයහභ ශයෝවශල් දළනට ඳතිසන හනු
ඳේධතිස ුරශ ඵහුර ශඩවගු කීටඹන් සිටින
ඵත්;
(ii)

මලි
ශයෝවරට
අල3
දුයථන
භධ3සථහනඹක් ශම් නශතක් එහි සථහපිත ය
ශනොභළතිස ඵත්;

இன்ரநல், ன்?

(a) Will he state whether (i)

an operating theatre, a blood bank, an Xray unit and laboratory facilities have been
established;

(ii)

new technical equipment required for
obtaining ECG is available;

(iii) a clinic has been established for expectant
mothers and the required equipment has
been supplied;
(iv) special units such as operating theatres
have been air-conditioned;
(v)

එුරභහ දන්ශනහිද?
(ඇ) තිසසභවයහභ ශයෝවශල් ශභභ අල3තහන් පුයහව භට
තන හරඹ ශර්ද ඹන්න එුරභහ ශභභ බහට
දන්න්ශනහිද?
(ඈ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?
சுகரர அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) ஆர கத்றசரகனரகத் தொர்த்ப்தட்டுள்ப
றஸ்மயரர கத்றசரகனறல்,
( i ) சத்றசறகறச்கசக்கூடம், இத் ங்கற, க்ஸ் கறர்
தறரறவு ற்தம் ஆய்வுகூட சறகள் ரதறக்கப்
தட்டுள்பணர;
( i i ) ஈ.சல.ஜற. தததற்கரண வீண தரறல்தட்த
உதகங்கள் இதக்கறன்நணர;

adequate equipment
available; and

and

drugs

are

(vi) the environment has been prepared to
ensure cleanliness and the drain system
required for this purpose has been
constructed;
in the Tissamaharama Hospital which has been
upgraded as a base hospital ?
(b) Is he aware that (i)

(ii)

dengue larvae are found in abundance in
the existent drain system of the
Tissamaharama Hospital; and
a telephone centre required for a base
hospital has still not been established
there ?

ඳහර්ලිශම්න්ුර
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[රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ]

(c) Will he inform this House the time be taken to
meet these requirements of the Tissamaharama
Hospital ?
(d) If not, why?
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க )
(The Hon. Lalith Dissanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, ශෞ3 අභහත3ුරභහ ශනුශන් භහ
එභ ප්රාලසනඹට පිිතුරය ශදනහ.
(අ)

(i)

ඔේ.

(ii)

ඔේ.

(iii) ශභභ ශයෝවශල් සතිසහහයඹක් සථහපිත ය
ඇතිස අතය පර් ප්රා වහ ඳසු ප්රා හඹන
ක්රිුඹහත්භ ශේ.
(iv) ලර3හය වහ භධ3 හයු මීයණ ඳේධතිසඹ
සථහපිත කිරීභට අල3 ටයුුර ශම් න විට
ම්ඳහදනඹ ය ඇත.
(v)

ප්රාභහණත් ඖධ ඇතිස අතය නිර්වින්දන
උඳයණ හිඟඹන් ඇතිස නමුත් ඒහ රඵහ
ළනීභට ටයුුර යමින් ඳතී.
(vi) ඔේ.
(ආ)

(i)

ශඩවගු භර්දනඹට අල3 පිඹය තත්හව න
ශන ඇත.

(ii)

ශභභ ශයෝවශල් දුයථන ඳේධතිසඹක් ඇතිස අතය
එඹ ළඩිදියුු කිරීභට අල3 ටයුුර
ම්ඳහදනඹ යමින් ඳතී.

(ඇ)

අදහශ ශනොශේ.

(ඈ)

ඳළන ශනොනඟී.
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විශලේඥ වද3යශඹක්, ප්රා වද3යශඹක්, හයි ශයෝ
විශලේඥ වද3යශඹක්, ඒ හශපභ ලර3 වද3යශඹක්
ඉන්නහ. භධ3 හයු මීයණ ඳේධතිසඹ රඵහ දීභ වහ දළනට
අල3 ටයුුර ය තිසශඵනහ. ඒ ටයුුර නිභ වුණහභ ශම්
ටයුත්ත යන්න පුළුන් කිඹරහයි භහ හිතන්ශන්. රු
භන්ත්රීදුරභනි, theatresරට ඹන්ශන් central A/C එක්.
ලර3හහය ුරනභ ම්පර්ණශඹන් ආයණඹ න විධිඹට තභයි ඒ
ටයුත්ත යන්න ඕනෆ. දළනට ඒ වහ ප්රාතිසඳහදන ඳඹහ, ඒ
ටයුුර ආයම්බ යරහ, ළඩ යශන ඹනහ. ඒ ඉතහභ
ඉක්භනින් අන් යන්න ටයුුර යනහ. රු භන්ත්රීදුරභනි,
ඔඵුරභහත් දන්නහ, රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිසුරභහ ශෞ3
ඇභතිසුරභහ වළටිඹට හිටපු හරශේ -2011- ශයෝවල්රට ශඵදහ දීභ
වහ ගිරන් යථ, ඒ හශපභ ශජනශර්ටය ශන්වහඹ කිඹහ. නමුත්
ඡන්ද හරශේ හින්දහ එුරභහ 2011 දී ඒහ ශඵදුශේ නළවළ. ඳසශේ
ඔඵුරභහ ඒ ශඵදුහ "ජන සුඹ" කිඹරහ නම් එශවභ වරහ.
ඔඵුරභහ ඒ ළන දන්නහ ඇතිස ශන් ඉතිසන්. අපි ඳවසුම් ශදනහ.

රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

2011 දී එක්ත් ජහතිස ඳක් ආණ්ඩුක් බිහි වුශණ් නළවළ.
රු ථහනහඹුරභනි, භහ න්න, භභ ශම් ඔඵුරභහට ශඹොමු
යන්නම්. භභ භශප ඳශමුළනි අුරරු ප්රාලසනඹ විධිඹට ඇහුශේ
ශඵොශවොභ ළදත් ප්රාලසනඹක්. රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඇහුශේ
ශම්යි. දළනට ලර3හහයඹක් තිසබුණහට ලර3හහයශඹන්
ක්රිුඹහත්භ න්ශන් අය local anesthesia වයවහ ක්රිුඹහත්භ න
ලර3 ර්භ ඳභණයි.
ඒ කිඹන්ශන් සථහයි නිර්වින්දනඹ වයවහ ක්රිුඹහත්භ න
ලර3ර්භ ඳභණයි. General anaesthesia, ඒ කිඹන්ශන් සිහි
ට්ටරහ ක්රිුඹහත්භ යන ලර3 ටයුුර ක්රිුඹහත්භ ශන්ශන්
නළවළ. ශභොද, නිර්වින්දන උඳයණඹක් -general anaesthetic
machine එක්- නළතිස නිහ. රු ථහනහඹුරභනි, භශප
ඳශමුළනි අුරරු ප්රාලසනඹ වළටිඹට භභ ඇහුශේ ඒයි. ඒට රක්
50ක්, 60ක් ඳභණ තභයි ළඹ ශන්ශන්. භභ එුරභහශන් අවපු
ප්රාලසනඹට උත්තය ශදන්න කිඹන්න, රු ථහනහඹුරභනි.

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ
රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹුරභනි, ශභභ ශයෝවර පිහිටහ තිසශඵන්ශන්
ඔඵුරභත්, භභත් නිශඹෝජනඹ යන භළතිසයණ ශොට්ඨහශේයි.
භශප ඳශමුළනි අුරරු ප්රාලසනඹ ශභඹයි. ශභභ ශයෝවශල් ශම් න
විට නිර්වින්දන උඳයණ ඳවසුම් නළවළ.
ලර3හහය ඳවසුම් තිසබුණහට දළනට ක්රිුඹහත්භ න්ශන්
සථහයි නිර්වින්දනඹ ඳභණයි. ඒ කිඹන්ශන්, local anaesthesia.
නමුත් general anaesthesia ශවත් සිහි නළතිස ය යන ලර3
ක්රිුඹහහයම් යන්න නිර්වින්දන උඳයණඹක් නළවළ.
නිර්වින්දන උඳයණඹක් වහ ළඹ න්ශන් රුපිඹල් රක්
50ක්, 60ක් හශප මුදරක්. භහ ශනුශනුත්, රු ථහනහඹුරභහ
ශනුශනුත් භහ අවන්න ළභළතිසයි, තිසසභවහයහභ මලි
ශයෝවරට ඒ නිර්වින්දන උඳයණ රඵහ ශදන්න ටයුුර යන්ශන්
දහද කිඹරහ.

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, දළනටභත් ශභභ ශයෝවශල් ලර3හහය
ුරනක් තිසශඵනහ. ඒ ුරන අතරින් කුඩහ ලර3හහයඹ ක්රිුඹහත්භ
ශනහ. දිනට ළත්ම් 25ක් විතය යනහ. ලර3
වද3යශඹකුත් ඉන්නහ. ඒ හශපභ ශම් ශයෝවශල් ශභහ ශයෝ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, එුරභහත් ශෞ3 නිශඹෝජ3 ඇභතිස
ශරහ හිටිඹහ. භභත් දළනට ශෞ3 නිශඹෝජ3 ඇභතිස ලශඹන්
ටයුුර යනහ. ඳශමුළනි හයණඹ ශභඹයි. මුලින්භ
ලර3හහයඹ ආයම්බ යන්න ඕනෆ. ලර3හහය ුරනක් ආයම්බ
යරහ තිසශඵනහ. ශම් ලර3හහය ුරශනන් ශේඹ ඳඹන්න ඕනෆ.
කුඩහ ලර3හහයඹට අපි ලර3 වද3රුන් ඳඹරහ තිසශඵනහ.
කුඩහ ලර3හහයශේ ඒ ටයුුර ශශයනහ. දිනට ලර3ර්භ
25ක් යනහ. ශභුරභහශප දළනුභ අනු general anaesthetic
machine එක් විතයක් දීරහ ශම් ටයුුර යන්න ඵළවළ. හයු
මීයණ ඳේධතිසඹ තිසශඵන්න ඕනෆ. ශම් ටයුුර දළනට ඳශහත්
බහත්, ශෞ3 අභහත3හවලඹත් භළදිවත් ශරහ ය ශන ඹනහ.
එ ඳහයට ශම් කුඩහ ශයෝවල් මලි ශයෝවල් ඵට ඳත් යන්න
ඵළවළ. ඳශමු යන්ශන් විශලේඥ වද3 ශේහ රඵහ දීභයි. ඊට
ඳසශේ විශලේඥ වද3යඹහට අල3 ඳවසුම් ටි රඵහ
ශදන්න ඕනෆ. ක්රනමි පිඹයක් අනු ශභඹ ඉදිරිඹට ශන ඹන්න
ඕනෆ. ශභුරභහ කිඹන විධිඹට එ ඳහයට නිර්වින්දන ඹන්ත්රාඹ
විතයක් ඒ සථහනඹට රඵහ දීරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ. හයු මීයණ
ඳේධතිසඹක් රඵහ දුන්නහට ඳසශේ තභයි ඒ theatre එශක් ටයුුර
ආයම්බ යන්න පුළුන් ශන්ශන්. ඒහ ක්රනමි රඵහ ශදනහ.
එුරභහත් ඒ හරශේ ශෞ3 නිශඹෝජ3 අභහත3යඹහ ශරහ
හිටිඹහ. අපි අයන් දීපු ඵඩු ටි තභයි තමුන්නහන්ශේ "ජන සුඹ"
කිඹරහ ශඵදරහ දුන්ශන්.
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රු භන්ත්රීදුරභනි, ක්ජ ශම් ටයුුර යන්න ඵළවළ. ශම්
සිඹලු ශේත් තිසශඵන්න ඕනෆ. තිසසභවහයහභ ශයෝවර තිසශඵන්ශන්
අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ ව ථහනහඹුරභහ සිටින ප්රාශේලශේ.
එුරභන්රහ දන්නහ, ශම් ළඩ ටයුුර ශොශවොභද සිදු න්ශන්
කිඹන එ. ශම් ටි ටි ශන්න ඕනෆ. එ ඳහයට සිඹල්රභ
යන්න ඵළවළ. ශභොද, ශෞ3 ශේහශේ දී භහන ම්ඳත
ළදත් නහ. ඒ ප්රාධහනභ ශේ දීරහ තිසශඵනහ. ලර3 වද3රු,
විශලේඥ වද3රු වතය ශදශනක් ශම් ප්රාශේලඹට දීරහ
තිසශඵනහ. ශභහ ශයෝ ම්ඵන්ධ විශලේඥ වද3යඹකු, VOG
ශශනකු, VP ශශනකු, surgeon ශශනකු රඵහ දීරහ
තිසශඵනහ. තමුන්නහන්ශේ ඒ අඹ යන්න. මලි ශේල් දීරහ
තිසශඵනහ.
ඒ surgeon දළනට කුඩහ theatre එශක් දිනට ලර3 ර්භ
25ක් යනහ. ඉුරරු ඳවසුම් රඵහ දුන්නහභ ඉුරරු ලර3 ටයුුර
ආයම්බ යන්න පුළුන්. තමුන්නහන්ශේ අුරරු ප්රාලසනඹක් අවරහ,
ඒ ළන අඳශප අධහනඹ ශඹොමු යවීභ ළන භභ සුරතිසන්ත
නහ. ශම් සිඹලු ශේ එ ඳහයටභ යන්න අභහරුයි ශන්. නමුත් ඒ
වහ අල3 හර්ථ පිඹයක් අයශන තිසශඵනහ.

රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹුරභනි, භභ දන්ශන් නළවළ, ඔඵුරභහ ඒ පිිතුරය
ළන ුරටු නහද කිඹරහ. ඔඵුරභහ ුරටු නම් භභත් ුරටුයි.
භශප ශදන අුරරු ප්රාලසනඹ රු ථහනහඹුරභනි.

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ුරන්න අුරරු ප්රාලසනඹට ඹන්න.

රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹුරභනි, භශප ශදන අුරරු ප්රාලසනඹට අසථහ
ශදන්න.

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ුරන්න අුරරු ප්රාලසනඹට අසථහ ශදන්නම්.

රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භශප ඳශමු අුරරු ප්රාලසනඹට වරිඹට උත්තය දුන්ශන් නළවළ ශන්.
භභ ඒ ඳළවළදිලි ය ළනීභක් ය ත්ශත්.

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශභශවභ යන්න ගිශඹොත් ඳළඹ බහඹභ ශදන්න ශනහ.
ුරන්න අුරරු ප්රාලසනඹ අවන්නශෝ.

රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භට අසථහ ශදන්න.

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවොයි, අවන්න.
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රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹුරභනි, නිශඹෝජ3 අභහත3ුරභහශප උත්තයශඹන්
එුරභහ ප්රාහල ශහ, ලර3ර්භ ක්රිුඹහත්භ යන්න සිඹලුභ
ඳවසුම් තිසශඵනහයි කිඹරහ. භශප ශදන අුරරු ප්රාලසනඹ වළටිඹට
භභ අවන්න ළභළතිසයි, රු නිශඹෝජ3 ඇභතිසුරභනි, රු
ථහනහඹුරභහ නිශඹෝජනඹ යන තිසසභවහයහභ ආනශේ
මලි ශයෝවශල් -

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ටි අල3 නළවළ. ප්රාලසනඹ අවන්න.

රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශවොයි. භභ නිශඹෝජ3 අභහත3ුරභහශන් අවන්න ළභළතිසයි,
තිසසභවහයහභ මලි ශයෝවරට වද3 හයු ඳේධතිසඹක් නළවළ. ඒ
කිඹන්ශන් ශරඩහට ඔක්සිජන් ශදන්න wall oxygen නළවළ,
medical gas නළවළ. භධ3 ජීහනුවයණ ඒඹක් - Central
Sterilization Unit එක්- නළවළ. විබීජ නළතිස යන
ළඩටවනක් නළවළ. රුණහයරහ ඔඵුරභහ භට කිඹන්න,
ශරඩහට ඔක්සිජන් රඵහ ශදන්නට හයු ඳේධතිසඹක් ශනොභළතිස
තළන, ලර3 ර්භ ක්රිුඹහත්භ යන්ශන් ශොශවොභද කිඹහ.

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, ශභුරභහශප ශම් අුරරු ප්රාලසනඹ ප්රාධහන
ප්රාලසනඹට අදහශ නළවළ. භන්ත්රීදුරභහ ශම් ළන ශනභ ප්රාලසනඹක්
අවන්න. එතශොට භභ ඒට උත්තයඹක් ශදන්නම්. [ඵහධහ
කිරීභක්] නළවළ, භධ3 ජීහනුවයණ ඳේධතිසඹ ළන අවරහ
තිසශඵන්ශන්. අශනක් ඒහ අවරහ නළවළ. ශනභ ප්රාලසනඹක්
අවන්න, භභ ඒට උත්තය ශදන්නම්. සිඹලු ශයෝවල් ළන
ශතොයුරරු ශනළල්රහ උත්තය ශදන්නම්.

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

වරි, ඉක්භන් යන්න. විනහඩි 10යි තිසශඵන්ශන්.

රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹුරභනි, භශප ුරන්ළනි අුරරු ප්රාලසනඹ ශභඹයි.
භහ නිශඹෝජනඹ යන තිසසභවහයහභ ආනශේ මලි ශයෝවශල්
ලර3හහය භධ3 හයු මීයණ ඳේධතිසඹක් - central ventilation
system එක්- නළවළ. ඒ ජීහුවයණඹට අතිස ළදත්. ඒ
හශපභ ශනොශම්ර ශදරු ඒශේ ප්රාභහණත් incubators නළවළ.
ශම් ආලසචර්ඹත් ශ්රීය රවහශේ ශෞ3 ම්ඳන්න ශේලඹක් ශොඩ
නඟන ළඩටවන ඹටශත් -ඔඵුරභන්රහ යහඹක් වළදුහ,
ශඵොශවොභ ශවොයි. Airport එක් වදහ ශන ඹනහ, ශඵොශවොභ
ශවොයි- මිනිසසු ජීත් යන්නට තිසසභවහයහභඹට ශෞ3
ඳවසුම් රඵහ ශදන්ශන් දහද?

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ශඵොශවොභ නහටු ශනහ.
ශභොද, ශවේුර? අවුරුදු වශඹන් ඳසශේ ශවෝ ශභුරභහ අලුත්
තනුරයකුත් ඇතිස යරහ තිසශඵනහ. ඒ තභයි, "ඉල්ලුශේ නළත්නම්

ඳහර්ලිශම්න්ුර
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(ஆ) (i )

[රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ]

භභ ඉල්රන්නම් ජනහධිඳතිස අශේක්" කිඹන තනුරය. ඒ අලුත්
තනුරයක්. රු භන්ත්රීදුරභනි, තමුන්නහන්ශේ ඳසු ගිඹ එක්ත්
ජහතිස ඳක් ම්ශම්රනශේදී ඒ තනුරය ශම් යශට් ඇතිස ශහ.
ඒත් ශවොයි. "ඉල්ලුශේ නළත්නම් භභ ඉල්රන්නම් ජනහධිඳතිස
අශේක්ඹහ" වළටිඹට ඔඵුරභහට භහ උත්තය ශදනහ. ඇත්ශතන්භ
ලර3හහය හයු මීයණ ඳේධතිසඹ ළන භහ උත්තයඹ දුන්නහ.

ரற்கூநப்தட்ட சுந்ற றண றரறல் டணக்
ககனஞர்கபரக
த்கணரதர்
கனந்து
தகரண்டரர்கள் ன்தகத்ம்;

( i i ) சுந்ற றண றர கடததற்ந றணத்றல்
அர்கலக்கு தலகடந் உவுப் ததரறகள்
ங்கப்தட்டர ன்தகத்ம்;
( i ii) அவ்ரதநணறன் அவ்வுறகண ங்கறர்
ரர் ன்தகத்ம்;
( i v ) அந் டணக் ககனஞர்கலக்கு ங்கப்தட்ட
தலகடந் உவுக்குப் தறனரக ரற்த
லர்றகண ங்குது தரடர்தரக டுக்கப்
தட்ட டடிக்கக ன்ண ன்தகத்ம்

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සුරතිසයි. වළඵළයි අඩු ඳහඩු ශොඹහ ඵරරහ ඉක්භනට
ඉටු ය ශදන්න.

( v ) அந் ங்குணதக்கு ரற்கூநற உவுக்கரண
அதப்தல் கட்டகபக ங்கறர் ரர்
ன்தகத்ம்;

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

( v i ) தலகடந்
உறகண
ங்கறக
தரடர்தரக டுக்கப்தட்ட டடிக்கக ன்ண
ன்தகத்ம்

ශවොභයි.

அர் இச்சசகதறல் குநறப்தறடுரர?

2012 නිදවස දින උශශර : නර්තන ශිල්පීන්
2012 சுந்ற றண றர : டணக் ககனஞர்கள்
INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS 2012 : PERFORMING
ARTISTES
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4. රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

යහජ3 ඳරිඳහරන වහ සශේල ටයුුර අභහත3ුරභහශන් ඇස
ප්රාලසනඹ - (1) :
(අ) අනුයහධපුයශේ ඳළතිස 2012 නිදවස දින උශශශල්
නර්තන වහ ඉදිරිඳත් ව ශිල්පීන් ශතෝයහ නු රළබුශේ
ය ආඹතනඹන්ශන්ද ඹන්න එුරභහ වන්
යන්ශනහිද?
(ආ)

(இ) இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Public Administration and Home
Affairs:
(a) Will he state the names of the institutions from
which the artistes, who performed dances at the
Independence Day Celebrations -2012 held in
Anuradhapura, were selected ?
(b) Will he inform this House (i)

the number of persons who took part in the
dances performed at the aforesaid
Independence Day Celebrations;

(ii)

whether they have been provided with
rotten food parcels on the date on which
the Independence Day Celebrations were
held;

(i)

ඉවත වන් නිදවස උශශශල් නර්තන වහ
වබහගි ව පිරි ශොඳභණද;

(ii)

නිදවස දින උත්ඹ ඳළතිස දින ඔවුන්ට නයක්
ව ආවහය ඳහර්ල් රඵහ දී තිසශබ්ද;

(iii)

if so, of the name of the food supplier;

(iii)

එශේ නම්, එභ ආවහය ළඳයුම්රු වුරුන්ද;

(iv)

(iv)

එභ නර්තන ශිල්පීන්ට රඵහ දුන් නයක් ව
ආවහයඹ ශනුට විල්ඳඹක් රඵහ දීභ
ම්ඵන්ධශඹන් ත් ක්රිුඹහභහර් ශර්ද;

the action taken to provide alternative food
stuffs in place of the rotten food provided
to the aforesaid dancers;

(v)

the name of the person who ordered the
aforesaid food from the aforesaid supplier;
and

(vi)

the action taken with regard to the
provision of rotten food?

(v)

එභ ළඳයුම්රුට එකී ආවහය ඇණවුභ රඵහ දුන්
පුේරඹහ වුරුන්ද;

(vi)

නයක් ව ආවහය රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් න්නහ
ක්රිුඹහභහර් ශර්ද;

ඹන්න එුරභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?
ததரது றர்ரக, உள்ரட்டலுல்கள் அகச்சகக் ரகட்ட
றணர:
(அ) அதரதைத்றல் கடததற்ந 2012 சுந்ற றண
றரறல் கனந்துதகரண்ட டணக் ககனஞர்கள் ந்
றதணத்றலிதந்து
தரறவுதசய்ப்தட்டரர்கள்
ன்தக அர் குநறப்தறடுரர?

(c)

If not, why?

රු විජඹ දවනහඹ භවතහ (යහජ3 ඳරිඳහරන වහ සශේල
ටයුුර නිශඹෝජ3 අභහත3ුරභහ)
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க உள்ரட்டலுல்கள் தறற அகச்சர்)

ததரது

றதரக,

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public
Administration and Home Affairs)

රු ථහනහඹුරභනි, යහජ3 ඳරිඳහරන වහ සශේල ටයුුර
අභහත3ුරභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රාලසනඹට පිිතුරය ශදනහ.
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(අ) ඔේ.

වසතතිස වහ රහ ටයුුර අභහත3හවලඹ ඹටශත්
ඳහරනඹ න ප්රාහශේශීඹ වසතතිස භධ3සථහනලින්
නර්තන ණ්ඩහඹම් - 21
අධ3හඳන අභහත3හවලශේ
ණ්ඩහඹම් - 10

(ඳහල්ලින්)

නර්තන

උුරරු භළද ඳශහත් වසතතිස ශදඳහර්තශම්න්ුර නර්තන
ණ්ඩහඹම් - 01
අනුයහධපුය දිසත්රිගක් ශල්ම්යඹහශප අක්ක්ණඹ ඹටශත්
(අනුයහධපුය
දිසත්රිගක්ශේ
රහඹතන)
නර්තන
ණ්ඩහඹම් - 05
වුනිඹහ දිසත්රිගක් ශල්ම්යඹහශප අක්ක්ණඹ ඹටශත්
(වුනිඹහ දිසත්රිගක්ශේ රහඹතන) නර්තන ණ්ඩහඹම්
- 05
(ආ) (i)

(ii)

නර්තන ණ්ඩහඹම් වහ වබහගි ව ශිල්පීන්
ව3හ
- 1,940
ශේල නිරඳණ ශිල්පීන් ව වහඹ
ණ්ඩහඹම්ර පිරි

-

මුළු ණන

- 2,855

915

ආවහය ළඳයුම්රුන් අතරින් එක් ළඳයුම්රුශකු විසින් 2012.02.02 දින ඳඹන රද
ආවහය ඳහර්ල් 500න් ශොට දිහ ආවහය භඟ
රඵහ දුන් භහළු නයක් තිසබ ඵට ඳළමිජලි රළබී
තිසශබ්.

(iii) ශර්ුහ ශක්ටර්ස, අව 291/3, සුදර්ලන භහත,
භහරශබ්.
(iv)

(v)

ආවහය නයක් ව ඵට ඳළමිජලි රළබුු
ළඳයුම්රුශප ආවහය ඳහර්ල් ඉත් ශොට ඒ
ශනුට නළත ආවහය ඳහර්ල් රඵහ ශන
නර්තන ශිල්පීන්ට රඵහ දීභට ටයුුර යන රදී.
2012 නිදවස භරු උශශරට වබහගි ව නර්තන
ශිල්පීන්ට ආවහය ළඳයීභට ළඳයුම්රුන් ශතෝයහ
ළනීභට ප්රාම්ඳහදන ක්රිුඹහ ඳටිඳහටිඹට අනුකර මිර
ණන් ළවීභ සිදු විඹ. අනුරරු ඳවත නම්
වන් නිරධහරින්ශන් ළදුම්රත් ප්රාම්ඳහදන
මිටු විසින් ළඳයුම්රුන් ශතෝයහ න්නහ රදී.
එභ මිටු ශභශේයි.
බහඳතිස - එස.එම්. භන් ඵන්දුරශේන භවතහ,
ප්රාහශේශීඹ ශල්ම් - නළශඟනහිය නුයම් ඳශහත
හභහජි - යවජනී අතඳත්ුර මිඹ,
ශජ3සඨ වහය ශල්ම් - වසතතිස වහ රහ
ටයුුර අභහත3හවලඹ
හභහජි - එන්.එම්.එස.ඩී.බී. රුණහතිසර භවතහ,
ණහධිහරී - ප්රාහශේශීඹ ශල්ම් හර්ඹහරඹ,
නළශඟනහිය නුයම් ඳශහත
හභහජි - ඩී.එම්. යත් බුේධදහ භවතහ,
හර්මි නිරධහරි - ප්රාහශේශීඹ ශල්ම් හර්ඹහරඹ,
නළශඟනහිය නුයම් ඳශහත
රඵහ දීභට නිඹමිත ව ආවහය ඳහර්ල් ප්රාභහණඹ
ව3හශන් ළඩි වීභ නිහ අභ මිර ණන්
ඉදිරිඳත් ශොට තිසබ ළඳයුම්රුන්ට තනි
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ම්පර්ණ ආවහය අල3තහ පුයහව භට ශනොවළකි
ඵළවින් සිඹලු ළඳයුම්රුන් වහ හච්ඡහ ශොට
හධහයණ මිර එඟතහට ඳළමිණීශභන්
අනුරරු ළඳයීභට ඳවසු න ඳරිදි සිඹලු
ළඳයුම්රුන්ට ආවහය ඇණවුම් බහය ශදන රදී.
ඒ අනු ශර්ුහ ශක්ටර්ස ආඹතනඹටද ආවහය
ළඳයීභට ඇණවුම් බහය ශදන රදී.
(vi) 2012.02.02 දින ශර්ුහ ශක්ටර්ස ආඹතනඹ
විසින් ළඳය ආවහය ඳහර්ල් ඳන්සිඹඹට මුදල්
ශවීභ අත් හිටුන රදී.

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ශම් විසතය ඔඵුරභහ ශඟට
ශනළල්රහ ශඳන්න්නම්. කුඩහ දරුශෝ 3,000ක් ඳභණ පිරිට
නයක් ව ආවහය ඳහර්ල් රඵහ දී තිසශඵනහ. ආවහය ඳහර්ල් 500
ථහ ශඵොරුක්. එක් එක් ආඹතන විසින් ඉදිරිඳත් ශ
ඳළමිජලිර පිටඳත් භශප ශඟ තිසශඵනහ. රු ථහනහඹුරභනි,
3,000ට ඩහ ළඩි පිරිට එභ ආවහය ඳහර්ල් රඵහ දී
තිසශඵනහ.

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒ ශඵොරුක් කිඹරහ කිඹන්න තමුන්නහන්ශේට ඵළවළ.
ශොශවොභද දන්ශන්?

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

භශප ශඟ ශතොයුරරු තිසශඵනහ.

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

එශවභ නම් ඒ ප්රාලසනඹක් ආහයශඹන් අවන්න.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ තභයි භභ කිඹන්ශන්. ෆභ ඳළට් 500ක් ශනශභයි නයක්
ශරහ තිසබුශණ්. රු ථහනහඹුරභනි, හභහන3 ක්රනභශේදඹට
අනු ශහ නම්, භවජන ශෞ3 ඳරීක්රුන්ට පර් දළනුම්
දීභක් යරහ ඔවුන් ඒහ ඹම් කිසි විධිඹ ඳරීක්ණඹට රක්
යරහ තභයි රඵහ ශදන්ශන්. නමුත්, ඒ ක්රනභශේදඹ එතළනදී
අනුභනඹ ශශේ නළවළ. ඒ නිහ නයක් ව ෆභ ශඳොඩි දරුශෝ
ෆහ. එශවභ ෆහට ඳසශේ ශරොකු ප්රාලසන ණනහකුත් ඇතිස
වුණහ. ඒ දරුන්ශප අම්භරහ විසින් එව ශතොයුරරුත් අපි ශඟ
තිසශඵනහ. ඒ නිහ භභ කිඹන්න ළභළතිසයි, ශභයි 3,000ක් විතය
ඇවිල්රහ නිදවස උශශරක් කිඹරහ එක් ඳත්න ශොට ඒ
යන්න ඹම් කිසි ක්රනභශේදඹක් තිසශඵනහ කිඹරහ.
රු නිශඹෝජ3 ඇභතිසුරභනි, ඒ නිහ රුණහයරහ ඔඵුරභහ
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශොඹරහ ඵරරහ, නළත ශම් හශප
තත්ත්ඹක් ඇතිස ශනොශන්න, ඒ ෆභ ඳළට් දුන් අඹ පිිතඵත්,
එභ භණ්ඩරඹ පිිතඵත් ඹම් කිසි විධිඹ විනඹහනුකර
ක්රිුඹහභහර්ඹක් න්න අල3යි. එශවභ නළත්නම් මීට ඳසශේ
අනුයහධපුයශේ ඔඹ හශප ශදඹක් ශනොය ඉන්නයි තිසශඵන්ශන්.

ඳහර්ලිශම්න්ුර
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சுகரர அகச்சகக் ரகட்ட றணர:

රු විජඹ දවනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஜ யரக்க)

(அ) (i )

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

රු භන්ත්රීදුරභනි, දළනුම් දීරහ තිසශඵන විධිඹට ෆභ ඳහර්ල්
500 හශප ප්රාභහණඹ තභයි ළටලු තිසබිරහ තිසශඵන්ශන්. ඒ
වහ මුදල් ශවීභත් නත්රහ ඒ ම්ඵන්ධ අල3 ටයුුර
ක්රිුඹහත්භ යරහ තිසශඵනහ. ඉදිරිශේදී එශවභ ළටලුක් ඇතිස
ශනොශන්න අල3 පිඹය න්නහ.

( i i ) ணர கலத்துகந தறரச சுகரர ரசககள்
தறப்தரபர் அலுனகம் ற்தம் கலத்துகந
சுகரரக் கல்ற றதணம் ஆகறற்நறன்தோனம்
றதகறக்கப்தடுகறன்ந
ஆஸ்தத்றரறகபறன்
சறகறச்கசப் தறரறவுகள், கர்ப்தறறகள் ற்தம்
ரய்ரர்கலக்கரண சறகறச்கச தறரறவுகள், தடங்கு
எறப்தைக் கதத்றட்டங்கள் ரதரன்ந ரசககள்
தரறக்கப்தட்டுள்பண ன்தகத்ம்;

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවොයි, ශවොයි. ශඵොශවොභ සුරතිසයි.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශඵොශවොභ සුරතිසයි.

( i ii ) இது
தரடர்தரகச் சுகரர அகச்சுக்கு
றடங்கள் தொன்கக்கப்தட்டரதரறலும் இது
க லர்வு ங்கப்தடறல்கன ன்தகத்ம்

ශෞ3 ශේහ නිරධහරි තනුරරු පුයේඳහඩු : ලුතය
දිසත්රිගක්ඹ
சுகரர ரசக உத்றரரகத்ர் தற
தற்நறடங்கள் : கலத்துகந ரட்டம்

VACANCIES FOR HEALTH SERVICE OFFICERS : KALUTARA
DISTRICT

2963/‟12
5. රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ශෞ3 අභහත3ුරභහශන් ඇස ප්රාලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

(ii)

(iii)

ලුතය දිසත්රිගක්ඹ ුරශ
භවජන ශෞ3
ඳරීක්, ඳවුල් ශෞ3 ශේහ නිරධහරිනි,
යහඹනහහය නිරධහරි, ඖධශේදී, ඳවුල්
ශෞ3 උඳශේල ඹන තනුරරු වහ නිරධහරි
හිඟඹක් ඳතිසන ඵත්;
එභ නිහ ලුතය ප්රාහශේශීඹ ශෞ3 ශේහ
අධ3ක් හර්ඹහරශඹන් ව ලුතය ශෞ3
විද3හඹතනශඹන් ඳහරනඹ න ශයෝවල්ර
හඹන, ර්බණී වහ භහතත හඹන, ශඩවගු භර්දන
3හඳතතිස ආදී ශේහ අඩහශ වී ඇතිස ඵත්;
ඒ පිිතඵ ශෞ3 අභහත3හවලඹට රුු
ඉදිරිඳත් ශද ශභශතක් විඳුභක් රඵහ දී
ශනොභළතිස ඵත්;

அர் அநறரர?
(ஆ)

(i ) கலத்துகந ரட்டத்றல் ற்ரதரது ரரன
குநறப்தறடப்தட்ட சுகரர ரசக உத்றரர
கத்ர்
தறகபறல்
றனவுகறன்ந
தரத்
தற்நறடங்கபறன்
ண்றக்கக
த்கண
தன்தகத்ம்;
( i i ) அந் ரட்டத்றல் ரற்தடி தறகபறல்
ற்ரதரது ரசகறல் ஈடுதட்டுள்ப உத்றரரகத்
ர்கபறன் ண்றக்கக த்கணதன்தகத்ம்;
( i ii ) குநறத் உத்றரரகத்ர்கலக்கரண தற்நறடங்
ககப றப்தைற்கரக டடிக்கக டுப்தரர
ன்தகத்ம்
அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

( இ) இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Health:
(a) Is he aware that (i)

there is a scarcity of officers for the posts of
Public Health Inspector, Family Health
Midwife, Laboratory Officer, Pharmacist,
Family Health Instructor in Kalutara
District;

(ii)

services such as clinics, maternity and
pregnancy clinics and dengue eradication
projects in hospitals managed under the
office of Regional Health Services Director
of Kalutara and the Institute of Health in
Kalutara, have been disrupted due to the
aforesaid reason; and

එුරභහ දන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ලුතය දිසත්රිගක්ඹ ුරශ ශම් න විට ඉවත
වන් ශෞ3 ශේහ නිරධහරි තනුරරුර
ඳතිසන මුළු පුයේඳහඩු ව3හ ශොඳභණද;

(ii)

එභ දිසත්රිගක්ඹ ුරශ ඉවත නිරඹන්හි ශම් න
විට ශේශේ ශඹදී සිටින නිරධහරින් ව3හ
ශොඳභණද;

(iii)

අදහශ නිරධහරින්ශප පුයේඳහඩු පියවීභ වහ
ටයුුර යන්ශන්ද;

ඹන්න එුරභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

கலத்துகந ரட்டத்றல் ததரதுசண சுகரரப்
தரறரசரகர்,
குடும்த
சுகரர
ரசககள்
உத்றரரகத்ர், ஆய்வுகூட உத்றரரகத்ர்,
தந்ரபர், குடும்த சுகரர ஆரனரசகர் ஆகற
தறகபறல்
உத்றரரகத்ர்
தற்நரக்குகந
றனவுகறன்நதன்தகத்ம்;

(iii) a solution has not yet been given irrespective
of the fact that the Ministry of Health has
been informed regarding this matter?
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(b) Will he inform this House (i)

of the total number of vacancies for the
aforesaid health service officers in Kalutara
District at present;

(ii)

of the number of officers of the aforesaid
posts, who are presently serving in the
district mentioned above; and

(iii)

whether steps will be taken to fill the relevant
vacancies?

(c) If not, why ?

න්නටයි ඕනෆ. නමුත් විලහර ප්රාභහණඹකින් ළඩි ශරහ
තිසශඵනහ. ඒට ප්රාධහන ශවේුරක් තභයි භවජන ශෞ3
ඳරීක්රුන්ශප හිඟඹ. ඒ නිහ ශම් නිරධහරින් ඳත් යන්න
ටයුුර යනහද, ඳත් යන හරහනු කුභක්ද කිඹරහ
අවන්නට ළභතිසයි. රු ථහනහඹුරභනි, භහ මීට ශඳයත් ශම්
හශප ප්රාලසන ඇහුහ. ඒ ප්රාලසන අවරහ අවුරුේදක් ගිහින් නළත
අවනශොටත් ඒ තත්ත්ඹභයි තිසබුශණ්. ශම් විධිඹට පිිතුරරු
දුන්නහට ඒහ ක්රිුඹහත්භ ශරහ නළවළ. උදහවයණඹක් තභයි
වදත් ළත්ම් පිිතඵ භහ අවපු ප්රාලසනඹ.

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශම් අවපු ප්රාලසනඹට පිිතුරය?

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, රු ශෞ3 අභහත3ුරභහ ශනුශන්
එභ ප්රාලසනඹට භහ පිිතුරරු ශදනහ.
(අ) (i)

ඔේ. ඳවුල් ශෞ3 උඳශේල ශර තනුරයක්
ශනොභළත.

(ii)

දළනට හර්ඹ භණ්ඩරඹ අභිශප්රාේයණඹ යමින්
ශේහ ඳත්හශන ඹනු රළශබ්.

(iii)

2012 ශර්දී ශෞ3 ශේහ නිරධහරි තනුරරු
වහ න ඳත්වීම් රඵහ දී ඇතිස අතය, එහිදී භවජන
ශෞ3 ඳරීක් නිරධහරින් 40 ශදශනක්, ඳවුල්
ශෞ3 ශේහ නිරධහරිනිඹන් 85 ශදශනක්,
ඖධශේදීන් 6 ශදශනක් ලශඹන් ඵසනහහිය ඳශහත්
බහට අනුයුක්ත ය ඇත.

(ආ) (i) ව (ii)
තනුරය

2434

දළනට සිටින
ව3හ

පුයේඳහඩු
ව3හ

45

09

භවජන ශෞ3 ශවද ශොයුරිඹ

20

02

ඳවුල් ශෞ3 ශේහ නිරධහරිනි

382

31

යහඹනහහය ශිල්පි

26

01

ඖධශේදී

24

05

භවජන ශෞ3 ඳරීක්

(iii) ඉවත තනුරරු පුහුු තත්තීන් (Technical
Categories) න අතය ඒහශේ පුහුු අන් ව
ඳසු ඳතිසන පුයේඳහඩු පියවීභට ටයුුර යනු
රළශබ්.
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.
ඳවුල් ශෞ3 නිරධහරින් වහයසිඹ ණනක් රඵන ශර්
පුහුු අන් යනහ. එවිට පුයේඳහඩු පුයන්න
පුළුන්.

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, එශවභ සිේධ ශරහ නළවළ. අපි දළන්
ශෞ3 අභහත3හවලඹට විලහර ලශඹන් ශේඹන් ඵහ ශන
තිසශඵනහ. අදහශ තනුරරු වහ උස ශඳශ විබහඹ භත් අඹ Zscore අනුඳහතඹ අනු ඵහ ළනීභ වහ ළට් යරහ, ම්මු
ඳරීක්ණත් ඳත්හ ශන ඹනහ. ඳවුල් ශෞ3 ශේහ
නිරධහරින් දළනටභත් පුහුු වහ ඵහ ශන තිසශඵනහ.
අවුරුදු එවභහයකින්, ශදකින් ඒ පුහුු අන් වුණහභ ඔවුන්
ඳත් යන්න පුළුන්. ඹම් අඩු ඳහඩුක් තිසශඵනහ. නමුත් ශම්
ශේහර ඒ විධිශේ දුඵරතහක් ඇතිස ශරහ නළවළ. ඒ හශපභ
ශඩවගු භර්දනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඉතහ සුවිශලේ ව ළඩ පිිතශශක්
ක්රිුඹහත්භ ය ශන ඹනහ. ශයෝගීන්ශප ව3හ ළඩි වුණත්
භයණ ව3හ අඩු ශරහ තිසශඵනහ. මුල් අසථහට ඩහ,
ශයෝගීන් මිඹ ඹෆභට ඉඩ ශනොදී එඹ ඳහරනඹ ය ශන මිඹ ඹන
ව3හ අඩු ය ශන තිසශඵනහ. ශභහි තිසශඵන්ශන් ඳරියඹ වහ
ම්ඵන්ධ ටයුත්තක්. ඒ නිහ ශම් වහ ජනතහශප
වශඹෝඹත් අල3යි.

ඹහන්ඔඹ හරිභහර් 3හඳතතිසඹ : විසතය

ரன் ஏர லர்ப்தரசணத் றட்டம் : றதம்
YAN-OYA IRRIGATION PROJECT : DETAILS
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6. රු ශයෝසි ශේනහනහඹ භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற)ரரவ ரசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහත3ුරභහශන්
ඇස ප්රාලසනඹ - (1) :
(අ)

(i)

ඹහන්ඔඹ හරිභහර් 3හඳතතිසඹ ක්රිුඹහත්භ කිරීභ
වහ ආධහය රඵහ දුන් යට ශර්ද;

(ii)

එභ 3හඳතතිසඹ වහ එභ යශටන් රළබුු ආධහය
මුදර ශොඳභණද;

(iii)

ඒ ශනුශන්
ශොඳභණද;

(iv)

ආයම්බ ශ දිනඹ ව එහි ඉදි කිරීම් අන්
කිරීභට නිඹමිත දිනඹ ශර්ද;

(v)

ශභභ 3හඳතතිසඹ ුරිතන් ප්රාතිසරහබ රඵන ඳවුල්
ව3හ ව හරි ජර ඳවසුම් රඵන කුඹුරු
ඉඩම් ප්රාභහණඹ ශොඳභණද;

රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

රු ථහනහඹුරභනි, එ අුරරු ප්රාලසනඹයි තිසශඵන්ශන්.
2011 ර්ශේ ලුතය ප්රාශේලශේ ශඩවගු ශයෝඹට ශොදුරු වුණ
ප්රාභහණඹ 1416යි. 2012 ශනොළම්ඵර් භහඹ නවිට ඒ ප්රාභහණඹ
2602 දක්හ ළඩි වී තිසශඵනහ. හභහන3ශඹන් ඒ ප්රාභහණඹ අඩු

ළඹ

යනු

රඵන

ඹන්න එුරභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

මුදර

ඳහර්ලිශම්න්ුර
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[රු ශයෝසි ශේනහනහඹ භවත්මිඹ]

லர்ப்தரசண, லர்ப தொகரகத்து அகச்சகக் ரகட்ட
றணர:
(அ) (i )

ரன்
ஏர
லர்ப்தரசணத்
றட்டத்கச்
தசற்தடுத்துற்கரக உற ங்கற ரடு
ரது;

( i i ) இன் ததரதட்டு ரற்தடி ரட்டிலிதந்து
கறகடக்கப்ததற்ந உறத்தரகக வ்பவு;
( i ii ) இற்கரகச்
ரது;

தசனறடப்தடும்

தத்தரகக

( i v ) இன் றர்ரப்தறகள் ஆம்தறக்கப்தட்ட
றகற ற்தம் தர்த்ற தசய்ப்தடுற்கு
உத்ரசரத்ள்ப றகற ரது;
( v ) ரற்தடி கதத்றட்டத்றன் ஊடரக ன்க
கடத்ம் குடும்தங்கபறன் ண்றக்கக ற்தம்
லர்ப்தரசண சறககபப் தததம் ற்கரற
கபறன் தப்தபவு ரது
ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) இன்ரநல், ன்?

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

Will he inform this House (i)

(ii)

the name of the country which provided
aid to implement the Yan-Oya Irrigation
Project;
the amount of money received as aid from
the aforesaid country;

(iii) the amount spent for the aforesaid Project;
(iv) the date of commencement of the aforesaid
Project along with the date on which its
construction is scheduled to be completed;
(v)

(b)

the number of families benefited and the
extent of paddy lands irrigated by this
Project ?

If not, why ?

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර
ම්ඳත් ශභනහයණ අභහත3ුරභහ ව ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ
බහනහඹුරභහ )
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
தொகரகத்து அகச்சதம் தரரலன்நச் சகத தொல்தம்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of
the
House of Parliament)

රු ථහනහඹුරභනි, එභ ප්රාලසනඹට පිිතුරය ශභශේඹ.
(අ) (i) මලි ළඩ ටයුුර වහ බහණ්ඩහහයඹ භඟින් මුදල්
රඵහ දී ළඩ ය ශන ඹනු රඵයි. ශම් වහ චීන
යජශඹන් ද මුදල් ප්රාභහණඹක් රඵහ ළනීභ වහ
හච්ඡහ - negotiations - ය ශන ඹනු රළශබ්.
(ii) අදහශ ශනොශේ.
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(iii)

රුපිඹල් මිලිඹන 27,300.00

(iv)

2012.08.16 දින ආයම්බ යන රදී.
2016 ර්ශේදී අන් කිරීභට නිඹමිතඹ.

(v)

ප්රාතිසරහබ රඵන ඳවුල් ව3හ

: 12,000

භව න්නඹ : කුඹුරු ඉඩම් ශවක්ටඹහර් : 9,402
ඹර න්නඹ : කුඹුරු ඉඩම් ශවක්ටඹහර් : 8,412
(ආ) අදහශ ශනොශේ.

රු ශයෝසි ශේනහනහඹ භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற)ரரவ ரசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, භශප අුරරු ප්රාලසන ඇසීභට ලින් භහ
ඉතහභ ුරටට ඳත් න හයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ. ශම් පුවික ශ්රීය
රවහ තෂි ආර්ථිඹ වයවහ සඹවශඳෝෂිත, ලක්තිසභත් යටක්
කිරීභට අල3 යන ඳරියඹ හරි ර්භහන්තඹ දියුු යමින්
නිර්භහණඹ යරහ දුන්ශන් එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ භවහභහන3
ඩී.එස. ශේනහනහඹ භළතිසුරභහයි.
ඒ හශපභ හරි ර්භහන්තඹ ශනුශන් ත්භන් යජඹ ඹහන්
ඔඹ 3හඳතතිසඹ ඳටන් ළනීභ ළන අපි ුරටට ඳත් නහ.
විශලේශඹන්භ ජනහධිඳතිසුරභහ කිඹහ තිසශඵනහ, US Dollars
ද රක් 210ක් ශභභ 3හඳතතිසඹට අල3යි කිඹරහ. ඔඵුරභහ
වන් ශහ, ශම් න ශොට මුදල් රඵහ ළනීභ ම්ඵන්ධශඹන්
චීන යජඹත් භඟ හච්ඡහ යමින් ඳතිසනහ කිඹහ. ශොන්ශේසි
හිත ගිවිසුභක් භඟින්ද, එශවභ නළත්නම් ශොශවොභද ශම් මුදර
ශොඹහ න්ශන්?

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

දළනට ශභශවභයි, භන්ත්රීදුරමිඹනි. ශම් වහ රුපිඹල් මිලිඹන
27,300ක් අල3යි. ඒ පිිතඵ චීන යජශේ Exim Bank එශන්
ඉදිරිඳත් යන රද term sheet එ, එශවභ නළත්නම් ඒ පිිතඵ
ඉදිරිඳත් යන රද ශොන්ශේසි පිිතඵ අපි හච්ඡහ ය ශන
ඹනහ. අපි ඵරන්ශන් ඒ ශොන්ශේසි භත තිසශඵන ශඳොලිඹ පුළුන්
තයම් දුයට අඩු ය න්නයි. ඔඵුරමිඹ දන්නහ, එළනි ශදඹක්
ඉදිරිඳත් ශ ඳභජන්භ අපි එඹ පිිතන්ශන් නළවළ කිඹරහ. නමුත්
අඳට ශම් project එ ල් දභන්න ඵළවළ. 2013 ශර්
ඇසතශම්න්ුර ඵළලුශොත් ඔඵුරමිඹට දළන න්න පුළුන් ශයි,
access roads ව අනිකුත් මලි ටයුුර යරහ ඒ Project එට
ඹන හර සීභහ අඩු ය ළනීභ වහ රවහශේ මුදල් රුපිඹල්
මිලිඹන 800ක් දභහ තිසශඵන ඵ. ඒ negotiations හර්ථ
වුශණොත් අපි ඒ චීන මුදල් න්නහ. එශවභ නළත්නම් ශ්රීය රවහශේ
මුදල් ඳඹහ දීභට බහණ්ඩහහයඹ එඟ ශරහ තිසශඵනහ.

රු ශයෝසි ශේනහනහඹ භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற)ரரவ ரசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, භශප ශදන අුරරු ප්රාලසනඹ ශඹොමු
යන්න ලින් භහ ශම් හයණඹ කිඹන්න ළභළතිසයි. Global
warming නිහ ඳහනීඹ ජරඹ ම්ඵන්ධශඹන් අර්බුදහරි
තත්ත්ඹක් ඇතිස නහ. රු ථහනහඹුරභනි, 2030 ය න
ශොට භශඹක් ඳවත තිසශඵන අශේ රහඳශේ යටලින් ඳහනීඹ
ජරඹ තිසශඵන එභ යට ඵට ඳත් න්ශන් ශ්රීය රවහයි. නමුත්
උුරරු නළශඟනහිය ප්රාශේලශේ ළරෆ ශුේධ යරහ, ශොන්ක්රීවට්
ළරෆ නිර්භහණඹ කිරීභ ශවේුරශන් ඒත් අඳට අහිමි න
තත්ත්ඹක් අපි දකිනහ. ඊශේ ජනහධිඳතිසුරභහශප ථහශේදී එුරභහ
කිඹනහ, ශම් ශොන්ක්රීවට් ළරෆ නිර්භහණඹ යරහ ඳරියඹට වහනි
යන්න ඵළවළ කිඹරහ.
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ඹහන් ඔඹ ළනි 3හඳතතිස ුරිතන් රළශඵන ප්රාතිසරහබ අපි ඉතහභ
අඹ යනහ. ඒ එක්භ ශම් 3හඳතතිසඹ නිහ ශම් න ශොට
ශොඩ බිම් ව කුඹුරු ඉඩම් අහිමි වුු ඳවුල් 248ක් ඉන්නහ.
ජනහධිඳතිසුරභහශප ථහශේදී ඳශමුශන්භ ඳළවළදිලිභ කිේශේ, ඒ
අඹට ඒ අඹශප අල3තහන් ඳඹහ ශදනහ කිඹරහයි. ශම් න
ශොට ශල් අහිමි වුු ඳවුල්රට ශල් රඵහ දීරහ තිසශඵනහද,
ඉඩම් අහිමි වුු අඹට ඉඩම් රඵහ දීරහ තිසශඵනහද?

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු ථහනහඹුරභනි, අතළන් වන්ශප ප්රාලසනඹ පිිතඵ
අපි මලිභ අධහනඹ ශඹොමු යනහ. ඔවුන් ශනුශන්
අනිහර්ඹශඹන්භ විල්ඳ ඉඩම් ඳවසුම් රහ ශදනහ. ඒ වහ
දළන් භළනීම් ටයුුර ඹනහදිඹ මලි ලශඹන් ය ශන ඹනහ.
අනික් එ, ශභළනි දළළන්ත 3හඳහයඹක් යන ශොට ඳවුල්
248ක් අතළන් වුණහඹ කිඹන එ ඉතහ සුළු ප්රාභහණඹක්. ඔඵුරමිඹ
දන්නහ, භවළලි 3හඳහයඹ යන ශොට ඳවුල් විලහර ප්රාභහණඹක්
-දවස ණනක්- අතළන් වුු ඵ. නමුත් අපි ශම් 3හඳහයඹ[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵුරමිඹ ශම් හයණඹ අවශන ඉන්නශෝ. අපි
ශම් 3හඳහයඹ යන ශොට ඒ භඵයතහ ළන ල්ඳනහ යරහ
තභයි යන්ශන්. අනික් එ, ශම් 3හඳතතිසඹ ම්පර්ණශඹන්භ
යන්ශන් EIA - Environmental Impact Assessment - එක්
යරහ අන් වුණහට ඳසුයි.
ඒ අනු එහි ඉදිරිඳත් යන රද ශොන්ශේසි තිසශඵනහ. අපි
දළන් උභහ ඔඹ 3හඳහයඹ යන ශොටත් ඒ EIA එශක් තිසබුු ෆභ
ශොන්ේසිඹටභ එඟ වුණහ. විශලේශඹන්භ ල්පිටිර ජරහලඹ
ළනි අලුත් ජරහල වදරහ, අවුරුදු තිසව ර්හඳතනඹ පිිතඵ
භසත ඇයීභක් යරහ තභයි ශම් ටයුත්ත යන්ශන්. ඒ නිහ
ඔඵුරමිඹ ඵඹ ශන්න එඳහ. ඔඵුරමිඹටත් ඩහ - එක්ත් ජහතිස
ඳක් යජඹටත් ඩහ- අශේ යජඹ අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහශප භහින්ද
ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ අනු ඳරියඹත් සුයකිමින් ඒ ටයුුර
යනහ. වළඵළයි, ඳරියඹ සුයකින අතයභ, ජනතහට අල3 හරි
ජරඹ වහ බීභට ජරඹ රඵහ දීශම් ළඩ ටයුුරත් අපි ඉසට යනහ.

රු ශයෝසි ශේනහනහඹ භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற)ரரவ ரசணரரக்க)
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තිසශඵන ශේත් ඉදිරි අනහතශේ දහත් කිසි ශනකුට යන්න
පුළුන් ශයි කිඹරහ භභ හිතන්ශන් නළවළ. රු ථහනහඹුරභනි,
ුරන්ළනි අුරරු ප්රාලසනඹ රු ජිත් ශප්රාේභදහ භන්ත්රීදුරභහ අවනහ
ඇතිස.

රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹුරභනි, ුරන්ළනි අුරරු ප්රාලසනඹ ශභශේයි.
ඹහන්ඔඹ 3හඳතතිසඹ පිිතඵ ඔඵුරභන්රහට සුඵ ඳතනහ. ඒ
ශවො ළඩ ටවනක්.
භභ ශඳොඩි ඳළවළදිලි ය න්නට
තිසශඵනහ. ඹහන් ඔඹ හරි 3හඳතතිසශේ ඳහනීඹ ජර ඳළත්තකුත්
තිසශඵනහ. ඔඵුරභන්රහ ඳසුගිඹ ඳශහත් බහ භළතිසයණශේදි-

ථහනහඹුරභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රාලසනඹ අවන්න.

රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශඳොශයොන්දු දුන්නහ ඹහන්ඔඹ ශඹෝජනහ ක්රනභඹ ඹටශත් මුළු
ඳදවිඹ ශොට්ඨහඹටභ ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ශදනහ කිඹරහ. පිරිසිදු
ඳහනීඹ ජරඹ ශනොභළතිස කුඩු ශයෝගීන් විලහර ප්රාභහණඹක් සිටින
ඳදවිඹ ශොට්ඨහඹටත් ඹහන්ඔඹ 3හඳතතිසඹ ඹටශත් පිරිසිදු ඳහනීඹ
ජරඹ රඵහ ශදන්න ඔඵුරභන්රහ ටයුුර යනහද?

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

අනිහර්ඹශඹන්භ ටයුුර යනහ.

ථහනහඹුරභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවොයි, ශඵොශවොභ සුරතිසයි. ප්රාලසන අව. 8-2322/'12-(1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ.

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹ ශම් තයම් දුයට ළඩ යරහ තිසශඵනහ.

ථහනහඹුරභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, දළන් ඇතිස.

රු ශයෝසි ශේනහනහඹ භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற)ரரவ ரசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, භශප ප්රාලසනඹට පිිතුරයක් රළබුශණ්
නළවළ. ශභුරභහ යන ශේල් ළන ට යවුශභන් කිේහට ඒ ඳවුල්
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ථහනහඹුරභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵුරමිඹ හශපභයි. ඔඵුරමිඹත් ට යවුශම් අතහරහ, අතහරහ
තභයි ප්රාලසන අවන්ශන්.

රු ශයෝසි ශේනහනහඹ භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற)ரரவ ரசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

නමුත් භශප ප්රාලසනඹට ඍජු පිිතුරයක් රළබුශණ් නළවළ. එක්ත්
ජහතිස ඳක්ඹ ය තිසශඵන හරි ටයුුරත්, ඳරියඹට යරහ

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, භභ ඒ ප්රාලසනඹ අවනහ.

රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ
ඳශහත් බහ නිශඹෝජ3 අභහත3ුරභහ)
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - உள்லரட்சற, ரகர
சகதகள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of
Local Government and Provincial Councils)

රු ථහනහඹුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහත3ුරභහ ශනුශන් භභ ඒ ප්රාලසනඹට පිිතුරරු දීභ වහ තිස
ශද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රාලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝ යන රදී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ථහනහඹුරභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශදන ටඹ. ප්රාලසන අව 7- 3103/'12-(1) - රු පි. වළරින්
භවතහ.

ඳහර්ලිශම්න්ුර
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රු ශජෝන් අභයුරව භවතහ

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු ථහනහඹුරභනි, රු පී. වළරින් භන්ත්රීදුරභහ ශනුශන්
භභ ඒ ප්රාලසනඹ අවනහ.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)
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යප්රාහද : 2012 ශදළම්ඵර් 4 න දින
"ශදයණ" ශේලඳහරන විහද ළඩටවන
சறநப்தைரறக : 2012 டிசம்தர் 4 ஆம் றகற
"த" அசறல் றர றகழ்ச்சற
PRIVILEGE : POLITICAL DEBATE TELECAST OF
04TH DECEMBER, 2012 ON "DERANA"

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹුරභනි, ඉඩම් වහ ඉඩම් වර්ධන අභහත3ුරභහ
ශනුශන් භභ ඒ ප්රාලසනඹට පිිතුරරු දීභ වහ තිස ශද
හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රාලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝ යන රදී.

றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Question ordered to stand down.

ශනොඳළමිණීශම් අයඹ :
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ

ரறதக்க அதற :
ரண்தைறகு டி.ம். ஜத்ண
LEAVE OF ABSENCE : HON. D.M. JAYARATNE
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු ථහනහඹුරභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත්
යනහ:
ශ්රීය රවහ ප්රාජහතහන්ත්රිග භහජහදී ජනයජශේ ආණ්ඩුක්රනභ 3සථහශේ 66
(ඊ) 3සථහ ඹටශත්, ඳහර්ලිශම්න්ුර භන්ත්රීද රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහට 2012
ශදළම්ඵර් භ 22 දින සිට භහ ුරන හරඹක් ඳහර්ලිශම්න්ුර රැසවීම්රට
ශනොඳළමිණ සිටීභට අය දිඹ යුුර ඹ."

ප්රාලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

රු ථහනහඹුරභනි, යප්රාහද ඩවීභ පිිතඵ ඔඵුරභහශප
අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ.
2012.12.04 න දින ඳස රු 10.00ට භහ ශදයණ රඳහහිනී
නහිතහශේ ශේලඳහරන විහදඹට ම්ඵන්ධ විඹ. එහි භහතතහ
වශේ ර්ජන, උේශකෝණ වහ ඉල්ව ම් ඹන්නයි. එභ විහදඹට
එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ ඳහර්ලිශම්න්ුර භන්ත්රීදයශඹකු ද වබහගි
ව අතය, අධ3හඳන නිශඹෝජ3 අභහත3ුරභන් වහ තත්තීඹ මිතිස
නහඹශඹක්ද විඹ. ශභභ විහදඹ අතයුරය දිගින් දිටභ
ශදෝහභිශඹෝඹ පිිතඵ ථහ යමින් එඹ ප්රාජහතහන්ත්රා විශයෝක්
ඵත්, ථහනහඹුරභහ ශත්රීම් හය බහට හභහජියින් ඳත්
කිරීභ අහධහයණ ඵත්, පුන පුනහ විඳක්ඹ නිශඹෝජනඹ ශ
ඳහර්ලිශම්න්ුර
භන්ත්රීදයඹහ
ප්රාහල
යන
රදි.
රු
ථහනහඹුරභන් විසින් 2012.12.04 දිනදීත් ශම් පිිතඵ ළරැදි
භතහද ඳහර්ලිශම්න්ුර භන්ත්රීදරුන් ශර ඇතිස ශනොයන ශරට
උඳශදස රඵහ දී තිසබිඹදීත්, රු විඳක් නහඹුරභහද එඹ
අධහයණඹ ය තිසබිඹදී ශභළනි ප්රාහල කිරීභ ුරශ අධියණඹ
පිිතඵත් 3සථහදහඹඹ පිිතඵත් ජනතහ ුරශ ඇතිස වී ඇතිස
විලසහඹ ඳළුදු නු ඇත. භවිසින් ශභඹ ඉතහ ේබහශඹන් යුුර
ඉදිරිඳත් යන අතය, ඳහර්ලිශම්න්ුර භන්ත්රීදරුන්ටද එඹ එතයම්
සුදුසු ශනොන ඵද ප්රාහල යමි. ශභඹ භහ නිශඹෝජනඹ යනු
රඵන කුරුණෆර දිසත්රිගක් ජනතහටත් දළඩි ශර ඵරඳහනු ඇත.
කුරුණෆර දිසත්රිගක්ශේ ජනතහ ඡන්ද 86,000ට ඩහ ළඩි
ප්රාභහණඹක් රඵහ භවජන නිශඹෝජිතශඹකු ව භහශපද යප්රාහද
ඩවීභකි.

Question put, and agreed to.

ශනොඳළමිණීශම් අයඹ :
රු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ

ரறதக்க அதற :
ரண்தைறகு ஆர். துறந் சறல்ர
LEAVE OF ABSENCE : HON. R. DUMINDHA SILVA
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු ථහනහඹුරභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත්
යනහ:
"ශ්රීය රවහ ප්රාජහතහන්ත්රිග භහජහදී ජනයජශේ ආණ්ඩුක්රනභ 3සථහශේ 66
(ඊ) 3සථහ ඹටශත්, ශොශම භළතිසයණ දිසත්රිගක් ඳහර්ලිශම්න්ුර භන්ත්රීද රු
ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහට 2012 ශදළම්ඵර් භ 22 ළනි දින සිට භහ ුරනක්
ුරශ ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ රැසවීම්රට ශනොඳළමිණීභට අය දිඹ යුුර ඹ."

ප්රාලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

එඵළවින් දිගින් දිටභ ආණ්ඩුක්රනභ 3සථහ වහ
ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ සථහය නිශඹෝරට ඳටවළනි යනු රඵන
ප්රාහල ව රු ථහනහඹුරභහශප නිශඹෝ විශේචනඹට රක්
කිරීභ පිිතඵ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු යන ශභන්
ඔඵුරභහශන් ඉල්රහ සිටින අතය, ඇතළම් රු ඳහර්ලිශම්න්ුර
භන්ත්රීදරුන් විසින් දිගින් දිටභ ජනතහ ශනොභඟ ඹන ප්රාහල
සිදු කිරීභ නිහ ඒහ නිළයදි කිරීභ වහ පිිතුරරු රඵහ දීශම්දී,
ජනතහ ුරශ ද රඵරහරී තත්ත්ඹක් ශොඩ නළශඟනු දක්නට
ඇත. එශේභ ආණ්ඩු ව අශනකුත් විනිසුරුරුන් වහ
නීතිසඥරුන් අතය ට්ටනඹක් ඇතිස යවීභට ද උත්හවඹක් දයන
ඵට වළඟීභක් ඇතිස න්නට ද පිිතන. නමුත් ඹථහර්ථඹ එඹ
ශනොන නිහ අනිසි ආහයශඹන් එඹ ක්රිුඹහත්භ කිරීභට ඇතළම්
අඹ උත්හව දළරීභ පිිතකුශශන් යුුර ශවශහ දළකීභට ද ශභඹ
අසථහක් ය න්නහ. රු ථහනහඹුරභනි, ඔඵුරභහශප
විශලේ අධහනඹට ශභඹ ශඹොමු යනහ. විශලේශඹන්භ ඔඵුරභහ
ඉතහ ත්බහශඹන් ඒ ප්රාහලඹ ශත් එඹට ඳටවළනි භවය රු
ඳහර්ලිශම්න්ුර භන්ත්රීදරුන්-

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, ඒ ළන අධහනඹ ශඹොමු යන්නම්. ප්රාධහන ටයුුර
ආයම්බශේදී ශඹෝජනහ.
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රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

There is a point of Order being raised.
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රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹුරභනි, ආණ්ඩුක්රනභ 3සථහශේ 14.(1) (අ)
3සථහ අනු, බහණශේ නිදවට ව ප්රාහලනඹ ඇුරළු
අදවස ඳශ කිරීශම් නිදවක් තිසශඵනහ. භහ ඔඵුරභහශන් අවන්න
ළභළතිසයි -

ථහනහඹුරභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීදුරභහ
වන් යන විධිඹට එුරභහශප ශභොන යප්රාහදඹ ද උල්රවකනඹ
ශරහ තිසශඵන්ශන්? වුරු ළනද, ශභොනහද? භනඃල්පිත -[ඵහධහ
කිරීම්]

ථහනහඹුරභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒ භභ ඵරන්නම්. [ඵහධහ කිරීම්] එඹ යප්රාහද උල්රවකනඹ
වීභක්ද නළේද කිඹරහ භභ තීයණඹ යන්නම්. [ඵහධහ කිරීම්]

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අඳටත් වළභ දහභ ඇවිල්රහ ඒ ළන ථහ යන්න පුළුන්.
ITN එ අපි ළන වළභදහභ-

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ විශලේ හය බහට ඳත් යපු වයුතිසඹ
පිිතඵ හයණහක් එුරභහ කිේහ.

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹුරභනි,
එුරභහශප ශභොන යප්රාහදඹ ද
උල්රවකනඹ ශරහ තිසශඵන්ශන්?

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ශම් රු බහටභ අයිතිස හයණඹක්. ශභතළන න්නහ ව
තීයණ පිිතඵ ඒ හශප ථහ යනහ නම් ළඩක් නළවළශන්.
[ඵහධහ කිරීම්] ශවොයි, ඒ ළන භහ ඵරන්නම්. එුරභහ කිඹහපු
හයණහ ළන ඵරන්නම්. [ඵහධහ කිරීම්]

රු ජිත් ශප්රාේභදහ භවතහ

එුරභහ කිඹහපු හයණහත් එක් ඒ වරිද, ළයදිද කිඹරහ
භභ ඵරන්නම්.
ප්රාධහන ටයුුර ආයම්බශේදී ශඹෝජනහ. ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ
බහනහඹුරභහ.

ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ ටයුුර
தரரலன்ந அலுல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
යනහ :
"න3හඹ ඳත්රාශේ ප්රාධහන ටයුුරර අව 2 දයන විඹ පිිතඵ ළඩ අද දින
රැසවීශම්දී අව 23 දයන සථහය නිශඹෝශඹහි විධිවිධහනඹන්ශන් නිදවස
විඹ යුුර ඹ."

ප්රාලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ශඳෞේලි භන්ත්රීදන්ශප ඳනත් ශටුම්ඳත්
ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள்
PRIVATE MEMBERS' BILLS

රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ ප්රාජහ වර්ධන ඳදනභ
(වසථහත කිරීශම්) ඳනත් ශටුම්ඳත
னக்ஷ்ன் சந் ததரர சதொர அதறறதத்ற
ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம்

LAKSHMAN WASANTHA PERERA COMMUNITY
DEVELOPMENT FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

රු ශනයන්ජන් වික්රනභසිවව භවතහ

(ரண்தைறகு தன்ஜன் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹුරභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
යනහ :

නළඟී සිටිශේඹ.

"රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ ප්රාජහ වර්ධන ඳදනභ වසථහත කිරීභ
වහ ව ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ යුුර ඹ."

(ரண்தைறகு சஜறத் தறரரம)

லந்ரர்.
rose.

ථහනහඹුරභහ

( சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

රු ජිත් ශප්රාේභදහ භන්ත්රීදුරභහ, ශභොක්ද තමුන්නහන්ශේට
කිඹන්න තිසශඵන්ශන්?

රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர)

(The Hon. Janaka Bandara)

විසින් සථිය යන රදී.
ஆரரறத்ரர்.
Seconded.

ඳහර්ලිශම්න්ුර
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ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
ඳනත් ශටුම්ඳත ඊට අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ
මු්රකණඹ කිරීභට නිශඹෝ යන රදී.
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිශඹෝඹ ඹටශත් ඳනත්
ශටුම්ඳත භහජ ශේහ අභහත3ුරභහ ශත ඳයන රදී.
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133 න ශීර්ඹ. - තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ අභහත3යඹහ
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩ ටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 168,371,000
கனப்தை 133.- தரறல்தட்தறல், ஆரய்ச்சற அகச்சர்

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக்
கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 168,371,000

சட்டதோனம் றகனக் கட்டகப இன. 47 (5) இன்தடி சதோக ரசககள்
அகச்சதக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது.

HEAD 133. - MINISTER OF TECHNOLOGY AND RESEARCH

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs.168,371,000

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

විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත, 2013
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2013
APPROPRIATION BILL, 2013
හය බහශේදී තදුයටත් රහ ඵරන රදී.- [ප්රාතිසඹ: ශදළම්ඵර් 04]
[ථහනහඹුරභහ මරහනහරඪ විඹ.]
குலறல் ரலும் ஆரப்ததற்நது.- [ரர்ச்சற :டிசம்தர் 04]
[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்]

Considered further in Committee- [Progress: 04th December]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

බහඳතිසුරභහ

(றசரபர் அர்கள்)

173 න ශීර්ඹ.- යහජ3 ශභනහයණ ප්රාතිසවසයණ
අභහත3යඹහ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 82,050,000
கனப்தை 173. - அசரங்க தொகரகத்து தசலகப்தை
அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 82,050,000
HEAD 173. - MINISTER OF PUBLIC MANAGEMENT
REFORMS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 82,050,000

(The Chairman)

ඳශමුළනි උඳශල්නඹ ශීර් 176, 183, 133, 173, 181, 328,
106, 304, 127, 221, 135, 293, 153, 286 - 288, 327, 122, 210,
211, 180, 289,178, 116, 298, 300 - 302, 185 රහ ඵළව භ
පර් බහ 10.00 සිට අඳය බහ 6.00 දක්හ.

176 න ශීර්ඹ.- සිවිල් ගුන් ශේහ අභහත3යඹහ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 110,000,000
கனப்தை 176. - சறறல் றரண ரசககள் அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 110,000,000
HEAD 176. - MINISTER OF CIVIL AVIATION

181 න ශීර්ඹ.- පරදහයිතහ ප්රාර්ධන අභහත3යඹහ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 63,900,000
கனப்தை 181.- றகணத்றநன் ரம்தரட்டு அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 63,900,000
HEAD 181. - MINISTER OF PRODUCTIVITY PROMOTION
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 63,900,000

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 110,000,000

183 න ශීර්ඹ.- භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ටයුුර
අභහත3යඹහ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 60,000,000
கனப்தை 183.- க்கள் தரடர்தை, க்கள் அலுல்கள்
அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 60,000,000
HEAD 183. - MINISTER OF PUBLIC RELATIONS AND PUBLIC
AFFAIRS
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 60,000,000

106 න ශීර්ඹ.- ආඳදහ ශභනහයණ අභහත3යඹහ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 100,850,000
கனப்தை 106.- அணர்த் தொகரகத்து அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 100,850,000
HEAD 106. - MINISTER OF DISASTER MANAGEMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 100,850,000
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127 න ශීර්ඹ.- ම්රු වහ ම්රු ඵතහ අභහත3යඹහ

180 න ශීර්ඹ.- සුළු අඳනඹන ශබෝ ප්රාර්ධන අභහත3යඹහ

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 80,735,000

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 64,970,000

கனப்தை 127.- தரறல், தரறல் உநவுகள் அகச்சர்

கனப்தை 180.- சறத ற்தறப் தறர்கள் ஊக்குறப்தை
அகச்சர்

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்-லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 80,735,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 64,970,000

HEAD 127. - MINISTER OF LABOUR AND LABOUR RELATIONS

HEAD 180. - MINISTER OF MINOR EXPORT CROP PROMOTION

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 80,735,000

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 64,970,000

135 න ශීර්ඹ.- ළවිලි ර්භහන්ත අභහත3යඹහ

178 න ශීර්ඹ.- ශඳොල් වර්ධන වහ ජනතහ ුර වර්ධන
අභහත3යඹහ

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 107,510,000
கனப்தை 135.- தததந்ரரட்டக் ககத்தரறல் அகச்சர்

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 62,525,000
கனப்தை 178.- தங்கு அதறறதத்ற, க்கள் ரரட்ட
அதறறதத்ற அகச்சர்

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 107,510,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 62,525,000

HEAD 135. - MINISTER OF PLANTATION INDUSTRIES

HEAD 178.- MINISTER OF COCONUT DEVELOPMENT AND
JANATHA ESTATE DEVELOPMENT

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 107,510,000

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 62,525,000

153 න ශීර්ඹ.- ඉඩම් වහ ඉඩම් වර්ධන අභහත3යඹහ

116 න ශීර්ඹ.- මුඳහය වහ අබ3න්තය ශශ
අභහත3යඹහ

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 140,628,000

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 953,086,000

கனப்தை 153.- கரற, கரற அதறறதத்ற அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 140,628,000
HEAD 153. - MINISTER OF LAND AND LAND DEVELOPMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
140,628,000

122 න ශීර්ඹ.- ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස අභහත3යඹහ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 181,750,000
கனப்தை 122.- தகுசண ஊடக, கல் அகச்சர்

கனப்தை 116. - கூட்டுநவு, உள்ரட்டு ர்த்க அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 953,086,000
HEAD 116. - MINISTER OF CO-OPERATIVES AND INTERNAL
TRADE
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 953,086,000

185 න ශීර්ඹ.- විදුලි වශේල වහ ශතොයුරරු තහක්ණ
අභහත3යඹහ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 81,950,000
கனப்தை 185.- தரகனத்தரடர்தைகள், கல்
தரறதட்தறல் அகச்சர்

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 000,750,181

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 81,950,000

HEAD 122.- MINISTER OF MASS MEDIA AND INFORMATION

HEAD 185. - MINISTER OF TELECOMMUNICATION AND
INFORMATION TECHNOLOGY

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, Rs.
181,750,000

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 81,950,000
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

බහඳතිසුරභහ

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(The Chairman)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

(றசரபர் அர்கள்)

රු ශජෝන් අභයුරව භන්ත්රීදුරභහ.
[පු.බහ. 10.13]

2448

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

Sir, I rise to a point of Order.
බහඳතිසුරභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු ශජෝන් අභයුරව භවතහ

නිලසලබ්ද ශන්න. Point of Order එක් තිසශඵනහ.

(The Hon. John Amaratunga)

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

රු බහඳතිසුරභනි, 2013 විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳශත් හය
බහ අසථහශේ අද දින -2012.12.05 ළනි ඵදහදහ- ඉදිරිඳත් යන
අභහත3හවල වහ ඒහ ඹටශත් ඇතිස අශනකුත් ශදඳහර්තශම්න්ුර වහ
ආඹතනර අදහශ අව 176, 183, 133, 173, 181, 328, 106, 304,
127, 221, 135, 293, 153, 286 සිට 288 දක්හ, 327, 122, 210,
211, 180, 289, 178, 116, 298, 300 සිට 302 දක්හ ව 185 ඹන
ළඹ ශීර්ඹන්ශන් ම්ප්රාදහඹනුකර එක් එක් ළඩටවශන්
සිඹලුභ පුනයහර්තන විඹදම් වහ මරධන විඹදම් රුපිඹල් 10කින්
ඳහ වළරිඹ යුුර ඹ"යි භභ ශඹෝජනහ යනහ.
[ප.බහ.10.14]

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, the Hon. Member is making allegations about
what happened on the road and elsewhere. The
Parliament is not responsible and you are not responsible
for that. You have given a clear Order that the PSC
cannot be discussed here. Right or wrong, if an Order is
given by the Speaker it is accepted. Therefore, Sir, I
would ask you to rule - [Interruption.]
රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

භභ කිඹන්ශන්ත් ඒයි.

(The Hon. Tissa Attanayake)

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

රු බහඳතිසුරභනි, අද දින ඳළළත්ශන විහදශේ ආයම්බශේ
දී ශම් හයණඹ ළන භහ වන් යන්නට ඕනෆ. ශම් දිනර
ඳළළත්ශන විශලේ හය බහ -අඳ එඹ විහදඹක් ය
ශනොත්තත්- ම්ඵන්ධශඹන් අසුඵහදී අදවස ඳශ යන්නට
අයිතිසඹක් නළවළ කිඹරහ කිේත්, සුඵහදී අදවස ඳශ යන්නට
අයිතිසඹක් නළවළ කිඹරහ කිේත්, අද යශට් ජනතහ ශම් විශලේ
හය බහ ළන ශනොශඹක් අදවස ඳශ යනහ.
ඊශේ භභ ඳහර්ලිශම්න්ුරට එන්න ආහ, නමුත්
ඳහර්ලිශම්න්ුරට එන්න විධිඹක් නළවළ. ශම් විශලේ හය බහ
ඳළළත්වීභ ම්ඵන්ධශඹන් උේත වුු තත්ත්ඹ නිහ
අවිනිසුරුරිඹ පිිතඵ ශරොකු විශයෝධඹක් ඳශ යමින්
වවිධහනහත්භ ශන්පු ණ්ඩහඹභක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ
ප්රාශේල භහර්ඹ ඳළඹ ණනක් අහිය යමින් සිටිඹහ. ඉතිසන් ඒත්
ඵයඳතශ ප්රාලසනඹක්. ශභොද, ඔඵුරභහ කිඹනහ හශප විශලේ
හය බහ ළන ශවෝ එහි නිශඹෝජනඹ ළන ශවෝ එහි ටයුුර
ළන ශවෝ හච්ඡහ කිරීභ සුදුසු නළත්නම්, එශවනම් ශම්ට
විරුේධ වවිධහනහත්භ ඹම් ඹම් පිඹය ළනීභත් ළරැදියි.
[ඵහධහ කිරීභක්] භභ කිඹන්ශන් ඒ ළන ඳක් ශවෝ විඳක්;
රු ථහනහඹුරභහත් ප්රාහල යපු විධිඹට. එතශොට එඹට
ඳක් ශම් වරි, ශම් ශේ සිදු ශන්නට ඕනෆ කිඹරහ එශවභ
ඵරඳෆම් කිරීභක් යන්නටත් ඵළවළ. ඒ අයිතිසඹ තිසශඵන්ශන්
ම්පර්ණශඹන් ඒ පිිතඵ ඳළළත්ශන විශලේ හය බහටයි.
ඉතිසන් එභ විශලේ හය බහශන් ශශයන්ශන් ඹම්
විභර්ලනඹක් යරහ හර්තහ කිරීභ නම්, ඒ විභර්ලනඹ ය හර්තහ
කිරීශම් නිදවට ඵහධහ යන්නට ශවො නළවළ. විශලේශඹන්භ ඒ
වවිධහනහත්භ සිදු යපු ක්රිුඹහදහභඹ නිහ, ශම් එක්
ඳහර්ලසඹශප වුභනහට සිදු ශනහඹ කිඹන හයණඹ
තදුයටත් ලක්තිසභත් යරහ ඒත්ුර ළන්වීභක් තභයි සිදු න්ශන්.
ඒ ඵ ඊශේ භහධ3ලින් හර්තහ ය තිසබුණහ භහ දළක්හ. භවරුන්
මුදල් ශනහ හර්තහ ය තිසබුණහ. භවරුන් ඵස ශන්නහ
හර්තහ ය තිසබුණහ. භවරුන් ෆභ ශඵදනහ හර්තහ ය තිසබුණහ.
ශම්හ දළක්හභ එභ විශලේ හය බහශේ ටයුුරරට ශම්හ
ඵයඳතශ ඵහධහක් කිඹන එ භහ භතක් යන්නට ඕනෆ. රු
බහඳතිසුරභනි, ඒත් එක්භ භහ ඔඵුරභහට කිඹන්නට ඕනෆ, -

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

එශවනම් ඒ refer යන්න එඳහ.

රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ශම්ට විරුේධත්, ඳක්ත් කිඹන්න ඹන්න එඳහ
කිඹරහයි භභ කිඹන්ශන්

බහඳතිසුරභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

එුරභහ කිේශේ ඳක් ශවෝ විඳක් කිඹන්න එඳහ කිඹරහයි.
ඳක් ශශොත් විඳක් යනහ; විඳක් ශශොත් ඳක්
යනහ.

රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ඳහශර් තිසබුණත් වවිධහනහත්භ ශන් ශරුශේ. ඒ නළවළ
කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්ද? ඵසලින් ශන ශපනහ, ල්ලි
ශඵදනහ, ෆභ ශඵදනහ, ඔක්ශොභ හර්තහ වුණහ ශන්. ඒ
නිහයි භභ කිඹන්ශන් ඒ ළරැදියි කිඹරහ. අඩු ණශන් ඒ
ශත්රුම් න්න පුළුන්භ තිසශඵන්න ඕනෆ.

බහඳතිසුරභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ළයදියි. ශදඳළත්තභ ළරැදියි.

රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

රු බහඳතිසුරභනි, එතළනින් එවහට භභ ඒ ළන ථහ
යන්ශන් නළවළ. භභ ශම් ළන වන් ශශේ ආයම්බශේදීභ ශම්
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ළන හච්ඡහ වුු නිහ. භභ ඒ හදඹක් ය න්ශන් නළවළ.
භභ කිේශේ එශවනම් ශදඳහර්ලසඹභ එශවභ යන එ ළරැදියි
කිඹරහ. එච්චයයි.
රු බහඳතිසුරභනි, භභ දළන් භහතතහට එන්නම්. අද
හච්ඡහ යන අභහත3හවල ණනහ ළඹ ශීර් අතරින් ප්රාධහන
හයණඹක් තභයි, ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස අභහත3හවලශේ ළඩ
පිිතශශ. ඔඵුරභහ දන්නහ ශම් යශට් ප්රාජහතන්ත්රාහදඹ ලක්තිසභත්
යන්න, ආයක්හ යන්න න්න ක්රිුඹහභහර්රදී හශපත්
පිිතළනීභ තභයි 3සථහදහඹඹයි, විධහඹඹයි, අධියණඹයි
එකිශනහට රු යමින් ක්රිුඹහ යන්න ඕනෆඹ කිඹන එ. භහ
විලසහ යනහ ශම් අවල ුරශන්භ ක්රිුඹහහරිත්ඹත් එක් තත්
එ අවලඹක් එඹට එුර ශන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ තභයි ශම්
යශට් භහධ3ත් ශම් ප්රාජහතන්ත්රාහදඹ ලක්තිසභත් යන කුලුනු ුරනට
එුර ශරහ කුලුනු වතයක් ඵට ඳත් ශමින් ක්රිුඹහ ශ යුුර
තිසබීභ. අද ශභොක්ද සිදු ශරහ තිසශඵන්ශන්? අද ශම් තත්ත්ඹ
නළවළ. ශඵොශවොභ නහටුදහඹයි කිඹන්න, අද ඒ ඳහර්ලසවි
ප්රාතත්තිස රහ, ඒ ඳහර්ලසවි ශතොයුරරු, ඒ හශපභ පුේරඹන්
ඉරක් යශන භඩ ප්රාවහය එල්ර කිරීභ භහධ3ශේ අයිතිසඹක්
ඵට ඳත් ය න්න උත්හව යන ශරහක්. එඹ ශම් යශට්
භහධ3 රහශේ භඵයතහ බි දළමීභට, ඒ හශපභ ශම් අයිතීන්
ළරැදි විධිඹට ඳහවිච්ික කිරීභක් වළටිඹට භහ දකිනහ.
රු බහඳතිසුරභනි, භභ දළක්හ "රක්ස" සුභතිස ශටලි ම්භහන
උශශශල්දී "ශදයණ' නහලිහ විශලේ ම්භහනඹට ඳහත්රා වුු
ආහයඹ. භභ කිඹන්ශන් ඒ ශවොයි කිඹරහ. ජීවී, භඵය
ව අඳක්ඳහතී ප්රාතත්තිස හර්තහයණඹ පිිතඵ "ශදයණ"
නහලිහ ම්භහනශඹන් පිදුම් රළබුහ. අඳ ඒට සුඵ ඳතන්න
ළභළතිසයි. ඒ විතයක් ශනොශයි, ඒ නහලිහට ජහත3න්තය
ම්භහනඹකුත් රළබුණහඹ කිඹරහ හර්තහ ශරහ තිසශඵනහ. ඒ ළන
අඳ ුරටු ශනහ. ඇත්තටභ ශම් යශට් ෆභ නහලිහක්භ ආණ්ඩුශේ ශන්න පුළුන්, ශඳෞේලි ශන්න පුළුන්භඵය ශම් රුු ඉදිරිඳත් කිරීභ තභයි ඉතහභ ළදත් න්ශන්.
දළන් ශම්හ තිසශඵන්ශන් ශහඵහර අධිශේ ශනොශයි.
රු බහඳතිසුරභනි, භට භතයි, ඉසය භළතිසයණ
ශොභහරිසුරභහශප හච්ඡහරට ගිඹහභ අඳ ඳක් ශල්ම්රු
වළටිඹට දඹහනන්ද දිලහනහඹ ශොභහරිසුරභහ ඉසයවහ යණ්ඩු
ශනහ, භහධ3ශේ අඳක්ඳහතීභ ළන. අඳ ඒ හරශේ යණ්ඩු
ශන ශොට කිඹනහ, "ආණ්ඩුශේ භහධ3 භඵය ශරහ නළවළ.
ආණ්ඩුශේ භහධ3 භළතිසයණරදී ආණ්ඩුට උදවු යනහ"ඹ
කිඹරහ. ඒ හරශේ හිටපු භළතිසයණ ශොභහරිස දඹහනන්ද
දිලහනහඹ භළතිසුරභහ වළභ ශේරහභ කිේහ, ශඳෞේලි
භහධ3ඹත් ඒ ආල්ඳශේ ව ප්රාතිසඳත්තිසශේ ඉන්න ඕනෆඹ කිඹරහ.
එදහ අපි කිේහ, ශඳෞේලි භහධ3 ශඳෞේලි ල්ලි දහරහ
යන්ශන්, ආණ්ඩුශේ භහධ3 ජහතිස ශේඳශ ඳහවිච්ික යන්ශන්,
යජශේ මුදල් ඳහවිච්ික යන්ශන් -ජනතහශප මුදල් ඳහවිච්ික
යන්ශන්- කිඹරහ.

බහඳතිසුරභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

රු භන්ත්රීදුරභනි, ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. අභහත3හවල 14ක් ළන
හච්ඡහ ශන ශේරහශේ භට ශඳශනන්ශන් අභහත3හවල 14 බහය
ඇභතිසරු -වතය ශදනහයි දළන් ඉන්ශන්.- ශභභ රුබහ ුරශ
නළවළ කිඹරහයි. ශම් ශඵොශවොභ නහටුදහඹ තත්ත්ඹක්. ශම්
තත්ත්ඹන් අනු භභ දන්ශන් නළවළ, ශම් හච්ඡහන්ර
ළදත්භක් තිසශඵනහද කිඹරහ. රුණහයරහ අදහශ
අභහත3රුන්ට ශවෝ නිශඹෝජ3 අභහත3රුන්ට ශම් කිඹන ශේල්
අවශන ඉන්න කිඹන්න. නළත්නම් ශම් විහදඹ ඳත්නහට ඩහ
ශවොයි ල් දහරහ ඹන එ. ශඵොශවොභ සුරතිසයි. රු භන්ත්රීදුරභනි,
ඔඵුරභහ ථහ යන්න.

2450

රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

රු ථහනහඹුරභනි, ශම් තත්ත්ඹ ඔඵුරභහට ශඳනීභ ළන
ඉතහභත් ුරටු ශනහ. ඇත්ත තභයි ථහ. අද හච්ඡහ ශන
භහතතහරට අදහශ ඇභතිසරුන්ශන් ශභතළන ඉන්න ඵහුතයඹක්
එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ ඉරහ ආණ්ඩුට එුර ශරහ තනුරරු
දයන අඹයි. අඩුභ ණශන් ඒ අඹටත් ශම් ශඳශනන එ ළන
ුරටුයි.
රු බහඳතිසුරභනි, භශප විලසහඹක් තිසශඵනහ, ශම් යශට්
ප්රාතත්තිස හර්තහයණශේදී ව ශතොයුරරු ඉදිරිඳත් කිරීශම්දී
ආණ්ඩුශේ ඒහ වුණත්, විඳක්ශේ ඒහ වුණත් ඒ හශපභ
ආණ්ඩුශේත් ශඳෞේලි අවලශේත් ඒ සිඹලු භහධ3ඹන් භඵයතහ
ආයක්හ ශශයන ආහයඹට ටයුුර කිරීභ ඉතහභ ළදත්ඹ
කිඹහ. රු බහඳතිසුරභනි, ඳසු ගිඹ හරශේ භහධ3ශේදීන්
ණනහක් අුරරුදවන් වීම්, ඔවුන්ට තර්ජනඹ කිරීම් වහ බිඹ
ළන්වීම් පිිතඵ හර්තහ ඳශ ශරහ තිසබුණහ. අදටත් රන්ත
වික්රනභුරව කහතනඹ පිිතඵ වරිඹහහය ශතොයුරරු ව ඒ පිිතඵ
න්නහ ව ක්රිුඹහභහර් පිිතඵ වතිස ශන්න ඒ හශපභ
විලසහඹක් ශොඩ නඟහ න්න ඵළවළ. තභත් ප්රාදීේ
එක්නළලිශොඩ භවතහට සිදු වුු සිදු වීභ පිිතඵ ශතොයුරරු
ශවොඹහ න්න නළවළ. අදටත් ඒ පිිතඵ විශයෝධතහන් එල්ර
යමින් තිසශඵනහ. රවහශේ භහධ3රට ව භහධ3ශේදීන්ට
එල්ර වුු තර්ජන විවිධහහයශඹන් තිසශඵනහ. භභ දුටුහ, ශම්
හයණහ ළන ජහතිස ව ජහත3න්තය අවල විභර්ලනඹ යනහ;
හර්තහ යනහ; ශනොශඹක් ශචෝදනහ එල්ර යනහ. භභ ශම්
හයණඹත් වන් යන්න ළභතිසයි. ඊශේ, ශඳශර්දහ පුත් ඳත
ඳශ වුණහ, ඉන්දිඹහශේ "ද හින්දු" පුත් ඳශතහි හිටපු තත එන්.
යහම් භවතහශප ප්රාහලඹක්. එුරභහ ප්රාහල යරහ තිසබුණහ, යහජඳක්
ආණ්ඩු තයම් ලක්තිසභත් ආණ්ඩුක් ඉතිසවහශේ ඳවශ ශරහ
නළවළ කිඹරහ. භහ අවන්ශන් ඔහු ශභොන රුණක් ඳදනම් ය
ශන ශම් ප්රාහලඹ ශහද කිඹන එයි. ඉන්දිඹහශේ "ද හින්දු"
පුත් ඳත ආසිඹහශේ ඉවශ පුත් ඳතක්. දීර්කතභ හරඹක්
ප්රාජහතන්ත්රාහදඹ ඳතිසන යටක් න ඉන්දිඹහශේ ඳශ න ශභළනි
පුත් ඳත හිටපු ර්තතයඹකු ශම් ලක්තිසභත්බහඹ භළනරහ
තිසශඵන්ශන් ශභොකින්ද?

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

අශේ වයිඹ ුරිතන්.

රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ලක්තිසභත්බහඹ භළනරහ තිසශඵන්ශන් ඵහහුශේ වයිශඹන්. ඒ
ඇත්ත. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ ඇත්ත. [ඵහධහ කිරීභක්] ඵහහුශේ
වයිශඹන් භළනරහ තිසශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ශභන්න,
අවන්න.
රු බහඳතිසුරභනි, භහධ3 නිදව පිිතඵ ජහත3න්තය
දර්ලඹට අනු ශරෝශේ යටල් 179කින් ශ්රීය රවහ ඉන්ශන්
163න සථහනශේ. භහධ3 නිදව පිිතඵ ව භහධ3
ක්රිුඹහහරිත්ඹ පිිතඵයි ශම් කිඹන්ශන්. අපි ශෝභහලිඹහට ඩහ
ශඳොඩ්ඩක් උඩිනුයි ඉන්ශන්. ශම් තත්ත්ඹ දළක්හභ අය හශප
ප්රාහල යන්ශන් ශොශවොභද?
රු බහඳතිසුරභනි, අශේ ආණ්ඩුක්රනභ 3සථහශේ 14 ළනි
3සථහශේ (1) ළනි අනු 3සථහශේ (අ) ශේදඹ ඹටශත්
බහණශේ නිදව ඇුරළු අදවස ඳශ කිරීශම් නිදව තිසශඵනහ.
ඒ පිිතශන අඳ ක්රිුඹහ යනහ නම්, ශතොයුරරු දළන ළනීශම්

2451

ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ]

අයිතිසඹ පිිතඵ ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුරට රු රු ජඹසරිඹ
භන්ත්රීදුරභහ ඉදිරිඳත් යපු ඳනත් ශටුම්ඳත ක්රිුඹහත්භ යන්න
ඉඩ දුන්ශන් නළත්ශත් ඇයි? ආණ්ඩු කිේහ ඒ ශනුට
විල්ඳඹක් ඉදිරිඳත් යනහ කිඹරහ. වළඵළයි, ඒ විල්ඳඹ අදටත්
ශනළල්රහ නළවළ. ශතොයුරරු දළන න්න භව ජනතහට තිසශඵන
අයිතිසඹ තවවුරු යන්න ඉදිරිඳත් යපු ඒ ඳනත් ශටුම්ඳත
ඳළත්තට දහරහ ආණ්ඩු අද ශනත් නීතිස ඹටශත් ශම් යශට් භහධ3
ඳහරනඹ යන්න උත්හව යනහ කිඹරහ අඳට ශඳශනනහ. ඒ
විතයක් ශනොශයි. සිදු වීම් ණනහක් වුණහ. අපි අවනහ "The
Sunday Leader" පුත් ඳශත් ශෂඩ්රිනහ ජෆන්සට ශභොක්ද වුශණ්
කිඹරහ. අද යශට්ත් නළවළ. භභ ඒ ළන විසතය ථහ යන්ශන්
නළවළ. ශභොක්ද සිේධ වුශණ්? ඒ විතයක් ශනොශයි. ඳසු ගිඹ හර
සීභහ ුරශ ර්ජනඹ කිරීශම් නිදව, අදවස ප්රාහල කිරීශම් නිදව
ශොයි විධිඹටද ඇහිරුශේ? භහධ3ශේදින් ශම් අවුරුේශේ ජනහරි
භහශේ 25ශනි දහ ශොටු දුම්රිඹ ශඳොශ ඉදිරිපිට ජනභහධ3
නිදව ශනුශන් වවිධහනඹ යපු ළු ජනහරි විශයෝධතහ
උහවි නිශඹෝ ශනළල්රහ තවනම් ශහ.

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ යපු ඒහ අභතද?

රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

එශවභ යරහ ජනභහධ3 නිදව යශට් තිසශඵනහ කිඹරහ ශඵෝඩ්
රෆලිලින් ඳභණක් ශඳන්නන්න පුළුන්භක් නළවළ කිඹරහයි අඳ
කිඹන්ශන්. ඒ සථිය ලශඹන් තවවුරු යන්න ඕනෆ. ශම්
සිඹල්ර ශම් විධිඹට තිසශඹේදී යහම් භවතහ අය හශප ප්රාහලඹක් ය
තිසශඵනහ. භහධ3 නිදව ඳළත්ශතන්, භහධ3ඹට තිසශඵන
අයිතිසහසිම් ඳළත්ශතන් ශභොක්ද ඉසට ශරහ තිසශඵන්ශන් කිඹහ
භභ ප්රාලසන යන්න ළභළතිසයි.

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒ එුරභහශප අදව.

රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

රු බහඳතිසුරභනි, ශම් සිඹල්ර ඳළත්තකින් තිසශඹේදී, අඳ
අවන්න ඕනෆ ශම් යශට් න්නිශේදනඹ ම්ඵන්ධශඹන් අද සිේධ
ශරහ තිසශඵන ශේ ළන. භභ මීට ඩහ ශම් ළන ථහ යන්ශන්
නළවළ. වළඵළයි නහටුදහඹ හයණඹ ශම්යි. අද හච්ඡහ
යන හයණශේ දී ශම් රුණ ඉතහභත් ළදත් ශනහ.
භහධ3ඹට ශතොයුරරු රඵහ න්න, ඒ හශපභ ඒ පිිතඵ ක්රිුඹහ
කිරීභට වළකි න ඳරිදි අඳට තිසශඵන අහලඹ තත් පුළුල් ය
න්න තභයි satellite භහර්ශඹන් ශතොයුරරු රඵහ ළනීශම්
ක්රිුඹහදහභඹක් ශරෝශේ වළශභෝභ ඳහවිච්ික යන්ශන්. වළඵළයි අපි
ඳසු ගිඹ හරශේ විලහර වඬක් නළඟුහ, ශම් "SupremeSAT"
න්නිශේදන චන්ද්රිාහ ළන. භභ ශම් හයණඹ ළන දන්ශන්
නළවළ. ආණ්ඩු නිර ප්රාහලඹක් යරහ තිසබුශණ් නළවළ. නමුත් ශම්
"SupremeSAT" චන්ද්රිාහ දළන් නිම්භ නිම් හයණඹක් ඵට
ඳත් ශරහ තිසශඵනහ. වළඵළයි භභ දළක්හ, ආණ්ඩුශේ භවය
කීම් තිසශඵන භළතිස-ඇභතිසරු ප්රාහල යරහ තිසබුණහ, ශම්
"SupremeSAT" චන්ද්රිාහ ශ්රීය රවහශේ ඳශමුළනි චන්ද්රිාහ
කිඹරහ. ඒ ළන ඳශ වුු ශනොශඹක් හර්තහන් අධ3ඹනඹ යරහ
ඵරන ශොට ව දළන් ශම් චන්ද්රිාහ ළන කිඹළශන හයණහ දිවහ
ඵළලුහභ ශම්ශක් අයිතිසඹ හටද කිඹරහ ශරොකු තර්ඹක්
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තිසශඵනහ. විශලේශඹන්භ ශම් චන්ද්රිාහ ගුන්ත යපු චීනශේ
"ChinaSat" කිඹන ඒ අදහශ භහභ දක්රහ තිසශඵන ප්රාහලරට
අනු ශම් චන්ද්රිාහශේ අයිතිසඹ ශ්රීය රවහට නළවළ. ඒ ශඵොශවොභ
ඳළවළදිලි ප්රාහලඹක්. ඒ විතයක් ශනොශයි. ශභතළන තිසශඵන
ඵයඳතශ හයණඹ ශම්යි. ශ්රීය රවහ ආණ්ඩු ව චීන භහභ
අතය යන ශම් නුශදනු ම්ඵන්ධශඹන් ශ්රීය රවහ විදුලි
න්ශේල නිඹහභන ශොමින් බහශේ කිසිදු ම්ඵන්ධතහක් නළතිස
ඵ ඒ ශොමින් බහ නිර ලශඹන් ප්රාහල යනහ. භභ
අවන්ශන් ශම්යි. රු බහඳතිසුරභනි, චන්ද්රිාහක් ගුන්ත
යරහ ඒ චන්ද්රිාහ භහර්ශඹන් ශතොයුරරු රඵහ ළනීභ සිදු න
ශොට, ඒ චන්ද්රිාහ යරහ තිසශඵන සථහනඹ ශරෝශේ ශොයි
යටට අයිතිස වුණත් ප්රාධහන න්නිශේදන සථහනඹක් තභයි ඒ යටට
අපි දීරහ තිසශඵන්ශන්. අශේ ගුශන් ශභළනි චන්ද්රිාහක් ගුන්ත
යනහ නම් ඒ වහ අයිතිසඹ, ඵරතර හටද ශදන්න පුළුන්භ
තිසශඵන්ශන්? අද ශ්රීය රවහ විදුලි න්ශේල නිඹහභන ශොමින්
බහ කිඹනහ නම්, ශම් ගුන්ත යපු "ChinaSat-12" කිඹන
ඒ න්නිශේදන චන්ද්රිාහ ශ්රීය රවහ ම්ඵන්ධශඹන් නුශදනුක්
නළවළ, ඒ ශඳෞේලි භහභ නුශදනුක් කිඹරහ අපිට
අවන්න තිසශඵන ප්රාලසනඹ තභයි ඒ ශනුශන් අශේ අවශේ නිඹමිත
සථහනඹක් ශඳෞේලි භහභට ඵදු ශදන්න වරි, විකුණන්න
වරි ක්රිුඹහ යරහ තිසශඵන්ශන් ශොශවොභද කිඹන හයණඹයි. ඒ
පිිතඵ ආණ්ඩු උත්තයඹක් ශදන්න ඕනෆ.
ශභභ චන්ද්රිාහ ම්ඵන්ධශඹන් ශනොශඹක් ශේල් භහධ3ර
ඳශ ශනහ. රු බහඳතිසුරභනි, භවය භහධ3 හර්තහ යරහ
තිසබුණහ, ශම් වහ චීන යජශඹන් රඵහ දීරහ තිසශඵන මුදර ඉතහභත්
විලහර මුදල් ප්රාභහණඹක් කිඹරහ. ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන
360ක් විඹදම් යරහ තිසශඵනහඹ කිඹරහ හර්තහ නහ. එශවභ
නම් ශම් ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 360, චීන මුදල්ලින්,
චීනශේ ණඹ නුශදනුකින් සිදු වුණහ නම් අදහශ භහභ
ශනුශන් ශම් ණඹ මුදල් නුශදනු යන්න වුද ඇඳ වුශණ්
කිඹන හයණඹ පිිතඵත් ඳළවළදිලි කිරීභක් ඉතහභ අල3යි.
ශභොද ශවේුර, ශම්හට ශන්න සිදු න්ශන් අශේ යශට්
ජනතහටයි. ශභොද, අපි ඹම් කිසි විධිඹට ශම් ම්ඵන්ධශඹන්
ඹම් ආහයඹට ඇඳ වුණහ නම් ඒ අනිහර්ඹශඹන්භ අශේ
ජනතහ දයන්න සිදු න විඹදභක් ඵට ඳත් නහ. ඒ නිහ රු
බහඳතිසුරභනි, භභ විශලේශඹන්භ ඉල්රහ සිටිනහ, ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් යජශේ ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න කිඹරහ. ශම්
චන්ද්රිාහ පිිතඵ ශනොශඹක් භතහද තිසශඵනහ. දළන් ශම්
චන්ද්රිාහ ගුන්ත ශ චීන භහභ ඒ ළන ශ්රීය රවහ
ම්ඵන්ධශඹන් කිසිදු වනක් යන්ශන් නළවළ. ඒ විතයක්
ශනොශයි. ශභඹ ගුන්ත ශ භහභ, ශම් චන්ද්රිාහ
ම්ඵන්ධශඹන් ශ්රීය රවහට රළශඵන ප්රාතිසරහබ ම්ඵන්ධශඹන්
කිසිදු වනක් යන්ශන් නළවළ. එශවභ නම් ශම් ඉතහභත්
ඵයඳතශ හයණඹක් කිඹන එ භභ විශලේශඹන් භතක් යන්න
ළභළතිසයි. ශම් ළන ආණ්ඩු ඳළවළදිලි ප්රාහලඹක් යන්න ඕනෆ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. -

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
භවරු හිතනහ, ශම් අශේ ළඩක්, ආණ්ඩුශන් ඹපු
එක් කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ හශප භහම් බිහි ශන එ
ළන අපි ුරටු න්න ඕනෆ.
රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ඔඵුරභහ ඳළවළදිලි යන්න. නිශඹෝජ3 ඇභතිසුරභනි, ශම් ළන
ඳළවළදිලි යන්න ඔඵුරභහට තිසශඵන අයිතිසඹ ළන ඵහධහක් නළවළ.
ශභතළන තිසශඵන ප්රාලසනඹ ශම්යි.
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රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඔඵුරභහශප ථහශන් ශත්ශයන්ශන් යජඹ ශරොකු ළරැේදක්
යරහ තිසශඵනහ කිඹරහයි. චන්ද්රිාහ ඹරහ තිසශඵන්ශන් යජශේ
ල්ලිලින් කිඹරහයි ශත්ශයන්ශන්.

රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

රු බහඳතිසුරභනි, එුරභහට උත්තය ශදන්න කිඹන්න. ඒශක්
ප්රාලසනඹක් භට නළවළ. එුරභහට ඳළවළදිලි යන්න පුළුන්. ආණ්ඩු
ශනුශන් ශම් ළන රුු කිඹන්න පුළුන්. ඒ ළන ළටලුක්
නළවළ. භභ කිඹන්ශන් එුරභහ කිඹන විධිඹට ශම් ශඳෞේලි
භහභක් නම් අඳට අබ3හලශේ චන්ද්රිාහ යන අයිතීන්
ශදශන් එක් ශම් ශඳෞේලි භහභට රඵහ දුන්ශන්
ශොශවොභද? ශභඹ ජහතිස හයණඹක්. අශේ අව, අශේ ගුන,
අපි ශනුශන් ජහත3න්තය රඵහ දී තිසශඵන අසථහශදශන්
එක් ශම් කිඹන ශඳෞේලි භහභට ඵදු දුන්නහද, එශවභ
නළත්නම් ඒ අයිතිසඹ රඵහ දුන්ශන් ශොයි විධිඹටද කිඹන එ
ආණ්ඩු වළටිඹට කිඹන්න ඕනෆ. ඒයි භභ ඉල්රන්ශන්. ශන
ශදඹක් ශනොශයි. චන්ද්රිාහක් ගුන්ත ශරුහ නම් ඒ ළන
ප්රාලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි ඒ ඳළවළදිලි යරහ ශම් යටට කිඹන
එයි තිසශඵන ළදත්භ. අශනක් රුණ, ශම් චන්ද්රිාහ ළන
දළන් ශනොශඹක් ශනොශඹක් ශේල් භහධ3ර ඳශ ශනහ. ඒ
ශනභ ථහක්. වළඵළයි ශම් කිඹන වළටිඹට අශේ ශනොශයි නම්,
ශනත් භහභ නම් එ හයණඹක් ඳළවළදිලි යන්න. ඒ තභයි
අශේ අබ3හලශේ අසථහ ශඳෞේලි භහභට ඵදු
දුන්ශන් ශශේද කිඹන හයණඹ. ඒ හයණඹ විශලේශඹන්භ
කිඹන්න.
රු බහඳතිසුරභනි, ඊට අභතය ඳසු ගිඹ හරශේ ශනොශඹක්
ශනොශඹක් ශදනහට අශේ රඳහහිනී නහිතහ ඳත්හ ශන ඹන්න,
ගුන්විදුලි නහිතහ ඳත්හ ශන ඹන්න අශේ අසථහ, අහල
වහ ව3හත ශඵදහ දීරහ තිසශඵනහ. දළන් රවහශේ ප්රාධහන නහිතහ
ණනහක් තිසශඵනහ. ඒ ප්රාධහන නහිතහරට අභතය ශම්
අසථහ රඵහ ත්ත භවය අඹ ඉන්නහ. භහ විශලේශඹන්භ
ඇභතිසුරභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ, ශම් රඳහහිනී නහිතහ ඳත්හ
ශන ඹෆභ වහ-

බහඳතිසුරභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! ශම් අසථහශේදී රු නිශඹෝජ3 හය
බහඳතිසුරභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇතිස.

අනුරරු ථහනහඹුරභහ මරහනශඹන් ඉත් වුශඹන්,
නිශඹෝජ3 හය බහඳතිසුරභහ [රු මුරුශපසු චන්්රකකුභහර් භවතහ]
මුරහනහරඪ විඹ.

அன்தறநகு,
சதரரகர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனர, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்தைறகு
தொதரகசு சந்றகுரர் ] கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ඳසු ගිඹ හරශේ රඳහහිනී ව
ගුන් විදුලි නහිතහ ඳත්හ ශන ඹෆභ වහ ව3හත රඵහ දීභ
ව අය රඵහ දීභ පිිතඵ ශනොශඹක් ප්රාලසන තිසබුණහ. භවය අඹ
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ඒ නහිතහර අයිතිසඹ, ඒ අසථහ අයශන ඒහ විලහර
මුදල්රට විකුණනහ. ශේලඳහරන ඳක්රටත් ඒ අයිතිසඹ දුන්න
ඵ අඳට ආයවිකයි. භවය ඳක්රට රඵහ දුන්න ඒ ඵරඳත්රා licences- විලහර මුදල්රට විකුණනහ කිඹරහ හර්තහ ශනහ.
රුණහයරහ ශභළනි රඳහහිනී නහිතහ, ගුන් විදුලි නහිතහ
ඳත්හ ශන ඹෆභ වහ ඳසු ගිඹ හර සීභහ ුරශ ඵරඳත්රා රඵහ
දුන්න, අයිතිසඹ රඵහ දුන්න ආඹතන රළයිසුර ශම් රු බහට
ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ අපි ඉල්රනහ. ශභොද, ඒහ මුදරට
ශශයන නුශදනු නම් ඒහශේ කිසි ප්රාශඹෝජනඹක් නළවළ. භවය
අඹට මුදල් ශවොඹන 3හඳහය ටයුත්තක් වහ රඳහහිනී
නහිතහ ඳත්හ ශන ඹන්න, ගුන් විදුලි නහිතහ ඳත්හ ශන
ඹන්න licences රඵහ ශදනහ නම් ඒ ඵයඳතශ ළරැේදක්. ඒ නිහ
ශම් ළන අයිතිසඹ දුන්න ආඹතනර ශවෝ පුේරඹන්ශප
ශතොයුරරු ශම් රු බහට ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ අපි
විශලේශඹන්භ වන් යන්න ළභළතිසයි.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භහ විශලේශඹන්භ ඊශඟට
අදවස ප්රාහල යන්න ළභළතිස ශන්ශන්-

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

රු භන්ත්රීදුරභහ, ශඳොඩි ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්නම්. ශම්
දළනට අබ3හලශේ-

රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

අබ3හලශේ.

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

හටත් අබ3හලශේ සීභහක් ශදන්ශන් නළවළ. ශභොද,
ගුන් ගුන් සීභහක් තිසශඵනහ. භභ හිතන්ශන් අබ3හල
ම්ඵන්ධශඹන්-

රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

රු නිශඹෝජ3 ඇභතිසුරභහ, ඔඵුරභහ ඳසු ඳළවළදිලි යන්න.
[ඵහධහ කිරීභක්] රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, එුරභහට භහශප
ථහට ඵහධහ යන්න භභ ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ. ජහත3න්තය
න්නිශේදන වභඹ භඟින් ආහට ගිඹහට ශරෝශේ satellite
සථහනත යන්න අය ශදන්ශන් නළවළ කිඹන එ එුරභහට
ශත්රුම් න්න අභහරු වීභ ළන භභ නහටු ශනහ. ශභොද,
අශේ හිුරභශත්ට satellite සථහනත යන්න ඵළවළ. එශවභ
නළත්නම් ශරෝශේ ඵරත් යටල් ඔක්ශොභ ශම් භූමිශේ
තභන්ශප satellite සථහනත යරහ අයිතිසඹ රඵහ නීවි. වළභ
යටටභ තභන්ශප අබ3හහල සීභහ ුරශ satellite සථහනත
යන්න නිලසිකත අය ශදන සථහන තිසශඵනහ. ඳසු ගිඹ
හරශේදී ශ්රීය රවහ ඒ අයිතිසඹ ඳහවිච්ික යරහ තිසබුශණ් නළවළ.
නමුත් ඒ අයිතිසඹ හටත් ශදන්න ඵළවළ. භභ ඒයි ඇහුශේ. ඒ
අයිතිසඹ යජඹ ඳහවිච්ික යනහ නම්, යජශේ අනුදළනුශභන් ඳහවිච්ික
යනහ නම් ඒ ශනභ හයණඹක්. වළඵළයි, එශවභ කිඹනහ
නම් මුහුශදනුත් ශභොකුත් අයිතිසඹක් ශදන්න ඵළවළ ශන්. මුහුදු සීභහ
තිසශඵනහ ශන්. භභ කිඹන්ශන් satellite ඳහවිච්ික කිරීශම්
අබ3හහල අයිතිසඹ නළවළ කිඹහ තර් යනහ නම් ඒ පුදුභ
ළඩක් කිඹරහයි. ශම්ශන් ම්පර්ණශඹන්භ ශම් බහ ශනොභඟ
ඹන්න වදනහ. රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, එතළනින් එවහට
භභ ඒ ළන හච්ඡහ යන්න ඹන්ශන් නළවළ. ආණ්ඩුශේ
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ]

අධහනඹ ව කීභ ශනුශනුයි භභ ඒ කිේශේ. ඊශඟට අද
අඳට ථහ යන්න තිසශඵන ප්රාධහන භහතතහ තභයි රු නිශඹෝජ3
බහඳතිසුරභනි,-

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ3 හය බහඳතිසුරභහ

(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, what is the point of Order?
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අභූත ථහක් තභයි එුරභහ
යන්ශන්. The Space belongs to the God Almighty.

නිශඹෝජ3 හය බහඳතිසුරභහ

(குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Azwer, please sit
down. Hon. Tissa Attanayake, you carry on.
රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ඒට උත්තය ශදන්න පුළුන් ශන් රු නිශඹෝජ3
බහඳතිසුරභනි. ඒශන් ළඩක් නළවළ. භභ ඊශඟට අදවස
දක්න්ශන් අශේ ජහතිස ගුන් ශේඹ ළනයි. [ඵහධහ කිරීභක්]
එුරභහ වළභදහභ පුත්තරශම් ථහ කිඹ කිඹහ ඉන්නහ. ඒ මුළු
යටභ දන්නහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භහ ඊශඟට ථහ යන්න
ඹන්ශන් අශේ ජහතිස ගුන් ශේඹ ළනයි. අශේ අභිභහනඹ
පිිතඵ ශනොශඹක් ආහයශේ අදවස ඳශ යමින් අශේ ජහතිස
ගුන් ශේඹ එමිශර්ට්ස ඳහරනශඹන් රඵහ ත්තහ. දළන් අශේ
ජහතිස ගුන් ශේඹ වළටිඹට SriLankan Airlines ගුන් ශේඹ
නඟහ සිටුවීභ ශනුශන් විවිධ ව ක්රිුඹහදහභඹන්හි ආශඹෝජනඹ ය
තිසශඵනහ. දළන් හර්තහ න රුුරට අනු අශේ ජහතිස ගුන්
ශේඹ ඹයි කිඹන SriLankan Airlinesහි ශේශීඹත්ඹ අශශවි
යමින් අපි ශම් ක්රිුඹහභහර්රට අතීර්ණ වුණත් ශම් ගුන්
ශේඹ ුරශ අද අඳට දයහ ත ශනොවළකි තයශම් විලහර අරහබඹක්
සිදු ශමින් තිසශඵනහ. ඒට උත්තයඹක් වළටිඹට වළභ ශරහශේභ
කිඹන්ශන් ශරෝශේ වළභ ගුන් ශේහක්භ ඳහඩු රඵනහඹ
කිඹහයි. වළඵළයි, ශරෝශේ හුඟහක් ගුන් ශේහන් ඳහඩු අභ
ය න්න ක්රිුඹහ යමින් ශඳෞේලි ගුන් හභම්, ජහතිස ගුන්
ශේහන් ඳත්හශන ඹනශොට ඳසු ගිඹ හරශේදී SriLankan
Airlines ගුන් ශේඹ අශේ බහණ්ඩහහයඹට, ජහතිසඹට විලහර ඵයක්
ඵට ඳත් ශමින් තභයි තභන්ශප ශේහන් ඳත්හශන
ඹන්ශන්. ඉතිසන් අපි කිඹන්ශන් අද අශේඹ කිඹන ගුන් ශේඹට ජහතිස ගුන් ශේඹට- තිසශඵන එභ ගුන් ඹහනඹක්ත් ශ්රීය
රවහට අයිතිස නළවළ කිඹන එයි.
ඒහ ඔක්ශොභ අපි lease යරහ ත් ගුන් ඹහනහයි - ඵදු
ක්රනභඹට ත් ගුන් ඹහනහයි. අද තිසශඵන ගුන් ඹහනහලින්
ඵහුතයඹක් එනම්, සිඹඹට 100ක්භ හශප ශම් ආහයශඹනුයි
අයශන තිසශඵන්ශන්. රුපිඹල් ශෝටි 90ක් විතය ශරොකු මුදරක්
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දළන් ශම් වහ භහසි ශනහ. ශම් මුදර දයන්ශන්
ශොශවොභද? අඳට ගුන් ඹහනහක් මිරදී න්න ඵළරි නම්, අපි
ඒහ ල් ඵදු ඹටශත් අයශන ඳහවිච්ික යනහ නම්, එශවනම්
ශම් හශප විලහර මුදල් ප්රාභහණඹක් ශන්න ල්ලි ශවොඹහ
න්ශන් ශොශවොභද කිඹරහයි අපි අවන්ශන්. දළන් ශම් අශේ කිඹන
ශේශීඹත් ශල්ඵල් එ ඇරවීභ වහ විතයක් ශම් විධිඹට රුපිඹල්
ශෝටි ණන් මුදල් නහසතිස නහ නම් ඒශන් අඳට තිසශඵන
ප්රාශඹෝජනඹ ශභොක්ද? භට භතයි, air taxi ශේඹ ආයම්බ
ශහ; Mihin Lanka ගුන් ශේඹ ආයම්බ ශහ. SriLankan
Airlines ගුන් ශේඹ ඳත්හ ශන ඹන්න දුසයතහ තිසශඵේදිත්,
Mihin Lanka ගුන් ශේඹ ආයම්බ යරහ සිදු ය ත්ශත්ත්
SriLankan Airlines ගුන් ශේඹ ඳත්හ ශන ඹන පිරිළඹ
තත් ළඩි ය ළනීභයි. රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ඒ ගුන්
ශේඹ ඳත්හ ශන ඹෆභ ශනුශන් දයන විඹදම් දිවහ ඵළලුහභ
අශේ ජහතිස ආර්ථිඹට එඹ ඔශයොත්ුර ශදනහද කිඹරහ ශරොකු
ප්රාලසනඹක් තිසශඵනහ. රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, Mihin Lanka
ගුන් ශේඹ ආයම්බ යන ශොට භට භතයි, 2006 නළත්නම්
2007-

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, you have only two more minutes.
රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

Thirty minutes තිසශඵනහ.
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

You started your speech at 10.12 a.m. You are
supposed to conclude your speech at 10.42 a.m.
රු තිසස අත්තනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භභ අන් යන්නම්.
Mihin Lanka ගුන් ශේඹ ආයම්බ යන ශොට කිේශේ
ශභොක්ද? භට භතයි, ශම් ළන ආණ්ඩු කිේශේ, Mihin
Lanka ගුන් ශේඹ ආයම්බ යන්ශන් වනදහයී ගුන් ශේඹක්
වළටිඹට; දමදි ඹන අශේ ළඩිහිටිඹන්ට වන මිරට ගුන්
ශේඹක් රඵහ ශදන්න -[ඵහධහ කිරීභක්] වරි. Budget ගුන්
ශේඹක් වළටිඹට. [ඵහධහ කිරීභක්] එතශොට ඒශක් මලි
අයමුණ න්ශන් අශේ ළඩිහිටි ශදභේපිඹන්ට වන මිරට දමදි
ඹන්න ළඩ ටයුුර ළරළසවීභ කිඹරහ කිේහ. භළද ශඳයදි ඹන
අශේ තව ශේවිහන්ට, භළද ශඳයදි ළඩ යන අඹට වන
මිරට ගුන් ශේහක් ඳඹන්න තභයි ශම් Mihin Lanka ගුන්
ශේඹ ඳටන් න්ශන් කිඹරහ කිේහ. රු නිශඹෝජ3
බහඳතිසුරභනි, ශම් හර සීභහ ඇුරශත Mihin Lanka ගුන්
ශේඹ රඵන ඳහඩු ඇත්තටභ නතය ය න්න පුළුන්භ
රළබුණහ නම්, අවුරුේදට ශම් යශට් රක් ශද, ුරනක්
ශනොමිශල් දමදි ඹන්න තිසබුණහ. ශම් නහසතිස යන රුපිඹල්
ශෝටි ණන් මුදල් ටි තිසබුණහ නම්, පිට යට ගිහිල්රහ ශේහර
ශඹශදන අඹට, භළද ශඳයදි ශේඹ යන අශේ තව
ශේවිහන්ට, අනිකුත් අඹට ශනොමිශල් ගුන් ටිට් ඳත ණශන්
ශදන්න තිසබුණහ. වළඵළයි අද ආණ්ඩු ශම් ළන ශනොශයි ක්රිුඹහ
යන්ශන්. රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අද SriLankan Airlines
ගුන් ශේශේ ත්ම් අබිඵහ කීම් ඉවශ ගිහිල්රහ තිසශඵනහ.

2012 ශදළම්ඵර් 05

2457

ඒ හශපභ ඳසු ගිඹ හර සීභහශේදී රුපිඹල් බිලිඹන10ට ඩහ
විලහර අරහබඹක් රඵහ තිසශඵනහ. ඊටත් ඩහ ඵයඳතශ ශේ තභයි,
ශභභ ගුන් ශේඹ නඟහ සිටුන්න ජහතිස ළරළසභක් ක්රිුඹහත්භ
යරහ නළතිස එ. විශලේශඹන්භ අලුතිසන් ආයම්බ යන්න ටයුුර
යන ගුන් භහර්, ඒ හශපභ ඇතිස යන ගුන් ළරසුම්
සිඹල්රභ අද රහබදහයී තත්ත්ඹ නළවළ. විශලේශඹන්භ අද
භවය අඹ භවය අසථහර ශභභ ගුන් ශේඹ ඳහවිච්ික
යන්ශන් තභන්ශප බදරඹක් වළටිඹටයි. ඒ ශශේ ශතත්,
ජහතිස ගුන් ශේඹ භඟ යන ශම් ශල්රශම් කීභ වහ ඵය
ශම් යශට් ජනතහටයි දයන්න ශන්ශන්. ඒ නිහ ඒ ටයුුර ඉතහභ
ඵයඳතශ හයණඹක් වළටිඹට භහ ශඳන්හ ශදන්න ළභළතිසයි.
විශලේශඹන්භ SriLankan Airlines ගුන් ශේඹ, ජහතිස ගුන්
ශේහක් වළටිඹට ආයක්හ ය න්නත්, එභ ගුන් ශේඹ
ශනුශන් යන නහසතිසඹ ව නියඳයහශේ විඹදම් යන මුදල් ටි
ආයක්හ යන්නත් ක්රිුඹහ යන්නඹ කිඹහ ඉල්රමින් භශප චන
සල්ඳඹ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සුරතිසයි.

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The next speaker is the Hon. Mahinda Samarasinghe.
You have 10 minutes.
[ප.බහ.10.43]
රු භහින්ද
අභහත3ුරභහ)

භයසිවව

(ரண்தைறகு
யறந்
ககத்தரறல் அகச்சர்)

භවතහ
சசறங்க

(ළවිලි
-

ර්භහන්ත

தததந்ரரட்டக்

(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Plantation
Industries)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අභහත3හවල 14 ළඹ ශීර්
පිිතඵ ඳහර්ලිශම්න්ුරශේදී රහ ඵරන අසථහශේදී, අඹ ළඹ
පිිතඵ විශලේ හය බහශේ බහඳතිස රු නිභල් සිරිඳහර ද
සිල්හ ඇභතිසුරභහටත්, ඒ හශපභ ඒ හය බහශේ හභහජි
භන්ත්රීදරුන්ටත් භහ ප්රාථභශඹන්භ සුරතිසඹ ඳශ යන්න ඕනෆ, ඒ
හය බහශේ හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ පිිතඵ.
ළවිලි ර්භහන්ත අභහත3හවලඹ ශනුශන් චන සල්ඳඹක්
ථහ යන අසථහශේදී, භහ ඳශමුශන්භ අතිසරු භහින්ද
යහජඳක් ජනහධිඳතිසුරභහට භශප ප්රාණහභඹ වහ සුරතිසඹ පුද යන්න
ඕනෆ, ළවිලි ක්ශේත්රාඹ පිිතඵ එුරභහ දක්න අධහනඹ පිිතඵ
වහ 2013 අඹ ළඹ වයවහ ළවිලි ක්ශේත්රාඹ නඟහ සිටුන්න රඵහ දී
තිසශඵන විශලේ වන පිිතඵ. ඒ හශපභ රු භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිසුරභහ කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන් පිිතඵ නළත යක්
විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු යරහ ඒ අඹට රඵහ ශදන වන තත්
රුපිඹල් 50,000කින් ළඩි යන්න ශභය අඹ ළශඹන් ශඹෝජනහ
යරහ තිසශඵනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ ප්රාලවහ ශ යුුර ශදඹක්
වළටිඹටයි භහ රන්ශන්.
අද කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන්ශප ශත් දළුරට ශවො මිරක්
රඵහ ශදන අසථහ ඒ වන තදුයටත් ළඩි යන්න
ජනහධිඳතිසුරභහ පිඹය ළනීභ, ඒ අඹශප ජීවිත තදුයටත්
ලක්තිසභක් කිරීභක් වළටිඹටයි අඳ දකින්න ඕනෆ. හභහන3ශඹන්
ශවො ආදහඹභක් රළශඵන අසථහශේදී වන රඵහ දීභ භවය අඹ
ප්රාතිසක්ශේඳ යනහ. වළඵළයි, ජනහධිඳතිසුරභහ ළරකිල්රට අයශන
තිසශඵනහ, අශේ භසත ශත් නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 75ක්භ
නිසඳහදනඹ යන්ශන් කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන්ඹ කිඹන එ. රක්
වතය විතය පිරික් ශම් ශත් නිසඳහදනඹට දහඹ නහ. ඒ අඹ
ත දුයටත් ලක්තිසභත් කිරීභක් වළටිඹටයි එුරභහ ශම් පිඹය
අයශන තිසශඵන්ශන්.
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භහ අවුරුදු ුරනවභහය ඳභණ හරඹක් තිසසශේ ශම්
අභහත3හවලශේ අභහත3 ුරයඹ දයනහ. ඒ හරඹ ුරශදී අතිසරු
ජනහධිඳතිසුරභහ ුරන් තහක් ශම් ක්ශේත්රාඹට අදහශ වන ළඩි
ය තිසශඵනහ. 2012 ර්ශේදී ශත් වනහධහයඹ වළටිඹට රුපිඹල්
රක් 3ක් දක්හ ශදන්න ටයුුර ශහ. 2013 ර්ඹ වහ
රුපිඹල් ුරන් රක් ඳණසදහවක් රඵහ ශදන්න ශම් අඹ ළශඹන්
ශඹෝජනහ ය තිසශඵනහ. ඒ හශපභ ශත් වහ න ශඳොශවොය
වනහධහයඹ තදුයටත් රඵහ ශදන්න ජනහධිඳතිසුරභහ ශඹෝජනහ ය
තිසශඵනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන්ට
රළශඵන ශරොකු යප්රාහදඹක්. අද රුපිඹල් 1300ක් ශරහ විතත
ශශශඳොශශේ ඕනෆභ තළනට ගිහින් තභන්ට අල3 ශඳොශවොය
රඵහ ශන ඒ අඹශප නිසඳහදනඹ ළඩි ය ශන, ඒ අඹශප
ආදහඹම් තත්ත්ඹ ඉවශ නවහ න්න අසථහ රඵහ දීරහ
තිසශඵනහ.
ඒ හශපභ අලුත් හ වහ ශම් ර්ශේ රුපිඹල් ශදරක්
ඳණසදහව වනහධහයඹක් ශදන්න ජනහධිඳතිසුරභහ ශඹෝජනහ ය
තිසශඵනහ. ප්රාථභ තහට, 2012 ර්ශේදී අලුත් හ වහ
රුපිඹල් එක්රක් ඳණසදහවක් දුන්නහ. 2013 ර්ශඹදී ඒ මුදර
ත රක්ඹකින් ළඩි යරහ ශදරක් ඳණසදහවක් දීභට ශඹෝජනහ
ය තිසශඵනහ. ඒ හශපභ ඳහලු සිටුවීභට රුපිඹල් 25 ක් ශදනහ.
ඒත් අවුරුදු ණනක් තිසසශේ තිසබුශණ් රුපිඹල්15ක් වළටිඹට. ඒ
ඵ දළරහ, ඒ මුදරත් ළඩි යන්න ජනහධිඳතිසුරභහ පිඹය අය
ශන තිසශඵනහඹ කිඹන එ භහ ශම් අසථහශේදී භතක්
යන්නට ළභතිසයි.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භට ථහ යන්නට තිසශඵන්ශන්
විනහඩි 10 හරඹක් නිහ ශම් ක්ශේත්රාඹ පිිතඵ සිඹලුභ රුු
ඉදිරිඳත් යන්නට හර ශේරහ නළවළ. ඒ වුණත් භහ ශම්
හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. විශලේශඹන් ශම් ක්ශේත්රාඹ ුරශ අඳ ශම්
හශප ප්රාතිසඹක් රඵහ ශන තිසශඵනහ හශපභ, අඳට ශම්
ක්ශේත්රාඹ ුරශ අභිශඹෝත් තිසශඵනහ. අඳ ඒ අභිශඹෝ ළනත්
ථහ යන්න ඕනෆ. ඒ අභිශඹෝ ඉරක් ය ශන, ඒ අභිශඹෝ
ජඹ න්න තභයි රඵන ර්ශේදී ටයුුර යන්න සදහනම්
න්න ඕනෆ. ශත් ක්ශේත්රාඹ ශද ඵළලුහභ අඳට තිසශඵන ශරොකුභ
අභිශඹෝඹ තභයි, නිසඳහදන විඹදභ අඩු ය පරදහයිතහ ළඩි
කිරීශම් ළඩ පිිතශශක් ස ය ක්රිුඹහත්භ යන එ. අපි ඒ
වහ ශම් ර්ශේ පිඹය කිහිඳඹක් අයශන තිසශඵනහ. රඵන
ර්ශේ ඊටත් ඩහ පිඹය අයශන, අශේ තයහරිත්ඹ මීට
ඩහ ර්ධනඹ ය න්නහ. ජහත3න්තය ශත් ක්ශේත්රාඹ දිවහ
ඵළලුහභ අද ශරොකු තයහරිත්ඹක් තිසශඵනහ. ශම් ර්ඹට
ඩහ රඵන ර්ශේ ඒ තයහරිත්ඹට මුහුණ දීශම් ලක්තිසඹ රඵහ
න්න අශේ අභහත3හවලඹ වහ විවිධ ආඹතන වයවහ විශලේ ළඩ
පිිතශශක් ස යරහ ක්රිුඹහත්භ යන්න ඵරහශඳොශයොත්ුර
ශනහඹ කිඹන එ භහ ශම් අසථහශේ වන් යන්න ඕනෆ.
යඵර් ක්ශේත්රාඹ දිවහ ඵළලුහභත් කුඩහ යඵර් ුර හිමිඹන්
ශනුශනුත්, භවහ ඳරිභහණශඹන් යඵර් හ යන පිරි
ශනුශනුත් වන ණනහක් ශම් න විට රඵහ දීරහ තිසශඵනහ.
ඒ ශනුශන් අතිසරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිසුරභහට භශප
විශලේ ප්රාණහභඹ වහ සුරතිසඹ පුද ය සිටින්න ඕනෆ. ශත් ක්ශේත්රාශේ
අඹට හශපභ යඵර් ක්ශේත්රාශේ අඹටත් ඒ වන තදුයටත් ළඩි
යන ශඹෝජනහ 2013 අඹ ළඹ ශල්නඹට එුරභහ ඇුරශත් ය
තිසශඵනහඹ කිඹන එ භහ ශම් අසථහශේ වන් යන්න
ළභළතිසයි.
යඵර් ක්ශේත්රාඹ දිවහ ඵළලුහභ අද අඳට තිසශඵන සුවිශලේභ
අභිශඹෝඹ තභයි ඉල්ලුභ අනු නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීශම් ළඩ
පිිතශශට ඹන එ. අද අපි ශභට්රිික් ශටොන් 1,50,000
නිසඳහදනඹක් යනහ. නමුත් අද භහ ශම් ථහ යන අසථහශේ
ශභට්රිික් ශටොන් 1,75,000 ඉල්ලුභක් තිසශඵනහ. ඒ නිහ දළන් අපි
හම්ප්රාදහයි ශනොන ප්රාශේලරත් යඵර් නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න
පිඹය ණනහක් අය ශන තිසශඵනහ. ඒ ළඩ පිිතශශ
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ක්රිුඹහත්භ යන්න අඳට ඳවසුම් රහ ශදන්න, අතිසරු
ජනහධිඳතිසුරභහ අඹ ළඹ වයවහ ශඹෝජනහ ණනහක් ඉදිරිඳත් ය
තිසශඵනහ. ඒ අනු ශම් ශන ශොට විශලේශඹන්භ ශභොණයහර
දිසත්රිගක්ශේ ශවක්ශටඹහර් 7500ක් ඉරක් ය ශන, එයින්
ශවක්ශටඹහර් 5,250 විතය ප්රාභහණඹ හ ටයුුර අන් ය
තිසශඵනහ. ඉතිසරි ටි රඵන අවුරුේශේ යන්න අපි
ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. හම්ප්රාදහයි ශනොන ප්රාශේලඹක්
වළටිඹට අම්ඳහය දිසත්රිගක්ඹ ඉරක් ය ශන භවඔඹ,
ඳදිඹතරහ ළනි ප්රාශේලර ත ශවක්ශටඹහර් 10,000 යඵර්
න්න ළඩ පිිතශශක් ඳටන් ශන තිසශඵනහ. ඒ ප්රාශේලශේ
ශවක්ශටඹහර් 3000 යඵර් න්න 2013 අඹ ළශඹන් අතිසරු
ජනහධිඳතිසුරභහ මුදල් ශන් ය දී තිසශඵනහ.
ඒ හශපභ උුරශර් යඵර් න්න පුළුන් කිඹරහ වුරුත්
හිුරශේ නළවළ. දළනට අවුරුේදට ඉසයශරහ භහ යඵර්
ඳර්ශේණහඹතනඹට කිේහ, ඒ ප්රාශේලඹට ගිහිල්රහ ඒ පිිතඵ
මීක්ණඹක් යරහ උුරශර් යඵර් න්න පුළුන්ද ඵළරිද කිඹන
එ ළන අවුරුේදක් ඇුරශත භට හර්තහක් ඉදිරිඳත් යන්න
කිඹරහ. ශම් ශන ශොට ඒ අඹ හර්තහක් ඉදිරිඳත් යරහ භට
ශඳන්හ දීරහ තිසශඵනහ මුරතිසේ ප්රාශේලශේත්, වුනිඹහශේත්,
කිලිශනොච්ිකශේ භවය ප්රාශේලරත් යඵර් න්න පුළුන් කිඹරහ.
ඒ අනු 2013 දී මුරතිසේ ප්රාශේලශේ ශවක්ශටඹහර් 300කුත්,
වුනිඹහ ප්රාශේලශේ ශවක්ශටඹහර් 300කුත් න්න ඳටන් න්න
අපි ඉරක් ය ශන තිසශඵනහ.
අවුරුදු තිසවක් ඳළතිස යුේධඹ අන් යරහ, ත්රාසතහදඹ නළතිස
යරහ, ශම් යටට ශනොතිසබුු හභඹක් රඵහ දීරහ, රක් ුරනක්
ඳභණ අතළන් වන් නළත ඳදිවික යරහ තිසශඵනහ. අතිසරු
ජනහධිඳතිසුරභහශප නහඹත්ශඹන් දළන් අපි උුරශර්ත් යඵර් රහ
ඒ ජනතහට අතිසශර් ආදහඹභක් රඵහ දීශම් ළඩ පිිතශශක්
ක්රිුඹහත්භ යන්න ඳටන් ශන තිසශඵනහ. රු නිශඹෝජ3
බහඳතිසුරභනි, ශම් හශප ළඩ යහශිඹක් ශම් ශන ශොට අශේ
අභහත3හවලශඹන් ආයම්බ යරහ තිසශඵනහ.
ශම් අසථහශේ භහ අශේ අභහත3හවලශේ ශල්ම්ුරමිඹ ප්රාධහන
අභහත3හවලශේ සිඹලුභ නිරධහරින්ට, අතිසශර් ශල්ම්රුන්ට,
වහය ශල්ම්රුන් ඇුරළු සිඹලුභ නිරධහරි භවත්භ භවත්මීන්ට
භශප විශලේ සුරතිසඹ වහ ප්රාලවහ පුද යන්න ඕනෆ. ඒ සිඹලු
ශදනහභ හුඟක් භවන්සි ශරහ ළඩ ශහ. රඵන ර්ශේත් ශම්
ඉරක් ම්පර්ණ කිරීභ වහ තභන්ශප ශ්ර.භඹ රඵහ ශදන්න ඒ
අඹට වුභනහක් තිසශඵනහ. ඒ භට ශරොකු ලක්තිසභඹක් ඵ භහ
ශම් අසථහශේ වන් යන්න ඕනෆ. ඒ හශපභ අශේ
අභහත3හවලඹ ඹටශත් ආඹතන දවඹක් තිසශඵනහ. ඒ ආඹතන
දවශේ බහඳතිසරු, අධ3ක් භණ්ඩරර හභහජි හභහජිහන්,
නිරධහරි භවත්භ භවත්මීන් සිඹලු ශදනහටභ භශප ප්රාලවහ වහ
සුරතිසඹ පුද යන්න ඕනෆ. ඒ සිඹලු ශදනහභ ශරහක් ඵරන්ශන්
නළතිස ඒ අඹශප යහජහරි ශරහ ඉක්භහ ළඩ යරහ, විලහර
ළඳවීභක් යරහ ශරොකු ප්රාතිසඹක් රඵහ දීරහ තිසශඵනහ. ඒ සිඹලු
ශදනහටභ භශප විශලේ සුරතිසඹ පුද යනහ.
භහ තත් හයණඹක් වන් ශයුුර තිසශඵනහ. ශභඹ
භශප අභහත3හවලඹට අදහශ නළවළ. අශේ තිසස අත්තනහඹ එක්ත්
ජහතිස ඳක්ශේ ශල්ම්ුරභහ ශජ3සඨ භන්ත්රීදයශඹක් ඒ හශපභ
හිටපු ඇභතිසයශඹක්. එුරභහ ථහක් යමින් භහධ3 නිදව
පිිතඵ වනක් ශහ. ඔේ, අශේ යජඹ භහධ3 නිදව තදුයටත්
ලක්තිසභත් යන්න ඵළඳී සිටිනහ. ඒ හශපභ රන්ත වික්රනභුරව
ළනි භහධ3ශේදීන් කහතනඹ අපි ශවශහ දකිනහ. අපි කිසිශේත්භ
එළනි ක්රිුඹහන්රට අනුඵර ශදන්ශන් නළවළ. ඒ කහතඹන්, ඒ
ළරැදි ළඩ ශ සිඹලුභ ශදනහ ශොඹහ න්නට අපි හුඟක් භවන්සි
ශරහ ළඩ යන්න සදහනම් කිඹන හයණඹත් ශම් අසථහශේදී
භතක් යනහ. ශඵොශවොභ සුරතිසයි.
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රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භට රළබුු සීමිත හරඹ ුරශදී
අපි ශනදහට ශන ශනභ ථහ යන අභහත3හවල කිහිඳඹක්
ළන ශඳොඩ්ඩක් ශවෝ ථහ යන්නයි ඵරහශඳොශයොත්ුර න්ශන්.
ඳශමු ශන්භ අශේ එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹ විසින් නිර්භහණඹ ශ
ශඵොශවොභ ප්රි)ඹශීව  ඇභතිසයශඹක් න ළවිලි ර්භහන්ත
ඇභතිසුරභහශප අධහනඹට රුු කිහිඳඹක් ශඹොමු යන්න භහ
ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. අශේ යශට් ශත් ර්භහන්තඹට අදහශ
රුු කිහිඳඹක් තභයි භභ මුලින්භ එුරභහශප අධහනඹට ශඹොමු
යන්ශන්. ඇභතිසුරභනි, අඳනඹනඹ යන ෆභ ශත්
කිශරෝකින්භ 2010 අවුරුේද නුරරුභ රුපිඹල් 10ක් ශස
අයමුදරට අඹ ය ළනීභ සිේධ වුණහ. ඒ ශස අයමුදලින් තභයි
ශ්රීය රවහ ශත් භණ්ඩරඹ, ශත් ඳර්ශේණ ආඹතනඹ, ජහතිස ළවිලි
ශභනහයණ ආඹතනඹ, කුඩහ ශත් ුර වර්ධන අධිහරිඹ
ළනි ආඹතන නඩත්ුර න්ශන්. ශභන්න ශම් රුපිඹල් 10 ශස
අයමුදරට අභතය 2010 ශර්දී රු ඇභතිසුරභහ ඉල්ව භක් ය
අනුභතිසඹක් රඵහ ශන promotion and marketingරට -ශත්
ප්රාචහයණ ළඩරට- ශඹදවීභ වහ ෆභ ශත් කිශරෝකින්භ
රුපිඹල් 3.50ක් අඹ ය අයමුදරක් වළදුහ. ඒ ප්රාචහයණඹට ඇතිස
ශ අයමුදරට ශම් න විට රුපිඹල් බිලිඹන 2ක් ඳභණ එුර
ශරහ තිසශඵනහ. අද ශේදි ශම් අයමුදලින් ප්රාචහයණ ළඩ ටයුුර
වහ ශොච්චය මුදරක් ළඹ ය තිසශබ්ද කිඹන එ ළන අපි
ඔඵුරභහශන් අවන්න තභයි විශලේශඹන් ඵරහශඳොශයොත්ුර
න්ශන්. එශවභ ශඹොදහ තිසශඵනහ නම් ඒ ශොයි ශොයි යටරට
ද ඒ ශඹශදේශේ කිඹන එ. ඒ ඒ යටල් වහ ශම් න විට
ශොඳභණ ළඹ ශහ ද කිඹහ අද අඳට ප්රාලසනඹක් තිසශඵනහ. ශොයි
ආහයඹට ද ඒ ප්රාචහයණ ළඩ ටයුුර ශශේ කිඹන එ පිිතඵත්
හටත් ටික් දළන න්න ආහක් තිසශඵනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අපි විශලේශඹන්භ ශම් අයමුදර
ළන අවන්ශන් ශම් රුපිඹල් 3.50 ශභළනි අයමුදරට ළපුශේ
නළත්නම් ඒත් කුඩහ ශත් ුර හිමිඹහශප අමු ශත් දළු කිශරෝට
රළශඵන මුදරටභ එුර ශන නියි. රු නිශඹෝජ3
බහඳතිසුරභනි, ශභභ අයමුදශල් මුදල් නිලසිකත හයණහටභ
ශඹොදනහ ද කිඹන ළඹ අද ශඵොශවෝ ශදශනකුට භුර ශරහ
තිසශඵනහ. ශභොද? භහ ශඟ තිසශඵන 2011 ශර් ශ්රීය රවහ ශත්
භණ්ඩරශේ ගිුම් හර්තහශේ, ―gift of packeted tea” කිඹහ තෆගි
ශදන්න ශත් ඳළට් වහ 44 රක්ඹක් විඹදම් ශ ආහයඹ
වන් ශනහ. ඒ හශපභ තදුයටත් ඒ හර්තහශේ ශභන්න ශම්
විධිඹට වන් ශනහ. ―Participation of international trade
fairs, exhibitions, festivals” හශප ශේරට රුපිඹල්
66,85,983ක් විඹදම් ශ ආහයඹ වන් ශනහ. ශභන්න ශම්
මුදරත් ශභොන ශභොන යටර උත්රට ද ශඹශදේශේ කිඹහත්
කුුරවරඹක් තිසශඵනහ. ඒ හශපභයි ශම් අයමුදශල් ඳයභහර්ථරට
ඳටවළනි ශම් මුදල් ශඹොදන ඵට භතඹක් අද අශේ ශත්
ර්භහන්තඹ ුරශ ඇතිස ශරහ තිසශඵනහ. 2012 ශර්දී රක් 200
ණනක් විතය ළඹ ය ශ්රීය රවහ ශත් භණ්ඩරඹ හර්ඹහර
වකීර්ණ අලුත්ළඩිඹහ ය තිසශඵනහ. ඇත්තටභ ශත් භණ්ඩරඹ
අලුත්ළඩිඹහ ශශත් ශම් අයමුදශරන්ද එශවභ නළත්නම් ශන
ශොශවන්ද කිඹන එ ළනත් අපි ඔඵුරභහශන් අවන්න
ළභළතිසයි. ඒ අයමුදශල් විඹදම් පිිතඵ ශත් ර්භහන්තලහරහ
හිමිඹන්, කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන් ඒ හශපභ ශත් අඳනඹනරුන්
ශඵොශවොභ විභසිල්ශරන් ඳසු ශනහ. ඒ නිහ ශම් අයමුදර මීට
ඩහ විනිවිදබහශඹන් වහ  කීශභන් ඳහවිච්ික යන්න කිඹහ අපි
ඔඵුරභහට දන්හ සිටිනහ.
ඒ හශපභ රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ශත් දළු අසළන්න
දළන් ශීඝ්රුශඹන් දළන් අඩු ශමින් ඳළතීභ ශත් ර්භහන්තඹ
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මුහුණඳහන තත් ඵයඳතශ ප්රාලසනඹක්. ඉසය ශත් අක්යඹකින්
අසළන්න වළටිඹට ශත් දළු කිශරෝ 600ක් 700ක් රළබුහ. දළන් නම්
ශඵොශවෝ තළන්ර ඒ කිශරෝ 300ට හශප අඩු ශරහ තිසශඵනහ.
ශත් ර්භහන්තඹට ප්රාධහනභ දහඹත්ඹ තඵන කුඩහ ශත් ුර
හිමිඹන් සිඹඹට 83ක්භ ඉන්ශන් අක්යඹට අඩු උදවිඹ.
අක්යඹකින් රළශඵන අසළන්න දළු කිශරෝ 300ක් වුණහභ,
දළු කිශරෝක් වහ අද නශොට නිසඳහදන විඹදභ රුපිඹල් 45ක්
විතය ශනහ. දළන් හභහන3ශඹන් දළු කිශරෝට රුපිඹල් 60ක්
විතය තභයි මුදල් රළශඵන්ශන්. එ දළු කිශරෝකින් රුපිඹල්
15ක් හශප රහබඹක් තභයි දළන් කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන්ට
රළශඵන්ශන්. භහඹට අක්යඹකින් රළශඵන්ශන් දළු කිශරෝ
300ක් විතය නිහ ශඵොශවෝවිට රළශඵන්ශන් රුපිඹල් 4,500ක්
හශප ශොච්චභ ආදහඹභක්. ඒශන් දරු ඳවුරක් නඩත්ුර යන
වළටි ඵන්දුර ගුණර්ධන ඇභතිසුරභහ හශප ශශනකුශන්භ තභයි
කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන්ට උඳශදස න්නට සිදු ශරහ තිසශඵන්ශන්.
ශම් හශප ආදහඹභක් රඵේදී ශත් ස රරහ, නළත හට
ශඹොමු වීභට ශඵොශවෝ ශදශනක් අදිභදි යනහ. අශනක් හයණහ,
TRI එ ඳහ ශඳන්හ දී තිසශඵනහ, නළත හට ඹට යන
මුදර ඹිතත් රඵහ න්න අවුරුදු 11 විතය හරඹක් කුඩහ ශත් ුර
හිමිඹකුට ඵරහ ඉන්නට සිදු න ඵ. දළන් අලුශතන් ර්භහන්ත
ලහරහ ඇතිස යන්නට ඵරඳත්රා රඵහ ශදනහ. තිසශඵන ම්වල්ර
ධහරිතහ ළඩි යන්නත් ඉඩ ශදනහ. ශම් නිහ දළන් ශත් දළු වහ
පුදුභහහය තයඹක් දකින්නට තිසශඵනහ. ශම් හයණඹ නිහ
ගුණහත්භ ශත් නිඳදවීශම් අඩුක් ඇතිස ශරහ තිසශඵනහ.
"Ceylon Tea" කිඹන කීර්තිස නහභඹටත් ශම් ඵරඳහනහ.
ජහත3න්තය ශශශ ශඳොශ රැ ළනීභටත් ශභඹ අඳට ප්රාලසනඹක්
ශරහ තිසශඵනහ.
ඊශඟට, ඔඵුරභහ කිේහ ශම් ශත් ශඳොශවොය මිටිඹ රුපිඹල්
1300ට රඵහ ශදනහ කිඹරහ. ඒ අපි අඹ යනහ. වළඵළයි ශම්
ශඳොශවොයර ප්රාමිතිසඹ පිිතඵ ඵයඳතශ ළටලුක් ශම් කුඩහ ශත්
ුර හිමිඹන් ුර තිසශඵනහ. එභ ශඳොශවොයර අඳ්රක3 යහශිඹක්
අඩවගු ඵට වළභදහභ හර්තහ ඳශ ශනහ. ශභන්න ශම් ශඳොශවොය
ප්රාලසනඹත් කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන්ශප අසළන්න ඳවත ළටීභට
ප්රාධහනභ හධඹක් ශරහ තිසශඵනහ, රු නිශඹෝජ3
බහඳතිසුරභනි. දළනට අවුරුදු 05ට විතය ඉසය ශරහ දළු
කිශරෝට රුපිඹල් 70 ඉක්භ ව ශවො මිරක් රළබුණහ. නමුත් අද
ශත් මිර ඊට ඩහ අඩුයි. නමුත් ජීන විඹදභ එදහට ඩහ ළඩියි.
අවුරුදු 05ට ඉසය ශරහ ඩීල් ව ටයඹක්, භූමි ශතල් ව ටයඹක්,
ළභන් ටින් එක්, ඳරිේපු කිශරෝක්, සීනි කිශරෝක් තිසබුු
ණන ශනොශයි අද තිසශඵන්ශන්. වළඵළයි, ශත් මිර ඊට ඩහ අඩුයි.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, නළත හට වනහධහයඹ
රුපිඹල් 3,50,000ක් දක්හ දීභට ශඹෝජනහ කිරීභ අපි අඹ
යනහ. ඇත්ත ලශඹන්භ අද ශවක්ටඹහයඹක් හ යන්නට
රුපිඹල් රක් 15ක් ත් විඹදම් යන්නට ඕනෆ, ඇභතිසුරභනි. ඒ
නිහ එඹ ප්රාභහණත් ද කිඹන එ ඔඵුරභහ ශවොිනන්භ දන්නහ
ඇතිස. ඒ හශපභ ගුණහත්භ ශත් ඳළශඹක් රඵහ ළනීශම් ප්රාලසනඹට
අද කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන් මුහුණ ශදනහ. අධිහරිශේ ශත්
තහන්ර ධහරිතහ ළඩි යන්න කිඹරහ භහ ඔඵුරභහට වළභදහභත්
කිඹනහ. ඒ හශපභ තත් තහන් කිහිඳඹක් අධිහරිශඹන්
ඳත්හ ගුණහත්භ ශත් ඳළශඹක් කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන්ට රඵහ
ශදන්නත් ඔඵුරභහශප අධහනඹ ශඹොමු යන්න. දළන් ඵරන්න,
ශරෝශේ අශනකුත් යටර ශත් නිසඳහදනඹ ළඩි ශේදී අශේ
නිසඳහදනඹ අඩු ශනහ. ඒ හශපභ ශත් ලක්තිස අයමුදශල්
ශොටසරට ප්රාතිසරහබ ශවීභ ය වතයකින් ඳභණ දළන් සිදු
ශරහ නළවළ. ශම් යශට් කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන් රක් 04ක් විතය
සිටිනහ. ඔවුන් යශට් ආර්ථිශේ ප්රාඵරභ ශොටසරුන්.
වළඵළයි, ශම් අඹට ශේඹ රන කුඩහ ශත් ුර වර්ධන
අධිහරිශේ ඳරිඳහරනඹ පිිතඵත් දළන් විවිධ ප්රාලසන දකිනහ. දළන්
ඵරන්න, ප්රාහශේශීඹ ශභනහරුන් 08ක් සිටිනහ. එයින් 05ක්භ
සිටින්ශන් ළඩ ඵරන භට්ටශභන්. වහය ප්රාහශේශීඹ
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ශභනහරුන් - ARMරහ - 08 ශදනහයි, ඒ 08 ශදනහභ තභත්
ළඩ ඵරනහ. ඔඵුරභහශප දිසත්රිගක්ශේ භුරභටත් සිටින්ශන්
ළඩ ඵරන වහය ප්රාහශේශීඹ ශභනහරුශක්.
රු ඇභතිසුරභනි, ර්භහන්තලහරහරටත් දළන් නිසඳහදන
විඹදභ ඉවශ ඹහභ ඔශයොත්ුර ශදන්ශන් නළවළ. විදුලි බිර ළඩි
ශරහ, ශතල් මිර ළඩි ශරහ. ප්රාහවන විඹදම්, දය මිර ළඩි ශරහ
තිසශඵනහ. ශම්හ අද ඔවුන්ට ර්භහන්තලහරහ ඳත්හශන
ඹහශම් දී ඵයඳතශ ප්රාලසන ඵට ඳත් ශරහ තිසශඵනහ. ශම් අඹට
අල3 ශරහට වන ණඹ ක්රනභ ආදිඹ රඵහ ශදන්න ඔඵුරභන්රහ
භළදිවත් න්න. ුර භහම් ළන ඵළලුශොත් ශම්හ ඳසු විඳයම්
කිරීභට සිටින පිරි පිිතඵ අඳට ෆහීභට ඳත් න්නට ඵළවළ.
Plantation Management Monitoring Division කිඹරහ එක්
තිසශඵනහ. මීට ඩහ ශම් හර්ඹක්භ න්නට ඕනෆ.
ජනහධිඳතිසුරභහ අඹ ළඹ ථහශේ දීත් කිේහ, භත් එක් මීඳ
ම්ඵන්ධතහක් ුර භහම් ඳත්හශන ඹහ යුුර ඵ. ඉතිසන්
සුේදන්ශප හරශේත් නළතිස විධිඹට භවය ුර භහම් ශම්
අල3තහන්ශන් ඈත් ශරහ සිටින වළටි අපි දකිනහ. ුරර
අරවහය ඵවරහ තිසබුණහ; නිර නිහ තිසබුණහ. ඒහ නඩත්ුර
න්ශන් නළවළ. ඳහයල් නඩත්ුර යන්න තිසශඵනහ. ඳයණ
හවනභ තභයි දළන් අවුරුදු ණනක් තිසසශේ ඳහවිච්ික යන්ශන්.
ඒහශේ නඩත්ුර වරිඹට යන්ශන් නළවළ. භවය ුර භහම්
එක්, ශදක්, වරිඹට ටයුුර ශත්, අශනක් ුර භහම්
ඔක්ශෝභ ඵරන්ශන් රහබ රඵන විධිඹ ළන විතයයි.
අශේ ශශශ ඇභතිසුරභහ ශම් අසථහශේ රු බහශේ සිටින
එ ළන භහ න්ශතෝ නහ. අද එුරභහශප උඳන් දිනඹ
ශනුශන් අපි එුරභහට සුබ ඳතනහ. ඵඩු මිර අඩු යරහ,
ඳහරිශබෝගිඹන් ශවොිනන් යකින්න එුරභහට ශම් ශර් දී වළකි
න්න කිඹරහ අපි එුරභහට සුඵ උඳන් දිනඹක් ප්රාහර්ථනහ යනහ.
භශප ශරහත් සීමිත නිහ ළවිලි ර්භහන්තඹ ළන භහ එභ
රුු ඳභණක් වන් යනහ.
එක්ත් ජහතිස ඳක්ශඹන්භ නිර්භහණඹ වුු ඇභතිසරුන්
තභයි අද ශම් රු බහශේ සිටින්ශන්. අශේ ශශවලිඹ
යඹුක්ළල්ර ඇභතිසුරභහ ඹටශත් තිසශඵන ජනභහධ3 ළනත් ඊශඟට
භහ චන ශද ුරනක් කිඹන්නට ඵරහශඳොශයොත්ුර නහ.
ඇත්ත ලශඹන්භ ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස අභහත3හවලඹ ශනභ
භ ද විහද යන්න ඕනෆ අභහත3හවලඹක්. ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ
විහදශේදී ඔඵුරභන්රහ කිේහ, ශජ3සඨ භහධ3ශේදින්ට හවනඹක්
න්න රුපිඹල් රක් 12 ශඳොව  යහිත ණඹක් ශදන එ ළන.
එභ ශඳොශයොන්දු ඉටු ශහ කිඹහ ශඳන්න්න ශම් අඹ ළඹ
ශල්නඹ ඉදිරිඳත් යන්න ඔන්න ශභන්න කිඹහ තිසබිඹදී ඔවුන්
අයලිඹව භන්දියඹට ළහ ශචක්ඳත් ශදන වළටි අපි දළක්හ.
ශජ3සඨ භහධ3ශේදින් කිහිඳශදනකුට දින යහිත ශචක්ඳත් රඵහ
දීරහ තිසශඵනහ. වළඵළයි රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, දළන් ශම්
භහධ3ශේදින් රුපිඹල් රක් 12ට න්න පුළුන් අලුත් හවනඹ
ශභොක්ද කිඹහ ශොඹහ න්න ඵළරු එභ දින යහිත ශචක්ඳත
ශන ගිහින් අල්භහරිශේ රහච්චුශේ දභහ ශන ඵරහ ශන ඉන්නහ.
ශම් අඹ ළශඹනුත් පුවික හර්රට ඵදු ළඩි වුු නිහ රුපිඹල්
රක් 18ක්ත් නළුර භරුටි ශභෝටර් යථඹක්ත් න්න ඵළවළ.
ඉතිසන් ඳවිකහත්තට ගිහින් chassis එයි, ශයෝද වතයයි තභයි
දළන් ඵරන්න ශන්ශන් කිඹ-කිඹහ ඒ ශොල්ශරෝ ශචක්ඳත
රහච්චුශේ දභහ ශන ඉන්නහ. ශම් හයණහ අපි ඔඵුරභන්රහට
භතක් යනහ. අපි ශම් ශඹෝජනහ ඉතහභ අඹ යනහ.
ඇත්ත ලශඹන්භ ේබහශඹන් තභයි ආණ්ඩු ශම්
ශඹෝජනහ යන්න ඇත්ශත්. නමුත් ශම්හ මීට ඩහ ප්රාහශඹෝගි
විඹ යුුරයි කිඹන එ අද න ශොට අඳට කිඹන්න සිේධ නහ.
රුපිඹල් රක් ශදොශශවේ ශඳොව  යහිත ණඹ ශහ අන් න්ශන්
අවුරුදු 12කිනුයි. භහඹට රුපිඹල් 10,000ක් ශන්න ඕනෆ.
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ]

එතශොට යට රුපිඹල් 1,20,000ක් ශන්න ඕනෆ. ශඳොලිඹ
ශන්ශන් ආණ්ඩුශන්. ණඹ න්න පුළුන් යහජ3 ඵළවකු
ුරශනන් එකින් විතයයි. ඒටත් ශල් ඥහතිසශඹක් ව
තත්ශදශදශනක් ඇඳඹට ඉන්න ඕනෆ. ඉතිසන් ශවො, ඹවඳත්
අයමුජන් ශදන ශොට මීට ඩහ ප්රාහශඹෝගි ශම්හ ක්රිුඹහත්භ
යන විධිඹ ළන ඵළලුහ නම් ශවොයි කිඹහ භහ කිඹනහ. දළන්
ශජ3සඨ භහධ3ශේදින්ට වඳන්න ඵළරි උක් දණ්ඩක් දීරහ ළඩක්
නළවළ. ශදනහ නම් ශදඹක් ශදන්න ඕනෆ වඳරහ, ය විරහ
ගිලින්න පුළුන් විධිඹටයි. ශම් ශනස යරහ ප්රාහශඹෝගි න්න
දළන්ත් ඵරන්න. අය යජශේ ශේයින්ට දුන්නහ හශප තීරු ඵදු
යහිත ඵරඳත්රාඹක් දුන්නහ නම් ඒ අඹට මීට ඩහ ප්රාශඹෝජනයි.
න්ශන් නළුර යහශේ ඉුරරු ශරහ තිසශඵන අලුත් හවන ටි
ළන ල්ඳනහ ය ඵරහ ශම් ශජ3සඨ භහධ3ශේදින්ට දුන්නහ නම්
ඊට ඩහ ප්රාශඹෝජනයි. ඒ හශපභ ඉඩභක් ශවෝ නික් නළතිස
භහධ3ශේදින් ණනහක් තභ ඉන්නහ. ඉතිසන් හර් එක් මිර දී
න්න විතයක් ශනොශයි, නික් මිර දී ළනීභට හශප ශදඹට
ණඹ මුදරක් ඉල්ලුහ නම්, ඒ වහ ණඹ ශදන්න පුළුන් ක්රනභඹක්
ළනත් ඵරන්න කිඹරහ භහ කිඹනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භහ නහටු නහ, ශම් විහදඹ
ඳත්න ශරහශේදී ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස ඇභතිසුරභහ ශම් බහශේ
ශනොභළතිස එ ළන. ඊට ඳසශේ භහධ3ශේදින්ට laptops ශදනහ
කිඹරහ කිේහ. ශතෝයහ ත් භහධ3 ආඹතනර කිහිඳශදනකුට
විතයයි ඒහ දුන්ශන්. භහ ඇභතිසුරභහට කිඹනහ, ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ
ටයුුර හර්තහ යන භහධ3ශේදින් කීශදනකුට laptops රළබී
තිසශඵනහද කිඹහ ළරරිඹට ගිහින් අවරහ ඵරන්න කිඹරහ.
භට ථහ යන්න තිසශඵන හරඹ භදි නිහ භහධ3ඹට අදහශ
ත එ හයණඹක් විතයක් භහ කිඹන්න ඕනෆ. ශම්
ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ ටයුුර හර්තහ යන්න භහධ3ශේදින් එසිඹ
ණනට විතය අය ඳත්රා, ඵරඳත්රා දීරහ තිසශඵනහ. එයින්
70ශදශනක්ත් වළභ දහභ වළභ තිසසශේභ ඉන්නහ. නමුත් තභත්
ඔවුන්ට නවීන තහක්ජ ඳවසුම්ලින් භන්විත ප්රාභහණත්
හභයඹක් රඵහ ශදන්න පුළුන්භක් රළබී නළවළ. ඉතිසන් ශම් වළභ
ප්රාලසනඹක් ළනභ ශඵොශවොභ ශවොට අධහනඹ ශඹොමු යන,
ශඵොශවොභ හධහන  ප්රාලසනරට න් ශදන ථහනහඹයඹකු
තභයි අඳට ඉන්ශන්. එභ නිහ ථහනහඹුරභහ ශම් ළන
අධහනඹ ශඹොමු යරහ, ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස ඇභතිසුරභහත්
භළදිවත් ශරහ ශම්හ ළන ශොඹහ ඵරහ ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ ටයුුර
හර්තහයණඹ යන භහධ3ශේදීන්ට මීට ඩහ ඳවසුම් දුන්ශනොත්
ශවොයි.
අද ජනතහ වළන්හඩ් හර්තහ ඵරන්ශන් නළවළ. වළන්හඩ්
හර්තහ අයශන අඳ ය තිසශඵන ථහ කිඹන අඹ ඉන්ශන්
ශඵොශවොභ සුළු පිරියි. ශම් භහධ3ශේදින් තභයි ශම් බහශේ සිේධ
න ශේල් සිඹල්රභ ගුන් විදුලිශඹන්, රඳහහිනිශඹන්, පුත්
ඳත්ලින් ක්ජ යටට දළනුම් ශදන්ශන්. එභ නිහ එදහ
ඳහර්ලිශම්න්ුර ක්රනභඹ ආයම්බශේ ඉරහභ ඳහර්ලිශම්න්ුරයි,
භහධ3ඹයි ශඵොශවොභ මීඳයි. ඊශේ අඳට අවන්න රළබුණහ, අය
විශලේ හය බහට අග්රා විනිලසචඹහයුරමිඹ එන ශොට
භහධ3ශේදින්ට අවරටත් ඹන්න දීරහ නළවළ කිඹරහ. ශම්
ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ ටයුුර හර්තහ යන භහධ3ශේදීන් ඳරහ
වරින්න ශඳොව සිඹ ටයුුර යරහ තිසශඵනහ. ඉතිසන් ත ටික්
ල්ඳනහ යරහ එශවභ යන එ නළළත්වහ නම් ශවොයි
කිඹරහ භහ හිතනහ.
අපි නිතයභ දකිනහ, ජනහධිඳතිසුරභහ භහධ3ශේදින් වම්ඵ ශන
වළටි. භහ දළක්හ, භවනුයට ගිඹහභ ප්රාහශේශීඹ භහධ3රුන් වම්ඵ
ශන වළටි. ශජ3සඨ භහධ3ශේදින් නිතයභ මුණ ළශවනහ. භහධ3
ආඹතන ප්රාධහනින් භඟ ශත් ශම්ශේ හඩි ශරහ ථහ ඵස යන
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වළටි අපි දකිනහ. එුරභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ ඉරහ තභයි යජ
ශදයට ගිශේ. ඉතිසන් ජනහධිඳතිසුරභහ ශම් සිඹලු ශදනහභ වම්ඵ
ශනහ හශපභ උත්තරීතය ආඹතනඹ න ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ
ඳජවුඩඹ යටට ශදන භහධ3ශේදින්ටත් ජනහධිඳතිසුරභහ මුණ සහ
ඔවුන්ශප දුක්ළනවිලිත් ඉදිරිඳත් යන්න අසථහක් රඵහ
ශදන්න පුළුන් නම් ශවොයි කිඹහ ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස
ඇභතිසුරභහට භහ ශඹෝජනහ යනහ.

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

නළඟී සිටිශේඹ.
லந்ரர்.
rose.

රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

භට ශරහ භදියි. ඒයි භහ ඉක්භනට ථහ යන්ශන්.
රුණහය ඔඵුරභහ හඩි ශරහ ඳසශේ කිඹන්න.

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ඒ ර්තතරු වළභ භහශේභ ජනහධිඳතිසුරභහ වම්ඵ ශනහ.

රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

භට ශරහ අඩු නිහයි භහ ශම් ඉක්භනට ථහ යන්ශන්.
ඔඵුරභහ දළන් මරහනශේත් නළතිස නිහ ඳසශේ ශරහ ථහ
යන්න. ඒත් තවනම් යරහ ශන් තිසශඵන්ශන්.

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

මරහනශේ ඉන්න ශරහට ඉන්නහ.

රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

දළන් තවනම් යරහ කිඹහ අඳට ආයවිකයි.
එ එ ආඹතන ළන ථහ යන්න රුු යහශිඹක්
තිසශඵනහ. ශන දහ හශප අඳට අසථහ නළවළ, එක් එක්
ආඹතන ළන ළඩිපුය ශේරහක් ථහ යන්න. සිඹලුභ
අභහත3හවල එට අයශනයි තිසශඵන්ශන්. වළඵළයි ශල්ක්වවුස
ආඹතනඹ ළන චනඹක්ත් ශනොකිඹහ හඩි වුශණොත් භශප හිතට
වරි නළවළ. ශභොද, ගිඹ ය අඹ ළඹ විහදශේදී ශල්ක්වවුස
ආඹතනඹ ළන ථහ ශහට ඳසශේ බහඳතිසුරභහ භට ශවො
ප්රාචහයඹකුත් දුන්නහ.
දළන් ශල්ක් වවුස ආඹතනශේත් ශවො භහධ3ශේදින් ඉන්නහ.
ඒ අඹ අහු මුළුර නිම් ඉන්නහ. ශදභශ අකුයක් ඵළරි භවය
සිවවර භහධ3ශේදින් ශදභශ ඳත්තයරට දහරහ තිසශඵනහ. ශම්හ
ම්ඵන්ධශඹන් ශඳොඩ්ඩක් ශොඹහ ඵරන්න කිඹහ භහ ඉල්රහ
සිටිනහ.
ශම්, භට රඵහ දී ඇතිස හරශේ අහන මිනිත්ුර කිහිඳඹ. භට
ත විනහඩි 2යි තිසශඵන්ශන්. අපි ඉතහභ රු යන, ශම් ඳළත්ශත්
හිටිඹත්, ඒ ඳළත්ශත් හිටිඹත් ශඵොශවෝභ ප්රාහශඹෝගි ඇභතිසයශඹක්
වළටිඹට වළභ දහභ අසීමිත රු යන, එක්ත් ජහතිස ඳක්ශඹන්
නිර්භහණඹ වුණ රු හමිණී ශරොකුශප ඇභතිසුරභහශප ම්රු
අභහත3හවලඹ ළනත් චන ශද ුරනක් ථහ යන්නට ඕනෆ. භභ
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වරිභ න්ශතෝ නහ, ශම් බහ දිවහ ඵළලුහභ ප්රාඵර අභහත3හවල
සිඹල්රභ දයන්ශන් එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ හිටපු උදවිඹ නිහ.
ෂවුසි ඇභතිසුරභන්රහ ශජ3සඨ ඇභතිසරු වළටිඹට සිටිනහ.
මුඳහය වහ අබ3න්තය ශශශ අභහත3හවලඹ ත්තත්, ම්රු
වහ ම්රු ඵතහ අභහත3හවලඹ ත්තත්, ළවිලි ර්භහන්ත
අභහත3හවලඹ ත්තත්, ක්ය වහ ජරජ ම්ඳත් වර්ධන
අභහත3හවලඹ ත්තත්, ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස අභහත3හවලඹ
ත්තත්, ඵළලූ ඵළලූ තළන අශඳන් නිර්භහණඹ වුණ උදවිඹ.
නළඟිටින්නට වදන අසර් භන්ත්රීදුරභහ ත්තත් එශවභයි. ඒ ළන
අපි ුරටු නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] අශන්, විනහඩි 2යි තිසශඵන්ශන්.
ගිඹ ය අඹ ළඹ විහදශේදී භභ ම්රු වහ ම්රු ඵතහ
රු ඇභතිසුරභහට කිේහ, නිජ ශතල් වසථහශේ ව නිජ ශතල්
භහශම් ශේයින් 5 ශදශනකුශප ශේ අර්ථ හධ අයමුදල්
වචහ කිරීභක් ළන. 4 ශදශනකු විශ්ර.හභ ගිහින් මුදල් න්න ගිඹහභ
තභයි දන්ශන් ඒ අඹශප අර්ථ හධ අයමුදරට තට්ටු යරහ
කිඹරහ. එක් අශඹකු ශේශේ සිටිඹදීභ ඔහුශප අර්ථ හධ මුදර
අයන් තිසබුණහ. ඔඵුරභහ කිේහ ඉතහභ ඉක්භනින් ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
ඳරීක්ණඹක් යරහ ළයදිහයයින් නීතිසඹ වමුට ශපනහ කිඹරහ.
භභ දන්ශන් නළවළ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ත්ත ක්රිුඹහභහර්ඹක්
තිසශඵනහද කිඹරහ. ඒ ශේයින්ට යට ඳභණ ඳසු ශේ
අර්ථ හධ අයමුදල් රඵහ දුන්නහ කිඹරහ අඳට ආයවිකයි. නමුත් ශම්
ඵයඳතශ වචහ පිිතඵ ත්ත නීතිසභඹ පිඹය පිිතඵත් අඳට
දළන න්නට ඕනෆ. ශභොද, එඹ ඒ තයම්භ බඹහන ළඩක්,
ශේයින්ශප අයිතිසඹ ඒ විධිඹට ශොල්ර හපු එ. ශේශඹකු
විශ්ර.හභ ඹන විට රඵහ න්න තිසශඵන ශම් අයමුදරට අත ශඳවීභ
ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් කිඹරහ භභ ඔඵුරභහට භතක් යනහ. ඇත්ත
ලශඹන්භ එස.ඩබ්ලිේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ අභළතිසුරභහ තභයි
ශේයින් විශ්ර.හභ ගිඹහට ඳසු ලක්තිසභත් ජීත් න්න ඕනෆ
කිඹරහ ල්ඳනහ යරහ ශේ අර්ථ හධ අයමුදර ඇතිස ශශේ.
නමුත් එක්ත් ජහතිස ඳක් ආණ්ඩු ශේයින්ශන්
ලතඹක්ත් අඹ යන්ශන් නළතිස ශේහ දහඹඹහශප මුදල්
ශඹොදරහ ශේ බහයහය අයමුදර ඇතිස ශහ. ඒ හශපභ
ඳහරිශතෝෂි දීභනහ ඳහ ඇතිස ශහ. ම්රුන්ශප ඹවඳත
ශනුශන් සිඹඹට 60ට ඩහ අණ ඳනත් ඇතිස ශශේ එක්ත්
ජහතිස ඳක් ආණ්ඩුශන්; ඔඵුරභහත් රු යන, ඔඵුරභහත් හිටිඹ
ඳක්ශඹන්. අද තමුන්නහන්ශේරහ EPF, ETF ල්ලි ඵවශොශරොත්
ආඹතන වහ දෂිත අන්දමින් ශොටස ශශශ ශඳොශට දහරහ
ඒට අත ශඳොරහ තිසශඵනහ.
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නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

You have already taken three minutes extra. You have
now been given another two minutes. So, altogether you
have taken five minutes. දළන් අන් යන්න.
රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, විනහඩි ශදක් ශදන්න.

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

You have already taken three minutes extra. You have
now been given another two minutes and altogether it is
five minutes.
රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ශවොයි, රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි. රක් 40ට ළඩි
ශඳෞේලි අවලඹට ශභොනහද ශම් අඹ ළශඹන් රළබුශණ්? ගිඹ
අඹ ළශඹනුත්, ශම් අඹ ළශඹනුත් ලතඹක්ත් ඳඩි ළඩි වුශණ්
නළවළ. ගිඹ ඳහය කිේහ, අපි ඳඩි ඳහර බහ ඔසශේ ශඳෞේලි
අවලඹට ඳඩි ළඩි යනහ කිඹරහ. ශභය ඒ ශනුට කිේහ,
යහජ3 අවලශේ ව ශඳෞේලි අවලශේ ඳඩි ළඩි කිරීභට න
ක්රනභශේදඹක් අනුභනඹ යන්න ටයුුර යනහ කිඹරහ.

රු හමිණී ශරොකුශප භවතහ (ම්රු වහ ම්රු
ඵතහ අභහත3ුරභහ)
(ரண்தைறகு கரறணற
உநவுகள் அகச்சர்)

தனரக்குரக

-

தரறல்,

தரறல்

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour
Relations)

ඳඩි ඳහර බහශන් දළන් ළඩි යරහ ඉයයි.

රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

දළන් අන් යන්න.

රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ත එ විනහඩිඹයි.

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ඔඵුරභහ විනහඩිඹ, විනහඩිඹ කිඹරහ දළන් විනහඩි 3ක් ළඩිශඹන්
රඵහ ත්තහ.

රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ඊ ශඟට ථහ කිරීභට සිටින
විඳක්ශේ භන්ත්රීදයශඹක් විනහඩි 2 හරඹක් රඵහ ශදන්න
රළවළසතිසයි. ඒ නිහ-

(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

වළඵළයි, ශඳෞේලි අවලශේ ම්රුන්ශප ළටුේ ළඩි වීභ
පිිතඵ ප්රාලසනඹක් තිසශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵුරභහශප පිිතුරරු
ථහට භභ න් ශදන්නම්. ඒ හශපභ රවභ ශේයින්ට
ඳහරිශතෝෂි න්න ඵළරි ශරහ තිසශඵනහ. 700ක් විතය ඉන්නහ
න්න ඵළරි. එයින් එසිඹ ණනක් ලත ඳවක්ත් න්ශන්
නළතිස මිඹ ගිඹහ. ඉතිසන් ශම්හ ළන ඔඵුරභහ ඵරන්න. ඊශඟට
අර්ධ යහජ3 අවලශේ, ශඳෞේලි අවලශේ ශේයින් ශනුශන්
හිටපු ම්රු ඇභතිසයඹකු න, අද ශජ3සඨ ඇභතිසයඹකු ශරහ
ඉන්න රු අතහවුද ශශනවියත්න භළතිසුරභහ ශම් රු බහශේ
ශඵොශවොභ ආර්ණීඹ ථහක් ශහ භට භතයි. ශඳෞේලි
අවලශේ අඹට ශඵොශවොභ ඵරහශඳොශයොත්ුරක් ඇතිස න විධිඹට
එුරභහ කිේහ, ශේයින්ට හිමි අර්ථහධ අයමුදලින් සිඹඹට
30ක් ඉල්රපු ළජන් න්න පුළුන් ක්රනභශේදඹක් වදනහ කිඹරහ.
සිඹඹට 4 නිහ ණඹ ශදන වළටි එුරභහ කිේහ. නමුත් අද ඒ
නිහ ණඹ යහජ3 අවලඹටත්, ශඳෞේලි අවලඹටත් ශඵොශවෝ
තළන්ර රළශඵන්ශන් නළතිස ඵ ඔඵුරභහ දන්නහ. ඉතිසන් අද
ඔවුන්ශප නික් වදහ ළනීශම් සිහිනඹ ශඵො ශරහ තිසශඵනහ
කිඹන එ භතක් යමින් අභතය ශරහ රඵහ දීභ ළන අශේ
ඳක්ශේ නහඹුරභහටත් සුරතිසන්ත ශමින්, රු නිශඹෝජ3
බහඳතිසුරභනි, ඔඵුරභහටත් සුරතිසන්ත ශනහ.
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රු ශශවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ

(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ඇයි නහඹුරභහට සුරතිස යන්ශන්?

රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ
(ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

එුරභහ තභයි විනහඩි ශදක් ළඩිපුය රඵහ දුන්ශන්. ඔඵුරභහ
හිටිශේ නළවළ බහශේ. ශශේ නමුත්, අශේ ඳළත්ශත් ඉරහ ගිඹ
ඇභතිසරුන් ුරන් ශදනකු ළන විතයක් ශවෝ ථහ යන්න රළබීභ
ළන භහ න්ශතෝ නහ. ශඵොශවොභ සුරතිසයි.

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, please.
ඔඵුරභහට විනහඩි 10 හරඹක් තිසශඵනහ.
[ප.බහ.11.13]
රු ජන ඵණ්ඩහය ශතන්නශෝන් භවතහ (ඉඩම් වහ ඉඩම්
වර්ධන අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு ஜணக தண்டர தன்ணரகரன் - கரற,
கரற அதறறதத்ற அகச்சர்)
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon - Minister of Lands
and Land Development)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ඉඩම් වහ ඉඩම් වර්ධන
අභහත3යඹහ වළටිඹට භට ඉතහභ ටු ව ඵළෑරරුම් යහජහරිඹක්
ඉටු යන්න සිදු ශරහ තිසශඵනහ. ණන්හිරවු යහශිඹක්
ශඳන්න්න තිසශඵන නිහ අළභළත්ශතන් වුණත් ලිඛිත තිසශඵන
භශප ථහ කිඹනහ.
අශේ යට විවිධ ජහතීන් ජීත් න යටක්. ඒ නිහ ළභට
හධහයණඹ ඉටු න ශර ජහතිස ඉඩම් ප්රාතිසඳත්තිසඹක් ක්රිුඹහත්භ
කිරීශම් බහයදය කීභක් අඳ ුර තිසශඵනහ. ශ්රීය රවහශේ මුළු
ඉඩම් ප්රාභහණඹ ශවක්ටඹහර් මිලිඹන 6.5ක් න අතය, ශභයින්
ඳහරිරි, ආර්ථි වහ භහජයීඹ ශභන්භ වර්ධන හර්ඹඹන්
වහ ඉඩම් ශඹොදහ ළනීශභන් ඳසු තදුයටත් ප්රාශඹෝජනඹට ත
වළකි ඉඩම් ප්රාභහණඹ දිශනන් දින අඩු ශමින් ඳතිසනහ. එශේ
වුත්, ඉඩම් වහ ශභයට ශොවි ජනතහශප ඉල්ලුභ ඉවශ ඹහභත්
ශීඝ්රු වර්ධන හර්ඹඹක් භහින්ද ිකන්තන ළඩ පිිතශශ ඹටශත්
සිදු වීභත් නිහ ඳහරිරි භුරලිතතහ රැශන ඳරිදි ඉඩම්
ශභනහයණඹක් වහ අල3 ළඩ පිිතශශ අඳ ස ය
තිසශඵනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ඉඩම් ශශශ ශඳොශ නුශදනු
ළඩි වීභත් භඟ ඉඩභට ඇතිස ඵළඳීම් විලහර ශර ඉවශ ශොස
තිසශඵනහ. ශම් නිහ යජශේ ඉඩම් ශභන්භ ශඳෞේලි ඉඩම් වචහ
වත ශර ඳළරීම් ඳහරනඹ කිරීභ අඳට ඉභවත් අභිශඹෝඹක්
ශරහ තිසශඵනහ. යජශේ ඉඩම් අනයශඹන් අල්රහ ළනීභ
ඳහරනඹ කිරීභත් එළනි තත් අභිශඹෝඹක්. පුත්තරම්
දිසත්රිගක්ශේ ල්පිටිඹ, නහතවිල්ලු, මුන්දරභ, පුත්තරභ ළනි
ප්රාශේලර එළනි අනයශඹන් ඉඩම් අල්රහ ත් පුේරඹන් 104
ශදනකුට තයහතිසයභ ශනොඵරහ අපි නඩු ඳයහ තිසශඵනහ. අක්ය
1,140ක් ඒ අනු ආඳසු රඵහ ළනීභට ටයුුර ය තිසශඵනහ.
අශනකුත් දිසත්රිගක්රත් ශභභ ටයුත්ත අපි හර්ථ ඉටු
යමින් ඳතිසනහ. ඉඩම් හිමිම් ලිඹහඳදිවික කිරීශම් ළඩටවන,
එනම් බිම්විඹ ළඩටවන ශම් තත්ත්ඹ ඳහරනඹ යන්න
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සුදුසුභ ක්රිුඹහභහර්ඹ විධිඹට අපි දකිනහ. ඒ අනු ඳසු ගිඹ ය
න විට ප්රාහශේශීඹ ශල්ම් ශොට්ඨහ 18ක් ුරශ ක්රිුඹහත්භ තිසබ
එභ ළඩටවන 2012 ර්ශේ ප්රාහශේශීඹ ශල්ම් ශොට්ඨහ 44ක්
පුයහ ක්රිුඹහත්භ ව අතය, එභඟින් ඉඩම් ළඵළලි 250,000ක් වහ
හිමිම් වතිස නිකුත් ය තිසශඵනහ. ඉඩම් ළඵලි 484,000ක්
ශම් න ශොට භළන අන් ය තිසශඵනහ. 2013 ර්ශේදී
තත් ඉඩම් ළඵලි 500,000ට හිමිම් වතිස නිකුත් කිරීභට
අඳ ටයුුර යනහ.
අඳ වුරුත් දන්නහ ශභයට ශොවි ජනතහ ශත ඉඩම්
ළඵලි මිලිඹනඹට ආන්න ව3හක් ශඵදහ දී තිසශඵන ඵ.
ශභභ ඉඩම්ලින් නිහ ඉදි ය ඇතිස ඉඩම් ම්ඵන්ධ දළනට ඇතිස
සීභහ ඉත් ය එභ ඉඩම් නිදවස කිරීභටත්, ඉඩම් වර්ධන
ආඥහඳනශත් ර්තභහනඹට ශනොළශශඳන ඇතළම් නීතිසරීතිස
වශලෝධනඹ කිරීභටත් 2013 ය ුරශ අඳ ටයුුර යනහ. ශම්
භඟින් ඳවුශල් ළඩිභවල් දරුහට ඳභණක් ඉඩම් අයිතිසඹ රඵහ දීභ
අශවෝසි න අතය, ඳවුශල් සිඹලු දරුන්ට භහන අයිතිසහසිම්
රඵහ ළනීභට අල3 ළඩ පිිතශශක් ස ශශයනහ.
ශභභඟින් රක් 30ක් ඳභණ න ශොවි ජනතහට ඉභවත් ශතක්
ළරශන ඵ අඳ විලසහ යනහ. එශේභ රඵන ර්ශේදී
ශභයට ශොවි ජනතහ වහ භහින්ද ිකන්තන ළඩ පිිතශශ
ඹටශත් තත් ඉඩම් ළඵලි 50,000ක් ශඵදහ දීභට ටයුුර
යනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භශප අභහත3හවලඹ ඹටශත්
ක්රිුඹහත්භ න මිනින්ශදෝරු ශදඳහර්තශම්න්ුර ශභයට වර්ධන
ක්රිුඹහදහභශේ නිඹමුහ ශර ක්රිුඹහ යමින් ඳසු ගිඹ ර්ශේ
ශභන්භ ශභභ ර්ශේදී ද ඉතහ විලහර ළඩ ශොටක් ඉටු ශ ඵ
භහ ුරටින් ප්රාහල යනහ. මිනින්ශදෝරු නිරධහරින්ශප හිඟඹ
අන් කිරීභ වහ තත් මිනින්ශදෝරුන් 100ක් වහභ ඵහ
ළනීභට අඳ ටයුුර යනහ.

රු එම්. ශජෝලේ භයිල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඉඩම් ශන් ය තිසබුශණ් නළවළ ශන්ද?

රු ජන ඵණ්ඩහය ශතන්නශෝන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஜணக தண்டர தன்ணரகரன்)
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

රු ශජෝලේ භයිල් ශඳශර්යහ භන්ත්රීදුරභනි, එදහ ඔඵුරභහත්
හිටිඹහ. දළන් අඳ ඉඩම් ශන් ය ත්තහ.

රු එම්. ශජෝලේ භයිල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඉඩම් ශන් ශහද?

රු ජන ඵණ්ඩහය ශතන්නශෝන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஜணக தண்டர தன்ணரகரன்)
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

එශවභයි. ඔඵුරභහත් ඒට උදවු ශහ. ශඵොශවොභ සුරතිසයි.
ශභභ ර්ශේ මිනින්ශදෝරු ශදඳහර්තශම්න්ුර බිම් විඹ වහ
ඉඩම් ළඵලි 46,000ක්, යන්බිභ දීභනහ ඳත්රා ඉඩම් ළඵලි
15,000ක්, යජශේ විශලේ වර්ධන ළඩ වහ ශවක්ටඹහර්
7,800ක්, උහවි ඉඩම් ළඵලි 6,300ක්, යජඹට අත් ඳත් ය
ළනීශම් ඉඩම් ළඵලි 16,000ක් භළන අන් ය තිසශඵනහ.
2013 ර්ශේදී බිම් විඹ වහ ඉඩම් ළඵලි 250,000ක්, යන්බිභ
දීභනහ ඳත්රා වහ ඉඩම් 50,000ක්, යජඹට අත් ඳත් ය ළනීශම්
භළනුම් ඉඩම් ළඵලි 15,000ක්, උහවි භළනුම් 5,000ක්, හරිභහර්
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ජර ශඹෝජනහ ක්රනභ වහ ඉඩම් ශවක්ටඹහර් 10,000ක්, ළවිලි
ර්භහන්ත ඉඩම් ශවක්ටඹහර් 90,000ක්, නහන්තය භළනුම්
ශවක්ටඹහර් 5,000ක්, ඳහරන රක් පිහිටුවීශම් භළනුම් සථහන
6,000ක් වහ භළනුම්ටයුුර ව වර්ධන 3හඳතතිස වහ
අල3 භළනුම් ශතොයුරරු ළඳයීභ වහ 1:10,000 සිතිසඹම් 100ක්
නිඳදවීභට ඉරක් ය තිසශඵනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, උත් ඳහඩම් වහ ප්රාතිසන්ධහනඹ
පිිතඵ ව ජනහධිඳතිස ශොමිශම් නිර්ශේල ක්රිුඹහත්භ කිරීශම්
ප්රාධහන කීභක් 2013 ර්ශේදී අශේ අභහත3හවලඹ ශත ඳළරී
තිසශඵනහ. ශම් ඹටශත් උුරරු, නළශඟනහිය ප්රාශේලර සිඹලුභ
දිසත්රිගක් වහ ඉඩම් ඳරිවයණ ළරසුම් ම්ඳහදනඹ කිරීභ, යජශේ
ඉඩම්ර ඳදිවික යනු රළබ අශේ ශවෝදය ්රකවිඩ, මුසලිම්, සිවවර
ශොවි ජනතහශප ඉඩම් අයිතිසහසිම් තවවුරු ය දීභ ව යජශේ
හර්ඹඹන් වහ රඵහ ත් ඉඩම්රට ශනොඳභහ න්දි ශවීභ
වහ රුපිඹල් මිලිඹන 400 ප්රාතිසඳහදනඹක් 2013 ය වහ
ශන් ය තිසශඵනහ. ශම් ඹටශත් උුරරු, නළශඟනහිය ප්රාහශේශීඹ
ශල්ම් ශොට්ඨහ 75 ඉඩම් ළඵලි 75,000 ළටලු
විඳීභටත්, නළතිස ව ඔේපු වහ ශනත් ශල්න 25,000ක් රඵහ
දීභටත්, නළත ඳදිවික ශ ඳවුල් 50,000ට එභ ඉඩම්ර අයිතිසඹ
රඵහ දීභටත් ටයුුර කිරීභට අඳ දළනටභත් ළරසුම් ය
තිසශඵනහ. ඒ අනු උුරරු, නළශඟනහිය සිඹලුභ ජහතීන් වහ
වන ළරසීභට වළකි වීභ පිිතඵ අඳ ඉභවත් ුරටට ඳත්
ශනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ශ්රීය රවහශේ ඉඩම්
ශභනහයණඹ ඉතහ ඵළෑරරුම් හර්ඹඹක් ඵ භභ ඔඵුරභහට
වන් යන්න ඕනෆ. ශම් ඵළෑරරුම් කීභ ඉතහ ල්ඳනහහරී
ශභන්භ ළරසුම් වත ශර ඉටු කිරීභට අඳ ල්ඳනහ යනහ.
ශම් නිහභ 1926 දී, 1956 දී, 1985 දී පිහිටුනු රළබ ඉඩම්
ශොමින් භඟින් රඵහ ත් අත් දළකීම්, ඒ අනු ස ශ
ප්රාතිසඳත්තිස නළත භහශරෝචනඹ කිරීභ වහ සිේන ඉඩම්
ශොමිභක් පිහිටුවීභට අඳ ශඹෝජනහ යනහ. ශම් භඟින්
ශ්රීය රවහ දකුු ආසිඹහශේ ප්රාඵර යටක් ශර ශොඩ නළවවීභ වහ
අල3 ඉඩම් ශභනහයණඹ ශශේ ස විඹ යුුරද ඹන්න ළන
හච්ඡහට ශම් යශට් සිඹලු ජනතහට, ප්රාභූන්ට, විේුරන්ට
ශභන්භ ශම් රු බහශේ සිඹලු අභහත3ුරභන්රහට ව
භන්ත්රීදුරභන්රහට ද ආයහධනහ යනහ. අහන ලශඹන් අශේ
අභහත3හවලශේ ටයුුර වහ අඳට ඉභවත් වශඹෝඹක් ශදන
අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහටත්, රු අග්රාහභහත3ුරභහටත්, භහශප
ශවෝදය අභහත3රුන්ටත්, රු නිශඹෝජ3 ඇභතිසුරභහටත්, රු
භන්ත්රීදරුන්ටත් භහශප වතදඹහවභ සුරතිසඹ ඳශ යනහ. ඒ
හශපභ භශප අභහත3හවලශේ ශල්ම්ුරභහ, අතිසශර් ශල්ම්රුන්
ව ආඹතන ප්රාධහනින් ඇුරළු අභහත3හවලශේ සිඹලුභ තයහතිසයම්ර
නිරධහරින් ඉතහභත් උනන්දුශන්, ළඳවීශභන් ටයුුර යනහ.
භශප නිශඹෝජ3 ඇභතිසුරභහ භශප ශවෝදයශඹකු හශප ඉතහභත්
ශරන්ුර භහත් එක් ටයුුර යනහ. ඒ සිඹලු ශදනහටභ
භහශප අව ආදය සුරතිසඹ පිරිනභමින් භශප චන සල්ඳඹ
ශභයින් වභහය යනහ.

රු එම්. ශජෝලේ භයිල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு ம். ரஜரசப் கக்கல் ததரர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

භභ රු ඇභතිසුරභහශන් ශම් හයණඹ ඳළවළදිලි ය න්න
ළභළතිසයි. රු ඇභතිසුරභනි, වමුදහ ඵරවත්හයශඹන් අත් ඳත්
යශන තිසශඵන උුරරු, නළශඟනහිය ජීත් ශන පුේරඹන්ශප
ඉඩම් නළත ඔවුන්ට රඵහ ශදන්න කිඹරහ හය බහශේදී
ඉල්ව භක් ශහ. රු යහජිත ශේනහයත්න ඇභතිසුරභහ තභයි ඒ
ප්රාලසනඹ ශනහශේ. ඔඵුරභහ එඟ වුණහ, ඒ ඉතහ ඉක්භනින්
යනහ කිඹරහ. ඒ පිිතඵ ශඳොඩ්ඩක් ශොඹහ ඵරන්න.
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රු හමිණී ශරොකුශප භවතහ (ම්රු වහ ම්රු
ඵතහ අභහත3ුරභහ)
(ரண்தைறகு கரறணற
உநவுகள் அகச்சர்)

தனரக்குரக

-

தரறல்,

தரறல்

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour
Relations)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ශම් අසථහශේදී භභ
සුරතිසන්ත ශනහ, අඹ ළඹ විශලේ හය බහශේදී අභහත3හවල
ණනහක් එට හච්ඡහ යරහ, භන්ත්රීදරුන් ඒ
නිරධහරින්ශන් රුු විභරහ, රුු අශඵෝධ යශන
හර්තහක් එක් ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ හය බහ අසථහට
එන්න අසථහක් ඇතිස කිරීභ පිිතඵ. ඒ හශපභ අඹ ළඹ විශලේ
හය බහට ඳළමිජ භන්ත්රීදරුන්ට, ඇභතිසරුන්ට භභ
සුරතිසන්ත ශනහ. එශේ ඳළමිණීභ නිහ ඹම් ඹම් හයණහ
පිිතඵ විභසීම් යරහ ඒහ පිිතඵ දළනුත් ශන්න ඔවුන්ට
අසථහක් රළබුණහ.
අශේ මිත්රා ඳහර්ලිශම්න්ුර භන්ත්රීද රු ඹන්ත රුණහතිසර
භළතිසුරභහ එුරභහශප ථහශේදී රුු කිහිඳඹක් ළන විභසීම්
ශහ. එුරභහ කිේ එ හයණහක් තභයි ශතල් වසථහශේ
ශේඹ ශ කිහිඳ ශදශනකුශප අර්ථ හධ අයමුදල් වචහ යරහ
තිසශඵනහ කිඹන එ. ඒ ඇත්ත. ඒ අඹ අශේ අභහත3හවලඹ වයවහ
භව ඵළවකුට ළයදි ලිඹකිඹවිලි ඉදිරිඳත් යරහ ඒ මුදල් අයශන
තිසශඵනහ. ඒ පිිතඵ ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්ුරට ඳළමිජලි
යරහ ඒ ළන විභර්ලන යශන ඹනහ. ශඳොලිස
ශදඳහර්තශම්න්ුර ඒ පිිතඵ ක්රිුඹහ යනහ. ඒ හශපභ රවහ
භනහභන භණ්ඩරශේ gratuity න්න විලහර පිරික් -700ක්
ශනොශයි, ඊටත් ඩහ ළඩි පිරික්- ඉන්නහ. රවහ භනහභන
භණ්ඩරශේ gratuity ශන්න සිඹලු ටයුුර ම්ඳහදනඹ යරහයි
තිසශඵන්ශන්. එ ණ්ඩහඹභට අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහශප
ප්රාධහනත්ශඹන් ශවීම් ශහ. නමුත් එභ ශේ පිරිශන්භ
ශොටක් අධියණඹට ගිහිල්රහ තවනම් නිශඹෝඹක් අයශන
තිසශඵන නිහ ඉුරරු ශොටට ශන්න ඵළරු ඉන්නහ. ශවට
තවනම් නිශඹෝඹ ඉත් වුශණොත් අශනක් ශොටටත් ඒ මුදල්
ශවීභට ටයුුර ම්ඳහදනඹ යරහ තිසශඵනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අශේ හිටපු අභහත3 රු අතහවුද
ශශනවියත්න භළතිසුරභහශප ශඹෝජනහක් අනු, ශේ
අර්ථහධ අයමුදර හිමි උදවිඹට, එභ අයමුදර ඹටශත් රුපිඹල්
රක් ුරනට ඩහ තිසශඵනහ නම් ඒශන් සිඹඹට 30ක් ඒ අඹට
ආඳසු න්න පුළුන් න විධිඹට අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුරට ඳනත්
ශටුම්ඳතක් ශනළල්රහ ම්භත ශහ. අපි ඒ වහ
ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ අනුභළතිසඹ රඵහ ත්තහ. දළන් ඒට වුභනහ
යන ශයගුරහසි ම්ඳහද බහට ඉදිරිඳත් ය තිසශඵනහ. ඒහ
ඒ ම්ඳහද බහශන් ආපු භන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුරට ඉදිරිඳත්
යරහ ඊට අදහශ ශවීම් ටයුුර ආයම්බ යනහ. එුරභහ කිේ
නිහ ආධහය ළනීභත් එහි එ හයණහක්. හයණහ ුරනට
තභයි ඒ මුදල් ශදන්ශන්. ඉඩභක් න්න, එක්ශෝ නිහඹක්
වදහන්න, එශවභ නළත්නම් නිහ ණඹක් ශබ්යන්න, එශවභත්
නළත්නම් වදිසි අනීඳඹක් ශරහ ශයෝවල්ත වුශණොත් ඒ බිල්ඳත්
ශන්න අපි ඒ මුදර ශනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ම්රු වහ ම්රු ඵතහ
අභහත3හවලශේ ළඩ පිිතශශ ළන රුු කිහිඳඹක් ඳළවළදිලි
යන්න තිසශඵනහ. ළඩ යන ජනතහශප ශ්ර.භ පරදහයීතහ වහ
හර්ඹක්භතහ ඉවශ නළවවීභ භඟින් ආර්ථිශේ ප්රාඵර
දහඹත්ඹක් දයන ශඳෞේලි අවලශේ ගුණහත්භ වහ
ප්රාභහණහත්භ වර්ධනඹක් ඇතිස කිරීභ, ශේ3 ශේ වහ යහජ3
අවලඹ අතය වත්රාඳහර්ලසවීඹ ම්ඵන්ධතහ තවවුරු ය නිමින් යශට්
හර්මි හභඹ වහ වහිිනඹහ ඳත්හශන ඹෆභ තභයි අශේ
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අභහත3හවලශේත්, භශපත් මලි ප්රාඹත්නඹ. ඒ භඟභ, ආර්ථි
වර්ධනඹට උඳරිභ දහඹත්ඹක් රඵහ ශදමින් නිශයෝගි
ශෞ3ම්ඳන්න ශ්ර.භ ඵරහඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ වහ භශප
අභහත3හවලඹ ඹටශත් ව ආඹතන නිළරැදි ඉරක්ඹක් යහ ශඹොමු
කිරීභ අශේ ඊශඟ ප්රාඹත්නඹයි.
හන්තහ ශ්ර.මිඹන්ශප අයිතිසන් ආයක්හ යව භ වහ
අනර්ථහරි ශභහ ශ්ර.භඹ අඳ යශටන් ුරයන් කිරීශම් ප්රාඹත්නඹ වහ
අල3 ඳසු බිභ ස කිරීභට ද, ම්රු ක්ශේත්රාඹ වහ ව විශලේ
වත්රාඳහර්ලසවි වවුල්රුන් දළනුත් කිරීභට ද, අධ3හඳනි වහ
පුහුු ළඩ ටවන් ක්රිුඹහත්භ යව භට ද, ම්රු ක්ශේත්රාඹට
අදහශ විවිධ අවල ඔසශේ ඳර්ශේණ ටයුුර පුළුල් කිරීභට ද වළකි
නු පිජ භහශප ආඹතනර හර්ඹඹන්හි ප්රාතිසඹ පිිතඵ
නියන්තයශඹන් ළරකිලිභත් න අතය, ඒ භඟින් ගුණහත්භ
භහන ම්ඳත් බිහි කිරීභ පිජ භහ දළර උත්හවඹ පර දයහ ඇතිස
ඵ ඳළසිඹ යුුරයි.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අද ශම් යශට් ඳතිසන ම්රු
නීතිස රීතිස ශවේුරශන් භවය අවලර හන්තහන් ඵහන්ශන්
නළවළ. ශභොද, යහත්රිග ළඩ ටවන්රට හන්තහන් ඵහ න්න
ඵළවළ කිඹරහ අශේ අණඳනත්ර තිසශඵනහ. ඒ නිහ අශේ තත්තීඹ
මිතිස, වහම්පුුරන් ව යජඹ කිඹන වත්රාඳහර්ලසශඹන් ළදුම් රත්
NLAC එශක් අපි දළන් හච්ඡහ යනහ, ඒ අණඳනත් ශනස
යරහ හන්තහන්ටත් භ අයිතිසඹ ශදන්න පුළුන් ළඩ
පිිතශශක් වදන්න. අපි ඒ ම්ඵන්ධශඹන් තත්තීඹ මිතිසර
අදවස විභනහ. ඒ හශපභ ශම් ටයුුර ම්ඵන්ධශඹන් ක්රිුඹහ
යන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ අපි හන්තහ වවිධහනලින් අදවස
විභහ ශන ඹනහ. අශේ නීතිස රීතිස නිහ ශම් යශට් හන්තහන්ට
භවය රැකිඹහරට ම්ඵන්ධ ශන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇතිස
ශරහ තිසශඵනහ. එශවභ නම් ඒ නීතිස වශලෝධනඹ ශන්න ඕනෆ.
අපි දළන් ඒ පිිතඵ ටයුුර යශන ඹනහ. අලුත් තහක්ණඹ,
අලුත් ප්රාණතහ භඟ ශරෝඹ දියුු න ශොට ඊට ළශශඳන
ඳරිදි ඹම් ඹම් ශනසම් ශ යුුරයි.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ ඉදිරිඳත්
ය තිසශඵන භහින්ද ිකන්තනශේ වන් රුු කිහිඳඹක්
පිිතඵ ඔඵශප අධහනඹ ශඹොමු යවීභට භහ ළභළතිසයි. "භහින්ද
ිකන්තන" ආයම්බශේභ "විනඹ රු භහජඹක් උශදහ" ඹන
ශීර්ඹ ඹටශත් දක්හ තිසශඵනහ "මිනිහ ශබෞතිස ලශඹන්
ඳභණක් ශනො අධ3හත්මි ලශඹන් ද ශොඩ නළඟීභ වහ
පුේරඹහට ශ්ර.ේධහ ශභන්භ ප්රාඥහද රඵහ දිඹ යුුරඹ. ඒ වහ
භහපිඹ-ද දරු, ළමිඹහ-බිරි, ගුරු-සිසු, ශේ3-ශේ, ඳහරඳහලිත ආදී සිඹලු ඵතහ ඹවඳත් ව පරදහයී ඵට ඳත් ය
වයඹ ුරයන් කිරීභ භශප අයමුණයි." කිඹරහ. ඒ ශශ්ර.ේසඨ අභිරහඹ
ුරශට ශේ3 ශේ ඹන ඳහර්ලසඹන් ඇුරශත් කිරීභ භඟින් එුරභහ
අයමුු ශශේ භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ුරශ හර්මි හභඹ
සථහපිත ශ යුුර ඵයි. අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහශප ශභභ
වල්ඳඹ ඹථහර්ථත් කිරීභ වහ ශ්රීය රවහශේ අර්ධ යහජ3 වහ
ශඳෞේලි අවලශේ ශේශේ නියුුර මිලිඹන 8ට ආන්න
ශේ ජනතහශප ජීන වහ ශේහ තත්ත්ඹන් ර්ධනඹ කිරීභ
ශභන්භ යශට් නිසඳහදනඹ වහ ශ්ර.භ පරදහයිතහ ඉවශ නළවවීභට
අල3 න හර්මි හභඹ ව ශේ3 ශේ ඵතහ සථහඳනඹ
යමින් අදහශ ප්රාතිසඳත්තිස ම්ඳහදනඹ කිරීභ වහ ඒහ ක්රිුඹහට නළවවීභ
ම්රු වහ ම්රු ඵතහ අභහත3හවලශේ මලි ඳයභහර්ථ
ශනහ. ඒ අනු ළඩ යන ජනතහශප අභිතේධිඹ ශනුශන්
භහජ සුයක්ෂිතතහ ව ආයක්හ පුළුල් කිරීභත්, ශේ3 ශේ
සුවදතහ ලක්තිසභත් කිරීභත්, ම්රු උඳශේල බහ වි ඵර
ළන්වීම් වහ එඹ ජහතිස භට්ටශම් සිට ප්රාහශේශීඹ භට්ටභ දක්හ
3හේත කිරීභත්, ශ්ර.භ ප්රාමිතීන් ලක්තිසභත් කිරීභත්, න ඳඩිඳහර
බහ පිහිටුවීභ ව ඒහශේ ආයණ පුළුල් ශර 3හේත කිරීභත්,
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ළඩ යන හන්තහන්ශප අයිතිසන් සුයක්ෂිත කිරීභ වහ
අනර්ථහරි ශභහ ශ්ර.භඹ ුරයන් කිරීභත්, ම්රු ක්ශේත්රාශේ
ප්රාභනඹ උශදහ අල3 ඳර්ශේණ ඳළළත්වීභත්, ළඩිදුය
අධ3හඳන වහ පුහුු ළඩ ටවන් වවිධහනඹ කිරීභ භඟින් පරදහයී
භහන ම්ඳතක් දළඹට බිහි කිරීභත් සිදු ශහ. එශේභ ජහත3න්තය
ම්රු වවිධහනඹ ප්රාමු ජහත3න්තය වවිධහන ව ආඹතන
භඟ ඵතහ ලක්තිසභත් යමින් ම්රු ක්ශේත්රාඹ විඵර
ළන්වීභ ම්ඵන්ධශඹන් ත් ක්රිුඹහභහර් අනුභනඹ ය
තිසශඵනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ඉවත දළක් ව රුු හධනඹ
වහ ඊට අදහශ පරදහයී උඳහඹ භහර් ළරසුම් ස ය ඇත.
ඒහ ශභශේඹ. භහජ තිසහ ප්රාර්ධනඹ කිරීභ භඟින්
වත්රාඳහර්ලසවීඹ විඵර ශේ3 ශේ අයිතිසහසිම් සුයක්ෂිත
කිරීභ, හව න අල3තහට ළශශඳන ඳරිදි ඳහර්ලසරුන්ශප
එඟතහ භත ම්රු අණ ඳනත් ස කිරීභ, භහජ
සුයක්ෂිතතහ ළඩ පිිතශශල්හි ආයණඹ පුළුල් කිරීභ, ර්
2016 න විට අනර්ථහරී ශභහ ශ්ර.භ ශඹදවුම් ුරයන් කිරීභ වහ ව
භහර් ළරළසභ ක්රිුඹහත්භ කිරීභ, ජහත3න්තය ශ්ර.භ ප්රාමිතීන් වහ
අනුත වීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඳසු විඳයම් ඒඹක් පිහිටුවීභ, ළඩ
ශරෝඹ වහ සත්රීද පුරු භහජබහඹ පිිතඵ ප්රාතිසඳත්තිස
ක්රිුඹහත්භ කිරීභ ව රැකිඹහ නියුුර හන්තහන්ශප අයිතිසහසිම්
සුයක්ෂිත කිරීභ, ආඵහධ හිත අඹශප රැකිඹහ නියුක්තිසඹ වහ
භහජ ශේහ අභහත3හවලඹ, නිපුණතහ අභහත3හවලඹ, ජහත3න්තය
ම්රු වවිධහන වහ ආඵහධ හිත අඹශප වවිධහන වහ යහජ3
ශනොන වවිධහනර වබහගිත්ශඹන් ශභශවයුම් මිටුක්
භඟින් ටයුුර වවිධහනඹ කිරීභ, ළඩ ශරෝඹ වහ HIV/AIDS
භඟින් ශ්ර.භ ඵරහඹ ආයක්හ කිරීභ වහ ජහතිස ප්රාතිසඳත්තිසඹක්
ස කිරීභ, ශ්රීය රවහ ඵහුතය ශ්ර.මි ජනඹහශප අධහනඹට
රක්න ශේ අර්ථහධ අයමුදර වහ න ශේ3ඹන්
එදිනභ ලිඹහ ඳදිවික කිරීශම් ක්රනභශේදඹ වඳුන්හ දීභ වහ එඹ දිසත්රිගක්
හර්ඹහර භට්ටමින් විභධ3ත කිරීභ, ශතොයුරරු තහක්ණ
ක්රනභශේද අනුභනඹ කිරීභ භඟින් දහඹ මුදල් අඹ කිරීශම්
ක්රිුඹහලිඹ
හර්ඹක්භ
කිරීභ,
විදරත්
භහධ3ශඹන්
හභහජිඹන්ශප ඇඟිලි රකුු ඵඩහ ශොට ජහතිස
වළඳුනුම්ඳත් අවඹ ශේ.අ.අ. – EPF - අවඹ ඵට ඳරිර්තනඹ
කිරීභ ුරිතන් හභහජි ශේහන් හර්ඹක්භ කිරීභ, අනර්ථහරී
ශභහ ශ්ර.භ ශඹදවුම් 2016 දී ුරයන් කිරීභ වහ අල3 නීතිස රීතිස
ඳහර්ලිශම්න්ුරශන් ම්භත යහ ශන එඹ ක්රිුඹහට නළවවීභට
අදහශ ඳහර්ලසරුන් දළනුත් කිරීභ ව ම්රු නිරධහරින්ශප
ක්ශේත්රා ඳරීක්ණර ගුණහත්භ ඵ නළවවීභ උශදහ ඳසු විඳයම්
ඒඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ.

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Minister, please wind up now. Your time is over.
රු හමිණී ශරොකුශප භවතහ

(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

Please give me two more minutes, Sir.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ඉවත කිඹව ක්ශේත්රාර හර්ඹ
හධනඹ ළන ප්රාහල යනහ නම්, ම්රු ශදඳහර්තශම්න්ුරට
ශඹොමු න හර්මි ආයහවුල් ප්රාභහණඹ ුරටුදහඹ ශර අභ වී
ඇත. ශදඳහර්තශම්න්ුර භඟින් ක්රිුඹහත්භ න භනහ හර්මි
ම්ඵන්ධතහ, ළටුේ වහ ශොන්ශේසි, ශුබ හධනඹ, තත්තීඹ
ශෞ3 වහ සුයක්ෂිතබහඹ, භහජ වයක්ණඹ ඹන හර්ඹඹන්
නිහ ළඩ යන ජනතහශප අභිතේධිඹ ගුණහත්භ ශර
ර්ධනඹ වී ඇත.
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ර්ජන අඩු කිරීභ වහ අහිමි ව මිනිස ඳළඹ ණන අභ කිරීභ,
හමහි ගිවිසුම් ණන ළඩි කිරීභ, ශේ අර්ථහධ අයමුදශල්
ශේහර හර්ඹක්භතහ ඉවශ නළවවීභ, ශේඹන් නළත ලිඹහ
ඳදිවික කිරීශම් 3හඳතතිසඹ, ශේ අර්ථහධ අයමුදශල්
හභහජිඹන්ශප විසතය ඳරිණත කිරීභ, න ඳඩි ඳහර බහ
සථහඳනඹ කිරීභ, අනර්ථහරී ශභහ ශ්ර.භඹ ුරයන් කිරීභට අදහශ
නිරධහරින් දළනුත් කිරීභ, ජහත3න්තය තයහරිත්ඹට මුහුණ දීභ
වහ ඳතිසන ම්රු නීතිස වහ අණ ඳනත් ළටලු වඳුනහ ළනීභට
ටයුුර කිරීභ, තත්තීඹ සුයක්ෂිතතහ වහ ශෞ3 වර්ධනඹ
කිරීභ, ශේශේ ශඹදී සිටිඹදී අනුරරුරට රක්න ශේඹන්ට
න්දි ශවීශම් ක්රිුඹහ හර්ඹක්භ කිරීභ, ශ්ර.භ හනහ අයමුදර
භඟින් ශේශේ ශඹදී සිටිඹදී අනුරයට ඳත්න ශේඹන්ශප අඹ
වහ ශුබ හධන අසථහ ළරසීභ ළනි ශම් හශප රුු ළන
තභයි අපි ටයුුර යන්ශන්.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, මීශඟට තත් ළදත් රුණක්
න අශේ ශ්ර.මිඹන් වට සිදු න හර්මි අනුරරු ළශළක්වීභ
ළන කිඹන්න ඕනෆ. දළනට ම්රු ශදඳහර්තශම්න්ුරශේ හර්මි
සුයක්ෂිතතහ අවලශේ සිටින වද3රුන් වහ ඉවජිශන්රුරුන්
ශඹොදහ, දීඳ 3හේත ආඹතනර ශේඹ කිරීශම්දී ශ්ර.මිඹන්ට සිදු
න අනුරරු ළශළක්වීභ වහ තහක්ජ, වද3, විද3හත්භ
වහ තත්තීඹ ශෞ3 ක්රනභශේද අනුභනඹ ද අශේ ශ්ර.භ ඵරහඹ
විභත් කිරීශම් පරදහයී ක්රනභශේදඹක් ශර ක්රිුඹහත්භ නහ.
වර්ධනඹ යහ ඹන භහර්ඹට ශ්රීය රවහ අතීර්ණ වීභ වහ
අභිබහ ඹහ යුුර ඹවඳත් රැකිඹහරට අදහශ ළටලු ළරකිල්රට
ශඹොමු ශොට තිසශඵනහ. එභඟින් නිදව, හධහයණත්ඹ,
ආයක්හ වහ භහන රුත්ඹ ඹන තත්ත්ඹක් ුරශ පරදහයී ළඩ
රඵහ ළනීභට හන්තහන්ට වහ පිරිමින්ට භහන අසථහ
ප්රාර්ධනඹ කිරීභට අල3 ඳසුබිභ භහශප අභහත3හවලඹ ඹටශත් සිදු
නු ඇත. එශේභ රැකිඹහ නිර්භහණඹ කිරීභ ඳභණක් අශේක්හ
ශනොය, එභ නිර්භහණඹ ශශයන රැකිඹහ පිිතත වළකි
තත්ත්ශේ ඒහ ශර ස කිරීභ ද සිදු යනු රඵනහ. තද
ළඩ කිරීශම් අසථහ රහ දීභ, රැකිඹහශේ අයිතිසහසිම්, භහජ
ආයක්ණඹ වහ භහජ වහදඹ ප්රාතිසඳත්තිසශේ මලි රවඹ න
ඵත් ප්රාහල කිරීභට ළභළත්ශතමි.
අහන ලශඹන් භහ කිඹන්න ළභළතිසයි, ශම් ශභොශවොත න
ශොටත් සිඹලුභ ඳඩි ඳහර බහර ඳහර්ලස ුරනභ - තත්තීඹ
මිතිස, ඳඩි ඳහර බහ, අශේ අභහත3හවලඹ- එුර ශරහ සිඹලුභ
ශේඹන්ශප අභ ළටුඳ සිඹඹට 30 40 ප්රාභහණශඹන් ළඩි
වීභක් යරහ දළන් ඒ ළට් යන්න ටයුුර යරහ තිසශඵන ඵ.
[ඵහධහ කිරීභක්] දළන් ළට් එට ඹරහ තිසශඵනහ. ුර ළන
ශනභ හච්ඡහ යනහ. ශඵොශවොභ සුරතිසයි.

[ප.බහ. 11.35]
රු බීර් වහෂීම් භවතහ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අඹ ළඹ විශලේ හය බහට
ශඹොමු ව අභහත3හවල කීඳඹ අතරින් අභහත3හවල ශද ුරනක් ශතෝයහ
ශන ථහ යන්නට භහ විශලේශඹන් ඵරහශඳොශයොත්ුර නහ.
මුලින්භ, ම්රු වහ ම්රු ඵතහ අභහත3හවලඹටත් විශලේ
ම්ඵන්ධතහක් තිසශඵන විඹඹක් පිිතඵයි භහ ථහ යන්නට
ඵරහශඳොශයොත්ුර න්ශන්. ඳසු ගිඹ දහ විශේල ටයුුර
අභහත3හවලශේ ළඹ ශීර්ඹ ඹටශත් ඳළළතිස විහදශේදී, භශප
ශවෝදය භන්ත්රීද යවජන් යහභනහඹ භවතහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුර ුරශ
ශ ප්රාහලඹක් පිිතඵ භහ ඳශමුශන්භ අදවස ප්රාහල යන්නට
ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. එඹ එුරභහ අවිඥහනශඹන් ශ
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ප්රාහලඹක් කිඹරහ හිතන්න පුළුන්. ශශේ ශතත්, මුසලිම්
ප්රාජහට වහ ඉසරහම් ධර්භඹට අඳවහ ය අභහන ශ ප්රාහලඹක්
වළටිඹට තභයි භහ එඹ දකින්ශන්. ඒ නිහ භහ ඒ රුු නිළයදි
යන්න ඵරහශඳොශයොත්ුර නහ.

Mr. Deputy Chairman, I would like to set the record
straight. I like to say that the Shariah is a Divine
Guidance that covers all aspects of a Muslim's life.
Shariah Law is only one aspect of the Shariah. A
criticism of the Shariah Law is actually a criticism of the
Divine Law and amounts to a criticism of Islam itself.
We have to respect all religions and all religious
teachings and the criticism of a religion is in bad taste
and totally unacceptable.
The Hon. Ranjan Ramanayake's description of the
Shariah Law as "ම්ශල්ච්ඡ" is shocking and insulting to
both Islam and its followers. He has spoken as if every
woman who goes to the Middle East, particularly to
Saudi Arabia, is raped or sexually assaulted. He also
spoke as if every person who goes to Saudi Arabia either
gets his head chopped off or his hands cut off. Whichever
country we go to, it is up to us to conform to the law of
the land, however much we may disagree with the law.
For instance, in some western countries, homosexuality is
not an offence but a westerner who comes from one of
those countries to Sri Lanka will have to conform to the
law in Sri Lanka, which considers homosexuality, an
offence.
While any form of sexual abuse needs to be
condemned and prevented, such allegations need to be
seen in the proper perspective. Domestic female workers,
in whichever country they work, are in a vulnerable
environment and every effort needs to be made to ensure
their protection. That has to be done at government-togovernment level to ensure that not only domestics but all
Sri Lankans working abroad are ensured their rights. It
would be harming the reputation of those females who go
abroad to help out their families to suggest that every one
of them has been subject to sexual abuse. For every case
of sexual abuse and sexual harm, there are hundreds of
success stories. Many families have economically come
up due to the hard work of those who work in the Middle
East and the remittances sent here. There are many
housemaids who have worked for 10 - 20 years for the
same employer while coming home every two years to
see their loved ones and returned back to their employers.
Those who have worked in the Gulf vouch for scenes
where the employer, his wife and children come to see
the maid off at the airport with gifts and tears in their
eyes at the departure of the maid either on holiday or for
good. There is also a case of a Saudi Arabian employer
who spent over 1,000 Saudi Riyals a day on a housemaid
who was suffering from cancer for giving her treatment
in a private hospital. Even though he knew that she may
not be of any use to him, he continued to spend that
money in order to help or cure her.
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු බීර් වහෂීම් භවතහ]

If the Hon. Ranjan Ramanayake is unhappy with a law
of a particular country, he may criticize the law of that
particular country or, even better, campaign against
sending our workers to that particular country. There are
many countries which have banned sending of
housemaids and Bangladesh and India are among them.
We could do the same if we feel that our workers are not
safe in those countries. But, instead of condemning the
laws of that country, to condemn the Shariah Law is not
acceptable, because it is questionable how much of a law
is in conformity with the Shariah in a particular country.
In some countries, there maybe many aspects of the law
which are in conflict with the Shariah even though they
are loosely called Shariah law. For example, Saudi Arabia
is a monarchy and Islam, the Shariah Law, does not
accept the monarchy. So, Saudi Arabia does not follow
the Shariah in full. Therefore, we should actually criticize
the Saudi Arabian law rather than criticize a religious
Divine Law that we accept.
So, on behalf of the UNP, I would like to say that the
UNP disassociates itself from the statement the Hon.
Ranjan Ramanayake made in this House regarding the
Shariah Law. I am sad to say that he has been misled and
that statement cannot be accepted.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භශප මිත්රා රක්සභන්
ශශනවියත්න භළතිසුරභහ ඹටශත් තිසශඵන පරදහයිතහ ප්රාර්ධන
ටයුුර පිිතඵ අභහත3හවලඹ ඳදනම් යශන අදවස ප්රාහල
යන්නට භහ ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. භහින්ද ිකන්තන
ප්රාතිසඳත්තිසඹ ඉදිරිඳත් ශ අසථහශේදී ශරොකු ශනක් ඇතිස
යනහඹ කිඹරහ, විශලේශඹන්භ ශේශීඹ නිසඳහදන ඳේධතිසඹ
ලක්තිසභත් කිරීභ වහ ව අශේභ යකින ළඩ පිිතශශක්
ඉදිරිඳත් යනහඹ කිඹේදි, එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ දිවත
ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළතිසුරභහශප හරශේ ඉරහ ශනහපු සිඹලුභ
ප්රාතිසඳත්තිස ව දර්ලනඹ දළඩි ශර විශේචනඹ යමින් තභයි භහින්ද
ිකන්තනඹ ඉදිරිඳත් ශශේ. අද ශනශොට භහින්ද ිකන්තනඹ වයවහ
ඇත්ශතන්භ එළනි ප්රාතිසත්තිසඹක් තිසබුණත් ශේශීඹත්ඹ, අශේභ
යකින ළඩ පිිතශශක් තිසබුණහද කින එ අට වතිස යරහ
ශඳන්න්න පුළුන්. අපි වළභදහභ ශම් බහ ුරශ භහින්ද
ිකන්තනඹ අන්ත ලිඵයල්හදී ළඩ පිිතශශක් කිඹහ අපි ශචෝදනහ
යපු එ අද තවවුරු ශරහ තිසශඵනහ. මලිභ අද ශේශීඹ
නිසඳහදනශේ පරදහයිතහඹ ක්රනභ ක්රනභශඹන් අඩු වීශන ඹනහ.
බඹහන විධිඹට ඒ අඩු වීශන ඹනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භභ විශලේශඹන්භ කිඹන්න
ළභළතිසයි, 2012 භළයි 27 ළනි දහ ශම් යශට් මුදල් අභහත3හවලශේ
ශල්ම්යඹහ ව බහණ්ඩහහයශේ ශල්ම්ුරභහ න පී.බී.
ජඹසුන්දය භළතිසුරභහ ''රවහදීඳ'' පුත් ඳතට ප්රාහලඹක් ය
තිසශඵනහ. එහිදී එුරභහ ශම් විධිඹට කිඹහ තිසශඵනහ.
"ශභයට නිඳදවිඹ වළකි ඵඩු පිටින් ශන්වීභට ශෝටි දවස ණනක් ළඹ
කිරීභ අඳයහධඹක්. ඳවසුශන් ශම් යට ුරශ නිසඳහදනඹ ශ වළකි ්රක3
පිටයටින් ශන්වීභට යට ඇශභරින් ශඩොරර් මිලිඹන 4500ක්
ඳභණ ළඹ කිරීභ ජහතිස අඳයහධඹක් ශර තභන් රන ඵ මුදල් වහ
ආර්ථි වර්ධන අභහත3හවලඹන්හි ශල්ම්, ආචහර්ඹ පී.බී. ජඹසුන්දය
භළතිසුරභහ ඉරිදහ රවහදීඳඹට ඳළසීඹ."

දළන් ඵරන්න, 2005 සිට ශම් යශට් මුදල් අභහත3හවලශේ
ශල්ම්යඹහ වළටිඹට අඹ ළඹ ශල්න වතයක් ස යන්න
උදේ යපු ශල්ම්ුරභහ කිඹනහ, ශම් යශට් නිසඳහදනඹ යන්න
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පුළුන් බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ ශනොය ශඩොරර් මිලිඹන 4500ක්
විඹදම් ය පිටයටින් බහණ්ඩ ආනඹනඹ යනහඹ කිඹහ. එශවභ
නම් පරදහයිතහඹ ළන ථහ යන්න ඉසශල්රහ ශම් ආණ්ඩු
ශේශීඹ නිසඳහදන ඳේධතිසඹ ලක්තිසභත් යන ළඩ පිිතශශල්
ස ශ යුුරඹ කිඹන එ තභයි භශප වළඟීභ. ශ්රීය රවහ,
ඇඟලුම් අඳනඹනඹ යන යටක්ඹ කිඹහ අපි නිතයභ ථහ
යනහ. ඇඟලුම් අඳනඹනඹ යන යටක්ඹ කිඹහ ථහ ශත්
භහින්ද ිකන්තනඹ ඹටශත් අද ශභොක්ද ශරහ තිසශඵන්ශන්? පී.බී.
ජඹසුන්දය භවතහ යන ප්රාහලශඹන්භ එුරභහ කිඹහ තිසශඵනහ,
ශම් යටට දළන් ශයදි පිිත ව ඇඟලුම් ආනඹනඹට විඹදම් ශන
මුදර ශඩොරර් මිලිඹන 2226ක්ඹ කිඹහ. අඳට අල3 ශයදි ටි
පිටයටින් ශන්නහඹ කිඹහ තභයි එුරභහ කිඹන්ශන්. ඉසය
කිේශේ අශේ යට ඇඟලුම් අඳනඹනඹ යන යටක්ඹ කිඹහයි. එදහ
භට භතයි, රක්සභන් ශශනවියත්න ඇභතිසුරභහටත් භත ඇතිස,
එදහ ශප්රාේභදහ ජනහධිඳතිසයඹහ ඇඟලුම් ර්භහන්ත ආයම්බ
යනශොට එදහ ආණ්ඩුශේ හිටපු අඹ එුරභහට ශචෝදනහ ශහ,
සුේදන්ට ජවගි භවන ර්භහන්තලහරහ ඉදි යනහඹ කිඹහ. රු
නිශඹෝජ3 බතඳතිසුරභනි, අද භට කිඹන්නත් නහටුයි අද ශම්
යශට් මිනිසසුන්ට ජවගිඹක් භව න්න ඵළරි ආණ්ඩුක් තභයි අද
ශම් යශට්
තිසශඵන්ශන්. ඒ තභයි තත්ත්ඹ. පුත් ඳත්
නිශේදනඹක් නිකුත් ය තිසබුණහ, අද ශම් යශට් ශභයින්ට ශදන
නිර ඇඳුම් ශයදි ඳහ ශම් යශට් නිසඳහදනඹ යන එ ළන. නමුත්
ඳහල් දරුන්ශප මි ව වුම් භවන්න අල3 සුදු ශයදි මීටර්
මිලිඹන 5ක් ඳහකිසතහනශේ ව චීනශේ භහම්ලින් ආනඹනඹ
යන්නට අද ශම් ආණ්ඩුට සිේධ ශරහ තිසශඵනහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි, අශේභ ළන ථහ යන ශම් ආණ්ඩුට අශේ
සහමින් වන්ශේරහ ඳහවිච්ික යන සිවුරු භවන්න අල3 ශයදි
මීටර් රක් වතයක් ඳහ ඳහකිසතහනශඹන් වහ චීනශඹන්
ආනඹනඹ යන්න අද සිේධ ශරහ තිසශඵනහ.
දළන් ඵරන්න, අශේභයි, ශේශීඹ නිසඳහදනඹයි ලක්තිසභත්
යනහ කිඹපු භහින්ද ිකන්තනශඹන් ශභොක්ද ශරහ
තිසශඵන්ශන්? ශම් යශට් නිඳදන රද ශේලුත් දළන් පිට යටින්
ශන්නහ. ඒ වතිස යන්ශන්ත් මුදල් අභහත3හවලශේ
ශල්ම්යඹහ. රු ඇභතිසුරභනි, අපි පරදහයීතහ ළන ථහ
යන්න ලින් ශේශීඹ නිසඳහදන ඳේධතිසඹ ආයක්හ කිරීභට
අල3 ප්රාතිසඳත්තිස ටි ස ශ යුුරයි කිඹන එ තභයි භශප
වළඟීභ. නිහඩ් බ්යහල් භළතිසුරභහ ඳත්තයඹට ඳශ යරහ තිසබුු
අදවස භභ දළක්හ. අද යහජ3 අවලඹ ත්තහභ විශලේශඹන්භ දළන්
ශන ශොට යහජ3 අවලශේ විලහර ලශඹන් ඩහ ළටීභක්
තිසශඵනහ කිඹරහ එුරභහ ප්රාහල යනහ. He went on to level

criticism at dismal labour productivity in the public
sector. He says that labour productivity has come down in
the public sector.
එුරභහ කිඹන විධිඹට යහජ3 අවලශේ පරදහයීතහ අඩු ශන්න
ශවේුර ශභොක්ද? යහජ3 ශේඹහ ඳළඹ අටක් ළඩ යන්ශන්
නළවළ, ශේඹට එන්ශන් නළවළ කිඹරහ එුරභහ ශචෝදනහ යනහ.
යහජ3 අවලශේ ප්රාලසන තිසශඹේදි ඔඵුරභන්රහ පරදහයීතහ ළඩි
යන්ශන් ශොශවොභද? එුරභහ එශවභභ කිඹනහ. යහජ3 අවලඹ
ුරශ ශේලඳහරනීයණඹක් ඇතිස ශරහ තිසශඵන නිහ තභයි
පරදහයීතහ අඩු වී ශන ඹන්ශන් කිඹරහ එුරභහ ප්රාහල යනහ.
දළන් පී.බී. ජඹසුන්දය භළතිසුරභහ එක් කිඹනහ. නිහඩ් බ්යහල්
භළතිසුරභහත් ඒ හශපභ යජඹට ශචෝදනහ යනහ. එුරභහ එතළන
ශවො ථහක් කිඹනහ, "We talk about how Sri Lanka is
going to be a hub". ශ්රීය රවහ ආර්ථි ශක්න්්රකසථහනඹක්
යන්න ථහ යේදි අපි ශොශවොභද ශම්හ ථහ යන්ශන්?
යජශේ හර්ඹහරඹ ඳළඹ අටක්ත් ළඩ යන්ශන් නළවළ කිඹරහ
එුරභහ ශචෝදනහ යනහ. රු ඇභතිසුරභනි, භභ නම් හිතන්ශන් අද
භහින්ද ිකන්තනඹ වයවහ යරහ තිසශඵන්ශන් ශම් යට hub එක්
යන එ ශනොශයි, ශම් යට pub එක් යරහයි තිසශඵන්ශන්.
ශභොද අද වන්දිඹක් ණශන් සිේපු ජහහයභ ර්ධනඹ නහ.
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ඒ හශපභ මිනිසසුන්ට තිසශඵන භහනසි පීඩනඹ, ආර්ථි පීඩනඹ
නිහ වළශභෝභ වට ඹන්ශන් ඵහර් එටයි. ඳශමුශන්භ
යජශේ ශේඹන්ට රන ආහයඹ ශනස විඹ යුුරයි. ඒ අඹ
භවන්සි න තයභට, ඒ අඹට ළශශඳන ළටුඳක් දිඹ යුුරයි.
ඒහශඹන් තභයි පරදහයීතහ ළඩි න්ශන්. ඒ යන්ශන් නළතිස
පරදහයීතහ ළඩි යන්න ඵළවළ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, GSP Plus නළතිසවීභ නිහ අඳට
ශරොකු ඳහඩුක් - US Dollars බිලිඹනඹ විතය ඳහඩුක්- ඇතිස
වුණහ. නමුත් ඒ ඳහඩු පිඹන්න පුළුන් ක්රනභඹක් තිසබුණහ. ඒ ක්රනභඹ
තභයි, අශේ පරදහයීතහ ළඩි යන්න තිසබුණහ. පරදහයීතහ ළඩි
යරහ තිසබුණහ නම්, අශේ ඒ පිරිළඹ අඩු යරහ අඳට ඒ
තයහරිත්ඹ එශවභභ ශනිඹන්න තිසබුණහ. නමුත් යජඹ ඒ
ශශේ නළවළ.
එ ඇඟලුම් ර්භහන්තලහරහක් හිමි නිසඳහදශඹකු
යුශයෝඳඹට යන රද අඳනඹනශේ ඳහඩු විතයක් යශයෝ මිලිඹන
25ක්. එශවභ වුශණ් GSP Plus එ නළතිස වුු නිහයි. ඔහු
ශභොක්ද ශශේ? ඒ ඳහඩු විිනන්න ඵළරි ශභශවේ තිසබුු ඔහුශප
ර්භහන්තලහරහ හ දභහ ඔහු විඹට්නහභඹට ගිහිල්රහ
ර්භහන්තලහරහක් ආයම්බ ශහ.
අශේ පරදහයීතහ ළඩි යන්ශන් නළත්නම් ශභශවේ තිසශඵන
ර්භහන්තලහරහ, ශම් ශේශීඹ ර්භහන්ත ඳේධතිසඹ විනහල ශේවි.
ශභශවේ සිටින අඹත් විශේල යටරට ගිහිල්රහ ඔවුන්ශප නිසඳහදන
ඒ යටර ආයම්බ යන්න ටයුුර යයි. ඒ නිහ ශම් ඉතහ
ළදත්. GSP Plus එ නළතිස වුණත්, අපි පරදහයීතහ ළඩි යරහ
තිසබුණහ නම් අඳට ඒ තයහරිත්ඹට මුහුණ ශදන්න අසථහ
තිසබුණහ.

රු රක්සභන් ශශනවියත්න භවතහ (පරදහයීතහ ප්රාර්ධන
අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - றகணத்றநன்
ரம்தரட்டு அகச்சர்)
(The Hon. Lakshman Senewiratne - Minister of Productivity
Promotion)

ඔඵුරභහ දන්නහද, ශම් යශට් යහජ3 ශේශඹෝ ඇත්තටභ ළඩ
යන්ශන් දස 365න්, දස 195යි කිඹරහ. ඳළඹලින් ත්ශතොත්
සිඹඹට 17.8යි. සිඹඹට 83ක් තිසශඵන්ශන් තභන් ශනුශන්
හරඹයි. අපි ශම් ක්රනභශේදඹ නළතිස යන්න ඕනෆ.

රු බීර් වහෂීම් භවතහ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

එතශොට ඇභතිසුරභනි, ජනහධිඳතිසුරභහ ඇවිල්රහ කිේහ, "අපි
ඉතහභ ලක්තිසභත් යහජ3 ශේඹක් බිහි යරහ තිසශඵනහ. ඒට
පර්ණ ලක්තිසඹක් රඵහ දීරහ තිසශඵනහ." කිඹරහ. භභ ඒ අවශන
හිටිඹහ. එතශොට ඔඵුරභහ කිඹන්ශන් ශන එක්. ඒයි අපිත්
කිඹන්ශන්. ඔඵුරභන්රහ සිටින්ශන් ශොශවේද? ඔඵුරභන්රහ යහජ3
ශේඹට අල3 ඳවසුම් ශදන්ශන් නළවළ. නිම් ඵහ ළනීම්
යනහ කිඹරහ ඔවුන්ට ශොච්චම් මුදරක් දීරහ ක්රිුඹහහරිත්ඹක්
වදන්න
ඵළවළ.
ඔඵුරභන්රහශප
ප්රාතිසඳත්තිසඹක්
නළවළ.
ඔඵුරභන්රහශප ශවවචයිඹන් යහජ3 ශේඹට පුයරහ යහජ3
ශේඹ වළදුහ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ ශන්. ඒ තභයි අශේ
ශචෝදනහ. ඔවුන්ට වරි ළටුඳක් ශදන්න; ඳවසුම් ශදන්න; ළඩ
යන ඳරියඹ වදහ ශදන්න. ඒ ශනොශන එ තභයි ප්රාලසනඹ.
අද ශෝව ඹයණඹ වයවහ අශේ යටටත් විලහර අභිශඹෝඹක්
එල්ර නහ. ශෝව ඹයණඹ වයවහ වළභ යටටභ ඒ අභිශඹෝඹ
එල්ර නහ. නමුත් ශෝව ඹයණඹ ුරිතන් ඇතිස න ඒ
තයහරිත්ඹට මුහුණ ශදන්න අපිත් අශේ යශට් ශෝව ඹ
තයහරිත්ඹ - global competitiveness - ලක්තිසභත් යන්න
ඕනෆ. ඒ keyword එක්. Global competitiveness නළත්නම්,
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ශෝව ඹ තයහරිත්ඹ ලක්තිසභත් යන්න නම් අශේ පරදහයීතහ
ළඩි ය න්න ඕනෆ. ඔඵුරභහශප පරදහයීතහත් ළඩි ය න්න
ඕනෆ. පරදහයීතහ ළඩි යන්න ඕනෆ. පරදහයීතහ ළඩි යන්ශන්
ශොශවොභද? පරදහයීතහ ළඩි යන්න නම් ඔඵුරභහ ඉසයශරහ
ඒ ළන හිතන්න ශනහ. පරදහයීතහ - productivity - ළඩි න
ශොට අශේ ඒ පිරිළඹ - unit cost එ- අඩු ශනහ.
පරදහයීතහ ළඩි යරහ ඒ වයවහ තයහරිත්ඹ ළඩි කිරීභ තභයි
අශේ ප්රාධහන අයමුණ විඹ යුත්ශත්.
රු ඇභතිසුරභනි, අශේ පරදහයීතහ ළඩි යන්ශන් නළතිස
අශේ තයහරිත්ඹ ළඩි යන්න ඵළවළ. අශේ තයහරිත්ඹ
ළඩි ශන්න නම් අශේ ඒ පිරිළඹ අඩු ශන්න ඕනෆ. අපි
නිසඳහදන යන බහණ්ඩර ඒ පිරිළඹ - unit cost එ- අඩු වී
ශන ඹන්න ඕනෆ. අද ඒ ශන්ශන් නළවළ. ශරෝ ආර්ථිඹ
ුරශ ඵරන ශොට අපි තයහරි තත්ත්ඹ නළවළ. එශවභ නළතිස
කිසිභ ද රවහශේ තිසයහය වර්ධනඹක් ඇතිස යන්න ඵළවළ.
අද ශම් යශට් ඇතිස ශන්ශන් තිසයහය වර්ධනඹක් ශනොශයි,
අහභහන3 වර්ධනඹක්. සිඹඹට 1ක් ඇතිස අඹ ලක්තිසභත් යන,
සිඹඹට 99ක් හිඟභනඹට ඳත් යන වර්ධනඹක් තභයි අද ශම්
යශට් ඇතිස ශන්ශන්. ශෝව ඹ තයහරිත් දර්ලඹක්
තිසශඵනහ. Global Competitiveness Index එ World
Economic Forum එශන් ස යන දර්ලඹක්. ඒ දර්ලඹ
භත ශ්රීය රවහට ශභොක්ද ශරහ තිසශඵන්ශන්? පරදහයීතහ ළන
ථහ යන ශොට විශලේශඹන්භ භතක් යන්න ඕනෆ, 2010,
2011 න ශොට යටල් 144කින් අපි 52 ළනි සථහනශේ හිටිඹහඹ
කිඹන හයණඹ. 2011, 2012 න ශොට 52 ළනි සථහනශඹන්,
68 ළනි සථහනඹට රවහ ළටුණහ; ආඳසට ගිඹහ. යටල්
16කින් ආඳසට තල්ලු වුණහ. අවුරුේදක් ඇුරශත අශේ
තයහරිත්ඹ වහ පරදහයීතහඹ බිිනරහ තිසශඵනහඹ කිඹන
හයණඹ ශම්ශන් වතිස ශනහ. හභහන3ශඹන් ශෝව ඹ
තයහරිත් දර්ලඹ ඳදනම් ශන්ශන් නිර්ණහඹඹන් 10ක්
ඹටශත්. ඒ නිර්ණහඹඹන් 10 ඉතහ ළදත් ශනහ. ඒහ ළන
ඔඵුරභහ හිතන්න ඕනෆ. ආඹතනි ලක්තිසඹ - institutional
strength - ඹටිතර ඳවසුම්, හර් ආර්ථිඹ, ශෞ3 ව
ප්රාහථමි අධ3හඳනඹ, උස අධ3හඳනඹ ව පුහුු, ඒ හශපභ
බහණ්ඩ ශශශ ශඳොශ හර්ඹක්භතහ, ශ්ර.භ ශශශ ශඳොශ
හර්ඹක්භතහ, තහක්ජ සදහනභ, 3හඳහරි ලක්තිසඹ,
නයණඹ - innovation - කිඹන ශම්හ වරිඹට තිසබුණහ නම්
තභයි ඒ යශට් තයහරිත්ඹ ඹම් ප්රාභහණඹකින් ළඩි ශන්ශන්.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ඹටිතර ඳවසුම් ළන භව
ශරොකුට ශම් ආණ්ඩු ථහ ශහට ගිඹ අවුරුේශේ සිට ශම්
අවුරුේද න ශොට ඒ තයහරිත් දර්ලඹ අනු අපි 60 ළනි
සථහනශේ සිට 62 ළනි සථහනඹට ළටිරහ තිසශඵනහ; ආඳසට
ගිහිල්රහ තිසශඵනහ. අපි ආශඹෝජනඹ යන්ශන් ශම් යටට ඔබින
ඹටිතර ඳවසුම්රටද? අපි භත්තර ගුන් ශතොටු ශඳොශක්
වළදුහඹ කිඹරහ, අපි වම්ඵන්ශතොට ක්රිුට් ක්රීවඩහවණඹක් වළදුහඹ
කිඹරහ ශම් යශට් නිසඳහදන ඳේධතිසඹ ලක්තිසභත් ශනහ ද නළේද
කිඹරහ හිතහ ඵරන්න ඕනෆ. ඒ හශපභ උස අධ3හඳනඹ එ
නිර්ණහඹඹක්, මිනුම් දඬුක්. ශම් යශට් උස අධ3හඳනඹ ව
පුහුු වහ ශන් යන මුදර පිිතඵ ශම් යශට් සිවිල් භහජඹ
විලහර විශයෝධතහක් ඳශ ශහ. ශම්ශන් ඳළවළදිලි ශනහ, උස
අධ3හඳනඹ ව පුහුු වහ තිසශඵන ඒ දර්ලඹ භත 2010,
2011, 79 ළනි සථහනශේ තිසබුු රවහ 66 ළනි සථහනඹට
ආඳසට තල්ලු ශරහ තිසශඵනහඹ කිඹන හයණඹ. ඊ ශඟට ශ්ර.භ
ශශශ ශඳොශ හර්ඹක්භතහ ළන නිමු. ශ්ර.භ ශශශ ශඳොශ
හර්ඹක්භතහශඹන් අපි 117 ළනි සථහනශේ සිට 129 ළනි
සථහනඹට, එනම් යටල් 16ට ආඳසට තල්ලු ශරහ
තිසශඵනහ. ඒ ශොශවොභද ශන්ශන්? අපි අද ශ්ර.භ ශශශ
ශඳොශට යන ආශඹෝජනඹ ප්රාභහණත්ද? මිනිස ශ්ර.භඹ, ප්රාහපධන
වර්ධනඹ වහ ශම් ආණ්ඩු ශම් අඹ ළශඹන් ශන් යන
මුදර ප්රාභහණත් වුණහද? නළවළ.
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නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ඔඵුරභහට විනහඩිඹක් තිසශඵනහ.

රු බීර් වහෂීම් භවතහ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඒ නිහ තභයි ශ්ර.භ ශශශ ශඳොශ හර්ඹක්භතහශඹන් අපි
ආඳසට ගිහිල්රහ තිසශඵන්ශන්. රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ශ්ර.භ
ශශශ ශඳොශ හර්ඹක්භතහ ත්තහභ අද ඉඳශදන දරුශෝ ඳස
ශදනහශන් එක් දරුශකු අඩු ඵය දරුශකු ඵට ඳත් ශරහ
තිසශඵනහ. ඹ අවුරුදු 5ට අඩු දරුන්ශන් සිඹඹට 30ක් අඩු ඵය
දරුන් ඵට ඳත් ශරහ සිටිනහ. ඒ හශපභ ශම් යශට්
ජනවනශඹන් සිඹඹට 42ක්, ශඩොරර් 2ක් නළත්නම් රුපිඹල්
260ට ඩහ දට ආදහඹභක් වළටිඹට උඳඹන දුේඳත්භ අඹ
ඵට ඳත් ශරහ සිටිනහ. ශම් අඹ ළශඹන් ඳළවළදිලි ශනහ,
මිනිස ශ්ර.භ ප්රාහපධන වර්ධනඹට යජඹ යපු ආශඹෝජනඹ
ප්රාභහණත් නළවළ කිඹන හයණඹ. ඒ නිහ අශේ ශ්ර.භ ශශශ
ශඳොශ හර්ඹක්භතහ අද බි ළශටනහ. ඒ වයවහ ඒ ලක්තිසභත්
ශනොශහ නම් ශම් යශට් පරදහයීතහ ළඩි යන්න ඵළවළ.
විශලේශඹන්භ අද ශම් යශට් කුඩහ ව භධ3භ ඳරිභහණශේ
ර්භහන්තරට අල3 ඳරියඹ, ශේශීඹ නිසඳහදන ඳේධතිසඹ
ලක්තිසභත් යන්න ඕනෆ. ඒ ඳරියඹ ශම් යජඹ වදරහ දීරහ නළවළ.
1977 දී එක්ත් ජහතිස ඳක් ආණ්ඩු ඵරඹට ආට ඳසු
සඹව රැකිඹහ යන ශම් යශට් ශේශීඹ නිසඳහදඹහ ලක්තිසභත්
යන්න, පුවික 3හඳහරිඹන්ට, 3හඹඹන්ට වුර හ,
ඳඳඩම් නිසඳහදනඹ, වඳුන්කරු නිසඳහදනඹ, ඵන් නිසඳහදනඹ ආදී
නිසඳහදන වහ අල3 ඳරියඹ වදරහ දුන්නහ. පරදහයිතහ ළඩි
යන්න, තයහරිත්ඹ ළඩි යන්න අල3 ඳවසුම් ටි වදරහ
දුන්නහ.

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Now, wind up, please.
රු බීර් වහෂීම් භවතහ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

නමුත් ඒ අද සිේධ ශන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ රු නිශඹෝජ3
බහඳතිසුරභනි, භහ හිතන්ශන් ශම් යශට් තිසයහය වර්ධනඹක් ඇතිස
යන්න නම්-

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale is giving you five
minutes from her time.
රු බීර් වහෂීම් භවතහ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
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රු බහට ඇවිල්රහ 2005 දී ශරොකු ථහක් ශහ. එුරභහ
එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹට ශචෝදනහ ශහ, අපි මුඳහය ඳේධතිසඹ
විනහල යනහ කිඹරහ. එදහ එුරභහ ශඳොශයොන්දුක් දුන්නහ, ශම්
යශට් ඵඩු මිර අඩු කිරීභ වහ මුඳහය ක්රනභශේදඹ ඳහවිච්ික
යනහ කිඹරහ. අද න ශොට ශභොක්ද ශරහ තිසශඵන්ශන්?
ඵඩු මිරත් ළඩි ශරහ තිසශඵනහ; මුඳහය ටිත් විනහල ශරහ
තිසශඵනහ. රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ශඳොදු ජනඹහට වන
මිරට ආවහය ළඳයීභට මුඳහය වවිධහන යනහ කිඹරහ එුරභහ
කිවුහ. නමුත් අද ඵරන්න ශභොක්ද ඇත්ත තත්ත්ඹ කිඹරහ. භහ
ශඟ තිසශඵනහ හර්තහක්; මුඳහය වහය ශොභහරිසුරභහ
ඹපු හර්තහක්. අද ඇත්තටභ මුඳහයරට ශභොක්ද
ශන්ශන්? භහින්ද ිකන්තනශේ අන්ත neoliberal ප්රාතිසඳත්තිසඹ
වතිස ශන්ශන් ශම්හලින්. අද මුඳහය වරහ තිසශඵන
ප්රාභහණඹ ඵරන්න. අද මුඳහය ප්රාහශේශි කීඹක් තිසශඵනහද?
2005 දී භහින්ද ිකන්තන ඵරඹට එන ශොට මුඳහය ප්රාහශේශි
14,056ක් තිසබුණහ. 2010 න ශොට ඒ 13,960ට අඩු ශරහ.
ඒ කිඹන්ශන්, මුඳහය 196ක් අවුරුදු 5ක් ඇුරශත හ දභහ
තිසශඵනහ. 2012 න ශොට තත් ශදුරන් සිඹඹක් වරහ ඇතිස.
නමුත් ඒශක් දත්ත නළවළ. ඒශක් ශතොයුරරු නළවළ කිඹරහ
ශොභහරිසුරභහ කිඹනහ.
මුඳහය ර්ධනඹ යනහ කිඹපු භහින්ද ිකන්තනශඹන්
අවුරුදු 7ක් ඇුරශත මුඳහය ප්රාහශේශී, මුඳහය මිතිස ුරන්
වහයසිඹඹක් හ දභරහ, ඒ මුඳහය ටි විනහල යරහ
තිසශඵනහඹ කිඹන එ තභයි ශම්ශන් ඔේපු ශන්ශන්. ඊශඟට
ජනහධිඳතිසුරභහ කිඹනහ, Co-op City ළන. Co-op City දියුු
යනහ කිඹරහ එුරභහ කිඹනහ. 2011 අඹ ළඹදීත් කිේහ.
ශභොක්ද එුරභහ කිඹන්ශන්? එුරභහ කිඹනහ, "එශේභ භහජශේ
අඩු ආදහඹම්රහභින්ට ආවහය වතිස කිරීභ වහ Co-op City
300ක් පිහිටු න්නට රුපිඹල් මිලිඹන 300ක් ශන් ය ඇත"
කිඹරහ. Co-op Cityර තත්ත්ඹ ශභොක්ද? 2011 දී Co-op
City 423ක් තිසබුණහ. අද ඒ ලහහ 361ට අඩු ශරහ. Co-op
City 62ක් අවුරුේදක් ඇුරශත හ දභහ තිසශඵනහ. එතශොට
ඵරන්න ශම්ශක් තත්ත්ඹ ශභොක්ද කිඹරහ. මුඳහය ඳේධතිසඹ
විනහල යන ළඩ පිිතශශක් අද ඹනහ. අද ඒහධිහරි
supermarket වසතතිසඹක් ඇතිස යරහ, ඵහු ජහතිස භහම්රට
ශම් යශට් තිසශඵන සිල්රය 3හඳහයඹ බහය න්න ළඩ පිිතශශක්
භහින්ද ිකන්තනශඹන් ස යරහ තිසශඵනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, Mini Co-op City කිඹරහ
එක් වළදුහ. Mini Co-op Cityර අද තිසශඵන්ශන් මිනිඹ
විතයයි. Co-op City එ නළවළ. අද ශජොන්සටන් ඇභතිසුරභහ
ශභතළන නළවළ. නහටුයි කිඹන්න co-operativesර තිසශඵන
ඵඩුමුට්ටුත් අද නළවළ. අද ඉුරරු ශරහ තිසශඵන්ශන් මිනී විතයයි,
Co-op එ නළවළ. ජනහධිඳතිසුරභහ අඹ ළඹලින් මුඳහය
ඳේධතිසඹ ර්ධනඹ යනහ, ශඳොදු ජනතහට ශේඹ යනහ
කිඹහ කිේහට අද ඒ සිේධ ශරහ නළවළ. භට නහටුයි ඒ ළන
කිඹන්න.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, 2008 අඹ ළශේදී රු
ජනහධිඳතිසුරභහ ඇවිල්රහ කිඹනහ,-

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

භට විනහඩි ඳවක් රඵහ දීභ ළන රු තරතහ අුරශෝයර
භන්ත්රීදුරමිඹට සුරතිස යනහ.

(The Deputy Chairman)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භහශප මිත්රාඹහ, රු ශජොන්සටන්
ඇභතිසුරභහ දළන් ශභතළන නළවළ. නමුත් භහ මුඳහය වහ අබ3න්තය
ශශශ අභහත3හවලඹ ළනත් විනහඩිඹක් ථහ යන්න ඕනළ.
මුඳහය ඳේධතිසඹ ළන රු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිසුරභහ ශම්

රු බීර් වහෂීම් භවතහ

Hon. Member, please wind up now.
(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

භට විනහඩිඹක් ශදන්න.
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නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

[භධ3හවසන 12.00]

(The Deputy Chairman)

රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

විනහඩිඹකින් අන් යන්න.

(ரண்தைறகு (கனரறற) ரர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

රු බීර් වහෂීම් භවතහ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

2008 අඹ ළශේදී ජනහධිඳතිසුරභහ ශභශේ කිඹනහ:
"මුඳහය ක්රනභඹ අශේ ජන ජීවිතශේ සුවිශලේෂි හර්ඹ බහයඹක් ඉටු යමින්
අඩු ආදහඹම්රහීනන්ට රැයණඹක් ශදනු රළබුහ. විතත ආර්ථිඹත් භඟ
එඹ විනහල වීභ නිහ අඩු ආදහඹම්රහභින්ශප ආර්ථි සුබසිේධිඹත්, ඔවුන්ට
තිසබ රැයණඹත් නළතිස වුණහ. යශට් දිිතඳුභ අඩු කිරීභ වහ මඳහය
ක්රනභඹට විලහර දහඹත්ඹක් දිඹ වළකි ඵ භහින්ද ිකන්තන ද අවුරුදු ඉදිරි
දළක්ශම් අධහයණඹ ය තිසශඵනහ."

ද අවුරුදු ළඩටවශන් මුඳහය ඳේධතිසඹ ලක්තිසභත්
යනහ කිඹරහ කිඹහ තිසබුණහට අද මුඳහය ඳේධතිසඹ වහත්ඳසින්
ශනත් ඳළත්තට ඇද දභහ තිසශඵනහ. භභ කිඹන්ශන්,-

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Thank you.
රු බීර් වහෂීම් භවතහ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

රු බහඳතිසුරභනි, විනහඩිඹක්.

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

විනහඩිඹක් ශදන්න ඵළවළ.

රු බීර් වහෂීම් භවතහ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

භශප දිසත්රිගක්ශේ, ෆල්ර ආනශේ මුඳහය මිතිස
ප්රාහශේශි 28ක් දළනට හ දභහ තිසශඵනහ. අයණහඹ ආනශේ
7ක් හ දභහ තිසශඵනහ. භහනළල්ර ආනශේ 6ක් හ දභහ
තිසශඵනහ. බුරත්ශොහුපිටිඹ ආනශේ 5ක් හ දභහ තිසශඵනහ.
එතශොට මඳහය ඳේධතිසඹ විනහල ශන්ශන් neoliberal
අන්තහදි ප්රාතිසඳත්තිසඹක් ශනි ඹන නිහ කිඹන එ ශම්ශන්
වතිස ශනහ. ඉතිසන් රු ඇභතිසුරභනි, ඔඵුරභහ පරදහයිතහ[ඵහධහ කිරීභක්] රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ඔඵුරභහශප
ඉල්ව භට ඇහුම් න් ශදමින් භහ නිවඬ ශනහ.

රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ (භවජන ම්ඵන්ධතහ
වහ භවජන ටයුුර අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு (கனரறற) ரர்றன் சறல்ர - க்கள் தரடர்தை,
க்கள் அலுல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)

රු බීර් වහෂීම් භන්ත්රීදුරභහ, රුණහයරහ හඩි ශන්න.
එශවභ නළත්නම් භට ඔඹ ඳළත්තට එන්න සිේධ ශනහ.

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

රු ඇභතිසුරභහ, ඔඵුරභහට විනහඩි 10 හරඹක් තිසශඵනහ.

භශප මිත්රා රු බීර් වහෂීම් භන්ත්රීදුරභනි, ඩ වපු සිේධිඹට
ඉසශල්රහ තමුන්නහන්ශේ කිඹන්න, අවුරුදු 30ක් ඇුරශත ශම්
යශට් ඳහයල් ළසීභ නිහ ඹන්න ඵළරි නය, ඹන්න ඵළරි ම්භහන,
ඹන්න ඵළරි ශෝවිල්, ඹන්න ඵළරි ශේසථහන, ඳල්ලි, ඳන්ල් ශම්
යශට් ශොච්චය තිසබුණහද කිඹරහ. ප්රාශඹෝජනඹට න්න ඵළරි ශල්
ශොච්චය තිසබුණහද? මිනිසසුන්ට ශල් තිසබුණහට ඒ ශල්ර
මිනිසසු නළවළ. ඒහ ළන ථහ යන්න. [ඵහධහ කිරීම්]
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නළඟී සිටිශේඹ.
லந்ரர்.
rose.

රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு (கனரறற) ரர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

[ඵහධහ කිරීම්] රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීදුරභහ, ඇයි? [ඵහධහ
කිරීම්] ශභොක්ද, [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵුරභහට ඳටරළශන්න අල3
නම් භභත් රළවළසතිසයි. අල3 නම් අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීදුරභහයි
භභයි ඳටරළශමු. ඕනෆ එට භභ රළවළසතිසයි. ශවොට ඳටරහ
න්නත් රළවළසතිසයි, ඕනෆ නම් ඳස ඳළත්ත ඳටරහ න්නත්
රළවළසතිසයි, ඉසයව ඳළත්ත ඳටරහ න්නත් රළවළසතිසයි. ඕනෆ
එක්.
භභ කිඹන්ශන්, බීර් වහෂීම් කිඹන දක්, ළදත්, උත්
භන්ත්රීදයඹහ, මුසලිම් නහඹඹහ ශම් හශප අර්ථඹක් නළතිස ථහ
කිඹරහ තභන්ශප ඳයම්ඳයහශේ ශෞයඹ වහනි ය න්න එඳහ
කිඹරහයි. අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහශප ඳහරන හරඹ ුරශ සිදු ව
වර්ධනඹ
දකින්න
තමුන්නහන්ශේ
භට
ඹන්න.
තමුන්නහන්ශේ දළරහ තිසශඵනහද,-

රු බීර් වහෂීම් භවතහ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඔඵුරභහට භභ කිඹන ශේ ශත්ශයන්ශන් නළවළ.

රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு (கனரறற) ரர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

භභ කිඹන්නම්, ශඳොඩ්ඩක් ඉන්නශෝ.

රු භන්ත්රීදයශඹක්

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்)

(An Hon. Member)

භහ ුරනට ළයඹයි
ඳහර්ලිශම්න්ුරට එන්ශන්.

රු බීර්

වහෂීම්

භන්ත්රීදුරභහ

රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு (கனரறற) ரர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ඔඵුරභහ ඔශවොභ ඇවිල්රහ ඉන්න ශොට වුරු වරි ඇවළට
ශයොඩ්ඩක් දහනහ. ඊට ඳසශේ ඇවළට ශඵශවත් ටික් දභහ ශන
ඹන්න එනහ. ඒයි යන්ශන්. ඊශඟට තරතහ භන්ත්රීදුරමිඹට
කිඹරහ ත විනහඩි 5 හරඹක් ඉල්රහ න්නහ. එශන්
යන්ශන්. භභ තමුන්නහන්ශේට කිඹන්ශන්, ඉසශල්රහ භට
ඹන්න.
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

රු තරතහ අුරශෝයර භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

භශප නභ කිඹන්න එඳහ.

රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு (கனரறற) ரர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

භහ ශන්න. I love you. Please! [ඵහධහ කිරීම්] රු
භන්ත්රීදුරභනි, ඉසශල්රහ ඵරන්න ඔඵුරභහශප ශම් ළල්ර භෆ
යල් ශොච්චය එල්ශරනහද, ඳශතෝර ශොච්චය එල්ශරනහද,
ම්ඵටු සර ම්ඵටු තිසශඵනහද, ළටශොළු තිසශඵනහද,
තක්හලි තිසශඵනහද කිඹරහ. ඒහ ළනත් ඵරන්න. යට රුහය
ශරහ. අතිසන් ඩන ශේය, අතිසන් ඩන අම, දි මුරුවහ; ගිහිල්රහ
ඵරන්න ශොච්චය තිසශඵනහද කිඹරහ. ලරීයඹට හිතය ශර
ළඩි ශවො ඵණ්ඩක්හ ශොච්චය තිසශඵනහද කිඹරහ ඵරන්න.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන
ටයුුර ඇභතිසයඹහ වළටිඹට භභ වළභ අසක් මුල්රක් නෆයභ
ඹනහ. වළභ තළනභ ඹනහ. රු බීර් වහෂීම් භළතිසුරභන්රහභ
දන්නහ, ඔඵුරභන්රහ ඉසයට ළඩිඹ දළන් ශොච්චය බුරිඹහනි
නහද? රුණහයරහ කිඹන්න. ඔඵුරභන්රහශප නළශඟනහිය
ජනඹහ අවුරුදු 30ක් බුරිඹහනි ෆහද, අවුරුදු 30ක් බුරිඹහනි
ශඵදුහද? අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහට පින් සිේධ ශන්න දළන් ශම්
යශට් ව ශොශ, තහ සිවුඳහහ ආයක්හ ශනහ, වළභ ශදඹක්භ
තිසශඵනහ. ඒ නිහ භභ භශප අභහත3හවලඹ ඹටශත් තිසශඵන හර්ඹ
බහයඹ ළන- [ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්ශේරහ ඕන ශදඹක් කිඹන්න.
එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ අර්බුදඹක් වුණත්, ශඳෞේලි
ශල්ර ආයවුරක් වුණත්, අඹු ළමිඹන් අතය ශේදඹක් තිසබුණත්,
දරුන් නළතිසභ නිහ ඳවුර ශරොකු අහධඹට ඳත් ශනහ නම්,
භභ ශඵලිඅත්ශත් ශශනක් වළටිඹට භර්වින් සිල්හට ඒ වළභ
ශදඹක්භ රඵහ දීශම් ලක්තිසඹ, ඵරඹ,-

රු තරතහ අුරශෝයර භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

රු ඇභතිසුරභහ, මිනිසසුන් වෆල්ලු යන්න එඳහ.

රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு (கனரறற) ரர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ශභොක්ද ශම් කිඹන්ශන්? ශභොක්ද කිඹන්ශන් තරතහ
භන්ත්රීදුරමිඹ?

රු තරතහ අුරශෝයර භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

වෆල්ලු යන්න එඳහ. ඔඵුරභහශප ථහ යන්න.

රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு (கனரறற) ரர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

අශන්! වෆල්ලු යන්ශන් නළවළ. තභන්ට අසීරු, අභහරුභකින්
ඹශභක් ඉන්නහ නම්, ඒ උදවිඹ ශනුශන් භට ඹභක් යන්න
පුළුන්. ශවට අනිේදහ ශන ශොට භශප teledrama එ එනහ.
ඒශක් නභ තභයි "ඉසයවත් එයි, ඳසත් එයි". [ඵහධහ කිරීම්]
ඉතිසන්, ඵරන්න. ඒ කිඹන්ශන් ශම් යශට් අශනක් අඹට ඵළරි න
ශේල් කිරීශම් අයිතිසඹ ව ලක්තිසඹ භට තිසශඵනහ.
භභ දළක්හ, රු භහදුළුහශේ ශෝභිත වහමුදුරුශෝ අග්රා
විනිලසචඹහයුරමිඹශප අශත් පිරිත් නරක් ඵිනනහ. රුණහයරහ
පිරිත් නල් කිඹන එ වෆල්ලු යන්න එඳහ. පිරිත් නර අඹහශල්
ඹන එක් ශනොශයි. බුදු වහමුදුරුන්ශප ශ්රීය මුශඹන් ශේලනහ
යපු ශදඹක් තභයි පිරිත. ඒ Singer sewing machine එශක්
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නර හශප ශනොශයි. ශම්හ ළන කිඹන්න ඕනෆ. රුණහයරහ
පිරිත් නරක් ඵළිනඹ යුුර ශශනකුශප අශත් පිරිත් නරක් ඵිනන්න.
ශභොද, ශචෝදනහ ශොඩක් තිසශඵන ශශනක් ඒ ශචෝදනහලින්
නිදවස ශන්ශන් නළතිස පිරිත් නරක් ඵළඳීභ සහමීන්
වන්ශේනභක් තභන්ශප චීයඹට යපු අඳවහඹක් විධිඹටයි
භභ දකින්ශන්. භභ කිේහ කිඹරහ ඕනෆභ භහධ3ඹ ශම්හ පර
යන්න. ඇත්ත ථහ යන්න භභ බඹ ශන්ශන් නළවළ. භභ බිභ
හඩි ශන්න බඹ ශන්ශන්ත් නළවළ. ඒ නිහ භභ කිඹන්ශන්,
තභන් නිශදොස නම් ඊට අදහශ ර්ත3 යන ල් -ඒ inquiry
එ යන ල්- රුණහයරහ ඉල්රහ අස ශන්න. ඇයි බඹ?
දළන් තභන් ළයදි ශ නිහ ශන් බඹ ශන්ශන්. වරිඹට නිම්
ඡන්දඹක් ඉල්රන්න ඹන හන්තහක් හශයි. ඔල්යන්
ශදනහ; අත අත හනහ; අතට අත ශදනහ; ජඹ ශේහ කිඹනහ.
එශවභ ශන්ද අනුය කුභහය හිටපු ඇභතිසුරභහ? ඔඵුරභහ එදහ භට
කිේහ, ශම් ම්පර්ණශඹන්භ ළයදියි කිඹහ. ඔඵුරභහ භහත් එක්
ශඳෞේලි ථහ ශහ ශන් අග්රා විනිලසචඹහයුරමිඹ ශම් යන
ළඩඹ ළයදියි කිඹහ. ඔඵුරභහ ශිතන් ථහ ශහ ශන්. ඔඵුරභහට
භහ සුරතිසන්ත ශනහ. ඒ හශප ශනොදන්නහ ශදඹක් එුරභහ භට
කිඹහ දුන්නහ. "අඳ ශම්ට ශභොනහ ථහ ශත් භර්වින්, ශම්
ළයදියි" කිේහ. ඔඵුරභහ හශප දක් ශශනක්, නිර්ීනත
ශශනක් එශවභ කිේහභ, භට ශඳොඩි ළසභක් ඇතිස වුණහ. [ඵහධහ
කිරීභක්] ඔේ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ශම් යජඹ ශම් ජනහධිඳතිසුරභහශප
හරඹ ුරශ ශම් ශේලඳහරන ඉතිසවහශේ විලහර ළඩ ශොටක්
ය තිසශඵනහ. ඒ ළඩ ශොට දකිනසශන් නළත්ශත්, ශඳශනන්ශන්
නළත්ශත්, ඒ ළන ථහ යන්ශන් නළත්ශත් වයඹ, ශක්රනෝධඹ
තිසඹහ ශන ඉන්න උදවිඹ විතයයි. අද එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ
ශේහ ළදත් භන්ත්රීදරු, හිටපු ඇභතිසරු, ජනහධිඳතිසුරභහශප
භවය ශේල් ශනොශයි, සිඹලු ශේල් ළන ර්ණනහ යනහ.
ශභොද, ශභොනහ වුණත්, යට උස ශ ශරහ, යුශයෝඳඹට
ඔළු නපු ශරහ, අල්රපු යටර නිශඹෝඹ පිිතත්
ශරහ, සිඹලුභ යහජ3 නහඹඹන් හභ හච්ඡහ කිඹරහ
ශවෝටල්ර බරුහ වපු ශරහ, ශම් රුහුශණන් ආ අතිසරු
ජනහධිඳතිසුරභහත්, ඒ, ඩී.ඒ. යහජඳක් භළතිසුරභහශප ඳවුශල්
දරුශෝත්, අශේ න්ධහනශේ ආණ්ඩුත්, තමුන්නහන්ශේරහත්,
විරුේධ ඳක්ත් -සිඹලු ශදනහභ- ඒයහශී ශරහ අඳ ශම් යට ශබ්යහ
ත්තහ. ශබ්යහ ත්තහට ඳසු හට ද ශම් තර්ජනඹ තිසශඵන්ශන්?
ඉන්දිඹහශේ ඉතිසවහශේ යන්ශදශොර නිදවස ය ත්
ර්නල්යඹහ අවුරුදු 22ට ඳසශේ භයහ දළම්භහ. ශම් ඩී.ඒ.
යහජඳක් ඳවුශල් දරුශෝ දළන් ඉන්ශන් භරුහ භඟ හශේ ව
භරුහ භඟ හච්ඡහ. ශම්හ ඉයයි කිඹහ සිතන්න එඳහ.
ශම්හශේ ශණළලි තිසශඵනහ.
දළන් අලුත්ශඩ් ශභොද යන්ශන්? ශම් නඩු නළතිස
නීතිසඥශඹෝ ටික් එුර ශරහ - [ඵහධහ කිරීභක්] නඩු නළතිස
නීතිසඥශඹෝ. ශෝට් එ දහ ත්තහට ශෝට් එ දහ ශන ඹන්ශන්
භඟුල් ශදය විතයයි. උහවිශේ ථහ යන්ශන් නළවළ. ඒ
ශොල්ශරෝ ඵරනහ, අග්රා විනිලසචඹහයුරමිඹට අල්රක්,
ඳන්දභක් දීරහ නඩු ටික් රඵහ න්න. ශවො හිත දිනහ න්න.
ඇයි ශම්? ප්රාබහයන්ට ඵළරි ශච්ච ශදඹ ඩඹසශඳෝයහ රහ [ඵහධහ කිරීම්] භභ ඔේපු යනහ. ඩඹසශඳෝයහශේ මුදල් ශඵදහ දී
තිසශඵනහ, අලුත්ශඩ්ට. ඒ මුදල්ලින් තභයි ඒ ශොල්ශරෝ ෆ
වන්ශන්, ශඳොල් වන්ශන්, ශඳශඳහිත ඹන්ශන්. ශම් ඵයඳතශ
ළරැේදක්. ශභොන ඳක්ශේ වුණත් අඳට යටක් තිසශඹන්න ඕනෆ.
ශම් යට යකින්න ඕනෆ. නීතිසඥ තත්තිසඹ ශශශන්න එඳහ.
නීතිසඥරුන්ට ශඵෝඩ් උසන්න ඕනෆ නළවළ. ශඳොල් වන්න ඕනෆ
නළවළ. ඹම් කිසි ශදඹක් තිසශඵනහ නම් ශභොක්ද යන්න ඕනෆ?
බුදුවහමුදුරුශෝ ශේලනහ ය තිසශඵනහ, එක් න්න, හච්ඡහ
යන්න, භඟිශඹන් විසිය ඹන්න කිඹහ. ඒ තභයි යනිල්
වික්රනභසිවව භළතිසුරභහ ශශේ. එුරභහට භභ සුරතිසන්ත න්නට
ඕනෆ. එුරභහ එක් රැස ශහ. හච්ඡහ ශහ, ජඹග්රාවණඹ ශහ.
භගිශඹන් විසිය ගිඹහ. ඉතිසන් ඵරන්න.
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නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Minister, please wind up now.
රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு (கனரறற) ரர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

භහ දීර්ක ලශඹන් ථහ යන්ශන් නළවළ. ඔඹ ප්රාලසනඹ
පිිතඵ කිහිඳ ශදශනක් එක් භභ ථහ ශහ භට බහය දුන් නිහ.
භභ තරතහ භළතිසනිඹට කිේහ, විරුේධ න්නට එඳහ, අත උසරහ
ළඩක් නළවළ, ඳක්ඹට නහඹශඹක් ඉන්න ඕනෆ, නහඹඹහ
එශන්න රළවළසතිස ශන්න එඳහ කිඹරහ. එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹ
ප්රාජහතන්ත්රාහදී ඳක්ඹක්.
ශජ්වීපී එ මිනී භළරුත්, ශභොන තයම් නය ළඩ ශත් [ඵහධහ කිරීභක්] භශප භල්ව යි, නවගියි, භසසිනහයි, ුරන් ශදනහභ
භයහ දළම්භහ ශප්රාේභදහ භළතිසුරභහත් එක් එක්හසු ශරහ. භභ
තයවහ නළවළ. භශප ඳවුශල් ුරන් ශදශනක් භළරුහ. භභ දන්ශන්
නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] භයපු අඹ- [ඵහධහ කිරීභක්] භභ දන්ශන් නළවළ.
ඒහ ශදවිඹන් දීපු - [ඵහධහ කිරීම්]

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Minister, please wind up now.
රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு (கனரறற) ரர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ශභොනහ වුණත්, භභ තමුන්නහන්ශේට සුරතිසන්ත ශනහ.
දළන්ත්- [ඵහධහ කිරීභක්] ශඵොශවොභ හධහයණ ඹන්න. භට අග්රා
විනිලසචඹහයුරමිඹට කිඹන්න තිසශඹන්ශන් ශභච්චයයි. "ඩුල්ශල්
තයභ දළන ශන ද ඵිනනු - තභන්ශප තයභ දළන ශන ල්
ශනු" ඔඵුරභහට සුරතිසන්ත ශමින් භශප ථහ අන්
යනහ.

[අ.බහ.12.09]
රු තරතහ අුරශෝයර භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අපි නහටු නහ අද ශම්
යශට් ඉතහභ ළදත් අභහත3හවල 20ක් ම්ඵන්ධශඹන් හය බහ
අසථහශේ හච්ඡහ යන විට, හර්ඹ බහයඹක්, නිඹභඹක්
ශනොභළතිස ඇභතිසයශඹක් වළටිඹට භර්වින් සිල්හ ඇභතිසුරභහ මුළු
බහභ වෆල්ලුට රක් යමින් අනල3 ශේල් ථහ කිරීභ ළන.
ශම් යශට් ජනතහ බුේධිභත් ජනතහක් වළටිඹට ශභුරභහ ළන
ල්ඳනහ යයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අද අපි හච්ඡහට බහජනඹ
යන අභහත3හවලලින් ෆභ අභහත3හවලඹක් ළනභ ථහ
යන්නට අසථහක් ශනොභළතිස වුණත්, භභ යත්නපුය දිසත්රිගක්ඹ
නිශඹෝජනඹ යන භන්ත්රීදරිඹක් වළටිඹට, ඒ ආශ්රිාත ජීත් න
භන්ත්රීදරිඹක් වළටිඹට වළභ දහභ ථහ යන ළවිලි ර්භහන්ත
අභහත3හවලඹ පිිතඵ රුු කිහිඳඹක් ශම් බහශේ අධහනඹට
ශඹොමු යන්නත්, අශේ රු ඇභතිසුරභහශප අධහනඹට ශඹොමු
යන්නත් ඵරහශඳොශයොත්ුර නහ.
අශේ යශට් ආර්ථිඹට විශේල විනිභඹ ශන ශදන ප්රාධහන
අවලඹක් ශර ළවිලි අවලඹ ඉතහභ ළදත් නහ. විශලේශඹන්භ
තෂිහර්මි යටක් ලශඹන් ඊට අල3 ශේලගුජ තත්ත්ඹ
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අඳට තිසබුණත්, ශරෝශේ ඇතිස වී තිසශඵන හරගුජ
විඳර්ඹහඹන් අඳටත් දළන් දළශනන්නට ඳටන් ශන තිසශඵනහ. ඒ
භඟින් අද ළවිලි ටයුුරරට අනිසි ඵරඳෆභක් සිදු න්නටත්
ඳටන් ශන තිසශඵනහ. ශශේ ශතත් භසත අඳනඹන
ආදහඹශභන් සිඹඹට 22ක් උඳඹන්ශන් ළවිලි ක්ශේත්රාඹයි.
ඳසු ගිඹ දල ුරන ුරශ ඇඟලුම් ර්භහන්තඹ අඳනඹන
ආදහඹභ ශශනන ප්රාධහන අවලඹක් වළටිඹට වළිනන්වුත් එඹ
තහහලියි කිඹන එ අපි සිඹලු ශදනහභ ශවොටභ දන්නහ.
අඳට ඩහ රහබදහයී කුලිඹ, රහබදහයී නිසඳහදන විඹදභ තිසශඵන
යටල් අනු එඹ ශනස ශනහ. නමුත් අද භසත
ජනවනශඹන් සිඹඹට 25ට ආන්න ප්රාභහණඹක් ඹළශඳන
ම්ප්රාදහයි ළවිලි අවලඹ ුරිතන් ආර්ථිඹට රළශඵන දහඹත්ඹ
ශනස යන්නට ඵළවළ. ශභභ අවලශේ ළඩි දියුුක් ඇතිස
කිරීභට නම් ශශශ නහභ ප්රාර්ධනඹ ශභන්භ විවිධහවගීයණඹ ව
න ශශශ ශඳොශල් යහ ප්රාශේල වීභ ළදත් ශනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, මින් ප්රාධහනතභ ශඵෝඹ න
ශත් හ වහ අද ඉතහභ අධි නිසඳහදන විඹදභක් දයන්නට
අඳට සිදු වී තිසශඵනහ. මීට ප්රාධහනතභ ශවේුර වී ඇත්ශත් ම්රු
ළටුේ වහ විලහර මුදරක් ශවීභට සිදු වීභයි. එශභන්භ භළද
ශඳයදි තිසශඵන ශේලඳහරන අසථහය බහඹ නිහ අඳට ශත්
වහ තිසශඵන ශශශ ශඳොශශේ ඹම් අහිමි වීභකුත් ඇතිස වී
තිසශඵනහ. 2012 මුල් හර්ුරශේදී හභහන3ශඹන් ශත් කිශරෝක්
නිඳදවීභට රුපිඹල් 400ක්, 410ක් ඳභණ විඹදම් ශ විට එහි
විකුුම් මිර වශේ රුපිඹල් 385ක් කිඹන එ අපි දන්නහ. ශත්
හ ආශ්රිාත භසත ජනවනශඹන් සිඹඹට 20ක් ඳභණ ජීත්
නහ. අවුරුදු 200ට ඳභණ ආන්න හරඹ සිට ශභයට
ඳළතිස ප්රාධහන ආදහඹම් උඳඹන භහර්ඹක් ඵට ශත් ශම් හ ඳත්
ශරහ තිසශඵනහ. අතීතශේදී ශත් හ ධනත් උදවිඹශප
හක් වුණත් අද භසත ශත් නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 70ක්
යන්ශන් කුඩහ ශත් ුර හිමිඹනුයි. ශභභ කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන්
පිිතඵ රු ඇභතිසුරභහශප විශලේ අධහනඹ ශඹොමු වීභ ඉතහභ
ළදත් නහ. අඳට නම් ශඳශනන්ශන් ආණ්ඩුශන් කිසිභ
වශඹෝඹක් කුඩහ ශත් ුර වර්ධන අධිහරිඹට රළශඵන්ශන්
නළවළයි කිඹන එයි. තභන්ශප විඹ ඳථඹ ුරශ ක්රිුඹහ කිරීශම්දී
විශලේශඹන් කුඩහ ශත් ුර අධිහරිශේ ඉන්න නිරධහරින්
ශොඳභණ ශවො වුණත්, ශොඳභණ දක් වුණත්, ළඳ වීභක්
තිසබුණත් ඒ අඹට රළශඵන ම්ඳත්ර ප්රාභහණඹ භදිභ නිහ කුඩහ
ශත් ුර හිමිඹන් ශනුශන් ශඹොමු යන අධහනඹ අඩු ශරහ
තිසශඵනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ගිඹ අවුරුදසශේ නළත හ
කිරීභට රුපිඹල් 50,000ක් ළඩි ශහ. අලුත් හ කිරීභට රුපිඹල්
100,000ක් ළඩි ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශම් අවුරුේශේත් නළත
හ කිරීභට රුපිඹල් 50,000ක් ළඩි යරහ තිසශඵනහ. අලුත හ
කිරීභ වහ රුපිඹල් 100,000ක් ළඩි යරහ තිසශඵනහ. අපි ඒ
ළන න්ශතෝ ශනහ හශපභ සුරතිසන්ත නහ. ඔඵුරභහ
දන්නහ ශත් හශේ ශවක්ටඹහර් එක් න්න ශභොන තයම්
විඹදභක් දයන්න සිදු ශනහද කිඹරහ. අභ ලශඹන් ත්ශතොත්
රුපිඹල් රක් 10 ඳභණ මුදරක් ඹනහ ශවක්ටඹහර් එක්
වරිඹට නහ නම්. ඒ හශප ශරහ දීපු ශම් හශප වනඹක්
පිිතඵ අඳට න්ශතෝ න්නට ඵළවළ.
ඒ හශපභ තභයි ශඳොශවොය. රුපිඹල් 1,000ට ශඳොශවොය
ශදනහ කිේහට ශඳොශවොයර අධි මිර නිහ දළන් රුපිඹල්
1,200ට විතය ශඳොශවොය රඵහ ශදනහ. රු ඇභතිසුරභනි, ශම්
ශඳොශවොයර කිසිභ ගුණහත්භබහඹක් නළවළ. ඉසය භහ
වතයට යක් ශඳොශවොය දළම්භහ නම් ඇතිස. දළන් ඒ පරදහ
රඵන්න නම් භහඹට යක්ත් ශඳොශවොය දභන්න ඕනෆ. ශම්
ශඳොශවොයර ගුණහත්භබහඹක් නළතිස නිහ ඳසු ගිඹ හරඹ ුරශ
අපි ඒ පිිතඵ රින් ය අදවස ප්රාහල ශහට ඳසශේ
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු තරතහ අුරශෝයර භවත්මිඹ]

ඔඵුරභන්රහ ඒ නිළරැදි යන්න උත්හව ශත් ඔඹ කිඹන
මුදරට ශඳොශවොය ශදන්න ඵළවළ කිඹහ අපි දන්නහ. වළඵළයි ඒ වහ
ඹම් කිසි වනදහයි ළඩ පිිතශශක් ක්රිුඹහත්භ යන්න
ඔඵුරභන්රහ මීට ඩහ උනන්දුශන් ටයුුර යනහ නම් අඳට
න්ශතෝ න්න පුළුන් කිඹහ භහ හිතනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, හභහන3ශඹන් තිසශඵන
විසතයර වළටිඹට 1990 ර්ශේ ම්පර්ණ ශත් හ බිම්
ප්රාභහණඹ ශවක්ටඹහර් 2,21,000යි. අද න විටත් ම්පර්ණ ශත්
හ බිම් ප්රාභහණඹ ශවක්ටඹහර් 2,22,000ක් ඳභණයි. 1990 සිට
ඵළලුශොත් අවුරුදු 22ක් ත වුණත් තභත් ශත් හ ය තිසශඵන
ඉඩම් ප්රාභහණශේ ළඩි වීභක් සිදු ශරහ නළවළ. ඉතහභ සීභහහිත ශත්
ඉඩම් ප්රාභහණඹක් තභයි තභත් ශම් යශට් හ යන්ශන් කිඹන
එට අපි හටත් එඟ න්න සිේධ ශරහ තිසශඵනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ඒ ශශේ ශතත්, ශත් දළු
ප්රාභහණඹ ශභොන තයම් අඩු තත්ත්ඹ තිසබුණත්, ශත්
ර්භහන්තලහරහ බිහි වීශම් නම් අඩුක් ශරහ නළවළ කිඹරහ
ඔඵුරභන්රහ දන්නහ. ශත් ර්භහන්තලහරහ බිහි වීභ ුරශ පුදුභහහය
තයහරිත්ඹක් ඇතිස ශරහ තිසශඵනහ. එදහ ශත් ර්භහන්තලහරහ
400ක් තිසබිඹදී රළබුු අමු දළු ප්රාභහණඹභ තභයි, අද ශත්
ර්භහන්තලහරහ 700ට ආන්න ප්රාභහණඹක් තිසබිඹදීත්
රළශඵන්ශන්. එභ නිහ ශත් ර්භහන්තලහරහ බිහි යන්න අලුත්
ඵරඳත්රා ශදන්න එඳහ කිඹරහ අපි දිගින් දිටභ ඔඵුරභන්රහශන්
ඉල්රහ සිටිඹහ. එශේ තිසබිඹදීත් ශම් ඊශේ ශඳශර්දහ යත්නපුයඹ
දිසත්රිගක්ශේ අලුත් ර්භහන්තලහරහට ඵරඳත්රාඹක් නිකුත් ය
තිසශඵනහ. එඹ භහ දන්නහ හයණඹක්. අලුත් ර්භහන්තලහරහ බිහි
වීභට ශවෝ ඳතිසන ර්භහන්තලහරහර ධහරිතහ - capacity එළඩි කිරීභට ඉඩ දීභ ුරශ අනල3 තයහරිත්ඹක් ඇතිස නහ
ඳභණක් ශනොශයි, අශේ දළුර තිසශඵන ගුණහත්භබහඹත් අඩු
නහ. දළන් ශත්ර ගුණහත්භබහඹ දිගින් දිටභ අඩු න්න
ඳටන් ශන තිසශඵනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භහ හිතන වළටිඹට ඔඵුරභන්රහ
දන්නහ, අඳට තිසබුු market එ ශම් න ශොට ශනත් අඹ
අයශන තිසශඵන ඵ. ඒට ශවොභ උදහවයණඹ තභයි 2001 දී
රුසිඹහ අශඳන් ශත් ශභට්රිික් ශටොන් 54,239ක් අයශන තිසශඵනහ.
2010 දීත් රුසිඹහ අයශන තිසශඵන්ශන් ශත් ශභට්රිික් ශටොන්
54,403යි. කිසිභ ළඩි වීභක් ශරහ නළවළ. හභහන3ශඹන් ශටොන්
200 විතය ළඩි වීභක් තභයි ශම් අවුරුදු 10 ුරශ සිේධ ශරහ
තිසශඵන්ශන්. වළඵළයි රුසිඹහ 2001 දී ශන්ඹහශන් ශත් ශභට්රිික්
ශටොන් 810ක් මිර දී ත් අතය 2010 දී ශභට්රිික් ශටොන් 14,755ක්
මිර දී ශන තිසශඵනහ. 2001 දී විඹට්නහභඹ රුසිඹහශන් ශත්
ශභට්රිික් ශටොන් 4,157ක් මිර දී ත් අතය 2010 දී ශත් ශභට්රිික්
ශටොන් 19,217ක් මිර දී ශන තිසශඵනහ. ඉතිසන් එතශොට අශේ
ශශශ ශඳොශට ශභොක්ද ශන්ශන්? රක් 5ට, රක් 6ට
ආන්න ප්රාභහණඹක් කුඩහ ශත් ුර හිමිශඹෝ ඉන්නහ. මුළු
ක්ශේත්රාශඹන්භ රක් 25 ඳභණ ජනවනඹක් ශත්
ර්භහන්තශඹන් ජීත් වුණත් ඒ ශිතන්භ -ඍජු- ඵරඳහන්ශන්
කුඩහ ශත් ුර හිමිඹන්ටයි. අමු දළු කිශරෝග්රාෆම් 1ක් නිසඳහදනඹ
යන්න ඹන විඹදභට ඩහ අඩු මිරක් ඒ ශොල්රන්ශප දළුරට
රළබුණහභ ඒ අඹශප ඳළළත්භ ශභොක්ද? ඒ හශපභ වළභ දහභ
―Ceylon Tea” කිඹහ ජහත3න්තය කීර්තිස නහභඹක් තඵහ ශන හිටපු
ළු ශත්ර අඹ -ටිනහභ-, ගුණහත්භබහඹ පිරිහීභ නිහ
අශේ ශශශ ශඳොශ තත්ත්ඹ අඩු ශන්න ඉඩ තිසශඵනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ඒ විතයක් ශනොශයි. අය
ඉසශල්රහ කිේහ හශප ර්භහන්තලහරහ හිමිඹන් අතය අනල3
තයහරිත්ඹක් ඇතිස න්ශන් දළු ප්රාභහණඹ අඩු නිහයි.
යත්නපුයඹ දිසත්රිගක්ශේ ඇත්ඔඹ ර්භහන්තලහරහට ඵරඳත්රාඹ දීභ
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ළන විභසුහභ ශ්රීය රවහ ශත් භණ්ඩරශේ නිරධහරිඹකු කිඹහ
තිසශඵන්ශන් එුරභහට දළු කිශරෝග්රාෆම් 3,000ක් ඩන ශත් ත්තක්
තිසශඵන ඵයි. එතශොට දළු කිශරෝග්රාෆම් 3,000ක් ඩන ශත් ුර
තිසශඵන වළභ එක් ශනහටභ ශත් ර්භහන්තලහරහ වහ ඵරඳත්රා
නිකුත් යන්න ඳටන් න්නහ නම් ශම්ශක් ඳළළත්භ ශභොක්ද
කිඹන එ තභයි අඳට අවන්න සිේධ ශරහ තිසශඵන්ශන්.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ඒ හශපභ 2010 අඹ ළඹ අපිට
භතයි. ඒ අඹ ළශේදී මුදල් අභහත3යඹහ කිේහ, ශභයට
නිසඳහදනඹ
යන
ෆභ
ශත්
කිශරෝ
එටභ
විකුුම්රුන්ශන් රුපිඹල් 3.50 ඵේදක් අඹ ය, එභ
මුදලින් ශ්රීය රවහශේ නිඳදන ශත්රට ජහත3න්තය ශශශ
ශඳොශ ප්රාර්ධනඹ කිරීභට ශ්රීය රවහ ශත් භණ්ඩරඹට අනුභතිසඹ
ශදනහ කිඹහ. එභ අයමුදලින් ශම් න විට ශොඳභණ මුදරක්
ශශශ ශඳොශ ප්රාර්ධනඹට ශඹොදහ තිසශඵනහද කිඹහ අපි
ඔඵුරභහශන් දළනන්න ළභළතිසයි.
රු ඇභතිසුරභනි, අඳනඹනරුන්ශන් රුපිඹල් 3.50ක් අඹ
ය ත්තත් අහනශේ අඳනඹනරුහ ඒ ශත්
ර්භහන්තලහරහ හිමිඹන්ශන් ඳනහ. ශත් ර්භහන්තලහරහ
හිමිඹහ ඒ අමු දළු හිමිඹන්ශන් ඳනහ. අහනශේදී ශම්
රුපිඹල් 3.50ත් ඹන්ශන් ශඳොඩි මිනිවහශප ඇඟටභයි. ඒ නිහ ශම්
රුපිඹල් 3.50 අර්ථත් ශඹදශනහද කිඹන එ ළන පුවික
ළටලුක් තිසශඵනහ. ශ්රීය රවහ ශත් භණ්ඩරශේ 2011 හර්තහශේ
වන් ශනහ, that the total net expenditure on participation
at international trade fairs, exhibitions, festivals et cetera
was Rs. 6.6 million කිඹහ. එතශොට participate ශශේ ශභොන
trade fairsරටද, ශභොන exhibitionsරටද කිඹන එ ළන
ඳළවළදිලිතහක් ඇතිස ශරහ නළවළ. ඒ හශපභ gift of packeted
tea, miscellaneous promotional expenses කිඹහ තත් රුපිඹල්
මිලිඹන 4.5ක් විඹදම් ය තිසශඵනහ. ඒශක් තිසශඵනහ, gift of
packeted tea ශනුශන් රුපිඹල් මිලිඹන 4.4ක් විඹදම් ය
තිසශඵන ඵ. ඒ කිඹන්ශන් packeted tea ශම් විධිඹට gifts
වළටිඹට දීරහ තිසශඵනහ. Gifts වළටිඹට දුන්ශන් හටද, ශම් හශප
විලහර මුදරක් ශඹොදහ ශශශ ප්රාර්ධනඹක් ඇතිස ශශේ ශොශවේද
කිඹන එ අපි දළන න්න ළභළතිසයි. ඒ හශපභ ශම් න විට එභ
අයමුදශල් රුපිඹල් බිලිඹන 2ක් තිසශඵන ඵ අපිට දළන න්න
රළබිරහ තිසශඹනහ. ශම්ත් capital fund එට transfer ය ඒ
වයවහ ඕනෆභ ශදඹක් යන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් ඇතිස යන්න
උත්හව යනහ කිඹහ අපිට ආයවිකයි. ශභොද, ඳසු ගිඹ දසර
ශ්රීය රවහ ශත් භණ්ඩරශේ බහඳතිසශප හභයඹ අලුත්ළඩිඹහ
යන්න රුපිඹල් මිලිඹන 2.9ක් විඹදම් ය තිසශඵනහ. අපි
කිඹන්ශන් ශම් ඔක්ශොභ -

රු භහින්ද භයසිවව භවතහ
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ශ්රීය රවහ ශත් භණ්ඩරශේ
අලුත්ළඩිඹහට ශම් fund එශන් ලත ඳවක්ත් අයශන නළවළ
කිඹහ අශේ භන්ත්රීදුරමිඹට භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ;  කීභකින්
කිඹනහ. භට දළන් ශරහ නළතිස නිහ ඳසු ඔඵුරමිඹට අල3
රුු ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්. ශභශතක් අපි විඹදම් ය
තිසශඵන මුදල් විඹදම් ය තිසශඵන්ශන් ශභොනහටද කිඹහ නිශඹෝජ3
ඇභතිසුරභහශප ථහශේ වන් යන්න කිඹහ භභ කිඹන්නම්.

රු තරතහ අුරශෝයර භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඇභතිසුරභනි, එශවභ නම්, ඒ රුපිඹල් මිලිඹන 2.9 විඹදම්
ශශේ ශොශවන්ද කිඹහ අපි දළන න්න ළභළතිසයි. ඒ පුළුන්
නම් කිඹන්න.
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රු භහින්ද භයසිවව භවතහ
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

නිශඹෝජ3 ඇභතිසුරභහශප ථහශේදී එුරභහ ඒ ඉදිරිඳත් යයි.

රු තරතහ අුරශෝයර භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

එශවභ නම් ඔඵුරභහට අපි සුරතිසන්ත ශනහ. ඔඵුරභහත්
එක් අපිට කිසිභ ශඳෞේලි තයවක්, කිසි ප්රාලසනඹක් නළවළ.
වළඵළයි, අපිට තිසශඵන ප්රාලසනඹ තභයි -[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ අඹ ළන
කිඹහ න්නහ ශේ, තමුන්ශප හිශත් තිසශඵන ශේ අපිට කිඹනහද
කිඹහ භට ප්රාලසනඹක් තිසශඵනහ, රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි. ඒ
ශශේ ශතත් අපි ඔඵුරභන්රහශන් දළන න්න ළභළතිසයි,
2013, 2014 ර්රදී ශභොක් ශවෝ ළඩ පිිතශශක් තිසශඵනහ
නම්, what your plans are for promotion and marketing of tea.
ඒ හශපභ exportersරහශන් රුපිඹල් 3.50ක් අඹ යනහ. දළන්
න විට අමු දළු කිශරෝට රුපිඹල් 60ක් 62ක් හශප මුදරක්
තභයි ශන්ශන්. අමු දළු කිශරෝකින් ළපිරහ එන ප්රාභහණඹ
ඵරහශන ඹන විට රුපිඹල් 3.50 කිඹන එ ඉතහ විලහර
ප්රාභහණඹක්. අල3 ශේ යන්න කිඹහ, ශම් හයණඹ ඳසු ගිඹ
හරශේ අඹ ළඹකින් ඉදිරිඳත් ශශේ. ඒ අනු ශභහි ළදත්භ ශේ
තභයි අල3 ශශශ ශඳොශ වරිඹහහය ස ය ළනීභ.
ශභොද, ශම් ශශශ ශඳොශ අද අඳට අහිමි වීශන ඹනහ.
හරඹදී ශත් අඳනඹන ශශශශඳොශශේ ඳශමුළනි තළන
හිටපු ශ්රීය රවහ දළන් වතයළනි, ඳසළනි තළනට ඇවිල්රහ
තිසශඵන්ශන්. එශවභ ශරහ තිසශඵන්ශන් ශභොක් වරි යදක්
නිහයි. ඒ නිහ ශම් ර්භහන්තශේ තයහරිත්ඹක් ඇතිස යන්න
ඕනෆ. අපි ශත් ශභඳභණ නිසඳහදනඹ යනහ, අපි ශත් ශභඳභණ
ප්රාභහණඹක් පිට යට ඹනහ කිඹන එට ඩහ ශම් ර්භහන්තශේ
ඳළළත්භ පිිතඵයි ටයුුර යන්න ඕනෆ. ශම් ර්භහන්තඹ ශම්
යශට් ශනස ශන්න පුළුන් ර්භහන්තඹක් ශනොශයි.
තෂිහර්මි යටක් වළටිඹට අඳට ශම් පිිතඵ විශලේ කීභක්
තිසශඵනහ. ශම් ර්භහන්තශඹන් රක් 25ක් 30ක් ජීත් ශනහ.
ශත් ශන්න පුළුන්, ශඳොල් ශන්න පුළුන්, යඵර් ශන්න
පුළුන්, ශම් වළභ ර්භහන්තඹක් ළනභ අශේ අධහනඹ ශඹොමු
යන්න ඕනෆ. අඳට රළබී තිසශඵන සුළු හරඹත් එක් ශම් වළභ
ශදඹක් ළනභ ථහ යන්න ඵළවළ.
රු ඇභතිසුරභනි, ශොච්චය ර්භහන්තලහරහ බිහි වුණත්, 1999
සිට 2011 න ශතක් හරඹටභ ශත් නිසඳහදනඹ කිශරෝ ග්රාෆම්
මිලිඹන 100කින් විතය තභයි ළඩි ශරහ තිසශඵන්ශන්. ඒ නිහ
ළරැේද තිසශඵන්ශන් ශොශවේද කිඹන එ පිිතඵ ශොඹහ ඵරන්න
ඕනෆ.
දළන්, "ශොශ ශදයි, දල්රයි" ඳභණක් ඇමරීභ ම්ඵන්ධශඹන්
ශඵොශවොභ ශවො වල්ඳඹක් ඉදිරිඳත් ය තිසශඵනහ. ශොශ
ශදයි, දල්රයි විතයක් අමයරහ ශවො ගුණහත්භබහඹක් තිසශඵන
ශත් නිසඳහදනඹ යන ශොට අනිහර්ඹශඹන්භ ර්භහන්ත
ලහරහරට ශත් දළු ශඳොඩි ප්රාභහණඹක් තභයි රළශඵන්ශන්. අද
තිසශඵන factories ණනට ශම් දළු ප්රාභහණඹ ශවොටභ භදි. ඒ නිහ
ශොශ ශදයි දල්රයි ඳභණක් අමයනහ නම්, අඩුභ තයමින් දළන්
තිසශඵන ශත් ර්භහන්තලහරහලින් 300ක්ත් වරහ දභන්න
ශනහ.
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ඒ හශපභ ුර භහම් න්ශන් නළතිස ඉඩම් අය ශන ශඵදහ
ශදන ක්රනභඹ ශවොයි. වළඵළයි, ුර භහම් ඇයි ශම් හ
යන්ශන් නළත්ශත් ඇයි? ශම් RPC ර හ වරිඹට
ශශයන්ශන් නළත්ශත් ඇයි? අඩු ණශන් ශම් ඉඩම්ර භහයිම්
ටිත් වරිඹට ආයක්හ ශරහ තිසශඵනහද? ුර භහම්
කිඹන්ශන් හශපත් ඉඩම් ශනොශයි. ආණ්ඩුශේ ඉඩම්; යජශේ
ඉඩම්. දහ වරි ද ඒහ යජශේ ඉඩම් වළටිඹට තභයි
තිසශඵන්ශන්. ඒ භවය ඉඩම්ර භළජක් නිධි එශවභත් ශොඹහ
ශන තිසශඵනහ. ඉතිසන් ශම් හශප ශේල්රට ුර භහම්
භඟ ඔඵුරභන්රහශප ඹම්කිසි භළදිවත්වීභක් අල3 ශනහ. ඒ
නිහ ුර භහම්රට රැයණඹකුත්, ඳහරනඹකුත් රඵහ
ශදන්න ඔඵුරභන්රහශප විශලේ භළදිවත්වීභ අල3 ශනහ.
ඇභතිසුරභනි, ඔඵුරභහ වළකි උඳරිභ ආහයශඹන් ශම් ටයුුර
යන්න භවන්සි ශනහ හශපභ, ඉතහ උනන්දුශන් ඒ ටයුුර
යන එ ළන අපි සුරතිසන්ත ශනහ. ශත් භණ්ඩරඹ, කුඩහ
ශත් ුර අධිහරිඹ, ශත් ඳර්ශේණහඹතනඹ ළනි ආඹතනර
ඉන්න වළභ නිරධහරි භවත්භශඹක්භ, භවත්මිඹක්භ ඔඵුරභහට
අල3 වශඹෝඹ රඵහ ශදන ඵත් අපි දන්නහ.
භවය භන්ත්රීදුරභන්රහ ශම් රු බහශේදී ෆවනහ භට
ඇහුණහ, ඇයි ශත් ළන විතයක් ථහ යන්ශන් කිඹරහ. එුරභන්රහ
පිටුඳසශේ ඉ ශන කිඹන ඒහ භහ ශවොට අවශනයි හිටිශේ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ශත් ළන විතයක් ථහ යන්න
ශවේුර ශම්යි. අශේ ඳයම්ඳයහ වතයක් ජීත් ශරහ තිසශඵන්ශන්
ශත් ර්භහන්තඹත් එක්යි. අශේ ඳවුල්ර අඹ ශොච්චය
ශේලඳහරනඹ ශත් දහත් ශවොයම් යරහ, වචහ යරහ
යජශේ මුදල් හ හපු ඉතිසවහඹක් නළවළ. ඒ නිහ අඳ ජීත් න
භහර්ඹ ආයක්හ ය න්න අඳට අල3යි. ඒ ඔඵුරභහ ශවොට
අවන්න කිඹරහ භහ රු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භන්ත්රීදුරභහට
කිඹමින්, භශප ථහ අන් යනහ.

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Thank you very much. The Sitting is suspended till
1.00 p.m.
රැසවිභ ඊට අනුකර තහහලි අත් හිටුන රදින්, අ.බහ
1.00ට නළත ඳත්න රදී.
அன்தடி அர்வு தற.த. 1.00 ற க இகடறதத்ப்தட்டு, லண்டும்
ஆம்தரறற்த.

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then
resumed.

නිශඹෝජ3 භව ශල්ම්

(தறறச் தசனரபர் ரகம்)

(The Deputy Secretary-General)

වුරු ශවෝ රු භන්ත්රීදයඹකු මරහනඹ වහ රු ඹන්ත
රුණහතිසර භන්ත්රීදුරභහශප නභ ශඹෝජනහ යන්න.

රු තරතහ අුරශෝයර භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

වචහය 3හඳහයඹ වයවහ ශම් යශට් ආදහඹභ ළඩි ය න්නහ
වල්ඳ එනහ. ඒ හශප ශනොශඹකුත් වල්ඳ එනහ. වළඵළයි,
ශත් හශපභ යඵර් ව ශඳොල් ර්භහන්ත ද හම්ප්රාදහයිභ ශම්
යටට විශලේ ආදඹභක් රඵහ ශදන අවල. ඉතිසන් ශම්හ රැ න්න
ඕනෆ. ඇඟලුම් ර්භහන්තශේ ඳළළත්භ හරඹදී ශනස ශන්න
පුළුන්. ඒ ර්භහන්තරුන් අඩු කුලිඹ ශොඹහ ශන, එශවභ
නළත්නම් ශනත් ශේල් ශොඹහ ශන ඹනහ කිඹරහ අපි දන්නහ.

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

"රු ඹන්ත රුණහතිසර භන්ත්රීදුරභහ දළන් මරහනඹ ත
යුුරඹ" කිඹහ භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ප්රාලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question put, and agreed to.

ඳහර්ලිශම්න්ුර
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අනුරරු රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ මුරහනහරඪ විඹ.
அன்தறநகு, ரண்தைறகு கந் கதரறனக்க அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA took the
Chair.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඳත් ශරහ තිසබුණහ 2012 ර්ශේ ශරෝ විනහලඹක් ඇතිස නහ
කිඹන එ. ඒ නිහ ළඩි ළඩිශඹන් ඒ පිිතඵ ථහ යන්න
ඳටන් ත්තහ. අද න ශොට ඒ ශනස ශරහ තිසශඵනහ. ඒ
මිථ3හ භතඹක්ඹ කිඹන හයණඹ පිිතඵ ශරෝඹ පුයහ ථහ
යන්න ඳටන් අයශන තිසශඵනහ.

රු තරතහ අුරශෝයර භවත්මිඹ

(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

රු භහින්ද අභයවීය ඇභතිසුරභහ.

ඔඵුරභන්රහ ඳරිසම් ශන්න.

[අ.බහ. 1.00]

රු භහින්ද අභයවීය භවතහ

රු භහින්ද අභයවීය භවතහ (ආඳදහ ශභනහයණ
අභහත3ුරභහ)
(ரண்தைறகு
அகச்சர்)

யறந் அவீ - அணர்த் தொகரகத்து

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, අද දින අඹ ළඹ හය බහ
අසථහශේ හච්ඡහ න අභහත3හවල අතයට ආඳදහ ශභනහයණ
අභහත3හවලඹත් එුර ශරහ තිසශඵනහ. ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ ත්ත
විශලේ තීන්දුක් අනු අද ශම් අභහත3හවල එුර ය ශම් රු
බහශේදී ථහ යනහට අභතය, ආණ්ඩු ඳක්ශේත් විරුේධ
ඳක්ශේත් රු භන්ත්රීදරුන්ශන් භන්විත 2013 ර්ශේ අඹ
ළඹ ඇසතශම්න්ුරලින් ශතෝයහ ත් අභහත3හවලර ළඹ ශීර්
පිිතඵ හච්ඡහ කිරීභ වහ න විශලේ හය බහ අසථහට
ළහ ඒ අභහත3හවලර තත්ත්ඹ පිිතඵ ශොඹහ ඵරමින්
විශලේ හර්ඹ බහයඹක් යන ඵ භහ වන් යන්න ළභළතිසයි. ඒ
පිිතඵ ඒ මිටුශේ සිඹලුභ ශදනහට සුරතිසන්ත ශන්නට ශභඹ
අසථහක් ය න්නහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ආඳදහ ශභනහයණ
අභහත3හවලඹ විධිඹට අඳට ශඵොශවෝ ශේල් ථහ යන්න
තිසශඵනහ. භට ශඳය ථහ ශශේ, අශේ රු තරතහ අුරශෝයර
භන්ත්රීදුරමිඹයි. එුරමිඹ ශත් ර්භහන්තඹ ළන එශවභ නළත්නම්
එුරමිඹශප ආදහඹම් භහර්ඹ පිිතඵයි ථහ ශශේ. ශොශවොභ
වුණත් එුරමිඹ අද නිල් ඳහටින් ඇශන ඇවිල්රහ ථහ ශහ.
ළලුන් ශදොශයන් ශම් ඳළත්තට එන්න ඵරහශන ථහ ශහද
දන්ශන්ත් නළවළ. ශොශවොභ වුණත් දළන් ඉතිසන් ශම් ඳළත්තට
එනහට ළඩිඹ ශදඹක් ඉතිසරි ශරහ නළවළ. ළලුන් ශදොශයන්
ඇවිල්රහ ශම් ආණ්ඩු ශන ඹන, අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ ශන
ඹන ළඩ පිිතශශට එුරමිඹශප වශඹෝඹ රඵහ දුන්ශනොත්, ශම්
යශට් ත්රාසතහදඹ නළතිස යන්න දහඹත්ඹ රඵහ ශදන්න ඵළරි වීභ
ළන නහටු ශනොවී, ශම් යට ආසිඹහශේ දියුු යටක් ඵට ඳත්
කිරීශම් ශෞයඹ රඵහ න්න පුළුන් ශනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]
ඔඵුරමිඹට අදහශ නළත්නම් ඒ ඉත් ය න්න වළකිඹහ
තිසශඵනහ. ඒ හශපභ -

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

එුරමිඹට මිනිත්ුරක් ඉඩ ශදනහද?

රු භහින්ද අභයවීය භවතහ

(ரண்தைறகு யறந் அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

නළවළ, ශේරහ නළවළ. විනහඩි 10යි තිසශඵන්ශන්.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, අද ශම් අභහත3හවලඹ යශට්ත්,
ශරෝශේත් ථහ ඵවට රක් න අභහත3හවලඹක්. ශභොද, අද
එන්න එන්නභ ශරෝඹ පුයහභ විවිධ ආඳදහ ඇතිස න තත්ත්ඹක්
ශඳශනන්නට තිසශඵනහ. ඳසු ගිඹ හරශේ ශරොකුභ ථහ ඵට
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(ரண்தைறகு யறந் அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

භට ඳරිසම් ශන්න ශදඹක් නළවළ. ශභඹ දන්නහ නම් යනිල්
වික්රනභසිවව භවත්භඹහ අවුරුදු 6ට නහඹත්ඹ දීර්ක ය න්න
භවන්සි ශන්ශන් නළවළ. ජනහධිඳතිසයණඹ ජඹග්රාවණඹ ය
න්න ජනහධිඳතිසුරභහ භවන්සි වුණහට ළඩිඹ යනිල් වික්රනභසිවව
භවත්භඹහ අවුරුදු 6 නහඹත්ඹ දීර්ක ය න්න භවන්සි වුණහ.
ඉතිසන් එුරභහ දන්නහ නම් ශරෝ විනහලඹ සිදු නහ කිඹරහ එුරභහටත් ශවොට දුය ශඳශනනහශන්- ඔච්චය භවන්සි ශරහ ඔඹ
අවුරුදු 6 දීර්ක ය න්න ළඩ පිිතශශක් වදන්ශන් නළවළ,
ට්ටිඹශප හිත් ශවොිනන් තිසඹහශන භළශයන්න ඵරහශන ඉන්නහ
මික්.
අපි වළඵළයි එ ශදඹක් ටවහ ත යුුර ශනහ. ආඳදහර
රුදුරු ඵ ළඩි ශරහ තිසශඵනහ. ඒ හශපභ ආඳදහර සරඳඹ
ශනස ශරහ තිසශඵනහ. දළන් අඳට උඳල්ඳනඹ යන්න ඵළවළ,
ශ්රීය රවහට ශනත් යටර ඇතිස වුු ආඳදහ ඇතිස ශනොශනහ
කිඹරහ. 2004 සුනහමි එන ුරරු අඩු ණශන් අශේ යශට්
විලසවිද3හරඹත් සුනහමිඹ පිිතඵ ථහ ය තිසබුශණ් නළවළ.
අශේ යට ුරශ ඒ ළන කිසිභ තිසහතක් තිසබුශණ් නළවළ. ඒ
ශරහශේ අපි ශනොසිතපු ශදඹක් සුනහමිඹ විධිඹට ශම් යටට
ඇවිල්රහ විලහර විනහලඹක් සිේධ ශහ. එදහ - 2004 - අශේ ශම්
අභහත3හවලඹ අද තිසශඵන තත්ත්ඹට ටයුුර යන්න ඳටන්
අයශන තිසබුණහ නම් ඒ 40,000ට ආන්න ජීවිත ප්රාභහණඹ
ශබ්යහ න්න තිසබුණහ. ඊට ඳසු රු භහින්ද භයසිවව
අභහත3ුරභහත්, රු ෂවුසි අභහත3ුරභහත් එුර ශරහ ශනහපු ඒ
ළඩ පිිතශශ අපි අණ්ඩ ඉසයවට ශන ගිහිල්රහ දළන්
ඕනෆභ ශභොශවොත සුනහමිඹක් ආත් ශම් යශට් ජීවිත ආයක්හ
ය න්න පුළුන් තත්ත්ඹට අශේ අභහත3හවලඹ ඳත් ශරහ
තිසශඵනහ. ඒ හශපභ ඊශඟට ඇතිස ශන්න පුළුන් ආඳදහ
තත්ත්ඹන් පිිතඵ උඳල්ඳනඹ ය, ඒහ එන්ශන් නළවළ
කිඹරහ ඵළවළය යන්ශන් නළතිස, ඒහ පිිතඵ අද ථහ යන්න
ඳටන් අයශන තිසශඵනහ. ශභොද, භූ ම්ඳන පිිතඵ නළත්නම්
භූමි ම්ඳහ පිිතඵ අපි ඳහල් ඹන අධිශේදීත් ථහ ශශේ,
ශන යටල්ර සිදු න ඒහ ළන. නමුත් අද ශම් යශට් විවිධ
තළන්ර භූ ම්ඳන පිිතඵ අන්නට රළශඵනහ. දළන් ශම් ඳසු
ගිඹ දසරත් අම්ඳහය දිසත්රිගක්ශේ ඒ හශපභ ඳුය ප්රාශේලර
එළනි තත්ත්ඹක් අන්නට රළබුණහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ඒ නිහ අභහත3හවලඹ විධිඹට
අපි ල්ඳනහ ශහ, එශවභ තත්ත්ඹක් ආශොත් ඒටත් අපි
මුහුණ ශදන්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ පිිතඵ ළරළසභක්
වදන්න. ශභොද භූමිම්ඳහ කිඹන එ ශක්න්නට ඵළවළ. නමුත්
එශවභ 3න තත්ත්ඹක් ඇතිස වුශණොත් එඹට මුහුණ ශදන
ආහයඹ ළන ඒ සිඹලුභ ආඹතන එක් අල3 ථිහත ශම්
නශොටත් සිදු ය තිසශඵනහ. ඒ මිටු රැස ශරහ, ඒ පිිතඵ
ඊශඟ තීන්දු ළනීශම් ළඩ පිිතශශ ශම් නවිටත් දිඹත් ය
තිසශඵනහ. ඹම් ආහයඹ භූම්ඳනඹක් ඇතිස වුශණොත් අශේ ජන
ජීවිත ශබ්යහ න්න, ඒ හශපභ ජනතහට වන රහ දීශම් ළඩ
පිිතශශ ක්රිුඹහත්භ යන්න අල3 පිඹය අඳ අයශන
තිසශඵනහ.
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, අද අඳට ආඩම්ඵය න්නට
පුළුන් තත්ත්ඹට ශම් අභහත3හවලශේ ටයුුර ශභශවඹන්නට
අඳට පුළුන්භ රළබිරහ තිසශඵනහ. ශභොද, ජහත3න්තය
ලශඹන් තභයි අපි හුඟහක් උදහවයණ න්ශන්. වළඵළයි, ඹම්
ආඳදහක් ඇතිස වුණහභ ඔඹ දියුු ඹයි කිඹන යටරට ඩහ
ශවොිනන් අශේ යශට් ජනතහට වන රහ දීශම් ළඩ පිිතශශල්
ක්රිුඹහත්භ නහ. ඒ නිහ තභයි එළනි අසථහ ආඳදහට
රක් ව ජනතහට ඳශමුළනි ආවහය ශේර රඵහ දීශම් ඉරහ ඒ ළඩ
පිිතශශ යජඹ බහය ශන, ඒ වහ අල3 මර3 ප්රාතිසඳහදන රඵහ දී
තිසශඵන්ශන්. ෆභ නිරධහරිශඹකුටභ අල3 උඳශදස රඵහ දී ඒ
ටයුුර සිදු යන්නට අල3 පිඹය න්නට අතිසරු
ජනහධිඳතිසුරභහ විසින් අඳට උඳශදස රඵහ දී තිසශඵනහ. ඒ
අහලඹ, අල3 මර3 ප්රාතිසඳහදන රඵහ දීරහ තිසශඵනහ. එ
ශේරක්ත් ශම් යශට් මිනිසුන් ඵඩගින්ශන් තඵන්ශන් නළතිස ඒ
අඹට අල3 මලි ඳවසුම් රඵහ ශදමින්, ශෞ3 ඳවසුම් රඵහ
ශදමින්, ඒ ජනතහට වන ළරසීශම් ළඩ පිිතශශ දිඹත්
යන්නඹ කිඹරහ එුරභහ අඳට උඳශදස රඵහ දීරහ තිසශඵනහ. ශම්
යජශේ එුරභහශප ළඩ පිිතශශ දිඹත් කිරීශම් දී තභත් ආයම්බ
අසථහ නිහ ඹම් ඹම් ළටලු නිර්භහණඹ ශනහ.
භහ වඳුනහ ත් අඳට තිසශඵන ප්රාධහන ළටලුක් තභයි,
නිරධහරින් හමහි ටයුුර ශනොකිරීභ. භ 3නඹක් ඇතිස
වුශණොත් ඳශමුළනිඹටභ භළදිවත් න්ශන් ග්රාහභ නිරධහරියඹහයි.
භවය ශරහට ඒ නිරධහරිඹහට ශම් පිිතඵ තිසශඵන
දළනුත්බහශේ අඩුභක් අඳට භවය ප්රාශේලර අඹශන්
දකින්නට රළශඵනහ. ඒ නිහ ඉදිරිශේ දී ඒ අඹශප භට්ටභ දක්හභ
ශම් දළනුත් කිරීශම් ළඩ පිිතශශ ක්රිුඹහත්භ යන්නට අපි
ඵරහශඳොශයොත්ුර නහ. ඒ හශපභ තභයි 3නඹක් ඇතිස
වුණහභ, ඳවගුශේරුට ළඩ යන්ශන් නළතිස, ම් භට්ටශම් සිටින
සිඹලුභ නිරධහරින්ශප යුුරභ තභයි එට එුර ශරහ ළඩ
කිරීභ.
අද ඵරන්න, භ යජශේ නිරධහරින් කී ශදශනක් සිටිනහද
කිඹරහ. ග්රාහභ නිරධහරින්ට අතිසශර් භතේධි නිරධහරින් සිටිනහ,
තෂි ඳර්ශේණ නිරධහරින් සිටිනහ, ඳවුල් ශෞ3 ශේහ
නිරධහරින් සිටිනහ, උඳහධිධහරින්ශප ළඩටවශන් නිරධහරියශඹක්
සිටිනහ. ඒ හශපභ ශම් ප්රාශේලඹට PHI ශශනක් සිටිනහ. ග්රාහභ
වර්ධන නිරධහරින්, තරුණ ශේහ නිරධහරින්, ශඵෞේධ ටයුුර
නිරධහරින්, වසතතිස නිරධහරින්, හන්තහ ටයුුර නිරධහරින්
ශම් ආදී ලශඹන් නිරධහරින් විලහර පිරික් සිටිනහ. නමුත් ශම්
වුයට ගිඹහභ ඵරන්න, ශම් 3නඹක් ඇතිස වුු තළනට
ගිඹහභ ඵරන්න, ශඵොශවෝ අඹ ඒ ටයුුරරට ම්ඵන්ධ ශරහ
නළවළ; උදවු යනහ භදි. ඒ නිහ භභ රු යහජ3 ඳරිඳහරන වහ
සශේල ටයුුර ඇභතිසුරභහශන් ඉල්ව භක් යනහ, ශම් නිරධහරි
ඹහන්ත්රාණ එුර ය-[ඵහධහ කිරීභක්] ශම් යහජහරිශේ ශොටක්
ශනොශන්න පුළුන්; ඒ ශනුශන් ඹභක් ශනොරළශඵන්න
පුළුන්. වළඵළයි, යශට් ජනතහට වන රඵහ දීරහ, යදයඹක් ඇතිස
වුණහභ පිහිට වීශම් කීභ අඩුභ ලශඹන් යජශේ සිඹලුභ
නිරධහරින් ත යුුර ශනහ.
අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ අශේ
අභහත3හවලඹට ශොච්චය ල්ලි ශන් යරහ දුන්නත්, එහි
ප්රාතිසපරඹ ජනතහට රළබීශම් දී ඹම් ඹම් අතඳසුවීම් සිදු ශනහ
අඳට දකින්නට රළශඵන්ශන් ශභන්න ශම් ළටලු නිහඹ කිඹරහ
අපි වඳුනහ ශන තිසශඵනහ.
අද ශ්රීය රවහශේ වර්ධනඹට තිසශඵන ප්රාධහනභ ඵහධඹ තභයි,
ආඳදහ ඇතිස වීභ. ශම් ආඳදහ ඇතිස වීභ නිහ අඳට ඹන්න තිසශඵන
ඉරක් භවය ශරහට ඹම් ඹම් ආහයඹ ඳසුඵෆභට රක්
ශනහ. ඳසු ගිඹ හරශේ ඇතිස වුු වුරය තත්ත්ඹ, ඒ හශපභ
නිඹව තත්ත්ඹ, ඉන් අනුරරු ඇතිස වුු වුරය තත්ත්ඹ නිහ
යජඹට අතිසවිලහර මුදරක් විඹදම් යන්නට සිදු වුණහ හශපභ,
ජනතහශප නිසඳහදනර අඩු වීභක් අඳට දකින්නට රළශඵනහ.

2494

භවය ශරහට ජනතහශප වී අසළන්න නළතිස ශරහ ගිඹහ;
එශලු අසළන්න නළතිස ශරහ ගිඹහ. සඹව රැකිඹහ ය ශන ආපු
අඹශප එභ ර්භහන්ත විනහල ශරහ ගිඹහ. එතශොට ශම් සිදුවීම්
යශට් දියුුට, ශම් යට ආසිඹහශේ දියුු යටක් ඵට ඳත් කිරීභට
තිසශඵන ප්රාධහන ඵහධඹ විධිඹට අඳට වඳුන් න්නට පුළුන්.
ශභොද, ශම් ආඳදහ ඇතිස වීභ නිහ අශේ යශට් මුදල් ව ම්ඳත්
විනහල වීභ සිදු ශනහ.
ශම් අභහත3හවලශේ ශඵොශවෝ ටයුුර ශනුශන් උඳශේල
හය බහර ජනතහ නිශඹෝජිතඹන් අඳට අදවස රඵහ ශදනහ.
අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ 3න ශභනහයණඹ වහ ව ජහතිස
බහශේ බහඳතිසත්ඹ උසුරමින් අඳට විලහර වශඹෝඹක් රඵහ
ශදනහ. එුරභහටත්, ඒ හශපභ අශේ අභහත3හවලශේ ශල්ම්ුරමිඹ,
අධ3ක් ජනයහල්රුන් ඇුරළු ඒ සිඹලුභ නිරධහරින්ටත් අශේ
සුරතිසඹ පුද යනහ. විශලේශඹන්භ භශප නිශඹෝජ3 අභහත3ුරභහ
විසින් ශම් අභහත3හවලශේ ටයුුර ඉදිරිඹට ශන ඹන්නට රඵහ
ශදන දහඹත්ඹ පිිතඵ එුරභහට සුරතිසන්ත ශනහ.
ඒ හශපභ ඔඵුරභහටත් සුරතිසන්ත ශමින් භහ නිවඬ නහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සුරතිසයි. මීශඟට රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස
භන්ත්රීදුරභහ. ඔඵුරභහට මිනිත්ුර 23ක් තිසශඵනහ.

[අ.බහ. 1.10]
රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, අභහත3හවල 14ක් පිිතඵ
විශලේ හය බහශේදී හච්ඡහ ශ රුු ඳදනම් ය ශන
තභයි අද ශම් විහදඹ ඳළළත්ශන්ශන්. ඇත්තටභ ඒ විශලේ
හය බහශේ හභහජිශඹක් වළටිඹට ඒ හය බහට වබහගි
වුු අසථහර භට දළනුු ශේ භභ ඳශමුශන්භ කිඹන්නම්.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, එහිදී භට ශඳනුු ප්රාධහන ශදඹ
තභයි -රු ඇභතිසුරභහත් කිේහ හශප- ශම්හ ජන ජීවිතඹත්
එක් ඉතහභ ඵේධ වුු අභහත3හවල ඵ. ශම්හ ජනතහට තජු
 කිඹන, ජනතහ තජු මුණ ළශවන, යහජ3 නිරධහරින්
ශභශවඹ න අභහත3හවල. වළඵළයි ශම් අභහත3හවල සිඹල්ශල්භ
තිසශඵන ශඳොදු ළටලුක් වළටිඹට භහ දකින ශදඹ තභයි ශම්හට
ශන් ශ ප්රාතිසඳහදන ප්රාභහණඹ භදි වීභ. ඊශඟට අභහත3හවලඹට
ශන් යන මුදල් ප්රාභහණශඹන් ර්ඹ පුයහ රළශඵන ප්රාභහණඹ
ඊටත් භදි. ඒ නිහ ශඹොදන්න තිසශඵන ක්රිුඹහලිඹ ත්ශතොත්,
ඒහ අර්භණ3 ශන එ, අඩඳණ ශන එ ශක්න්න ඵළවළ.
දළන් අඳ භවය අභහත3හවලර මර3 ප්රාතිසඹ ත්ශතොත් අඳට
ශේනහ ඒ රළබුු ප්රාභහණශඹනුත් සිඹඹට 50යි රළබිරහ
තිසශඵන්ශන් කිඹරහ. ශනොළම්ඵර් භහඹ අහන ශන ශොට ඒ
අභහත3හවලර හර්ඹ හධනඹ ඵළලුශොත්, ඒත් අඩු භට්ටශම්
තභයි තිසශඵන්ශන්. ඒ අද අඳට ශම් විහදශේත් ශඳශනනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ශම් විහදඹ ඳළළත්ශන
ශරහශේ අඩුභ තයශම් ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුර වකීර්ණඹ ඇුරශශේත්
-භභ කිඹන්ශන් ශම් බහ ර්බඹ විතයක් ශනොශයි- ඇභතිසරු ව
නිශඹෝජ3 ඇභතිසරු 28ශදශනක් ඉන්න ඕනෆ, අද තභ තභන්ශප
අභහත3හවලරට අදහශ හච්ඡහ ශන හයණහ අනු.
අභහත3හවල 14ක් අද හච්ඡහට ඵඳුන් ශනහ. ඒ
අභහත3හවලරට අදහශ ඇභතිසරු 14යි, නිශඹෝජ3 ඇභතිසරු 14යි.
අද අඩුභ තයශම් ඒ ඇභතිසුරභන්රහටත් තභන්ශප අභහත3හවලඹ
ළන යන හද විහද, ඒ ශශනන තර් විතර් ළන
ළදත්භක්, අධහනඹක්, උනන්දුක් නළතිස ශරහ තිසශඵන්ශන්,
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ]

ඒ හය බහශේදීත් අඳට ඇහුු, රළබුු ශතොයුරරු අනු
තිසශඵන්ශන් ඒ අභහත3හවලරට රළශඵන මුදල් භදිභයි. ශභොනහ
යන්නද? ඒ භවය අභහත3හවල දිවහ ඵරන්න.
භභ උදහවයණඹට න්නම් යහජ3 ශභනහයණ වහ
ප්රාතිසවසයණ අභහත3හවලඹ. ඒ රු නවීන් දිහනහඹ
ඇභතිසුරභහශප අභහත3හවලඹ. එුරභහට තිසබුු මලි ප්රාලසනඹක්
තභයි, එුරභහට ළඩටවනක් තිසශඵනහ යහජ3 ඳරිඳහරනශේ
තිසශඵන ඹම් ඹම් අක්රනමිතහ, නහසතිසඹ, දණඹ සිදු න තළන්
ශභනහයණඹ යන්න, ඒහ ශභශවඹහ න්න, ඒහ සුඳරීක්හ
යන්න. වළඵළයි එුරභහට ඵරඹක් නළවළ, ඒ අභහත3හවලශඹන් ඒට
භළදිවත් ශන්න. ඒ වරිඹට අල්රන්න පුළුන් වුණහට වඳන්න
ඵළවළ හශප තභයි. කිට්ටු ශන්නත් ඵළවළ. ඉතිසන් එුරභහ
ශභොක්ද යන්ශන්? එුරභහට තිසශඵන වළකිඹහ අනු නුයඑිතඹ
දිසත්රිගක්ඹට ශභොක් වරි 3හඳතතිසඹක් වදනහ. එුරභහට තිසශඵන
ශඟභ ආඹතනඹ තභයි නුයඑිතඹ දිහඳතිස හර්ඹහරඹ. එුරභහට
ඳයරහ තිසශඵන්ශන් ම්පර්ණ යහජ3 ශභනහයණ ප්රාතිසවසයණ
අභහත3හවලඹ වුණහට එුරභහශප විඹ ඳථඹ අන්තිසශම්දී නුයඑිතඹ
දිසත්රිගක්ඹට -එුරභහ නිශඹෝජනඹ යන ප්රාශේලඹට- සීභහ ශනහ.
මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, අද අශේ යශට් යහජ3 ශේශේ
තිසශඵන ප්රාධහන ප්රාලසනඹක් තභයි ශම් යහජ3 ආඹතනරට රළශඵන
මුදල් ප්රාතිසඳහදන නිසි ආහයශඹන් ශභශවඹ ශන්ශන් නළතිසභ.
නමුත් එුරභහශප තිසශඵන දක්මින් ඒට ප්රාශඹෝජනඹක් න්න
ළඩ පිිතශශක් නළවළ; මුදලුත් නළවළ; ශභොකුත් නළවළ. ඇත්තටභ
ශම් අභහත3හවල ටික් අඳ එුර ශශේ අභහත3හවල විලහර
ප්රාභහණඹක් තිසශඵන නිහ මි, ශම් අභහත3හවලර ළදත්භක්
අඩු ශරහ ශනොශයි. ශම් අභහත3හවල ටිට ද විහදඹක්
දුන්ශනොත් ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුර හය බහ විහදඹ ජනහරි
භහඹටභ ඹනහ. ඒශන් වළඟශන්ශන් නළවළ ශම්
අභහත3හවලරට මුදල් අඩුශන් ශන් යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ශම්
අභහත3හවලරට අනුභත යන මුදල් ප්රාභහණඹත් ය පුයහ
රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒයි තිසශඵන ළටලු. එශවභ ළටලුක්
තිසශඵනහ. ඒ නිහ භභ මුලින්භ ඒ ශශයහි ඔඵුරභහශප අධහනඹ
ශඹොමු යනහ.
ඊශඟට විඹඹන් වළටිඹට ත්ශතොත්, භභ හච්ඡහ යන්න
ඵරහශඳොශයොත්ුර න්ශන් විශලේශඹන්භ ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස
අභහත3හවලඹ පිිතඵයි. දළන් ඇතිස වී තිසශඵන තහක්ණශේ ව
විද3හශේ දියුු ජනභහධ3රට ශ ඵරඳෆභ විසින් භහජඹට
දළළන්ත ශඳශඹීභක් ඇතිස යනහ වදනි හිතන ඳතන විධිඹ
ශනස යන්න. නමුත් අද ඒ ඇත්තටභ යහජ3 භහධ3 ඇුරශශේ
ඉතහභ ඵයඳතශ ශෝදහ ඳහළුට, විනහලඹට රක් ශරහ
තිසශඵනහ. භභ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ගුන් විදුලි වසථහශේ
කීභ, එහි ඳයභහර්ථඹ තිසශඵන්ශන් ශභශවභයි. "ආචහය ධර්භ
ඳේධතිසඹට අනු වයත් ගුන් විදුලි භහධ3 ම්ප්රාදහඹක් බිහි
කිරීභ උශදහ පුශයෝහමී ආඹතනඹ ශර ක්රිුඹහ කිරීභ." ඒ
කිඹන්ශන් රවහශේ වයත් ආචහය ධර්භ ඳේධතිසඹක් බිහි කිරීශම්
පුශයෝහමී භහධ3 ආඹතනඹ ශර ටයුුර ශ යුත්ශත් ගුන් විදුලි
වසථහයි කිඹන එ. භභ ශම් කිඹන්ශන්, 60 දලඹට රවගු
එක්. ශම් අද, ඊශේට රවගු එක් ශනොශයි, ගුන් විදුලි
වසථහ ආයම්බ ශ හරඹට රවගු එක්. වළඵළයි අද ශරහ
තිසශඵන්ශන් ශභොක්ද? උශේ ඳහන්දය ඵළරි ශරහ වරි යජශේ ගුන්
විදුලි නහලිහ අහුවුශණොත් වඩු  වනහ. වඩු  වන
තයභට ඒ ඳත් ශරහ. ඒ කිඹන්ශන් හභහන3ශඹන් ත්ශතොත්
ඒ අවන්න ඵළවළ. අශේ යශට් වයත් ආචහය ධර්භ ශශේ ශතත්
ඒ කිඹන චන ටි අවශන ඉන්න ඵළවළ. ගුන් විදුලි වසථහශේ
බහඳතිසයඹහ යශට් මිනිසසුන්ට යන අඳවහ කිරිල්ර, යහජ3
නහඹඹන්ට යන අඳවහ කිරිල්ර, ඳහර්ලිශම්න්ුර භන්ත්රීදරුන්ට
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යන අඳවහ කිරිල්ර, ශම් න ශොට අධියණශේ
විනිසුරුන්ට, නීතිසඥ භවත්රුන්ට, අවිනිසුරුුරමිඹට යන
අඳවහ කිරිල්ර තයම් පීචව, තිසරින් භහධ3 වසතතිසඹක් යශට්
ශනත් භහධ3ඹ නළවළ. ගුන් විදුලි වසථහශේ ඒ වඩු  වන
ථහ ටි, "පුශයෝහමී භහධ3 වසතතිසඹක්" වළටිඹට හිුරශොත්,
එශවභ නම් අශන්, අශේ යශට් මුළු භහධ3 වසතතිසඹටභ, මුළු
භහධ3 රහටභ, ජන භහධ3 සිඹල්රටභ ශදවි පිහිටයි. ශදවි පිහිටයි
කිේශොත් ඒත් ළඩියි. ඒ තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ.
ඊශේ, ශඳශර්දහ ගුන් විදුලි වසථහශේ නිරධහරින් ශඳොදු
3හඳහය පිිතඵ හය බහට ශන්වහ. එුරභහ ථහ යන්ශන්
අශනක් ඔක්ශෝභ අශෞයඹට රක් යරහ, අඳවහඹට රක්
යරහ. ඳහර්ලිශම්න්ුර භන්ත්රීදයශඹකු ගිඹත් ශෞයඹ ඉුරරු
යන්ශන් නළුරයි ථහ යන්ශන්. වළඵළයි එුරභහශප
ආඹතනශේ තත්ත්ඹ ත්ශතොත් එශවභ ශොශවොභද? අබ3න්තය
විණ ඳත් යරහ තිසශඵනහ, ඳුයට ශේශේ ඳහරඹහ
වළටිඹට. විණනඹ යන්ශන් ශොශවොභද? එුරභහ ඳහරඹහ.
අනුභත cadre එශක් ඉන්ශන් 528යි. දළනටභ 797ක් ඉන්නහ.
අතිසරික්තඹ 349යි. ශේයින් ශොන්ත්රාහත් ඳදනභ භත ඵහ
ශන තිසශඵනහ. ඒ ශොන්ත්රාහත් ඳදනභ භත ඵහ ත්ත අඹට
විතයක් 2011 අවුරුේශේ රුපිඹල් 3,367,392ක් ළටුේ ලශඹන්
ශනහ. විවිධ, විවිධ ශවේුර භත ඔවුන් ඵහ ශන තිසශඵනහ.
අධ3ක්යශඹකු වළටිඹට අශේ උත් භවහචහර්ඹුරභහ -වරිලසචන්්රක
විශජ්ුරව භළතිසුරභහ- ටයුුර යනහ. එුරභහ ශවො උත්
භවත්භශඹක්; ශේලඳහරනඥශඹක්. එුරභහ අධ3ක් භණ්ඩරශේ
ඉන්න භන් ආඹතනශේ ළඩ යනහට ඳඩිඹක් ශනහ.
එළනි තත්ත්ඹකුයි තිසශඵන්ශන්. ඒ හශපභ ශන ශන
ආඹතනලින් ඵඩු මිරදී න්නහ ඒහට ගුන් හරඹ ශඵදහ වදහ
න්නහ. ඒහ කිඹන්න ශශනක් නළවළ. ගුන් විදුලි වසථහශේ
ඳහටිඹට ශොශවේ වරි ආඹතනඹකින් ශක්ක් ත්ශතොත් ඒ
ශක්ක්ර ටිනහභට අදහශ ගුන් හරඹ ශදනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ගුන් හරඹ ශොශවොභද
ශක්ක්රට හුභහරු යන්ශන්? ශක්ක් ෆලි කීඹටද ගුන්
හරඹ ශම්ච්චයයි කිඹරහ ශඵදහ න්ශන්. ගුන් විදුලි වසථහ
එළනි තත්ත්ඹට ඳත් ශහ.
ඒ ආඹතනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ථහ ශශොත් කිඹන්න ත
ශඵොශවෝ ශේල් තිසශඵනහ. ශොටින්භ කිඹන්න තිසශඵන්ශන් ඒ
වයත් ශශේ ශතත් අඩු තයශම් ශදභේපිඹන්ට දරුශොත් එක්
අවන්න පුළුන් භට්ටශම් ළඩටවනක් ඵටත් ඳත් ශරහ
නළවළ කිඹරහයි. ඒශන් අදවස ශන්ශන් නළවළ, ගුන් විදුලි
වසථහශේ ඉන්න අශනකුත් නිශේද භවත්රු, ඒ හශපභ
ශෞයඹක් ඇුර අශේ යටට ඒ භහධ3 වසතතිසඹ ශන ඹන්න
ඕනෆ කිඹරහ විලසහ යන, ඒ ආඹතනඹ දියුු යන්න ඕනෆඹ
කිඹරහ හිතන වළභ ශදනහභ එශවභයි කිඹරහ. ගුන් විදුලි වසථහ
වඩ්න් භයසිවව භවත්භඹහ ඒ තයම් පීචව තත්ත්ඹට, ඳවත්
තත්ත්ඹට ඳත් ශහඹ කිඹරහ භභ කිඹන්ශන් නළවළ, ඒ
ශඳෞේලි නහලිහක් වුණහ නම්. එතශොට ඒ භශප
ප්රාලසනඹක් ශනොශයි.
ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුරට  කිඹන, ශඳොදු 3හඳහය පිිතඵ හය
බහට  කිඹන, ජනතහශප මුදල්ලින් ඳඩි න්න
ආඹතනඹක් අද ඒ තයම් ඳවත්, ඵවශොශරොත් තත්ත්ඹට ඳත් ය
තිසශඵනහ. වුරු වරි විලසහ යනහ නම් ශම් ආඹතනඹ
ජනහධිඳතිසුරභහට ශඩ් ඹන නිහ ශෞයඹක්ඹ, ඒශන්
නම්බුක් වම්ඵ ශනහඹ, ආණ්ඩුට ශඩ් ඹෆභ විසින් තභන්ට
ටිනහභක් රළශඵනහඹ කිඹරහ එශවභ ශන්ශන් නළවළ.
ඒශන් ආණ්ඩුට අඳවහඹකුයි ශන්ශන්. භභ දන්නහ තයභට ඒ
ළඩටවන අවන කිසිභ ශශනක් ශවො කිඹන්ශන් නළවළ. අශන්,
ශම් අශේ භහින්ද භයසිවව ඇභතිසුරභහ හශප අඹ ඉන්න, අශේ
ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් ඇභතිසුරභහ හශප අඹ ඉන්න ආණ්ඩු ශම්ද
කිඹරහ අවනහ. ඒ ඳවත්, තිසරින් හ3 ටි ඇහුහට ඳසශේ
ශවොක් කිඹන්ශන් නළවළ. ඒ තභයි අද එතළන තත්ත්ඹ.
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, "මිහින් රවහ" ආඹතනඹ ළන
ශඵොශවෝ ශදශනක් ථහ ශහ වුණත් භභත් ඒ ළන ඹභක් ථහ
යන්න ඕනෆ. ශඳොදු 3හඳහය පිිතඵ හය බහ හර්තහශේ
තිසශඵනහ, "මිහින් රවහ" ආඹතනඹ යජශේ විණනඹට රක්
ශන්ශන් නළවළ කිඹන හයණඹ. ඒ ශඳෞේලි විණන
භහභකිනුයි විණනඹ ශන්ශන්. ශඳෞේලි විණන
භහභක් තභයි ඒශක් විණන ටයුුර බහය ඉන්ශන්. යජශේ
විණහධිඳතිසයඹහට විණනඹට අල3 තයම් ඳවසුම් එතළන
ළඳශඹන්ශන් නළවළ. ඒ තභයි අපි මුහුු දීපු ප්රාධහන ළටලු. ඒ
නිහ එතළන තිසශඵන ඇත්ත තත්ත්ඹ අඳට නිසි ආහයශඹන්
හර්තහ ශන්ශන් නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, "මිහින්
රවහ" එශක් දළන් තත්ත්ඹ ත්ශතොත් ශම් ශන ශොට එුර
වුු අරහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන 8,590ක් ශරහ තිසශඵනහ. අරහබඹ
රුපිඹල් බිලිඹන 8යි. ගිඹ අවුරුේශේ අරහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 2යි.
ශම් ශොශවොභද ශම් තයම් අරහබ යන්ශන් කිඹන එයි අඳට
තිසශඵන ප්රාධහන ප්රාලසනඹ. ආඹතනඹක් හිතහ භතහභ ඳහඩු ශශොත්
මි ශනත් ක්රනභඹක් නළවළ ශභශවභ ඳහඩු යන්න. අවුරුේදට
භහ 12යි. ඒ භහ 12 ඇුරශත ශම් තයම් ඳහඩු යන්න නම් ළඩ
පිිතශශක් තිසශඵන්නභ ඕනෆ. එශවභ ඳහඩු යන තත්ත්ඹ
ඇුරශශේ 2010 දී එුරභන්රහශප අධ3ක් භණ්ඩරශේ වඹ ශදනකුට
රළබුණහ රුපිඹල් 49,93,575ක්. ඒ ප්රාභහණඹ ඒ අඹ ශඵදහ ත්තහ
දීභනහ වළටිඹට. අධ3ක් භණ්ඩරඹට හර්ෂි ශන
ඳහරිශ්ර.මිශේ නම් අණ්ඩ ර්ධනඹක් තිසශඵනහ. ඒ 2010 දී
රුපිඹල් 49,93,075යි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, 2011 දී ඒ
ප්රාභහණඹ රුපිඹල් 112,44,991යි. ඒ කිඹන්ශන්, 2010 රුපිඹල්
මිලිඹන 4ක් ව ප්රාභහණඹ 2011 රුපිඹල් මිලිඹන 11ක් ය ශන
තිසශඵනහ කිඹන එයි. එ ඳහයට ශොශවොභද ඒ තයම් ළඩි
වුශණ්? ඒත් ශඵදහ න්නහ. අධ3ක්රු, ඒ ඳත් න අඹ ශඵදහ
න්නහ. වළඵළයි ආඹතනඹ ඳහඩු යරහ තිසශඵනහ. ඒ ඳහඩු යපු
ප්රාභහණඹ ශොඳභණද? ඒ අඹශප 2010-2012 3හඳහරි වර්ධන
ළරළසභට අනු ගුන් භනහන්ත 13ක් දක්හ ළඩි ය ළනීභට
ළරසුම් ශත් ඇත්තටභ ළඩි ශරහ තිසශඵන්ශන් ගුන්
භනහන්ත 3යි. දවුරන ුරනකිනුයි ළඩි න්ශන්. ගුන් භනහන්ත
13ක් ළරසුම් යනහ. නමුත් 3යි ළඩි න්ශන්. වළඵළයි රුපිඹල්
49,00,000 තිසබුු අධ3ක්රුන්ශප දීභනහ රුපිඹල් රක් 112ක්
දක්හ ළඩි ය න්නහ. ආඹතනඹට ඳහඩු ශනහ ර්ඹට
ශෝටි ණනින්. ර්ඹට රුපිඹල් බිලිඹන 2ක් ඳහඩු ශනහ.
වළඵළයි අධ3ක්රුන් ශඵදහවදහ න්නහ ශේල් ළඩි ය
න්නහ. ගුන් භන් ඹෆභ ශශේ ශතත් අධ3ක්රුන්ශප
ඹෆභ නම් ඉවිතන්භ ගිහින් තිසශඵනහ. ශඵදහවදහ ළනීම් ඉවිතන්භ
සිේධ ශරහ තිසශඵනහ.
ප්රාලසනඹ ශරහ තිසශඵන්ශන් ශභොක්ද? ශම්හ අශේ යශට්
ම්ඳත්, අශේ ජනතහශප ම්ඳත්. ශම් ශඳෞේලි භහභක්
වුණහ නම් භභ ථහ යන්ශන් නළවළ. එශවභ නම් ශම් ශභතළන
භහතතහක් ශනොශයි. යජශේ මුදලින් නඩත්ුර න ආඹතනඹ අද
විනහල න තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිසශඵනහ. අරහබඹ රුපිඹල්
බිලිඹන 8යි. නමුත් එුරභන්රහශප ශඵදහවදහ ළනීභ ඉවශ ගිහින්
තිසශඵනහ. ශම් ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීදුරභනි. විශලේශඹන්, එහි ප්රාධහන විධහඹ නිරධහරිුරභහ
භහඹට රඵන ඳහරිශතෝෂිඹ රුපිඹල් රක් 5යි. භට ආයවික ව
වළටිඹට, ශඳොදු 3හඳහය පිිතඵ හය බහශේදීභ අඳ දළන ත්
ඳරිදි හයණඹ එශේයි. එුරභහ මිහින් රවහ එශනුත් රුපිඹල්
රක් ඳවක් න්නහ. ඒ හශපභ ශ්රීය රන්න් ආඹතනශඹනුත්
රක් ඳවක් න්නහ. එතශොට භහඹට රුපිඹල් රක් 10යි.
ඒ ආඹතනඹ දියුු ශරහ, ඉතහ විලහර තයහරි තත්ත්ඹට
ඳත් ශනහ නම් භක් නළවළ. එුරභන්රහට තිසශඵන දළනුභ
ශභොක් වුණත් ඒ දළනුශභන් ප්රාශඹෝජනඹක් ළශනන්ශන් නළවළ.
භහ හිතන්ශන් නළවළ ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ ඇභතිසයඹකුට භහඹට
රුපිඹල් රක් 10 දීභනහක් වම්ඵ ශනහ කිඹරහ. නමුත් ඊට
ඩහ ශේල් රළශඵන අඹ ඉන්නහ. භභ ආයහධනහ යනහ ශම්
ආණ්ඩු ඳක්ශේ ඉන්න ඇභතිසරුන්ටත්, ශඳොදු 3හඳහය පිිතඵ
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හය බහට එන්න, ඇවිත් නිරීක්ණ භට්ටමින් වරි ඵරන්න
කිඹරහ. ශභොද, භවරු හිතහ ශන ඉන්නහ ශම් යශට්
ඇභතිසරුන් තභයි ළඩිශඹන්භ දීභනහ රඵන්ශන් කිඹරහ.
ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ ෆභ එ තභයි ඉවශභ මිර කිඹරහ. ඵරහ ශන
ඹන ශොට එශවභත් නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ශඳොදු
3හඳහය පිිතඵ හය බහට ඇවිල්රහ ඵළලුශොත්
ඇභතිසරුන්ටත් ඩහ ඉවිතන් භහඹට රුපිඹල් රක් 10, 12
න්නහ, ඊටත් ඩහ ළඩිශඹන් න්නහ නිරධහරිනුත් ඉන්නහ.

රු පිඹවය ජඹයත්න භවතහ (සිවිල් ගුන් ශේහ
අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு தறங்க ஜத்ண - சறறல் றரணச் ரசககள்
அகச்சர்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne - Minister of Civil Aviation)

රු භන්ත්රීදුරභහ, එුරභහ මිහින් රවහ එශන් විතයයි න්ශන්.
ශ්රීය රවන් ආඹතනශඹන් අයශන නළවළ. අශනක් එ, ඔඵුරභහ
කිඹපු ආහයඹ ළයදියි. 2011-2012 අශේ අරහබඹ රුපිඹල්
බිලිඹන 1.9යි. රුපිඹල් බිලිඹන 8ක් ශරහ නළවළ. ඔඵුරභහ කිඹපු
එ ළයදියි. ඒ නිළයදි යන්න.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

රු ඇභතිසුරභනි, රුපිඹල් බිලිඹන 8 කිඹන්ශන් accumulated
loss එයි. Accumulated loss එ කිඹන්ශන් එුර ව අඹයි.

රු පිඹවය ජඹයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு தறங்க ஜத்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

නළවළ, නළවළ. ළයදි භත ශදන්න එඳහ.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ කිඹන්ශන් රු ඇභතිසුරභහ ශභන්න ශම්යි. ඔඵුරභහ ඒ
ළන කිඹපු හින්දහ භහ කිඹන්නම්. 2007-2008 අරහබඹ රුපිඹල්
බිලිඹන 3යි. 2008-2009 අරහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 1.3යි. 20092010 අරහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 1.2යි. 2010-2011 අරහබඹ
රුපිඹල් බිලිඹන දලභ 9යි; එනම් මිලිඹන 940යි. 2011-2012
අරහබඹ රුපිඹල් බිලිඹන 1.9යි. ඒ ටිශක් -ඒ කිඹන්ශන් ය ඳව
- ඔක්ශෝභ එුරයි භහ කිඹන්ශන්. රු ඇභතිසුරභනි, ඒට
කිඹනහ මුච්ිකත අරහබඹ කිඹරහ. ඔඵුරභන්රහ අවුරුදු ඳවදීභ
ශම් ආඹතනඹට යපු ඹවඳත, ඒ කිඹන්ශන් මුච්ිකත අරහබඹ
ත්ශතොත් අවුරුදු ඳවදී රුපිඹල් බිලිඹන 8.5යි. භභ ශනොශයි,
විණහධිඳතිසුරභහයි ශභශවභ කිඹන්ශන්. විණහධිඳතිසුරභහ
කිඹපු එ භභ ඉදිරිඳත් යනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි,
විඹඹ බහය ඇභතිසුරභහ වළටිඹට එුරභහට ශම් ළන තදුයටත් දළන
න්න භභ ශම් ලිඹවිල්ර ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ බහත* යනහ.
ඇයි ශදවි වහමුදුරුශන්, ශම් තයම් විනහලඹක් යරහ ඒ
ශත්ශයන්ශන්ත් නළත්නම් ඒ ඊටත් ඩහ විනහලඹක් ශන්.
විනහලඹක් ශන එ දයහ න්න පුළුන්. විනහලඹ ඒ විඹ බහය
ඇභතිසරුන්ට දළශනන්ශන් නළත්නම් ඒ ඊට ඩහ අඳයහධඹක්. ඒ
නිහ භභ එඹ ඇභතිසුරභහශපත් භුර ප්රාශඹෝජනඹ වහ බහත
ශහ.

රු පිඹවය ජඹයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு தறங்க ஜத்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

රු භන්ත්රීදුරභහ,-

———————————* ලිඹවිල්ර ඉදිරිඳත් ශනොයන රදී.
ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன.
Document not tendered.
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශටි හරඹක් තිසශඵන්ශන් රු ඇභතිසුරභහ.
ඊශඟට භභ රු ළවිලි ර්භහන්ත ඇභතිසුරභහශප ඳළත්තට
ශඹොමු ශනහ. රු ඇභතිසුරභනි, ශඹෝජනහ කීඳඹක් තිසශඵන්ශන්.
ප්රාධහනභ ශදඹ තභයි, ශම් යශට් අපි භහඹට දස 25ක් ළඩ
ශශෝතිසන් ඒ ළඩ යන අඹට භහසි ළටුඳක් වම්ඵ ශනහ
කිඹන එ. රු ඇභතිසුරභනි, ුර ම්රුන් අභ ලශඹන්
භහඹට දස 20ට ළඩිශඹන් ළඩ යනහ. දස 25, 30 ළඩ
යන අඹත් ඉන්නහ. වළඵළයි ුර ම්රුහට විතයක් භහසි
ළටුඳක් වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ.
දළන් අශේ ඳශමුන ශඹෝජනහ ශභඹයි. ළවිලි ර්භහන්ත
ඇභතිසුරභනි, ඔඵුරභහ ශභභ හයණඹ රහ ඵරන්න. ඔඵුරභහශප
ජීවිත හරඹ ුරශ යන ශරොකුභ පුණ3 ර්භඹ වළටිඹට ශම්
ටයුත්ත රන්න. අඩු තයමින් ුර ම්රුන්ට භහසි
ළටුඳක් ශඹෝජනහ යන්න. ශභොද, ඒ අයිතිසඹ ඒ අඹට නළත්ශත්
ඇයි? අශනක් වළශභෝටභ තිසශඵන අයිතිසඹක්. ඒ අඹට ඒ අයිතිසඹ
ශදන්න රු ළවිලි ර්භහන්ත අභහත3ුරභහ භළදිවත් න්න කිඹරහ
අපි ඉල්ව භක් යනහ. වදනි ළටුඳ ශනොශයි, ඒ අඹට භහසි
ළටුඳක් ශදන්න.
ඊශඟට ළවිලි භහම් ළන ඵරමු. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අපි
රු ඇභතිසුරභහත් එක් ශඳෞේලිත් ථහ ය තිසශඵනහ. වළභ
තිසසශේභ කිඹනහ, "ුර ඳහඩු රඵනහ" කිඹරහ. ඳහඩු රඵන
ආඹතන වළටිඹට ශන් ශම්හ නම් ය තිසශඵන්ශන්. වළඵළයි ශම්හ
ශොශමට ශනහහට ඳසශේ, ශම් ළවිලි භහම්ර සිඹල්රභ
එුර ශහට ඳසශේ ශරොකු ළවිලි භහභ වළභ දහභ රහබ
රඵනහ. එතශොට ඔඵුරභහ ශවොඹන්න, ත්ත තිසශඹේදී ඳහඩු
රඵන ුර භහභ, භහම් මවඹ එුර වුණහට ඳසශේ ශභොද
ශම් රහබ රඵන්ශන් කිඹරහ. ඒ නිහ භභ ඔඵුරභහට ශඹෝජනහක්
යනහ රු ළවිලි ර්භහන්ත ඇභතිසුරභනි, ශම් ළවිලි
භහම්ර ගිුම් සිඹල්රක්භ යහජ3 විණනඹට ඹටත් යන්න
කිඹරහ. ශම්හට යහජ3 විණනඹක් සිේධ ශන්න ඕනෆ.
ඔඵුරභහ විශලේශඹන්භ විවිධ යටර 3හඳහයරට යහජ3
භළදිවත් වීශභන් යන ඵරඳෆම් ළන දන්නහ ශශනක්. ශම්හ
යහජ3 ුර ආඹතන. ශම්හ යහජ3 ශේශඳොශ. ශම් ඉඩම්ර
ශෝල්ඩන් අයිතිසඹ තිසශඵන්ශන් යජඹට. ඒ නිහ යහජ3 ුර වළටිඹට
රරහ ශම් හශප ගිුම්ර යජඹට රළශඵන්න ඕනෆ බහයඹක්
තිසශඵනහ. යජශේ බහයඹ වවනහ රු ඇභතිසුරභහ. ගිුම් ශදක්
වදනහ. ගිුම් ශදක් ශම්ශක් තිසශඵනහ, ඉතහ ඳළවළදිලි. ඒ
නිහ භභ ඔඵුරභහශන් විශලේ ඉල්ව භක් යනහ, යජශේ
විණනඹට ඹම් තහක් ශවෝ, නිරීක්ණ භට්ටමින් ශවෝ ශම් ුර
භහම්ර ගිුම් රක් යන්න කිඹරහ. භභ හිතනහ, ඒ
ඔඵුරභහශප අධහනඹට නියි කිඹරහ.
ුරරට ප්රාධහන ලශඹන් ඵරඳහන ප්රාලසනඹක් තභයි රු
ඇභතිසුරභනි, නළත හට ශන මුදල් ප්රාභහණඹ. ඇත්තටභ ශම්
මුදර භදි. භභ ශොශම දිසත්රිගක්ඹ නිශඹෝජනඹ යන්ශන්;
අවිසහශේල්ර ඳළත්ශතත් ශත් ුර තිසශඵනහ. භභ ඒ අර්ථශඹන්
ශනොශයි කිඹන්ශන්. ශම් යට පුයහභ තිසශඵන ප්රාධහන ප්රාලසනඹක්.
අද නළත හට ශන මුදල් ප්රාභහණඹ හභහන3ශඹන්
ත්ශතොත් එශවභ රුපිඹල් රක් ුරනක් විතය ශනහ. නමුත්
ඇත්තටභ ඒ වහ රුපිඹල් රක් 15ක් විතය අල3 ශනහ. ඒ
නිහ භභ ඔඵුරභහශන් ඉල්ව භක් යනහ, නළත හට ඹන
විඹදමින් අඩු තයමින් සිඹඹට 60ක්ත් ඒ අඹට ශන වළටිඹට
ටයුුර යන්න කිඹරහ.
එහිදී ඵරඳහන ප්රාලසනඹක් තිසශඵනහ. මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීදුරභහත් ශම් ළන ථහ ශහ, භභ අවශන සිටිඹහ. ශභොද,
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ඔඵුරභන්රහ අඹ ශ ශස ඵේද ළන ඵරමු. ඇත්තටභ කිඹනහ
නම් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීද ඹන්ත රුණහතිසර භළතිසුරභහත්
දන්නහ, ශස අයමුදර දළන් ශොස ශරහ තිසශඵන්ශන් කිඹරහ.
ශස අයමුදර දළන් ඇත්තටභ ශොස ශන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ
තිසශඵන්ශන්. ශභොද, ශම් දළන් ශත් භණ්ඩරශේ අයමුදරක්
ශනොශයි. අඹ ළඹ ථහශේ නම් තිසබුශණ් රු ඇභතිසුරභනි, ශත්
භණ්ඩරශේ අයමුදරක් වළටිඹට. ළවිලි ර්භහන්ත ඇභතිසුරභහට
ශම් ළන විතත ශම් රු බහ ර්බශේ කිඹන්න ඵළවළයි කිඹරහ
භට හිශතනහ.
නමුත් ඇත්ත ශේ තභයි, ශම් මුදර දළන් බහණ්ඩහහයඹ වයවහ
ගිහිල්රහයි එන්ශන්. බහණ්ඩහහයඹ වයවහ ඹන ශොට ශම්ශන්
බහඹක් වළශරනහ. ශඵොශවෝ ශරහට තිසශඵන ප්රාලසනඹක් තභයි,
ශස අයමුදශල් මුදල් බහණ්ඩහහයශඹන් රළශඵන්ශන් නළවළයි
කිඹන හයණඹ. ශදවි වහමුදුරුශන්! අඳට ශත්ශයන්ශන් නළත්ශත්
ග්රී සිඹටත් ඵළඳුම්යරට ල්ලි ශදන බහණ්ඩහහයඹ, ග්රී 
ඵළඳුම්යරත් මුදල් ආශඹෝජනඹ යන බහණ්ඩහහයඹ ශම් ශත්
අයමුදශල් ශොච්චම් මුදරට ශභොක්ද යන්ශන් කිඹන එයි.
ඇයි ඒ ශස අයමුදර වරිඹට ශදන්න ඵළරි? අය "ශදයිඹන්ශප ශේ
ශදයිඹන්ට, සීර්ශප ශේ සීර්ට" කිඹරහ කිඹභනක් තිසශඵනහ
හශප ශම් ශත් අයමුදශල් මුදල් ශන්. ඉතිසන් ශම් ශත් අයමුදශල්
මුදල් ශත් අයමුදරට න්නශෝ.

රු භහින්ද භයසිවව භවතහ
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

රු භන්ත්රීදුරභහ-

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඇභතිසුරභනි, ඔඵුරභහට ශම් ශරහශේභ කිඹන්න පුළුන් නම්
ශවොයි. එතශොට භභ ඔඵුරභහට ඉඩ දුන්නත් ඳහඩුක් නළවළ.

රු භහින්ද භයසිවව භවතහ
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

දළන් තරතහ අුරශෝයර භන්ත්රීදුරමිඹ ථහ ශශේ 3.50 ශස
එ ළන. එඹ ශස එක් වළටිඹට ශනොශයි අපි රන්ශන්.
Levy එක් වළටිඹට. ඔඵුරභහ ථහ යන්ශන් ශස එ ළන.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔේ, ශස අයමුදර.

රු භහින්ද භයසිවව භවතහ
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ශස එ කිඹන්ශන් හරඹක් තිසසශේ ක්රිුඹහත්භ න ඵේදක්.
ශම් මුදරට ඩහ 10 ගුණඹ, 15 ගුණඹ මුදරක්
බහණ්ඩහහයශඹන් ළවිලි ක්ශේත්රාශේ විවිධ ආඹතනරට ශදනහ.
[ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භභ ඒ ළන කිඹන්නම්.
උදහවයණඹක් වළටිඹට අපි ශඳොශවොය වනහධහයඹ නිමු. රුපිඹල්
බිලිඹන 5.8ක් ශඳොශවොය වනහධහයඹට ඳභණක් යජශඹන් විඹදම්
යනහ. නළත හට, අලුත් හට ආදී ශම් සිඹල්රක්භ
ත්තහභ ශස එශන් -

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඵන්දුර theory එ ශනොශයි ශන්.
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රු භහින්ද භයසිවව භවතහ
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

නළවළ, නළවළ.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අධ3හඳනඹට ශදභේපිශඹෝ විඹදම් යන මුදල් අධ3හඳනශේ
මුදල් කිඹන එ-

රු භහින්ද භයසිවව භවතහ
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ශම් භහින්ද භයසිවවශප theory එ.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශම් භහින්ද භයසිවවශප theory එ?

රු භහින්ද භයසිවව භවතහ
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ශවොට අව න්න. භභ ශන අඹශප theories දභන්ශන් නළවළ
ශන්. ඔඵුරභහට ඕනෆ නම් අපි ශඳන්න්නම්, ශත් ක්ශේත්රාශඹන්
ශස ඵේද වළටිඹට ශභච්චය ණනක් රළශඵනහඹ, ශභච්චය
ණනක් අපි විඹදම් යනහඹ කිඹන හයණඹ. අපි ඊට ඩහ 10,
15 ගුණඹක් ළවිලි ක්ශේත්රාඹ ශනුශන් විඹදම් යනහ කිඹන
එ භභ  කීශභන් කිඹන්න ළභළතිසයි.
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ඔක්ශොභ නඟින නිහ නිසඳහදන පිරිළඹ ම්ඵන්ධ ප්රාලසනඹත්
ඵයඳතශ තිසශඵනහ. දළන් ුර ම්රුශෝ ළනත් අපි ථහ
යනහ. අශේ තත්තීඹ මිතිසර අඹත් භවය විට ුර
ම්රුශෝ ළන ථහ යනහ.
රු ඇභතිසුරභනි, ඒ හශපභ තභයි ශභොකුත් අයිතිසහසිම්
නළතිස ුර හර්ඹ භණ්ඩරර විලහර පිරික් ඉන්නහ. ඒ
අඹශපත් ඹම් ළටලු ණනහක් තිසශඵනහ. අශේ නවීන්
දිහනහඹ ඇභතිසුරභහ දන්නහ ඇතිස, ුර හර්ඹ භණ්ඩරර
ඉන්න අඹට ඳර්චස 10ත් අයිතිසඹක් නළතිස ඵ. ඒ ශනුශන්
ඹම් ක්රනභඹක් වදන්න ශනහ. ශභොද, ඒ අඹත් ශම් ක්ශේත්රාශේභ
ශොටක්. ඒ අඹ නළතිස ශම් ක්ශේත්රාඹ ශනිඹන්න ඵළවළ. ඒ
හයණඹ පිිතඵත් ඔඵුරභහශප අධහනඹ විශලේශඹන් භහ
ශඹොමු යනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, අශේ ශජොන්සටන් ඇභතිසුරභහ
ඳහර්ලිශම්න්ුර ඳරිශ්ර.ශේ, ශම් වඬ ඇශවන භහනශේ ශොශවේ වරි
ඇතළයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. එුරභහ ඳසු ගිඹ හරශේ
ශරොකු ලබ්ද යරහ, ශරොකු ඵරඳෆභකුත් යරහ තභයි ශම් "ගුරු
ශදය" කිඹන ආඹතනඹ මුඳහය අභහත3හවලඹ ඹටතට ත්ශත්.
"ගුරු ශදය" කිඹන්ශන් ගුරුරුන්ට වන ඳදනමින් ණඹ ශදන
සථහනඹක්; මිතිස 3හඳහයඹක්. ශභඹ මුඳහය අභහත3හවලඹ
ඹටශත්යි තිසශඵන්ශන්. අපි පිිතන්නහ, ඳසු ගිඹ හරශේ ජනතහ
විමුක්තිස ශඳයමුශණ් අශේ තත්තීඹ මිතිස භළදිවත් වීශභන් ඹම්
ඳහරනඹක් ඇතිස ශභඹ ශන ගිඹහඹ කිඹන හයණඹ. එතළන දී
ප්රාධහන ලශඹන්භ අපි කිඹන්ශන් ගුරු ශදය භළදිවත් න ශොට -

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Presiding Member)

ඔඵුරභහට ත මිනිත්ුරයි තිසශඵන්ශන්.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ භහින්ද භයසිවව theory එ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, භභ කිඹන්ශන් ශම්යි. ශන
ශේල් එුර ශරහ රළශඵන එ ශවොයි. ශන ශේල්
රළශඵනහ නම් ඒත් නිමු. නමුත් ශස අයමුදරක් කිඹන එශක්
අර්ථඹ -ශත්රුභ- තභයි ඒ අයමුදර වදන්ශන් නිලසිකත හයණඹට
කිඹන එ. අඳට තිසශඵන ප්රාලසනඹ ශභඹයි. ඔඵුරභහභ කිඹන
විධිඹට ශන ශොඩක් ශේල් බහණ්ඩහහයශඹන් ශදනහ නම් ඒ
ශස අයමුදශල් මුදර ඒට ශදන්න කිඹන්න. එච්චයයි යන්න
තිසශඵන්ශන්. ඒ අභහත3හවල භට්ටමින් ථහ යරහ ශබ්යහ න්න.
එශවභ නළතිස අය අධ3හඳනඹට ශදභේපිශඹෝ විඹදම් යන ඒහ
ඔක්ශෝභ අධ3හඳනඹට කිඹරහ න්නහ හශප ඔඵුරභහත්
ටයුුර යන්න එඳහ කිඹන ඉල්ව භ යනහ.
රු ඇභතිසුරභනි, ඔඵුරභහ ශඳොශවොය ළන ථහ ශහ.
ශඳොශවොයර ප්රාලසනඹකුත් දළන් තිසශඵනහ. දළන් තිසශඵන ශඳොශවොය
ඇත්තටභ ප්රාමිතිසශඹන් ශතොයයි. ප්රාමිතිසඹ අඩු නිහ හ යන අඹට
ශඳොශවොයරට ත ටික් එුර යරහ වන්න දළන් සිේධ ශරහ
තිසශඵනහ. දළන් ඒහ ශඳෞේලි ඩල්ලින් න්න ශනහ.
දළන් අශේ ම් ඳශහත්ර එශවභ ඒහ තිසශඵනහ. හල්ර
ඳළත්ශත්ත් තිසශඵනහ. ශදනිඹහඹ ඳළත්ශත්ත් තිසශඵනහ. ඒ අනු ඒ
ශඳොශවොය ටිට තත් ටික් එුර යන්න ඕනෆ. ත ශඳොශවොය
මිටි ශද, ුරනක් ඊට ඩහ ණනක් දීරහ පිටින් න්න ශනහ.
ශඳොශවොය ශම් යරහ ළහුශොත් තභයි දළන් ශත් වට
දළශනන්ශන්. වනහධහයඹ ශවොයි. වළඵළයි ප්රාමිතිසඹත් වන
භට්ටභටභ තිසශඵනහ නම් තභයි ඒශක් ටිනහභ තිසශඵන්ශන්.
රු ඇභතිසුරභනි, ඊශඟට තිසශඵන ප්රාධහන ප්රාලසනඹක් තභයි
නිසඳහදන පිරිළඹ පිිතඵ ප්රාලසනඹ. ඇත්තටභ ඒ දළන් ඵයඳතශ
ප්රාලසනඹක් ශරහ තිසශඵනහ. රයිට් බිර නඟිනහ. අයහ, ශම්හ

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

භභ විනහඩිශඹන් ඉය යනහ.
රුපිඹල් මිලිඹන 450 විතය ණඹ තිසබුණහ. ඒ ණඹ ඔක්ශොභ
පිඹරහ, ගුරුරුන්ශප ණඹ ශඳෝලිභ නත්රහ, රුපිඹල් මිලිඹන
500 තළන්ඳුරක් -රහබඹක්- තිසශඹේදී තභයි ශජොන්සටන්
ඇභතිසුරභහ ශම් ආඹතනඹ ඵහය ත්ශත්. ඵහය ත්ශත් නළවළ, උදුයහ
ත්තහ. නමුත් දළන් ශරහ තිසශඵන්ශන් ශභොක්ද? ණඹ ශඳොලිඹ
ම්පර්ණශඹන් අපි අන් ශහට අද න ශොට භවජන
ඵළවකුශේ තිසබුු සථහය තළන්ඳුර - fixed deposit එ - ඉය
යරහයි තිසශඵන්ශන්. අද නළත තහක් ගුරුරුන් ණඹ
ශඳෝලිම්ර ඉන්නහ. ඳශහත් හර්ඹහර වඹ විශලේශඹන්
ෆල්ශල් හර්ඹහරඹ අද ළශවන භට්ටභට ඳතසශරහ තිසශඵනහ.
දිසත්රිගක් හර්ඹහරඹ අද ඵළවකුශේ ණඹ භතයි දුන්ශන්. අද OD එ
ළඩිශරහ තිසශඵනහ. ගුරුරුන්ට දළන් applications අනු
ශඳෝලිශම් ඉන්න සිේධ ශරහ තිසශඵනහ. ශම් ආඹතනඹ ඵයඳතශ
ආහයශඹන් හඵහසිනිඹහ යරහ තිසශඵනහ. භවහ දළළන්ත,
රුපිඹල් මිලිඹන 500 අයමුදරක් තිසබුු එක්, ඒ අයමුදර ණඹ
ශරහ තිසබිරහ නළත ශොඩ දහ ත්ත එ අද ම්පර්ණශඹන්භ භව
බහ අනුභළතිසඹ නළතිස විනහල යරහ, ගුරුරුන්ට ණඹ ශදන
ආඹතනඹක් ශනොශයි, ගුරුරුන් ණඹ යන ආඹතනඹක්
ඵට ඳත් යරහ තිසශඵනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීදුරභහ, දළන් අන් යන්න.
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රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භවතහ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

භහ අන් යන්නම්.
විශලේශඹන්භ භහ හයණහ කීඳඹක් විතයයි භුර ශශේ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, භහ නළතත් යක් අධහයණඹ
යනහ, ශම් අභහත3හවල එ හය බහට ත්ශත්
ශනොළදත් අභහත3හවල නිහ ශනොශයි, හරඹ ඉතිසරි ය න්නයි
කිඹන එ. වළඵළයි අද ශම් අභහත3හවලරට කුඩම්භහශප
ළරකිල්ර රළශඵන භට්ටභට ඳත් ය තිසශඵන නිහ ඉතහ අබහ3
ම්ඳන්න තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිසශඵනහ. ඒ තත්ත්ඹ ඉත්
යන්න භළදිවත් ශන්න රු ඇභතිසුරභන්රහ වළභ ශදනහටභ
වළකිඹහ රළශබ්හ කිඹහ ප්රාහර්ථනහ යනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සුරතිසයි.
[தற.த. 1.37]

රු ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ

(ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப,
தரறகுலவுக்கு
ஆற்தப்தடுத்ப்தட்ட
22
அகச்சுக்கள்
சம்தந்ப்தட்ட றடங்கள் குலறகனறல் றரறக்கப்தட்டுக்
தகரண்டிதக்கறன்ந ரகபறல் ணக்கும் உகரற்தற்குச்
சந்ர்ப்தம்
தகரடுத்ற்கரக
உங்கலக்கு
ன்நற
தரறறக்கறன்ரநன். ததலிர ரட்டத்கப் தறறறறத்
துப்தடுத்தும் உதப்தறணர் ன்ந ககறரன ங்கலகட
க்ககபப்
தததம்தரலும்
தரறக்கறன்ந
றடங்கலடன்
சம்தந்ப்தட்ட தததந்ரரட்டக் ககத்தரறல் அகச்சு,
கரற, கரற அதறறதத்ற அகச்சு, தரறல், தரறல்
உநவுகள் அகச்சு, தகுசண ஊடக, கல் அகச்சு
ஆகறக
சம்தந்ரக
ன்தகட
கதத்துக்ககப
தொன்கப்தற்கு றர்தரர்க்கறன்ரநன்.
2011ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்ட தொன்
தரறவுக்கக, 2012ஆம் ஆண்டில் தததந்ரரட்டப்
தகுறகபறல் நத்ர 25,000 க்கர் தறரறடப்தடர கரறகள்
அசரங்கத்ரல்
அகடரபம்
கரப்தட்டது.
அந்க்
கரறககப 12,500 தணரபறகலக்குப் தறர் தசய்ற்கரகப்
தகறர்ந்பறக்க
உத்ரசறக்கப்தட்டிதப்தரக
2013ஆம்
ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்டப் தறரகறல்
குநறப்தறடப்தட்டிதக்கறநது. ரரட்டப்தகுறகபறரன இகபஞர்த்றகள் தததம்தரலும் தரறனற்த இதக்கறன்ந றகனக
கரப்தடுகறன்நது.
ணர,
இவ்ரநரக
கரறகள்
தகறர்ந்பறக்கப்தடுகறன்நததரலது, அக்கரறக அண்றத்
இடங்கபறல் சறக்கறன்ந தரறனற்நறதக்கும் இகபஞர்த்றககபத்ம் அல்னது ரனறகரக ரகன தசய்
றதப்ததொள்ப இகபஞர்-த்றககபத்ம் கதத்றற்தகரண்டு
அர்கலகட
ததரதபரரத்க
ரம்தடுத்துற்கு
இகணப் தன்தடுத்துரத ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநரம்.
இன்த தததந்ரரட்டப் தகுறகபறரன, அச கரற
(உகடக லபப்ததநல்) சட்டம் கடதொகநப்தடுத்ப்தட்டு
தகறன்நது. இந்ச் சட்டத்றன் தறரண ரரக்கம் அச
கரறகபறல் ரது அங்கலகரறன்நறக் குடிறதந்ரல்
அர்ககப தபறரற்தரகும். ஆணரல், கனகப்
தகுறகபறரன நத்ர 30 - 35 தடங்கபரகச் தசய்கக
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தண்ப்தட்டு
ந்
க்கபறன்
கரறகள்,
அந்ச்
சட்டத்றகணப்
தன்தடுத்ற
அறரரகப்
தநறக்கப்
தட்டிதக்கறன்நண; அற்கரண உரங்கள் இதக்கறன்நண.
இங்ரக தததந்ரரட்டக் ககத்தரறல் அகச்சர் அர்கலம்
இதக்கறன்நரர். தகப அகச்சர் அர்கள் இர்கள்லது
கரறசகணதகரண்டு அந் டடிக்ககக றதத்துரரணரல்
ரங்கள் ன்தர ன்நறத்கடர்கபரக இதப்ரதரம்.
றர்கரனத்றல் இவ்ரநரண சம்தங்கள் ற்தடரறதக்க
டடிக்கக
டுக்க
ரண்டுதணவும்
ரகட்டுக்
தகரள்கறன்ரநரம்.
எத ணறன் சறநப்தரக ரழ்ற்கு அதக்குச் தசரந்
வீடு அசறம். தசரந் வீடுககப அகப்தற்குக் கரறகள்
றக அத்றரசறரக இதக்கறன்நண. 2006ஆம் ஆண்டு
தைள்பறறதத்றன்தடி தொல ரட்டிலும் 86.8 சவீரரணரர்
தசரந் வீடுககபக் தகரண்டர்கபரக இதந்றதக்கறன்நணர்.
அறல் கர்ப்தைநங்கபறல் 80.3 வீரரணரதம் கறரப்
தைநங்கபறல் 92 வீரரணரதம் ரரட்டப்தகுறகபறரன ததம்
23 வீரரணரதம்ரன் தசரந் வீடு உகடர்கபரக
கரப்தடுகறன்நணர். அந் 23 சவீரரணரதக்கும் ரசற
வீடகப்தை அறகரசகத தோனரக லண்டகரன கடன்
அடிப்தகடறல் ததற்ந வீட்டுக் குடிறதப்தை சறகரப
கரப்தடுகறன்நண. ரரட்டப்தைந க்கலக்கு வீட்டுதற வீட்டுரறக ன்த இதந்ரலும்கூட அது கடதக்குட்தட்டரக
இதப்தணரல் அர்கலக்கு சறக்கல் இதக்கறன்நது. இந்ற
அசரங்கம் நத்ர 5,000 வீடுககப ரரட்டப்தகுறகபறரன
அகப்தற்கு
எத
சந்ர்ப்தத்க
ங்கறறதப்தது
உங்கலக்குத் தரறத்ம். இற்கரக இந்ற அசரங்கம்
நத்ர 9 றல்லின் தௐதரய் றறக எதுக்கறறதக்கறநது.
இந்
றற
கடந்
இண்டு
தடங்கபரகப்
தன்
தடுத்ப்தடரறதப்தற்குப் தறரண கரம், கரறககப
அகடரபம் கண்டு வீடுககப அகப்தற்கு அதற
தகரடுக்கரல் இதப்தரகும். ணர, இந் றடத்றரன
தததந்ரரட்டக் ககத்தரறல் அகச்சர் அர்கலம் கரற,
கரற அதறறதத்ற அகச்சர் அர்கலம் சம்தந்ப்தட்ட
அறகரரறகலக்கு உரற அநறவுதத்ல்ககப ங்கற, நத்ர
200 தடங்கபரக ங்கலகட உகப்தறன்தோனம் இந்
ரட்டிகண பம்ததநச் தசய் ம்தொகட க்ககப வீட்டுச்
தசரந்க்கரர்கபரக்கற அர்ககபத்ம் எத ரகரறகரண
ரழ்வுக்கு இட்டுச்தசல்ன டடிக்ககககப ரற்தகரள்ப
ரண்டுதணக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
இன்த
தறரந்ற
தொகரகத்து
தததந்ரரட்டக்
கம்தணறகள் ங்கபறன் அறகரத்றற்குட்தட்ட ரரட்டங்கபறல்
சறக்கும் தரறனரபர்கபறன் சதோக னன்தைரற ரகனத்
றட்டங்கபறல் ந்ற அக்ககநத்ம் தகரண்டரகத் தரற
றல்கன. தததம்தரலும் அர்கள் இனரதத்க ட்டும்
குநறரகக்தகரண்டு தசற்தடுகறன்நரர்கள். இன்த ரரட்டப்
தகுறகபற்ல் தரககள், குடிறதப்தைக்கள், சுகரர சறகள்,
சதோக ரம்தரட்டு சறகள் ண தனற்கந ரங்கள்
தசய்துதகரண்டிதந்ரலும் தததந்ரரட்டக் கம்தணறகள் இது
அசறல்ரறகபறன்
ரகனதன்த
அற்கந
ம்
த்றறரனர ள்பறறடுகறன்நண. அர்கள் ங்கலகட
இனரதத்கக் குநறரகக் தகரண்டிதப்தணரல் அந் க்கபறன்
ரழ்க்கக றகனரணது சதோக ரம்தரட்டுச் சறக்கல்கலக்கு
உள்பரகறறதக்கறன்நது. ணர, ரரட்டப் தகுறகபறல்
றர்கரனத்றல் தசய்ப்தடுகறன்ந சகன அதறறதத்றகபறலும் அது உட்கட்டகப்தை சறரக இதக்கனரம் அல்னது சதோக
ரம்தரட்டு சறரக இதக்கனரம் - தததந்ரரட்டக்
கம்தணறகள் ரர எத றறல் ங்கபறன் றரரண
தங்கபறப்கதச் தசய்ற்கு லங்கள் ஆண தசய் ரண்டும்.
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இன்த இந் ரட்டில் அணர்த் தொகரகத்து அகச்சு 24
ற ரதொம் ரர் றகனறல் இதக்கரண்டி என்நரகும்.
அணர்த்ங்கள் ப்ரதரது இடம்தததம் ன்த ற்தகணர
கூநறறட தொடிரது. தக்கும் ந் ரத்றலும் அணர்த்ம்
ற்தடனரம். ணர, அணர்த்த்க தொலகரகத் றர்த்து
றடதொடிரறட்டரலும் அணர்த்ம் டக்கறன்நததரலது அகண
தொகரகத்தும் தசய்கறன்நககறல் அகச்சறன்தோனம் சறநந்
தசற்தரடுககப
ரற்தகரள்ப
தொடித்ம்.
இனங்ககறல்
அணர்த்ம் ற்தடக்கூடி ரட்டங்கபறல் ததலிர
தொனரம் இடம் கறக்கறன்நது ன்த கூநனரம். அங்கு றன்
எலக்குக் கரரக அடிக்கடி 'னன்'கள் லக்கறகரகறன்நண.
அரரதரல் ண்சரறவுகள் இடம்தததரல் அங்கு க்கள்
இடம்ததரண்டிறதக்கறன்நது. 2010ஆம் ஆண்டு அக்கப்
தத்கண, ல்தறன் ரரட்டத்றன் 'னன்' லப்தற்நறக்
தகரண்டது.
அரரதரல்
உடப்தைசல்னரதரக்னன்ட்
ரரட்டத்றலும் 'னன்' லப்தற்நறக்தகரண்டது. ஸ்தகலிர
ரககனத் ரரட்டம், சரறகன ரதரன்ந இடங்கபறல்
ல்னரம் தல்ரத ரரட்டக்குடிறதப்தைக்கள் றன் எலக்கறணரல்
லப்தற்நற ரறந்ண. அங்கு அந்ச் சம்தம் இடம்ததற்த
இண்டு தடங்கபரகறத்ம் இந் க்ககப தொகநரண ஏர்
இடத்துக்கு இடம்ரற்நம்தசய்து அர்கலக்குப் தரண
வீடகப்தைத் றட்டம் துவும் அகத்துக் தகரடுக்கப்தடர
றகனறல் அர்கள் இன்தம் அகற றகனறல் ரழ்ந்து
தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ணர, அணர்த்ம் இடம்ததற்ந
வுடரண
சம்தந்ப்தட்டர்கலக்கு
உவு
அல்னது
உடுதுறககப ங்குது ரத்றல்ன, அர்கள் ரற்த
இடங்கபறரன ற்கரலிகரகரது குடிறதப்தைககப அகப்த
ற்குத் ரகரண சலதந்து, கூகத்கடு ரதரன்நற்கந
ங்குற்கும் அகச்சு றர்கரனத்றல் உரற டடிக்கக
டுக்கரண்டுதன்த ரன் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
தரறல், தரறல் உநவுகள் அகச்சு சம்தந்ரகவும்
ரன் சறன கதத்துக்ககபக் கூந றதம்தைகறன்ரநன். இப்ததரலது
அகச்சர் அர்கலம் இங்கு இதக்கறன்நரர். ரரட்டத்
தரறனரபர்கள் தரறல் தறக்குகள் சம்தந்ரண து
தறச்சறகணககபத்
லர்த்துக்தகரள்ப
உறத்
தரறல்
ஆகரபர் கரரறரனங்கலக்குச் தசல்னரண்டிறதக்
கறன்நது. நத்ர ந்து தறரச தசனரபர் தறரறவுககபக்
தகரண்ட
றகப்ததரற
ரட்டரக
ததலிர
றபங்குகறநது. அந் ரட்டத்றல் ததலிர ற்தம்
யற்நன்
கங்கபறல்
ரத்றர
இண்டு
தரறல்
கரரறரனங்கள் தசற்தட்டு தகறன்நண. ஆணரல், சம்தந்ப்
தட்டர்கள் அங்கு தசல்ரறன் நத்ர 60 கறரனர லற்நர்
க தம் தசய் ரண்டிறதக்கறன்நது. ரலும் குநறத்
ரபறல் அர்கள் ரகனக்குச் தசல்ன தொடிரல் ஷ்ட
கடதுடன்,
தறரச்
தசனகத்ம்
ரங்கரண்டி
றதக்கறநது. இதுகுநறத்து இண்டு தடங்கலக்கு தொன்ணர
ரங்கள் ஆரனரசகணக் குலக்கூட்டங்கபறல்கூட கதத்துத்
தரறறத்து றரம் ரகரரறறதந்ரரம். அங்கு குநறத் தைற
கரரறரனங்ககப
அகப்தது
ன்தது
இனகுரண
றடல்ன. ஆணரல், அந் க்கள் சறக்கறன்ந தகுறகபறல்
ரத்றற்கு எத ரள் அல்னது ரத்றற்கு இததொகநரது
டரடும் கரரறரனங்ககப இக்கற அர்கபறன் தரறல்
தறக்குககபத்
லர்த்துகக்க
றதசய்ர
றகவும்
ததள்ப டடிக்ககரகும்.
தரறல் ரடுரரக லுவூட்டுற்கரண தரறல்
குலக்ககப ஸ்ரதறப்தது தரறல், தரறல் உநவுகள்
அகச்சறன்
தறரண
இனக்கரகக்
கரப்தடுகறன்நது.
இவ்ரநரண குலக்கள் ரகனரடுகபறல் றக தற்நறகரகச்
தசற்தட்டு தகறன்நண. இந் வு தசனவுத் றட்டத்றலும்
ரழ்க்ககத் தரறல், தரறல்தட்தப் தல்ககனக்ககங்கள்
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ற்தம் 20 தரறல்தட்தக் கல்லூரறகள் உதரக்கப்தடுது
சம்தந்ரக ஜணரறதற அர்கள் குநறப்தறட்டிதந்ரர். தததந்
ரரட்டப் தகுறகபறல் தததம்தரனரண இகபஞர்-த்றகள்
உர்ம் க கல்ற கற்தள்பரதரறலும் இன்த தரறனற்ந
றகனறரனர இதக்கறன்நரர்கள். ணர, இர்கலக்குச்
சரறரண
தரறல்
தறற்சறக
ங்கற
அர்கபது
ரழ்க்ககக ரம்தடுத் ரண்டிது தொக்கறரகும். "இன்த
ததலிர
ரட்டத்றல் தல்ரத
தரறற்தறற்சறக்
கூடங்கள் ற்தம் தரறல்தட்தக் கல்லூரறகள் இதக்கறன்நண.
அர்கள் அங்கு தசன்த கற்தக் தகரள்பனரம்ரரண" ன்த
சறனர் கூநனரம். ஆணரல், அங்கு த்கண றழ் தரறதோன
றரறவுகரபர்கள் இதக்கறன்நரர்கள் ன்த ஆரய்ந்து
தரதங்கள்! இன்த சறன ரர்கள் அங்கு தசல்கறன்ந
ரதரறலும் அங்குள்ப ரதரணரதரற தரறரல் ஏரறத
ரங்கபறரனர ததம் ககரரடு றதம்தற தகறன்ந
றகனக இதக்கறன்நது. ணர, இது தொலகரக அசு
டடிக்கக டுக்க ரண்டி றடம் ன்தரல் இற்கு ஏர்
ஆக்கதர்ரண
லர்வுகரணுரத
உங்கபறடம்
ரன்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். ணர, றர்கரனத்றல் இந்த்
தரறல்தட்தக் கல்லூரறகபறல் றழ்தரறதோனம் கற்தறக்கறன்ந
ரதரணரசறரறர்ககப றறப்ததுடன் அது தற்நற றடத்க
தொகரக தசய் எத ததரநறதொகநகத்ம் அகக்க ரண்டும்.
தகுசண ஊடக, கல் துகந தரடர்தரகவும் ரன்
எதசறன கதத்துக்ககப தொன்கக்க றதம்தைகறன்ரநன். தகப
அகச்சர் அர்கலம் இப்ததரலது இங்கு இதக்கறன்நரர். எத
ஜணரக ரடு ஜணரகத்றரன தற்நறகடறல் சுந்ற
ஊடகத்துகந றக தொக்கற தங்கரற்தகறன்நது.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
රු ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ

(ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

Please give me one more minute.

சுந்றரண ஊடகத்துகந தோனரகர அந் ரட்டின்
க்கள் அசறல் தரடர்தரண அநறறகணப் ததற்தக்தகரள்
கறன்நரர்கள்.
அத்துடன்
அசரங்கத்றன்
அதறறதத்ற
ரகனகள்தற்நறதல்னரம் தரறந்துதகரள்கறநரர்கள். ஆணரல்,
இன்த ததலிர ரட்ட க்ககபப் ததரதத்க
அங்கு அர்கபரல் தததம்தரலும் றழ் தரற தோனரண அச
தரகனக்கரட்சற அகனரறகசகபறன் றகழ்ச்சறககபப் தரர்க்க
தொடிறல்கன. ஆணரல், இன்த சறன ணறரர் ஊடகங்கள்
அசரங்கத்துக்கு றரண கதத்துக்ககபப் தப்தைகறன்ந
அரரகப, அசறன் அதறறதத்ற ரகனகள் தற்நறத்ம்
க்கள் த்றறல் ததரறரக டுத்துச் தசரல்றல்கன. ணர,
றர்கரனத்றல் இந்ப் தறச்சறகணக்கு லர்வு கரணும் தொகரக
'சந்ம்' ற்தம் ITN தரகனக்கரட்சற ரதரன்நற்நறன்தோனம்
அந்ப் தகுறகபறல் றகழ்ச்சறககப எபறதப்தைற்குத் க்க
டடிக்கக டுக்கரண்டுதன்த ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
ன்நற.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker
Adaikkalanathan.

is

රුණහය, මරහනඹ වහ
භන්ත්රීදුරභහශප නභ ශඹෝජනහ යන්න.

the
රු

Hon.

Selvam

ජහන

ඵණ්ඩහය
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

රු පිඹවය ජඹයත්න භවතහ

(ரண்தைறகு தறங்க ஜத்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ''රු ජහන ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීදුරභහ දළන් මරහනඹ ත යුුරඹ'' යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ප්රාලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරු රු ඹන්ත රුණහතිසර භවතහ මරහනශඹන්
ඉත් වුශඹන්, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ.
அன்தறநகு,
ரண்தைறகு
கந்
கதரறனக்க
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA left the
Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

[தற.த. 1.48]

රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப,
தரறகுலவுக்கு ஆற்தப்தடுத்ப்தட்ட அகச்சுக்கபறன் றற
எதுக்கலடுகள்தற்நற குலறகனறல் கடதததகறன்ந இன்கந
றரத்றல் கனந்துதகரள்கறட்டு ரன் கறழ்ச்சறகட
கறன்ரநன். தறரணரக இண்டு றடங்கள் தற்நற இங்கு
றரறக்கனரம் ன்த றகணக்கறன்ரநன். தொனரரக ணக்கு
தொன்ணர் ரதசறஉதப்தறணர் தகப ரஜதுக அர்கள்,
கனகத்றரன இந்ற அசரங்கத்றன் உறத்டன் 5,000
வீடுககப அகப்தற்கு றற எதுக்கலடு தசய்ப்தட்டுள்ப
ரதரறலும்,
அற்கந
அகப்தற்குக்
கரறககப
அகடரபம் கண்டு, எதுக்கறக் தகரடுக்கர கரத்றணரல்
அது சரத்றப்தடறல்கன ன்த தசரன்ணரர். ஆணரல்,
டக்கு, கறக்கறரன கரறகள் இதந்தும் அந்க் கரறககப
அசு அதகரறக்கறன்நது. து க்கலகட தசரந்க்
கரறகப இரணும் ணக்குத் ரக ன்த தசரல்கறன்நது.
இவ்ரத டக்கு, கறக்கறரன ரலகறன்ந து க்கபறன்
தசரந்க் கரறகள் அதகரறக்கப்தடுகறன்ந தடுரரசரண
தசனரணது தரடர்ந்து இடம்ததற்தக்தகரண்டு தகறன்நது.
அது சம்தந்ரக ரங்கள் லறன்நத்க ரடிறதக்கறன்ரநரம்.
அற்கரண தறல் தகுறகறல் கறகடக்குதண ரன்
றகணக்கறன்ரநன். ணர, றனம் சம்தந்ரண றடங்கபறரன
இந் அசு தத்ணப் ரதரக்ககக் கரட்டுகறன்நது. 13ஆது
றதத்ச் சட்டத்றன்தோனம் ரகர சகதகலக்கு ங்கப்தட்ட
கரற அறகரம், ததரலிஸ் அறகரம் ன்தற்கநத்
தக்கறன்ந இந் அசு, டக்கு, கறக்கறல் ரற்தகரள்பப்
தட்டு தம் றன அதகரறப்தை றடத்றரன றகவும் துரறரகச்
தசற்தட்டு தகறன்நது ன்ந குற்நச்சரட்கட ரன் இங்கு
தொன்கக்கறன்ரநன்.
அதுட்டுல்ன, இன்கந சூலில் து ரட்டில் ஊடகத்
துகநரணது ந்பவுக்குச் சுந்றரகச் தசற்தடுகறன்நது
ன்தகத்ம்
ரன்
இங்கு
தசரல்லிரகரண்டும்.
ஊடகங்கபறல்
றகத்
துறச்சனரக
ங்கலகட
கதத்துக்ககபச் தசரன்ணன் கரரக, கறட்டத்ட்ட 17
ஊடகறனரபர்கள்
தடுதகரகன
தசய்ப்தட்டிதக்கறன்
நரர்கள். அறல், ரணறர் சறரம், ரடசன், "சன்ரட லீடர்"
தத்றரறகக ஆசறரறர், உன் தத்றரறககக் கரரறரனத்றல்
தடுதகரகன தசய்ப்தட்டர்கள் ன்ரதரர் உள்படங்கு
கறன்நணர். இந் உர் சகதறரன அர்கலக்குத் றழ்த்
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ரசறக் கூட்டகப்தறன் சரர்தரக ரன் ஆழ்ந் அஞ்சலிகச்
தசலுத்துகறன்ரநன். இவ்ரத தன துறச்சல்றக்க தத்றரறகக
ரபர்கள் கரரல்ரதரறதக்கறன்நரர்கள்; ரக்கப் தட்டிதக்
கறன்நரர்கள். "இன்கநக்கு ஊடகத்துகநறல் றக்கக
இல்கன; அது சுந்றரகச் தசற்தடனரம்" ன்த அசு
தசரல்லுகறன்நது. ஆணரல், கநதொகரகப் ததொதத்ல்கள்
இடம்தததகறன்நண. இந் ரட்டில் டக்கறன்ந சம்தங்கள்
தற்நற ஏர் லத்ரபன் சரற து, தறக துதன்த
துறச்சனரக டுத்துக்கூதகறன்ந றகன இன்ணதொம் ற்தட
றல்கனதண ரன் இங்கு குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன்.
உரத்துக்கு
அன்த
தொள்பறரய்க்கரல்
தகுறக்கு
ஊடகறனரபர்ககப அதறத்றதந்ரல், என்நறல் அங்கு
இடம்ததற்ந தடுதகரகனகள் குகநக்கப்தட்டிதக்கும் அல்னது
றதத்ப்தட்டிதக்கும். தணணறல், அங்கு கடதததகறன்ந
சம்தங்கள் தற்நற தசய்றககப தபறரடுகள் அநறன்
தோனம்
அந்ரடுகபறன்
அலத்ங்கள்
கரரகப்
தடுதகரகனகள் றதத்ப்தட்டிதக்கும். இனங்கக அசரணது
றட்டறட்டுத்ரன் தொள்பறரய்க்கரல் தகுறக்கு உள்ரட்டு
ஊடகறனரபர்கள் எதசறனக ட்டும் அதறத்து.
ரர்கரகவும்
உண்கரகவும்
லக்கூடி
ந்
ஊடகறனரபர்ககபத்ம் அங்கு அதறக்கறல்கன. இந்
டடிக்ககரணது, றழ் க்ககபப் தடுதகரகனதசய்த்ம்
ரரக்கத்றன் அடிப்தகடறல் குக்கப்தட்ட றட்டர? ன்ந
ரகள்றக
லப்தைகறன்நது.
ணர,
இந்
ரட்டில்
தத்றரறககச் சுந்றம் ன்தது ரகதண ரன் இங்கு
குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன். ஏர் ஊடகறனரபன் ணது
கதத்கச்
சுந்றரகச்
தசரல்னரண்டும்;
அன்
ன்தகட கதத்க லதுகறன்நரதரது, அறல் சரற, தறக
கரண்தக றடுத்து, ரர் தசய்ரலும் அக ற்தக்
தகரள்பக்கூடி தக்குத்க இந் அசு தகரண்டிதக்க
ரண்டும்-இந் ரடு தகரண்டிதக்கரண்டும். அந் றகன
இன்த இந் ரட்டில் இல்கன.
இன்த இனத்றணறல் ஊடகங்கள் தன கடதசய்ப்
தட்டுள்பக ரங்கள் தரர்த்துக்தகரண்டுரன் இதக்கறரநரம்.
து க்கலம் அற்கநப் தரர்த்துக்தகரண்டுரன் இதக்
கறநரர்கள். அவ்ரநரண கட ற்கரக? ஆணரல், அவ்றம்
கட ற்தடுத்துகறன்நததரலதுரன் ங்கலக்கு அகணப்
தரர்க்க ரண்டும் ன்ந ஆர்ம் ற்தடுகறநது. ஆகர,
லங்கள் அந்த் கடககப லக்குரரடு தத்றரறககச்
சுந்றத்கத்ம் கடதொகநப்தடுத் ரண்டும். லங்கள் றழ்
தத்றரறகககள் இணத்துரசத்கத் தூண்டுரகச் தசரல்னக்
கூடும். ஆணரல், அப்தடிறல்கன. ன்கணப்ததரதத்க
எத
சறன
தத்றரறககரபர்ககபத்
றர்த்து,
கண
தத்றரறககரபர்கள் து உபரலறரண தரறப்தைக்ககப
கத்துத்ரன் துறச்சனரக லதுகறநரர்கரப தரற,
ந்றரண துரசக் கதத்துக்ககபத்ம் லதுறல்கன
ன்தக ரன் இந் உர்சகதறரன தசரல்லிக்தகரள்ப
றதம்தைகறன்ரநன்.

රු ශශවිතඹ යඹුක්ළල්ර
ප්රාතත්තිස අභහත3ුරභහ)

භවතහ (ජනභහධ3 වහ

(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன - தகுசண ஊடக,
கல் அகச்சர்)

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of
Media and Information)

Sir, I rise to a point of Order.
මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
There is a point of Order being raised.
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රු ශශවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ

(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

Sir, we have banned certain channels that broadcast
facts which are far from the truth. I think the Hon.
Member is misleading the House. I want him to refrain
from doing that. So, I request the Chair to expunge that
portion from his speech.
රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ரன் குநறப்தறட்ட இனத்றணறல் ஊடகங்கலக்கு றறக்கப்
தட்டுள்ப கடக லக்கரண்டுதன்தரன் ரகரரறரணன்.
தகப
அகச்சர்
அர்கள்
அகணக்
யன்சரட்
அநறக்ககறலிதந்து லக்கும்தடி கூதது வ்பவுதூம்
றரதன்த ணக்குத் தரறறல்கன.

රු ශශවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ

(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

He is reiterating that there is a ban imposed on certain
channels, which is not true. [இகடதௌடு]
මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you continue with your speech.
රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

இன்த தத்றரறககத் துகநச்சுந்றம் ன்தது இந்
ரட்டிரன தசரல்னபறரன ட்டுறல்னரல் கடதொகநறலும்
இதக்கும்ககறல்
ஊடகறனரபர்கள்
சுந்றரகச்
தசற்தடுற்கும் லதுற்கும் ரய்ப்தபறக்க ரண்டும்
ன்த ரகட்டு, றகடதததகறன்ரநன். க்கம்.

[අ.බහ. 1.55]
රු ශශවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ (ජනභහධ3 වහ ප්රාතත්තිස
අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன - தகுசண ஊடக,
கல் அகச்சர்)

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of
Media and Information)
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ප්රාථභශඹන්භ භභ සුරතිසන්ත
ශනහ, ශටි හරඹක් ශවෝ භට රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන්.
විශලේශඹන්භ ඒ රු භන්ත්රීදුරභහශප ථහශන් ඳසු භශප ථහ
ශනත් දිලහටයි ශඹොමු ශන්ශන්. එුරභහ දිගින් දිටභ වන්
යන්න උත්හව ශශේ යජඹ විසින් භහධ3ඹට ශනොශඹකුත් තවවික
දළමීභ ව නහලිහන් -channelsතවනම් කිරීභ
ම්ඵන්ධශඹනුයි. භහ දන්නහ තයමින් භභ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි වහ
කීභකින් ශම් බහශේදී කිඹනහ, භහධ3 නිදව ළන ථහ
යනශොට ''ල්බරු නිදව'' කිඹහ එක්තයහ කිඹභනක් තිසශඵන
ඵ. එුරභන්රහ ඵරහශඳොශයොත්ුර ශන්ශන් එඹ නම්, භහ හිතනහ
එඹ දහචහයහත්භ ළඩ පිිතශශට ඒහඵේධ විඹ යුුරයි කිඹහ.
භහධ3 නිදව වසුරුන්ශන් ශොයි ආහයඹටද කිඹන එ ළන
තීන්දු, තීයණ න්න අඳට මිම්භක් තිසබිඹ යුුරයි. හටත් ඵළවළ,
භභ අය කිඹපු ''ල් බරු නිදව'' කිඹන චනඹ ඳහවිච්ික යරහ
සීභහ යහිත ශර යශට් අතිසඹ ශනුශන් ටයුුර යන්න. භවය
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විට ඹම් ඹම් චරිතරට ඉතහභ අඳවහහත්භ ආහයඹට රුු
ඉදිරිඳත් කිරීභ භහධ3 නිදවද කිඹන එ තභන්ශප වතදඹ
හක්ෂිශඹන් අන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්භ ළරසුම් වත
ඉරක් ය ත්ුර පුේරඹන්, චරිත, ශේලඳහරන චරිත, ඉන්
ඳරිඵහහිය චරිත, ශේලඳහරන ලශඹන් ඳභණක් ශනො ඒ අඹශප
ඳවුල් ජීවිත ඳහ, ශඳෞේලි ජීවිත ඳහ විනහල යන තත්ත්ඹට
ශන ඹහශම් නිදව ළන ද ශම් ථහ යන්ශන්? මීට ඉසශල්රහ
ථහ යපු ඒ භන්ත්රීදුරභහ ශවොිනන්භ දන්නහ, ප්රාබහයන්ශප ඹඩ
ඳත්ුරට ඳෆගිරහ ත යපු ඒ ඳහුගිඹ අවුරුදු තිසව හර
ඳරිච්ශේදශේ තිසබුශණ් ළරෆ නීතිසඹ ඵ. ඒ අඳට අභත
යන්න ඵළවළ. ඔඹ කිඹන අුරරුදවන් වීම් ආදී සිඹලු ශේ ඒ
හරඹ ුරශ සිේධ වුණහ. ශම් යශට් ඊට ඩහ ශේල් සිේධ වුණහ.
අශේ භහධ3ශේදීන් ළන ථහ යනශොට අපි ඒ ළන අධහනඹ
ශඹොමු යනහ. එශේ අධහනඹ ශඹොමු ශනොශච්ච ශම් යශට් සිඹ
දවස ණනක් සියරුන් ඵට ඳත් වුණහ. ඔඵුරභන්රහ එදහ
ථහ ශ, ඔඵුරභන්රහ එදහ ආයක්හ යන්න වදපු මිනීභරු
ත්රාසතහදීන් විසින් ශම් යශට් එළනි තත්ත්ඹක් ඇතිස යරහ
තිසබුණහ. නිදව කිඹන එ වියර චනඹක් ඵට ඳත් ශරහ
තිසබුණහ. භහධ3 නිදව ශනොශයි, තභහශප ශඳෞේලි ජීවිතශේ
නිදව ඳහ තභන්ට අහිමි ශ යුඹ තභයි අඳට එදහ ''නිදව''
කිඹන එ ළන ථහ යන්න සිේධ ශරහ තිසබුශණ්. තිස
අන්තශේ ජහතිස පුත් ඳත් දවඹක්, ශදොශවක් තිසශඵනහ.
ප්රාධහන ලශඹන් ''ජහතිස'' ඹයි කිඹන යජශේ ප්රාධහන පුත් ඳත්
ුරන වළය අනික් පුත් ඳත් ශේලඳහරන ලශඹන්, ශඳෞේලි
ලශඹන් යශට් ශේලඳහරන චරිත ඳුරරු වනහ. ලිඹන එ
සීභහක් නළතිස ලිඹනහ. එශවභ ලිඹන පුත් ඳශත්භ ඹටින්
දභනහ, භහධ3 නිදව සීභහ යරහඹ කිඹහ. එළනි ඳසුබිභක්
ඹටශත්යි අපි ශම් ප්රාලසනඹ ළන ඵරන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්භ මුළු
යටටභ නිදව රඵහ ළනීශභන් ඳසු අද ඔඵුරභන්රහ දන්නහ,
භහධ3 නිසි ඳරිදි, තභන් දන්නහ ඳරිදි, හටත් අභිශඹෝඹට රක්
ශනොශ වළකි ආහයශේ පුත් ඳත් නිදවක් ඳහවිච්ික යන ඵ.
වළඵළයි ඔඵුරභන්රහ ඔඹ කිඹන සීභහශන් ඔබ්ඵට ගිඹ නිදව,
ශභතළන ඉන්න භන්ත්රීදරුන් 225 ශදනහ ශනොශයි ශම් යශට්
ඉන්න එක්ශෝටි අන ඳන් රක්ඹ ජනතහ ශනොශයි,
ශරෝඹ වුණත් පිිතන්නහ, ශනොන්නහ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ
තිසශඵනහ. අද අපි ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ඒ ළන රුු දකිනහ.
ඒ නිහ භභ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් මීට ඩහ දීර්ක ශර ථහ යන්න
ඵරහශඳොශයොත්ුර ශන්ශන් නළවළ. අද ශම් ථහ ආයම්බ යපු,
අද ශම් විහදඹ ආයම්බ ශ රු තිසස අත්තනහඹ
භන්ත්රීදුරභහශප ථහශේදීත් ශම් රුු හයණහ තභයි ඳළවළදිලිභ
කිඹවුශණ්. එුරභහ විශලේශඹන්භ වඬක් නළගුහ, "Right to
Information" කිඹන එශවභ නළත්නම් එළනි ළඩ පිිතශශක්,
එළනි ශඹෝජනහක් ශම් බහට ශන ඒභට ඉඩ ශනොදීභ ළන.
අපි ඳළවළදිලිභ කිේහ, අපි ඒ ළන ළඩ පිිතශශක් ස
යනහඹ කිඹහ. ඒ භඟභ ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ තිසශඵන හික ප්රාලසන
ඇසීම්, පුත් ඳත් නිදව ඔඹ කිඹන සිඹලුභ නිදව, ඔඹ කිඹන
ආඹතනර විසතය COPE එශක් තිසශඵනහ; Public Accounts
Committee එශක් තිසශඵනහ. ඒ වළභ හය බහභ විසතය
ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන් හච්ඡහ ශශයනහ. ආඹතන ළන
හච්ඡහ ශනහ. භභ හිතන වළටිඹට භවයක් අඹ වතය ළනි
තට්ටුට ඹනහ හශප තභයි COPE එට, Public Accounts
Committee එට ඹන්ශන්. ශභොද, ශභොන ශභොන ප්රාලසන නඟහවිද
කිඹහ ඵඹයි. ඒ එක්භ Auditor-Generalශප හර්තහ ළනත්
හච්ඡහ ශනහ.
මීට ඉසශල්රහ ථහ ශ රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස
භන්ත්රීදුරභහ Auditor-General හර්තහ ම්ඵන්ධශඹන් රුු
ඉදිරිඳත් ශහ. "Right to Information" කිඹන එත්
ශනොශඹකුත් ආහයශඹන් ඒට ම්ඵන්ධ ශන එයින්
ඵරහශඳොශයොත්ුර න ඉරක් සිඹල්ර ම්පර්ණ ශන්න පර්ණ
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නිදව ව ඒ ම්ඵන්ධශඹන් හච්ඡහ යන්න අසථහ
තිසශඵනහ. ඳසු ගිඹ හරශේදී ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුර ුරශ විලහර
ආන්ශදෝරනඹක් ඇතිස වුණහ. භවය විට නිරධහරි පීඩනඹට රක්
න තළනට COPE එශක් ටයුුර සිදු නහ කිඹරහ
ශචෝදනහලුත් ඇවිල්රහ තිසශඵනහ. ඒ නිහ විශලේශඹන්භ යහජ3
මුදල් ඳරිවයණ ටයුුර ම්ඵන්ධ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි
සථහයඹන් වහ ඳළවළදිලි ළඩ පිිතශශල් ුරිතන් ඒ ශතොයුරරු
රඵහ ළනීශම් අයිතිසඹ ව අල3තහ ඉසට ය ළනීභට වළකිඹහක්
තිසබුණහ.
දිගින් දිටභ භහධ3 ළන ථහ යන ශොට පුරුේදක් වළටිඹට
කිඹනහ, භහධ3 නිදව නළවළ, එශවභ නළත්නම් මුහඩම්
ඵළරහඹ, ථහ කිරීශම් අයිතිසඹ නතය යරහඹ, නිදවශේ ලිවීභට
ඵළරිඹ කිඹරහ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු ණනහ ුරශ යශට් තිසබුු යුදභඹ
හතහයණඹත්, ප්රාබහයන් විසින් ඇතිස ය න්නහ රද ඳළසිසට්හදී
ඒහධිඳතිස තීන්දු තීයණ ළනීභ ුරශ ඇතිස වුු ඳසු බිභ ඉදිරිඹට
ශනිඹන්න එඳහ කිඹරහ භභ ශම් බහශේ රු භන්ත්රීදරුන්ශන්
විශලේශඹන්භ ඉල්රහ සිටිනහ. විඳක්ශේ තිසස අත්තනහඹ
භන්ත්රීදුරභහශප ථහ සිඹඹට 75ක් භ ශොනු ශරහ තිසබුශණ් ඒ ඳසු
බිභත් එක්යි. භභ හිතනහ, එඹ ත3ශඹන් ශතොයයි කිඹරහ.
ර්තභහනශේ තත්ත්ඹ ඊට වහත්ඳසින්භ ශනස.
ඳශමුළනි තහට ඳසු ගිඹ -2012- අඹ ළශඹන් භහධ3ශේදීන්
ව රහරුන් ශත ඔවුන්ශප ජීවිත ශොඩ නඟහ ළනීභට ව
ඔවුන්ශප තත්තීඹභඹ තත්ත්ඹන් ඉදිරිඹට ශන ඹහභට වන
රැක් රඵහ දුන්නහ. විශලේශඹන්භ ශරෝශේ තහක්ණඹත් එක්
මුසු න යුඹක් අද තිසශඵන්ශන්. අද ශරෝශේ ශොයි ශොන
වරි ඹම් කිසි සිදුවීභක් නහ නම්, ඒ තත්ඳය ණනකින් ශවෝ
මිනිත්ුර ණනකින් ශරෝශේ වළභ තළනභ විහලඹ නහ.
එශවභනම් අශේ යශට් සිටින භහධ3ශේදීන්ශප තහක්ජ
ඳවසුම් දියුු කිරීභට, computer යුඹට ඹහ යුුර නිහ ඒ අශේ
ඳවච ශක්න්්රකශේ එ සථහනඹක් වළටිඹට; අධ3හඳනශේ
ශක්න්්රකසථහනඹ වළටිඹට; එශවභ නළත්නම් තහක්ණශේ
ශක්න්්රකසථහනඹ වළටිඹට එහි ළදත්භ ශොටක් වළටිඹට රන
භහධ3ශේදීන්ට අපි ඒ ඳවසුම් රඵහ දුන්නහ. ශම් ළන ශචෝදනහ
තිසශඵනහ.
අද ඉදිරිඳත් ශ ථහරදී හුඟ ශදශනක්ශන් කිඹවුණහ,
ශම්හ රඵහ දුන් විධිඹ ළරැදියි කිඹරහ. වළඵළයි ශම්හ ශනත්
ක්ශේත්රාඹ ශශනකුට දීරහ නළවළ. ශම් සිඹලු ශේ රඵහ ශන
තිසශඵන්ශන් භහධ3ශේදීන්. වළඵළයි "x" ට ශදනහට ඩහ "y" ට
ශදන එ ශවොයි කිඹන තර්ඹ ඇතිස නහ. හභහන3ශඹන්
නිම් ශදඹක් ශදන ශොට ඔශවොභ තභයි. ශම්හ ශොශවොභ
ශොයි ආහයඹට දුන්නත් අඳට ඔඹ ශචෝදනහට මුහුණ ශදන්න
සිේධ නහ. ඔඹ ශචෝදනහට මුහුණ ශදන්න සිේධ නහ කිඹරහ
දළනශන තභයි අපි ශම් ටයුත්ත ශශේ. අපි ආඹතන ප්රාධහනීන්ට
ශම් ටයුත්ත බහය දුන්නහ. ඹම් කිසි ශෝටහ එක් ශදනහ නම්, ඒ
කිඹන්ශන් විසක් ශදනහ නම් ඒ විස ඒ ආඹතනශේ ප්රාධහනීන්ට
දුන්නහ, ඒ ආඹතනඹ විසින් ඒ අඹ නම් යරහ එන්න කිඹරහ.
භභ ශම් රුණ පිරිසිදු කිරීභක් යන්න අල3යි. ශභොද ශම්
ම්ඵන්ධ අඳට ශචෝදනහ කීඳඹක් ආහ, ඒ දීපු ක්රනභඹ ශභොක්ද,
නිර්ණහඹඹන් -criteria- ශභොනහද කිඹරහ. ඒ සිඹල්ර අව
ම්පර්ණයි කිඹරහ භභ කිඹන්ශන්ත් නළවළ. ඹම් කිසි ශදඹක් ඒ
ආහයශඹන් ශදන ශොට ඒට ශචෝදනහ ව ශඹෝජනහ එන්න
පුළුන්. ඹම් කිසි ශශනක් හිතන්නට පුළුන්, "භභ අය
පුේරඹහට ළඩිඹ සුදුසශක්." කිඹරහ. එුරභහ කිඹන්නට පුළුන්,
"ඔහුට ඩහ භභ සුදුසශක්." කිඹරහ. ශම් ශේල් සිඹලු ශදනහටභ
ශදන්න පුළුන් නම් ශවොයි.
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රුපිඹල් මිලිඹන 50ක් ශන් යරහයි අපි ඒ ළඩ ටයුත්ත
ශශේ. ඒ අතය වනදහයී විධිඹට රුපිඹල් මිලිඹන 1.2 ශඳොලි
යහිත ණඹක් ඳශමුළනි තහට ශම් යශට් රහරුන්ට වහ
භහධ3ශේදීන්ට අපි රඵහ දීරහ තිසශඵනහ. ශම් ුරිතන් ශඳොදුශේ ඹම්
කිසි විධිශේ ළරකිල්රට වහ ඇළයීභට ශම් ක්ශේත්රාශේ සිටින
අශේ භහධ3 හිත මිුරයන් අපි රක් යරහ තිසශඵනහ; ශඹොමු යරහ
තිසශඵනහ.
ඒ, ශම් ළඩ පිිතශශශේ ආයම්බඹක් ඳභණයි. ශම් ඳශමුළනි
ආයම්බඹ. ශදළනි අදිඹය මීට ඩහ ඔබ්ඵට ඹනහ. යට
වර්ධනඹක් ඇතිස න ශොට, ආර්ථි ලක්තිසඹක් ශොඩ නළශඟන
ශොට එහි ප්රාධහනභ ශොටසරුන් වළටිඹට රන භහධ3
ඹන් -අශේ භහධ3 මිුරයන්- රහරුන් කිඹන ඒ සිඹලු ශදනහ
ශම් ක්ශේත්රාශඹන් අභත ය අපි ටයුුර යරහ නළවළයි කිඹන
එ භහ වන් යන්නට ඕනෆ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ඇභතිසුරභනි, ඔඵුරභහට ත විනහඩිඹ හරඹක්
තිසශඵනහ.

රු ශශවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ

(ரண்தைறகு தகதயலி ம்தைக்தல்ன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

චන්ද්රිාහ - satellite - ප්රාලසනඹ ම්ඵන්ධ තිසස අත්තනහඹ
භළතිසුරභහ භවහ විලහර ශචෝදනහක් ශහ. ඒ ම්ඵන්ධ එුරභහට
විසතය විසතයඹක් රඵහ ශදන්න භභ එඟ නහ. ශභොද
ශවේුර භභ හිතන්ශන් ශම් ම්ඵන්ධ හච්ඡහ කිරීභට
එුරභහටත්, භටත් ඩහ ශම් ම්ඵන්ධ විශලේඥඹන් ඉන්නහ
කිඹරහයි. ඒ ම්ඵන්ධ හර්තහක් භභ ඔවුන්ශන් ඉල්රහ සිටිනහ.
ඒ හර්තහ ඒ ආහයශඹන්භ ශම් බහට එශවභ නළත්නම්,
එුරභහට ශඳෞේලි රඵහ ශදන්න භභ එඟ නහ. ශභොද ඒ
ම්ඵන්ධ ඉතහභත්භ නින්දිත ආහයශේ; ඉතහභත්භ ඳවත්
භට්ටශම් ළරැදි භත ප්රාචහයඹ කිරීශම් ප්රාණතහක් අද අඳට
දකින්නට රළබුණහ. ශේලඳහරන ලශඹන් ඩහ ළටිරහ තිසශඵන;
ශේලඳහරන ලශඹන් වයිඹක් නළතිස; ජනතහ ඉදිරිශේ හිට න්නට
ඵළරි න ශොට; ජනතහත් එක් ඉදිරිඹට ඹහභට තිසශඵන
වළකිඹහ ළසී ඹනශොට ශඵොශවෝ ශදනහ අභූත ශචෝදනහ වයවහ
තභහශප ඒ ශනොවළකිඹහ හ න්න එළනි රුු ඉදිරිඳත්
කිරීභ ළන භහ පුදුභඹට ඳත් න්ශන් නළවළ. එශේ ප්රාහල යමින්
හරඹ ම්ඵන්ධ ප්රාලසනඹක් තිසශඵන නිහ දීපු හරඹට
සුරතිසන්ත ශමින් භශප ථහ අන් යනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි, ශඵොශවොභ සුරතිසයි.
මීශඟට රු රක්සභන් ශශනවියත්න ඇභතිසුරභහ. ඔඵුරභහට
විනහඩි 10 හරඹක් තිසශඵනහ.

[අ.බහ. 2.05]
රු රක්සභන් ශශනවියත්න භවතහ (පරදහයීතහ ප්රාර්ධන
අභහත3ුරභහ)
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - றகணத்றநன்
ரம்தரட்டு அகச்சர்)
(The Hon. Lakshman
Senewiratne - Minister of
Productivity Promotion)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, විශලේශඹන්භ ශභභ
අභහත3හවලර ළඹ ශීර් ළන ථහ යේදී, අඹ ළඹ පිිතඵ ව
විශලේ හය බහට අශේ සුරතිසඹ පුද යමින් භහශප ථහ
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ඳටන් න්නහ. අශේ විඹඹ ළන අද ඉතහභ ශටිශඹන් ථහ
යන්න සිේධ ශරහ තිසශඵන අසථහක් ශම්.
අශේ අභහත3හවලඹ යශට් ජනතහට පරදහයිතහ ක්රනභශේදඹන්
පිිතඵ වඳුන්හ ශදන අභහත3හවලඹක්. අපි ඳහල් ශොඩනළඟිලි,
ඳහයල්, ඳහරම් වදන අභහත3හවලඹක් ශනොශයි. වළඵළයි රු බීර්
වහෂීම් භන්ත්රීදුරභහ ථහ යේදී එුරභහශප මුළු ථහභ සීභහ ශශේ
පරදහයිතහ ප්රාර්ධන අභහත3හවලඹ පිිතඵ. විශලේශඹන්භ එුරභහට
කිඹන්න ඕනෆ, ශම් අලුත් විඹඹක් ඵ. ශරෝශේ සිඹලුභ
දියුු යටල් ඉසයවහට ගිශේ පරදහයිතහ ක්රනභශේද අනුභනඹ
යරහ. අපි සිවේපරු, භළශල්සිඹහ හශප යටක් ත්තත්, එශවභ
නළත්නම් ජඳහනඹ ශවෝ ශනත් යටක් ත්තත් ඒ යටල්
අනුභනඹ යපු පරදහයිතහ ක්රනභශේද අද අපි, අශේ යටට වඳුන්හ දී
ශන ඹන අසථහක් ශම්. ඳසු ගිඹ අවුරුදු ණනහ ුරශ තිසබුු
ඒ ශන අපි ඊශේ දළක්හ පරදහයිතහ ම්භහනඹ ුරිතන්. ශනදහ
පරදහයිතහ ම්භහනඹට ඉල්ලුම් ඳත්රා එන්ශන්, සිඹඹයි ශදසිඹයි.
ඊශේ පරදහයිතහ ම්භහනඹට ඉල්ලුම් ඳත්රා දභපු තයරුශෝ
2,800ක් ඇවිල්රහ හිටිඹහ. එපු ඉල්ලුම් ඳත්රාලින් එසිඹ ණනක්
ශතෝයහ ත්තහ. භහ ශම් කිඹන්න වදන්ශන් යශට් ජනතහශප,
විශලේශඹන්භ යහජ3 ශේශේ තිසශඵන උනන්දු.
රු බීර් වහෂීම් භන්ත්රීදුරභහ Business Index එ අනු
ඳළවළදිලි ශරුශේ, ශරෝශේ යටල් අතරින් රවහ ඉතහභත්භ
ඳවත් භට්ටශම් ඉන්නහ ආහයඹක්. ඒ ළයදියි. අපි 62 ළනි
සථහනශේ ඉරහ අද 52ළනි තළනට ඇවිල්රහ තිසශඵනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, Business Index එ ළන ථහ
යේදී රහ ඵළලිඹ යුුර රුු හයණහ 15ක් තිසශඵනහ. ඇත්ත,
යශට් ප්රාලසන කීඳඹක් තිසශඵනහ. Business Index එ අනු අපි
ඳවශ තළන ඉන්නහ නම් එතළන අඳට තිසශඵන ප්රාධහනභ
ප්රාලසනඹක් තභයි, යහජ3 අවලශේ ප්රාලසනඹ. යහජ3 අවලශේ ප්රාලසනඹ
වින්න තභයි අද -ශඵොශවොභ ලින්භ- අපි අත්තිසහයභක් දහරහ
තිසශඵන්ශන්. උදහවයණඹක් ත්ශතොත් පරදහයිතහ ම්භහනඹට
දහඹ ශන්න අපි ජනහරි ඉරහභ අනිහර්ඹ යරහ ඉයයි යහජ3
අවලශේ සිඹලුභ ආඹතනරට. එතශොට යහජ3 අවලශේ සිඹලුභ
ආඹතන ඒට දහඹ ශන්න ඕනෆ. ඒ කිඹන්ශන්, සිඹලුභ ශදනහ
අනිහර්ඹශඹන්භ ශම් ක්රනභශේද අනුභනඹ යන්න ඕනෆ.
ඊශඟට අපි ශඹෝජනහ ය තිසශඵන ශදඹක් තභයි, ජනහරි
භහශේ ඉරහ යහජ3 අවලශේ සිඹලුභ ආඹතන ශශ්ර.ේජත කිරීභ.
ඒ ඉන්දිඹහශේ යනහ. ඒ සිවේපරුශේ යනහ. ඒ ශපභ
අපි ශඹෝජනහ යරහ තිසශඵන ශදඹක් තභයි, යහජ3 අවලශේ උසවීම්
අනිහර්ඹශඹන්භ හර්ඹක්භතහ අනු රඵහ දිඹ යුුරයි කිඹන
එ. අපි ශම් රුු හයණහරට අත වශන ඹේදී ඊශේ
දළපු එ හයණඹක් උදහවයණඹක් වළටිඹට කිඹන්නම්. ඳහල්
876කින් ඳශමුළනි තළනට ඇවිල්රහ තිසබුශණ් ශොශවේ ඳහරක්ද?
අම්ඳහශර් ඳන්නල්භ විදුවර. ඒ, අදහශ නිර්ණහඹඹන් ුරිතන්. එඹ
අවුරුදු 30ක් යුේධශඹන් ඵළට හපු ප්රාශේලඹක්, ඵළට හපු භක්.
එහි ම්ඳත් කිසික් නළවළ. නමුත්, ක්රනභශේදඹන් අනුභනඹ
කිරීශභන් ප්රාතිසපර ඉවශභ භට්ටභ තිසශඵනහ. විදුලි ඵරඹ නළවළ.
අම්ඳහශර් ඳන්නල්භ ශම් ඳහරට පුළුන් නම් රවහශේභ
ප්රාධහන ආඹතන 2800ක් අුරරින් ඳශමුළනි තළනට එන්න, එශවභ
නම් අශේ ක්රනභශේදඹන් අනුභනඹ කිරීභ ුරිතන් ළඩි හරඹක්
ඹන්න ඉසශල්රහ ශම් යටත් අපි ඵරහශඳොශයොත්ුර න භට්ටභට
ශන එන්න පුළුන්. ඒ වහ න ශවොභ උදහවයණඹ ලශඹන්
කිඹන්න පුළුන්, රු අධ3හඳන ඇභතිසුරභහ ශම් ශභොශවොත ශේදී
පරදහයීතහ ප්රාර්ධන අභහත3හවලශේ හර්ඹහරඹක් අධ3හඳන
අභහත3හවලඹ ුරශ ඳටන් අයශන තිසශඵනහ. 2014 ශේදී ශම්
විඹඹක් වළටිඹට ඇුරළු යන්න අපි උත්හවඹක් න්නහ. ශම්
ක්රනභශේදඹන් අනුභනඹ කිරීභ අපි ශ යුුර ශදඹක්.
යශට් ආන්ශදෝරනහත්භ තත්ත්ඹට දුඩු දුන් ආඹතන 2ක්
අඳට බහය දුන්නහ. ඒ තභයි ඳළල්ත්ත සීනි භහභ ව ශණර
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සීනි භහභ. එහිදී අපි rocket science ක්රනභඹ ශනොශයි
අනුභනඹ ශශේ. එශවභ නම් ශභොක්ද ශශේ? ක්රනභශේදඹන්
අනුභනඹ කිරීභයි. ශන ශභොකුත්භ ශනොශයි. ශභොක්ද
ක්රනභශේදඹන් අනුභනඹ යරහ අපි ශශේ. භහ 10ට ශණර
සීනි භහශම් රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන 795යි.

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Beauty!
රු රක්සභන් ශශනවියත්න භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ශොච්චය ආඩම්ඵයද? අලුත් ශදඹක් ශශේ නළවළ. ක්රනභශේදඹන්
අනුභනඹ ශහ ඳභණයි. එතශොට භට අවන්න හිශතනහ,
එතළන හිටපු අශනක් ට්ටිඹ ශොශවොභ ළහිල්රක් වන්න ඇේද
කිඹරහ? ඒයි අඳට දු. ශන ශදඹක් හින්දහ ශනොශයි. Plane
කීඹක් න්න ඇේද?

රු ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු භවතහ (මුඳහය වහ අබ3න්තය
ශශ අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு ரஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து - கூட்டுநவு, உள்ரட்டு
ர்த்க அகச்சர்)

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)

භභ එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ ඉන්න ශොට, 2002 දී අශේ
ආණ්ඩු හරශේ දුන්ශන්.

රු රක්සභන් ශශනවියත්න භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

වළඵළයි, දුන්ශනත්,- මීට ඉසශල්රහ ශම් ළන අඹ ළඹ
ථහශේදී කිේ නිහ භශප හරඹ නහසතිස යන්ශන් නළවළ. ඒ
හශපභ තභයි ඳළල්ත්ත සීනි භහභත්. ශේ භවත්රු
5,000ක් ඉන්නහ. භහඹ ඳඩි වහ න විඹදභ විතයක් රුපිඹල්
මිලිඹන 86යි. එශවභ ශරහත් ශුේධ රහබඹ ලශඹන් අපි භහඹ
10දී රුපිඹල් මිලිඹන 400ක් ශවේහ. එක් තභයි ශවොයභ
නතය ශරුහ.

රු ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු භවතහ

(ரண்தைறகு ரஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ශවොයට වික්ශත් නළවළ.

රු රක්සභන් ශශනවියත්න භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

වචහහයශඹෝ සිඹලු ශදනහභ වරහ ඳළන්නුහ. ඇත්ත
කිඹන්න ඕනෆ, කිසි ශශනක් තිසඹහ ත්ශත් නළවළ. එතළන හිටපු
ප්රාධහන හභහන3හධිහරිුරභහ භහත් භඟ ඉශන ත්ත ප්රාධහන
ඉවජිශන්රුයශඹක්. නමුත්, යන්න ශදඹක් නළවළ. භභ ගිහිල්රහ
භහ භහ කිහිඳඹකින් භට එුරභහ ඉත් යන්න සිේධ වුණහ.
වළඵළයි, භභ ශම් කිඹන්න වදන්ශන්, ක්රනභශේදඹන් අනුභනඹ
කිරීශභන් තභයි එභ ආඹතන දියුු භට්ටභට ශනහශේ කිඹන
එයි. ශන කිසික් නිහ ශනොශයි.
ඒ හශපභ අපි නිසඳහදනඹ යන සීනි ශොවහටද ශදන්ශන්?
අපි නිසඳහදනඹ යන දුඹුරු සීනි කිශරෝපෑරම් එක් රුපිඹල් 80ට
රු ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු භළතිසුරභහට ශදනහ, එුරභහ රුපිඹල්
88ට විකුණනහ. ඒ හරශේ ඒ සීනි භහම්ර වළදුශේ spirit
විතයයි. අපි ශම් ළන පුන පුනහ කිේහ. අපි ශම් ඔක්ශෝභ
යරහත් අපි රඵපු රහබඹ තභයි භභ ලින් කිේශේ.

ඳහර්ලිශම්න්ුර
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රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නළඟී සිටිශේඹ.
லந்ரர்.
rose.

රු රක්සභන් ශශනවියත්න භවතහ
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

තමුන්නහන්ශේ දළන න්න, තමුන්නහන්ශේ ඒ හරශේ
ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ හිටිශේත් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ ශදශදනහ
ඳහර්ලිශම්න්ුරට ඇවිල්රහ තභ අවුරුදු 2යි. ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ
අපිභ තභයි -අපි ඉසශල්රහ හිටපු ආණ්ඩු හරශේ- ඒහ
දුන්ශන්. නමුත්, අපි නහටු ශන්න ඕනෆ. අපි දන්ශන්ත් නළවළ.
නමුත්, ඒ ඇත්ත, දීරහ ඉයයි. ඵරන්න, අද ඒ ශනස වුු
ආහයඹ.
එතශොට, භශප මිත්රා බීර් වහෂීම් භන්ත්රීදුරභහ ඳළවළදිලි ශර
ප්රාහල ශශේ ශේශීඹත්ඹට තළනක් ශනොශදන එ ළනයි. භභ
එ ශදඹක් කිඹන්න ඕනෆ. භභ ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ අවුරුදු 26ක්
එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ හිටිශේ. භහශප තහත්තහත් අවුරුදු 25ක්
එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ හිටිශේ. එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹට ළඩිඹ
ශම් ආණ්ඩු ශේශීඹත්ඹ අඹන ආණ්ඩුක් කිඹන එ නම් භභ
කිඹන්න ඕනෆ. භභ ඒ ඳළවළදිලිභ කිඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ
තභයි විශලේශඹන්භ අද එභ 3හඳහය නළත ඳයහ ශන යජඹට
රහබ න්න, භව ජනතහට රහබඹක් ශදන්න, ශම් රුුරට
අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ අත ළහුශේ. අශේ ක්රනභශේදඹන් අනුභනඹ
කිරීශභන් තභයි ශම් සිඹලුභ ශේල් යන්ශන්.
ඊශඟට අශේ අභහත3හවලඹට තිසශඵන ඉතිසරි ළඩ ශොට තභයි
භහන ම්ඳත දියුු කිරීභ. අඳට ශභොන තයම් ශබෞතිස ම්ඳත්
තිසබුණත් ළඩක් නළවළ, භහන ම්ඳත වරිඹට නිසිඹහහය
ශභනහයණඹ ය න්න අඳට ඵළරි නම්. ඒ භහන ම්ඳත
වරිඹට නිසි ශර ශභනහයණඹ යන්න තභයි අපි ශම්
පරදහයීතහ ක්රනභශේදඹන් අනිහර්ඹශඹන්භ ශම් යශට් වළභ
තළනටභ පුරුදු පුහුු ශ යුත්ශත්. මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීදුරභනි, භභ මුරදී කිේහ ශප ශම් rocket science ක්රනභඹක්
ශනොශයි. අපි අලුතිසන් හිතරහ, අශේ ආල්ඳර ශනක් ඇතිස
ය ශන අඳට ශම් තළනට ඹන්න පුළුන්. ඒ වහ න ශවොභ
උදහවයණඹ තභයි භභ ඉසශල්රහ කිේශේ, ලින් ර්ර
ඉල්ලුම් ඳත් 200ක් එහ තිසබුණත්, එභ ඉල්ලුම් ඳත් ප්රාභහණඹ 2400
දක්හ එ යභ ළඩි වුු ආහයඹ. එභ නිහ ශම් ටයුත්ත අඳට
යන්න පුළුන්. අද තිසශඵන ඊශඟ ශඹෝජනහ තභයි, ශම්
පරදහයිතහ ක්රනභශේදඹන්, වල්ඳ ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුරට වඳුන්හ
දීභ. ඒ ශනුශන් -

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු අභහත3ුරභහට ත විනහඩිඹ හරඹක් තිසශඵනහ.

රු රක්සභන් ශශනවියත්න භවතහ

(ரண்தைறகு

னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ඒ විනහඩිඹ ශවොටභ ඇතිස. අඳ ඵරහශඳොශයොත්ුර න්ශන් ඳක්
විඳක් අශේ රු භන්ත්රීදුරභන්රහ සිඹලු ශදනහභ ඒයහශී ය
ශන ඒ ඉදිරි භන ඹන්න. අශේ අභහත3හවලශේ ශල්ම්ුරභහ,
අතිසශර් ශල්ම්රුන්, අධ3ක්රුන් ඇුරළු සිඹලු ශදනහටභ
භශප සුරතිසඹ පුද යන්න භභ ශභඹ අසථහක් ය න්නහ. ඒ
අතයභ භට ත එභ එ ශදඹක් කිඹන්නට ඉඩ ශදන්න.
ඹහඳනශේ අශේ හිතත් ්රකවිඩ භන්ත්රීදරුන් ශඵොශවෝ ශේල්
ථහ ශහ. භහ අවන්ශන් එභ එ ප්රාලසනඹයි. එභ එයි.
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ඒ රු භන්ත්රීදරු ථහ ශශේ ඔවුන්ට න හිරිවළය ළනයි. භභ
එුරභන්රහශන් ශභශවභ අවන්න ළභතිසයි. ඹහඳනඹ විලසවිද3හරශේ සිවවර දරුශෝ කී ශදශනක් ඉශන න්නහද?
ඹහඳනශේ ඳන්ල් කීඹක් තිසශඵනහද? ඹහඳනශේ සිවවර
උන්න එ ඉසශෝරඹක්ත් තිසශඵනහද? න්න ශම් ඳළත්ත.
ශම් වළභ විලසවිද3හරඹභ ්රකවිඩ දරුශෝ කී ශදශනක් ඉන්නහ ද?
ඔවුන්ට කිසි ඹම් වහනිඹක් සිේධ ශරහ තිසශඵනහ ද? ශෝවිල්
කීඹක් තිසශඵනහ ද? ඒ ප්රාශේලර යහජ3 ආඹතනර, ශඳෞේලි
අවලර ්රකවිඩ අශේ මිත්රාඹන් ශොයි තයම් ළඩ යනහ ද?
ශභොක් ද තිසශඵන ප්රාලසනඹ? ඹන්න ළල්රත්තට. ළල්රත්ශත්
එ ශඵෝඩ් එක්ත් සිවවශරන් වරහ තිසශඵනහ ද? එක්ශෝ
ශදභශශන්. එක්ශෝ ඉවග්රී සිශඹන්. අඳ ශම්හට ප්රාලසන ඇතිස යන්න
අල3 නළවළ. අඳ ශදශොල්රන්භ වශඹෝශඹන් ජීත් න්නට
ඕනෆ. නමුත් ඹහඳනශේඹ ශොශමඹ කිඹන ථහ අඳ දළන්
අභත ශ යුුර හරඹ ඇවිත් තිසශඵනහ ඹ කිඹන එ විතයක්
ප්රාහල යමින් භට මිනිත්ුරක් ළඩිපුය හරඹ දීභ ළන
ඔඵුරභහට සුරතිසන්ත ශමින් භභ නිවඬ ශනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සුරතිසයි. ඊශඟට, රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ
භන්ත්රීදුරභහ.

[අ.බහ. 2.15]
රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ලුතය දිසත්රිගක්ඹට කිට්ටු
ම්ඵන්ධම් ඇතිස ළවිලි ර්භහන්ත අභහත3හවලඹ පිිතඵ අද
දශේ භහ ථහ යන්නට ඵරහශඳොශයොත්ුර නහ. භහ එක්ත්
ජහතිස ඳක්ශඹන් ඳහර්ලිශම්න්ුරට ඳත් ශ භන්ත්රීදයශඹක්
වුණත්, භශප ඳක් හභහජිත්ඹ අහිමි ය තිසශඵන අසථහ
එක්ත් භික්ෂු ශඳයමුණ නිශඹෝජනඹ යමින් ළුතය
දිසත්රිගක්ශේ ජනතහ ශනුශන්, විශලේශඹන් අශේ
දිසත්රිගක්ශේ ඉන්න ්රකවිඩ ුර ම්රුන් ශනුශන් ශභභ රු
බහශේ චන සල්ඳඹක් ථහ කිරීභට භට අසථහ රඵහ දුන්
සිඹලු ශදනහටභත්, ඔඵුරභහටත් භශප ශෞයඹ, සුරතිසඹ පුද
යනහ.
ලුතය දිසත්රිගක්ඹ නිශඹෝජනඹ යන විඹ බහය
අභහත3යඹහ අඳ භඟ එට ශේලඳහරනඹ ශහ. ලුතය
දිසත්රිගක්ශේ රු ශයෝහිත අශබ්ගුණර්ධන නිශඹෝජ3
අභහත3ුරභහත් ඉන්නහ. රු යහජිත ශේනහයත්න අභහත3ුරභහත්
ඉන්නහ. භහ ශඵොශවොභ න්ශතෝ ශනහ. භහ ශම් ථහ යන
විඹඹට අදහශ ඒ ජනතහ ශඟට මුලින්භ ගිශේ අශේ රු
ඇභතිසුරභහයි. අද න විට රු ඇභතිසුරභනි, අද ඒ ජනතහ එදහ
සිටි තත්ත්ශඹනුත් ඳවශට ළටිරහ. අද ඔවුන්ට ජීත් න්නට
ඵළරි තත්ත්ඹක් උදහ ශරහ තිසශඵනහ. භභ ඒ ළනයි ථහ
යන්ශන්. අද හටත් ඒ ළන අශඵෝධඹක් නළවළ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, භභ ඳසු ගිඹ දිනර ශම්
ුරර ජනතහ වමු න්නට ගිඹහ. ඒ ශොල්රන්ශප ප්රාලසන දිවහ
ඵළලුහ. ඒ අඹශප ශල්, ශදොයල් දිවහ ඵළලුහ. ශම් ළන ථහ
ශ යුුරභයි. අඳ ශම් අභහත3හවලශේ දියුු ළන ථහ යනහ.
ශම් යශට් විශේල විනිභඹ ළන ථහ යනහ. අද ඒ ජනතහ
ළන ථහ යන්ශන් නළවළ. පුවික හරශේ අඳට භතයි. අඳ ුර
ආශ්රිාතයි ජීත් වුශණ්. අශේ ඉඩභ ශශශර් ශරොකු ත්තක්
තිසබුණහ. අඳ පුවික හරශේ ුරර මිනිසසු ශඵොශවොභ
අභිභහනශඹන් ජීත් වුණහ. නමුත් අද ශන ශොට ඒ ුරර
ජීත් න මිනිසුන්ට වරිඹට ශඹක් නළවළ රු ඇභතිසුරභනි. ඒ
ශල් උඩිනුත් ශතශභනහ, ඹටිනුත් ශතශභනහ. භභ ඒහශේ
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ශෂොශටෝ ත්තහ. ඒ ශෂොශටෝ භශප ශඟ තිසශඵනහ. ඔඵුරභහත්
එක් තිසශඵන ශඳෞේලි තයවට, ඔඵුරභහට ඳවය වන්න
ශනොශයි ශම්හ ශනහශේ. ශම් දුක් විිනන, ශවට දශේ ශම්
ුරපිටි අතවළය දභහ ඹන අහිව මිනිසසු ළන භහ ශම් ථහ
යන්ශන්. ශම් මිනිසසුන්ශප ජීවිතර ම්පර්ණ විසතය භහ ශඟ
තිසශඵනහ. රු ඇභතිසුරභනි, ළස දසරට ඒ මිනිසසු ජීත්
ශන්ශන් ශට් තිසශඵන සර ශොශලින් වරඹ ආයණඹ
ය ශනයි. ශදල් ශොශලින්, ශශල් ශොශලින්යි වර
ආයණඹ ය න්නහ. අද අශේ යශට් ආර්ථිඹට සිඹඹට සිඹඹක්
ය වන්ශන් ශම් මිනිසසු; ශම් ුරර මිනිසසු. යඵර් ව
සිටුන්ශන් ශම් මිනිසසු. යඵර් කිරි ටි ඳරහ ඳළක්ශට්රිඹට අය
ශන ඹන්ශන් ශම් මිනිසසු. ශම් පිට යට ඳටහ විශේල විනිභඹ
ශම් යටට ශනළවිත් ශදන්ශන් ඒ මිනිසසු. ශම් යටට විශේල
විනිභඹ ශපන්ශන් ශම් මිනිසසු. ශත් ව සිටුන්ශන් ශම් මිනිසසු.
ශත් දළු ඩන්ශන් ශම් මිනිසසු. ශත් දළු ටි ඳළක්ශට්රිඹට
ඹන්ශන් ශම් මිනිසසු. නමුත් ඒ මිනිසසු ළන ශොඹන්න අද
නශොට කිසි ශශනක් නළවළ. යජඹ ථහ යන්ශන්ත් නළවළ.
භහ හිතන විධිඹට ශම් ය අඹ ළශඹන් යජශේ ශේඹහට ඳහන්
බහඹක් ශවෝ න්න ඳඩිඹ ළඩි වීභක්
ශහ. අශේ ුර
ම්රුන්ට ශභොනහත් භ නළවළ.
භට භතයි, අශේ ශප්රාේභදහ ජනහධිඳතිසුරභහශප ආණ්ඩු
හරශේ සිඹඹට 25 ඳඩි ළඩි වීභක් ශහ. නමුත් ුර
ම්රුශකුශප ඳඩිඹ දට රුපිඹල් 515යි. ඒ රුපිඹල් 515
න්නත් දස 21ක් එ දිට ළඩ යන්න ඕනෆ. ඒ මිනිසුන්ශප
ආර්ථි ප්රාලසන ළඩියි. ශෞ3
පිිතඵ ප්රාලසන තිසශඵනහ.
අධ3හඳනඹ පිිතඵ ප්රාලසන තිසශඵනහ. ඹන්න ඳහයක් නළවළ. රු
ඇභතිසුරභහ, ළස ශරහට මිනිසසු හිටශන ඉන්ශන්. භභ
ශඹක් ශඹක් හශණ් ගිඹහ. රළයිම් හභයඹක් හභයඹක් හශණ්
ගිඹහ. අවුරුදු 100ට එවහ ඳළත්ශත් වදපු රළයිම් හභය. අද ඒහ
ඩහ ළටිරහ. ඊශේ ශඳශර්දහ ශන්ට් ශජෝන් ත්ශත් වක් ඩහ
ළටිරහ ඔළු ශඳොඩි ශරහ අවුරුදු 9 පුවික ශභඹකු එතළනභ
භළරුණහ. ඒ ශභඹහශප ශවෝදරිඹට ඹ අවුරුදු 13යි. අවුරුදු 13
ශභඹහශප කුල් ශද ළඩිරහ, සුෂුම්නහ ළඩිරහ අද එ තළන
ඉන්නහ. ඒ මිනිසුන් ජීත් න ුරර ස ශල්රට ඵය
ශරහ තිසශඵනහ. ුර අධිහරිරුන්ට ුර ඵහය දීරහ තිසබුණහට
ශම්හ ඳන්ශන් නළවළ. ඒ අඹ ශොස ස විතයයි ඳහ ශන
ඹන්ශන්. අම ව ඒ මිනිසුන්ට ඳහ න්න කිඹනහ; පුළුන් ව ඒ
මිනිසුන්ට ඳහ න්න කිඹනහ; ශඳොල් ව ඒ මිනිසුන්ට ඳහ
න්න කිඹනහ. ද ඳඩිඹ රුපිඹල් 315යි, දස 21ට ඩහ ළඩ
ශනොශශොත්. දස 21ක් ළඩ යන්න වයිඹක් ඒ මිනිසුන්ට
නළවළ. ඒ මිනිසුන්ට ජීත් න්න විධිඹක් නළවළ. ශවො ෆභ
ශේරක් න්න විධිඹක් නළවළ. භභ දන්නහ තමුන්නහන්ශේ
ඉන්නහ ඩහන්ට් ෆීල්ඩ් ත්ශත්. තමුන්නහන්ශේ ළුතය
දිසත්රිගක්ඹට ගිඹහභ ඩහර්ටන් ෆීල්ඩ් ත්ශත් තභයි ජීත් න්ශන්.
ගිහින් ඵරන්න තමුන්නහන්ශේ ඉන්න ඵවරහට ශදඳළත්ශත්
තිසශඵන ුරර මිනිසුන් ශොශවොභද ජීත් න්ශන් කිඹරහ. ඒ
මිනිසුන්ශප ශල්රටත් ශඳොඩ්ඩක් ගිහින් ඵරන්න.
තමුන්නහන්ශේ නම් director භවත්තඹහශප ඵවරහට ගිහින්
ශවොට හරහ, බීරහ එනහ. භභ හ ඒ photos ටි ඔක්ශොභ
තිසශඵනහ. ුරර මිනිසසු අඳහ දුක් විිනනහ. ඒ මිනිසුන්ට ජීත්
ශන්න විධිඹක් නළවළ. ඒ මිනිසුන්ට ඳඩි ප්රාලසනඹක් තිසශඵනහ.
දස 21ක් ළඩ ශශේ නළත්නම් ඳඩිඹ අඩු ශනහ. ඒ මිනිසුන්ට
කිරි ඵහල්දිඹ ශදන්ශන් නළවළ; භන්නඹ ශදන්ශන් නළවළ; පිහිඹ
ශදන්ශන් නළවළ. ළඩ න්නහ විතයයි. [ඵහධහ කිරීම්]

රු භහින්ද භයසිවව භවතහ
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

නළඟී සිටිශේඹ.
லந்ரர்.
rose.
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රු භන්ත්රීදයශඹක්

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்)

(An Hon. Member)

ඔඵුරභහ හඩි ශන්න. ඔඵුරභහ හඩි ශන්න.[ඵහධහ කිරීම්]

රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ඇභතිසුරභහ ඳක් ය න්න එඳහ. ශඳොඩ්ඩක් ඵරන්න. ශම්
ශෂොශටෝ ඔඵුරභහට ඵරන්න එන්නම්. ශම් අහිව මිනිසුන්
ළන ථහ යන විධිඹට ශම් වයස- [ඵහධහ කිරීභක්] අද ුරරට
ගිඹහභ-[ඵහධහ කිරීභක්] භභ ථහ යන්නම්. ුරර අහිව
මිනිසුන්ට වම්ඵ ශන ශභයින්ශන් සිඹඹට 40ක්, ඒ ්රකවිඩ
ජනතහට වම්ඵ ශන ශභයින්ශන් සිඹඹට 40ක් අඩු ඵය උඳත්.
ඒ මිනිසුන්ට න්න නළවළ. භභ ඊශේ ඒ අඹශප ශඹක් ඇුරශට
ගිඹහ. ඒ ශප ඇුරශශේ පුවික දුශක් ශවොේදක් උඹනහ. ඇභතිසුරභහ
ඒ ඇත්ත ථහක්. භභ ඵළලුහ ශභොනහද ශවොේශේ තිසශඵන්ශන්
කිඹරහ. භභ රයිට් එ දහරහ ඵළලුහ. ශවොදසශේ තිසබුශණ් යපිවචහයි,
මිරිස කුඩුයි, ුරයයි, ලූනු ෆල්රකුයි විතයයි. මිනිසසු ජීත්
න්ශන් එශවභ. භභ ඇහුහ ශම් කී ශදශනක් නහද කිඹරහ.
"භශප තහත්තහ ඉන්නහ කිේහ, භශප අම්භහ ඉන්නහ කිේහ,
භශප අයිඹහ ඉන්නහ කිේහ, භශප අක්හ ඉන්නහ" කිේහ. භභ
ඇහුහ ඕ ඇතිසද පුශත් කිඹරහ. එශවභ ඇහුහභ ඒ ශභඹහට ය
න්න ශදඹක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] ශම් තත්ත්ඹයි ුරර
තිසශඵන්ශන් ඇභතිසුරභහ. ශම් ළන ශොඹරහ ඵරන්න.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රුණහය ඵහධහ යන්න එඳහ. රු භන්ත්රීදුරභහට ඵහධහ
යන්න එඳහ.

රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

අශේ භහින්ද ඇභතිසුරභහ ශම් ළන දන්නහ. භහින්ද
ඇභතිසුරභන්රහ, අපි ුරරට ගිහින් ශේලඳහරනඹ ශහ. අපි ත්ත
ඇුරශට ගිශේ නළවළ. අපි ත්ත ඉසයවට ගිහින්, ශෝවිරට
ගිහින් භල් භහරඹක් දහරහ ආහ. ශප වදහ ශදන්නම්, රළයිභ වදහ
ශදන්නම්, තවඩු අයන් ශදන්නම් කිඹරහ ශඵොරු ශඳොශයොන්දුක්
දීරහ ආහ. නමුත් ඇභතිසුරභහ අද න විට ශම් මිනිසුන්ට ජීත්
න්න ඵළවළ. වදතක් තිසශඵන භනු3ශඹකුට ශම් මිනිසුන්ශප දු
ඵරහ ඉන්න ඵළවළ. ඇභතිසුරභහ ඇවිල්රහ ඵරන්න. ඇභතිසුරභහ භහත්
එක් එන්න ඹන්න ශම් ඵරන්න. අබ3න්තයඹ ඵරන්න, ඒ
මිනිසුන් ජීත් න විධිඹ. අද ුරර මිනිසුන්ට රන්ශන්
නළවළ. අනුරරුදහඹ වක් ඳරහ ශදන්ශන් නළවළ. ඒ මිනිසුන්ට
ශෞ3 ඳවසුම් නළවළ; අධ3හඳන ඳවසුම් නළවළ; ඹන්න
ඳහයල් නළවළ. ශභශවභ ඉරහ ශොශවොභද ළවිලි ර්භහන්තඹක්
දියුු යන්ශන්. ුරර ළඩ යන්ශන් ශම් මිනිසසු. එන්න අපි
ශදන්නහ එට ඹමු. අශේ ශඳෞේලි ප්රාලසන නළවළ. ඒහ ඉයයි.
ඇභතිසුරභහත් එක් අපි ව භයහ ත්තහ. ඇභතිසුරභත් එක්
අපි ශේලඳහරනඹ ශහ. ඇභතිසුරභහ අඳට නඩු දළම්භහ. දස
ණනට හිය ශදය දළම්භහ. ඊශේ ශඳශර්දහ ඇභතිසුරභහශප
ශල්ම්ුරභහ, ුරරුු විශේ බහඳතිසුරභහ භට විරුේධ
ඳළමිජල්රක් දහරහ තිසබුණහ. ඒශන් භහ ශබ්ය ත්ශත් අශේ
ශයෝහිත අශබ්ගුණර්ධන නිශඹෝජ3 ඇභතිසුරභහ. අන්තිසභට නඩු
ඉල්රහ අස ය ත්තහ. ඇභතිසුරභහ දන්ශන් නළවළ ඇත්ත ශභොක්ද
කිඹරහ. ශඵොරු නඩු දහරහ ඇුරශට ඹළේහ. අපි ණන් න්ශන්
නළවළ. ඒ නඩු ඒ අඹභ ඉල්රහ අස ය ත්තහ. ුරරුු විශේ
බහඳතිසුරභහ ශභුරභහශප ශඳෝසටර් වන ශනහ. ශම්යි
තත්ත්ඹ.
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ]

භභ කිඹන්ශන් ශම් ුරර ජනතහශප ඳඩිඹ අනිහර්ඹශඹන්භ
භහසි ඳඩිඹක් යන්න ඕනෆ කිඹරහයි. ඇභතිසුරභහ ශම් ළන
ශොඹහ ඵරන්න. අද ඒ ුරර ශභයින්ට ඳහරක් නළවළ, ගුරුරු
නළවළ. ශෞ3 ඳවසුම් නළවළ. අය නිේ චළනල් එශක් ඳයණ
ශයෝවරක් තිසශඵනහ. භශප හ ඒ විසතය තිසශඵනහ. ඒ ඩහ
ළඩිරහ. ඒ රක් ණනක් ශෝටි ණක් ටිනහ ශයෝවරක්.
ඔඵුරභහ භළදිවත් ශරහ ශම් ළන ශඳොඩ්ඩක් ඵරන්න. අද ුරර
තරුණයින්ට ශල්රම් යන්න පිට්ටනිඹක් නළවළ. ඳහල්ර
ගුරුරු නළවළ ඇභතිසුරභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භශත් එක් එන්න
ඹන්න. ශඵොරුට ෆ වරහ ළඩක් නළවළ. භශත් එක් එන්න
ඹන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ඇභතිසුරභහ, ුරර ජනතහට ඉඩම් දුන්නහ.
ඉඩම් දීරහ ශල් වදහ න්න ණඹක් දුන්නහ. ඒ ණඹ ඒ අඹ
ම්පර්ණශඹන්භ ශරහ අන්. ම්පර්ණශඹන්භ ණඹ ටි
ශරහ ඉයයි. අද න විට ඒ ශල්රට ඔේපු දීරහ නළවළ.
ශල් 38,000ක් තිසශඵනහ. ඒ මිනිසුන් අයණ ශරහ ඉන්ශන්.
ඒ මිනිසුන්ට ශල් දීරහ නළවළ. අද ුරර ඉශන ත්ත
තරුණශඹෝ ඉන්නහ. Advanced Level විබහඹ pass වුු ශභයි
ඉන්නහ. ඒ ශභයින්ට යක්හක් නළවළ. ුරර vacancies
තිසශඵනහ. ඒහට පිටින් ශනත් පුයන්ශන්. භභ කිඹන්ශන් ඒ
chance එ ඒ අඹට ශදන්න කිඹරහ. අද ඒ අඹ ඩර ශයදි
ඳනහ, ශඳොශල්ර ඵඩු කියනහ. ඒ මිනිසසු ශම් හශප
අහධහයණඹට රක් වුණහ. ඒ මිනිසුන්ට උදවු යන්න.
තමුන්නහන්ශේරහ ඒ ළන ශොඹහ ඵරන්න.
අරත්ශත් යඵර් ඳර්ශේණ ආඹතනඹ තිසශඵනහ.
ඇභතිසුරභනි, තමුන්නහන්ශේ අරත්ත ආනඹට ගිඹහභ
තමුන්නහන්ශේ ඒශක් තභයි නතිසන්ශන්. භහ හිතන වළටිඹට අද ඒ
යඵර් ඳර්ශේණ ආඹතනඹ ශන ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත්
ශරහ තිසශඵනහ. අද ඒ ඳහරනඹ යන්ශන් වුද? අරත්ත
ප්රාහශේශීඹ බහශේ උඳබහඳතිස දර්ලන භවත්භඹහයි. ශට් වක්
තිසඹන්ශන් නළවළ, ඳහ ශන ඹනහ. ඇභතිසුරභනි, ඔඵුරභහ ඊශේ
ශඳශර්දහ අවුරුදු 50ට ළඩි ඹ අම්භරහ විලහර ප්රාභහණඹක් එහි
ශේශේ ශඹොදහ තිසශඵනහ. භහ කිඹන්ශන් ශම්යි. ළඩිහිටිඹන්ට
රන එ ශවොයි. වළඵළයි තමුන්නහන්ශේශප ශඳෞේලි
ල්ලිලින් රන්න. ඩහර්ටන්ෆීල්ඩ් ත්ශත් හශප කිරි ඳරහ
කිරි ඵහල්දි ඔළුශේ තඵහ ශන ඹන අහිව මිනිසුන්ශප ඳඩිලින්
ඒ ළශඩ් යන්න එඳහ. හිට ශන ඉන්නත් ඵළරි ඹ අම්භරහ
විලහර ප්රාභහණඹක් ශේශේ ශඹොදහ තිසශඵනහ. ඳඩි ශන්ශන් අය
අහිව මිනිසසු. ශචක්ලින් ඳඩි ශන්ශන්. ඩහර්ටන්ෆීල්ඩ්
ත්ශත් ඉන්නහ, ශඳොල් වර්ධන අධිහරිශේ බහඳතිස සුත්
වඳුන්ශප භවත්භඹහශප දු. එුරභහශප දු Mrs. Perera තභයි
"ආයු යක්න්ුර ආඩහ" කිඹන සින්දු කිේශේ. Mrs. Perera
අත්න් යරහ ඳඩි න්නහ විතයයි; යක්හක් යන්ශන් නළවළ.
ඇඹ ඩහර්ටන්ෆීල්ඩ් ත්ශත් අත්න් යනහ; ඳඩි න්න එනහ;
රැකිඹහක් නළවළ. ත ඉන්නහ, ඳත්භසිරි නභළතිස රිඹළදුරු
භවත්භශඹක්. ඔහු අත්න් යනහ විතයයි; ඳඩි න්න එනහ.
එඳභණයි. ඔහු ශේඹක් යන්ශන් නළවළ. ශම් ළන ශොඹහ
ඵරන්න. භවය විට ඇභතිසුරභහ ඒ ළන දන්ශන් නළුර ඇතිස.
එුරභහට ඒ පිිතඵ ශොඹහ ඵරන්න ශරහක් නළවළ. එුරභහ
අවුරුේශේ දස 365න් දස 300ක් විතය ඉන්ශන් යට යටල්රයි.
එභ නිහ ඇභතිසුරභනි, ඔඵුරභහ ඒ ළන ශොඹහ ඵරන්න. ඊශේ
ශඳශර්දහ භභ අශේ -

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (ශඳොල් වර්ධන වහ
ජනතහ ුර වර්ධන අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர - தங்கு அதறறதத்ற,
க்கள் ரரட்ட அதறறதத்ற அகச்சர்)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut
Development and Janata Estate Development)

ඔඵුරභහශප ඹහළුහ ශන්.
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රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ඔේ, ඔේ. ඹහළුහ. ඹහළුහ තභයි භහ ඇුරශට දළම්ශම්. ඹහළුහ
තභයි අතිසන් අල්රහ ශන ඳහර්ලිශම්න්ුරට එක් ශන ඇවිල්රහ
ශඵල්ශරන් අල්රරහ හිය ශදයට දළම්ශම්. [ඵහධහ කිරීම්]
ඇභතිසුරභනි, භහ ශම් ශඳොඩි ථහක් කිඹන්ශන්. 2012
ශනොළම්ඵර් 19න දහ වළන්හඩ් හර්තහශේ ශඳොඩි ථහක්
තිසශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] අශේ රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීදුරභහ
කිඹන රද ථහක් වළන්හඩ් හර්තහශේ තිසශඵනහ. ශභඹ කි
යුුරභයි. 2012 ශනොළම්ඵර් භ 19න දින වළන්හඩ් හර්තහශේ
108න තීරුශේ එඹ ශභශේ වන් නහ:
"මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, භභ අහන ලශඹන් කිඹනහ ශම්
හයණඹ. රඵන භහර්ුර භහශේ එක්ත් ජහතීන්ශප භහන හිමිම්
ශොමිභ රැස ශනහ. එදහ අශේ යටට උදවු යපු රුසිඹහයි, කියුඵහයි,
චීනඹයි රඵන භහර්ුර භහශේ උදේට නළවළ. එතශොට අශේ යටට විලහර
ප්රාලසනඹක් එනහ. රුණහය ශම් භත තඵහ න්න. රු භහින්ද
භයසිවව අභහත3ුරභහ තමුන්නහන්ශේරහට ශම්හ කිඹන්ශන් නළත්නම්
භශන් වරි අවන්න. එුරභහ ඳහර්ලිශම්න්ුරට එන්ශන්ත් නළවළ. [ඵහධහ
කිරීභක්] අශේ යටට විරුේධ නිකුත් ය තිසශඵන නිර්ශේල 200 ළන
කිඹන්ශන්ත් නළවළ. ශභොනහත් නළතිස විධිඹට ේද නළතිස ඉන්නහ."

රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීදුරභහ කිඹපු ශේ වළන්හඩ්
හර්තහශේ තිසශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ කිඹරහ තිසශඵන්ශන්.
[ඵහධහ කිරීභක්] අවන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොඩ්ඩක් අවන්න.
"එුරභහ ඳහර්ලිශම්න්ුරට එන්ශන්ත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] අශේ යටට
විරුේධ නිකුත් ය තිසශඵන නිර්ශේල 200 ළන කිඹන්ශන්ත් නළවළ"

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

There is a point of Order being raised.
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ රු භන්ත්රීදයශඹක්, රු ඇභතිසයශඹක්
ඳහර්ලිශම්න්ුරට එන්ශන් නළවළ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. එඹ
සථහය නිශඹෝරට විරුේධයි. එුරභහ දළන් ශම් රු බහශේ
ඉන්නහ. එඳභණක් ශනොශයි. එුරභහ ජහතිසඹ ශනුශන් ශරොකු
ටනක් ශන ඹනහ කිඹන එ භහ කිඹනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

එඹ රීතිස ප්රාලසනඹක් ශනොශයි. රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ
භන්ත්රීදුරභහ ථහ යන්න. [ඵහධහ කිරීම්]

රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

අශේ ඇභතිසුරභහ ශභොනත් දන්ශන් නළතිස විධිඹට ඉන්ශන්
නළවළ. රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීදුරභහ කිඹහ තිසශඵනහ,
ශභොනත් දන්ශන් නළතිස විධිඹට ඉන්නහ කිඹරහ. එඹ අත3ඹක්.
අශේ ඇභතිසුරභහ ශභොනත් දන්ශන් නළතිස විධිඹට ඉන්ශන් නළවළ.
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[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

-[ඵහධහ කිරීම්] ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ශ්රීය රවහශේ අභිභහනඹ රැ
ත්, අශේ රවහේ අභිභහනඹ රැ ත්-

රු අර්ල් ගුණශේය භවතහ (ළවිලි ර්භහන්ත නිශඹෝජ3
අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு ர்ல் குரசக்க -தததந்ரரட்டக் ககத்தரறல்
தறற அகச்சர்)

(The Hon. Earl Gunasekara - Deputy Minister of Plantation
Industries)

Sir, I rise to a point of Order.
මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! රු භන්ත්රීදුරභනි, රීතිස ප්රාලසනඹක් තිසශඵනහ.
රු අර්ල් ගුණශේය භන්ත්රීදුරභහ.

රු අර්ල් ගුණශේය භවතහ

(ரண்தைறகு ர்ல் குரசக்க)

(The Hon. Earl Gunasekara)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ඳහලිත ශතයේශඳරුභ
භන්ත්රීදුරභහ කිඹනහ, අභහත3හවලශේ ල්ලිලින් cut-outs ළහුහ
කිඹරහ. එඹ අමලි අත3ඹක්. අභහත3හවලශේ ල්ලි රුපිඹල්
10ක්ත් විඹදම් ශශේ නළවළ කිඹහ  කීශභන් යුුර භහ කිඹනහ.
එඹ වළන්හඩ් හර්තහශන් ඉත් යන ශර භහ ඉල්රහ සිටිනහ.

රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

අපි ගිහිල්රහ ඇහුහ. ඇහුහට ඳසශේ ශන් කිේශේ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ශතයේශඳරුභ භන්ත්රීදුරභනි, අඳවහහත්භ ප්රාහල
යන්න එඳහ. එභ ශොට වළන්හඩ් හර්තහශන් ඉත් යනහ.
ඇභතිසරුන්ශප නම් වන් යමින් අඳවහහත්භ ප්රාහල
යන්න එඳහ.
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රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

අශේ ඇභතිසුරභහ ඒ ුරර ජීත් න අහිව මිනිසුන් ළන
ශනොශයි ශොඹන්ශන්. "ුරරු විඹ" ළඩටවශන් බහඳතිසුරභහ
ශඹොදහ ශන ඇභතිසුරභහශප ප්රාතිසරඳඹ පුම්ඵහ න්න - [ඵහධහ කිරීම්]
එුරභහ යන්ශන් ළුතය දිසත්රිගක්ශේ අහිව මිනිසුන්ශප
ල්ලිලින් එුරභහශප ප්රාතිසරඳඹ පුම්ඵහ න්න එයි. ඒ යන්න
එඳහ. ඔඵුරභහ ශභශතක් ල් ශශේ ඒයි. මිනිසසු ළන ශඳොඩ්ඩක්
හිතන්න.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීදුරභනි, ඔඵුරභහට ත විනහඩිඹ හරඹක්
තිසශඵනහ.

රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ඵරන්න, අද ඔඵුරභහ භළදිවත් ශරහ ුර ඳහරයින්ට ථහ
යරහ, ඒ අඹ ශන්රහ ුරර ජීත් න මිනිසසුන්ශප එදිශනදහ
ජීවිතශේ මලි අයිතිසහසිම් ළන, ඒ මිනිසසුන්ශප ශල්ර
වර ළන, ඳහයල් ළන, ඒ දරුන්ශප අධ3හඳන ඳවසුම් ළන,
ශෞ3 ඳවසුම් ළන ථහ යන්න. ඒහ ම්ඵන්ධශඹන්
විලහර ප්රාලසන තිසශඵනහ. ශල් ශතශභන නිහ හින ශරහට
ඉන්න ඵඹයි. අනුරරුදහඹ විධිඹට ශල්රට ස ඵය ශරහ
තිසශඵනහ. ඒ ළන කිේහට ස ඳන්ශන් නළවළ. ඒහට
ඇභතිසුරභහ භළදිවත් ශන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ඇභතිසුරභහ ශම්හ ළන
දන්නහ. සිරිඳුය ත්ත, අශබ්තළන්න ත්ත, ශභොවභදිඹ ත්ත,
වමුල්ර ත්ත කිඹන ඒහ පිිතඵ ඡහඹහරඳ ශභතළන තිසශඵනහ.
භභ ශම් සිඹලු ශේල් බහත* යනහ. ඇභතිසුරභහ ශම්හ
ඵරන්න. රු ජනහධිඳතිසුරභහටත් ශදන්න. ජනහධිඳතිසුරභහ ශඳොඩි
දරුන්ට ශඵොශවොභ ආදශයයි. එුරභහ ශඳොඩි දරුන්ට ශඵොශවොභ
ආදයඹ යන භනුසශඹක්. ශඳොඩි දරුශෝ ශම් ශල්ර ජීත්
ශන්ශන් ශොශවොභද? ඹ මිනිසසු ශම්හශේ ජීත් න්ශන්
ශොශවොභද?

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශප භවතහ

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔඵුරභහශප නහඹඹහ වුද?

රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ
(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத)

රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශප භවතහ ( ක්රීවඩහ අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கரக - றகபரட்டுத்
துகந அகச்சர்)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Sports )

ම්පර්ණ ථහභ වළන්හඩ් හර්තහශන් ඉත් යන්න.

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ඔඵුරභහශප
නහඹඹහ
වුද
කිඹරහ
ඉසයශරහ
කිඹන්නශෝ. [ඵහධහ කිරීම්] ශම්හ සිඹල්රභ භභ බහත
යනහ. ඔඵුරභහ ශම්හ ළන ඵරන්න. භට ඔඵුරභහ එක්
ශඳෞේලි තයවක් නළවළ. භභ ශම් ශඳන්න්ශන් ඒ මිනිසසු විිනන
දු ළනයි. [ඵහධහ කිරීම්]

රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භවතහ

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

(The Presiding Member)

(ரண்தைறகு தரலி தப்ததத)

ඇයි, ඒ?

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

ඔඵුරභහට ශන් ශ හරඹ
ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් ඇභතිසුරභහ.

අන්.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ම්පර්ණ ථහභ ශනොශයි. නභ වන් යමින් යන රද
අඳවහහත්භ ප්රාහලඹ විතයයි.

—————————
* පුසතහරශේ තඵහ ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

මිශඟට

රු
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[අ.බහ. 2.29]
රු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භවතහ (සුළු අඳනඹන ශබෝ
ප්රාර්ධන අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு தஜறரணரல்ட் குர - சறத ற்தறப் தறர்கள்
ஊக்குறப்தை அகச்சர்)

(The Hon. Reginold Cooray - Misister of Minor Export Crop
Promotion)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ඔඵුරභහ මරහනඹ
ශවොඵන අසථහශේ භහශප අභහත3හවලඹ පිිතඵ හය බහ
අසථහශේ විහදඹට වබහගි න්නට අසථහ රළබීභ පිිතඵ
භභ ඉතහභ ුරටට ඳත් ශනහ.
ආසිඹහනු භවහේවීඳශේ පුවික තිසත, ඉන්දිඹහනු භවහ හයශේ මුුර
ඇටඹ ශර විරුදහලි රද අශේ ශ්රීය රවහ ශරෝ පජිත ව,
ශරෝශේ ප්රාචලිත ව, විරුදහලි රළබ දවක් හයණහ අතරින් එ
හයණඹක් වශේ අද අපි සුළු අඳනඹන ශබෝ ශර වඳුන්නු
රඵන කුරුඳු ම්මිරිස, හදික්හ, හහසි ළනි ශේල් ව
අඳනඹන බහණ්ඩ ශර වඳුන්න ඇත් දත්, මුුර භළජක් කිඹන
ඒහයි. ඒහයින් තභයි යහජ3 බහණ්ඩහහයඹ පිරී ඉතිසරී ගිශේ. ශත්,
ශඳොල්, යඵර් ඹන හන් රවහට ආශේල වීභත් භඟභ
ම්ප්රාදහයි අශේ භවහ බහණ්ඩහහයඹ පුයන රද ඒ ටිනහ
හන් මුල්රට තල්ලු ය දභනු රළබුහ; ශනොළරකිල්රට ඳහත්රා
යනු රළබුහ.
දළන් නළතත් අතිසරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිසුරභහ
තෂිර්භ අභහත3හවලශේ ශොටක් වළටිඹට තිසබුු අඳනඹන
ශබෝ ප්රාර්ධනඹ අභහත3හවලඹක් ඵට ඳත් යරහ, ඒ ඓතිසවහසි
සර්ණභඹ යුඹ නළත උදහ ය ශදන්නට අසථහක් ඳහදහ දී
තිසශඵනහ. ඒ අනු කුරුඳු, ම්මිරිස, හදික්හ, හහසි, අද යශට්
ජහතිස ආදහඹශභන් -දශ ජහතිස නිසඳහදනශඹන්- සිඹඹට 0.5යි
උඳඹන්ශන්. අශේ ඵරහශඳොශයොත්ුර න්ශන් එඹ ශදගුණ
යන්නයි. අඩු ණශන් දශ ජහතිස නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 1ක්
දක්හත් ර්ධනඹ යන්නයි. රුපිඹල් මිලිඹන 30,000ක් උඳඹන
අපි එඹ රුපිඹල් මිලිඹන 60,000ක් දක්හ ර්ධනඹ කිරීභට
ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. ඒ හශපභ ඒ වහ ඇතිස වළකිඹහ අපි
රනහට ඩහ හුඟක්භ ටිනහ. භළජක් ශඳොශශො ඹට
තිසශඵන ශොට එහි අඹ ශත්රුම් න්න ඵළරි නහ ශේ,
භළජක් ඔඳ දභන්නට ශඳය එහි අඩු ටිනහභක් තිසශඵනහ ශේ,
ශම් අඳනඹන ශබෝර තිසශඵන ටිනහභ ඉසභුර ය ශන ඒ
භඟින් බහණ්ඩහහයඹ පුයන්නටත් ශම් යශට් ශවුම් ශලේ හිඟඹ
පිඹහ න්නටත්, අශේ රුපිඹශල් අඹ ළඩි ය න්නටත් වේදහ
පිටිය, ඈත එපිට ම්භහනර ජීත් න ජනතහ ත්
ශඳොශවොත්ම්ලින් යුුර ජනතහක් ඵට ඳත් කිරීභටත් ඇතිස
වළකිඹහ අඳරිමිතයි. ශම් වළභ ශදඹටභ ශරෝ ශශශශඳොශශේ
තිසශඵන මිර ණන් ඉතහභ ඉවශයි. කුරුඳු ත්තත්, ම්මිරිස
ත්තත්, හදික්හ ත්තත් ඒ තත්ත්ඹ අඳට ඉතහභ ඳළවළදිලියි.
භභ ඉතහභ ශවොිනන් ශත්රුම් ත්තහ, ම්ප්රාදහයි ශත්, යඵර්, ශඳොල්
හන්රට අද සිදු වී ශන ඹන ශේ ශභොක්ද කිඹරහ. එභ
හක් ඳභණක් භත රැඳී සිටීශම් බඹහනභ ශත්රුම් අය ශන
භවහ ුරර දළන් ඒ ශනුට කුරුඳු, ම්මිරිස, ශප අඳනඹන
ශබෝ හ යන්නටත් ඳටන් ශන තිසශඵනහ. දිඹතරහශේ
වල්ර ුර ඹහඹ, වළටන් Carolina Estate එ, ශදනිඹහඹ
Aninkanda and Panilkanda Estates, Sooriyakanda ශප
ුරරට ගිඹහභ භට දකින්න රළබුණහ ශවක්ශටඹහර් ණනින්
අලුතිසන් කුරුඳු හ යන්න ඳටන් ශන තිසශඵන ඵ.
ඒට ශවේුර ඒ වහ ශඹොදන ශ්ර.භඹ ඉතහ අඩු වීභයි. නඩත්ුර
විඹදභ ඉතහ අඩු වීභයි. නමුත් රළශඵන මිර ඉතහ ඉවශයි.
ආර්ථිශේ මිර ඉවශ ඳවශ ඹෆභ නිහ ඇතිස න විචර3තහට
ඔශයොත්ුර දීශම් ශවො හධඹක් වළටිඹට අද අපි ශනොසිතූ ඳරිදි ඒ
හ ටයුුර ශේශඹන් දියුු ශන්න ඳටන් අයශන තිසශඵනහ.
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අපි ල්ඳනහ යනහ, ශම් අභහත3හවලඹ භඟින් ජහතිස
බහණ්ඩහහයඹට එුර යන මුදර ළඩි කිරීභට ක්රනභශේද කිහිඳඹක්
අනුභනඹ යන්න. එයින් එක් තභයි, නිසඳහදන ඳරිභහ ළඩි
කිරීභ. නිසඳහදන ඳරිභහ ළඩි කිරීභ වහ ක්රනභ ශදක් අපි
අනුභනඹ යනහ. එක් තභයි, දළනට හ යන භූමි ප්රාභහණඹ
ළඩි කිරීභ. යට ශවක්ශටඹහර් 3000 ඵළගින් හ ඉරක්
තිසඹහශන වළභ අවුරුේදභ කුරුඳු, ම්මිරිස, හදික්හ, හහසි,
යහබු නළටි, යදමුවගු, එනහල් ඒ හශපභ ජු වහ උක් හ
දියුු කිරීභ වහ අඳට ශදන්න පුළුන් උඳරිභ වශඹෝඹ
ශදනහ. අශේ ජනහධිඳතිසුරභහ ශභය අඹ ළඹ ශල්නශඹන්
කිේහ, උක් හ වහ ශවක්ශටඹහර් 130,000ක් ශන් ය
තිසශඵනහඹ කිඹරහ. භවහ ඳරිභහණශඹන් හ යන්න ශවො
ර්ශේ උස ඳළශ රඵහ ශදන්න නම්, අලුතිසන් බීජ අභිජනනඹ
යන්න ඕනෆ. ඒ හර්ඹඹ වහ අපි දළන් ඉරහ ටයුුර සදහනම්
ය ශන ඹනහ. ශදනිඹහශේ, විවහයශවේන එනහල් ත්ත තභයි
ශරෝශේ උක් ර් 1600 බීජ අභිජනනඹ වහ ශඹොදහ ශන
තිසශඵන එභ තළන. ඉතහභ දුර්රබ ණශේ ශේලගුණඹක්, ඒ
සථහනශේ තිසශඵනහ. ඒ ටයුුර වහ රුපිඹල් ශෝටිඹ
මුදරක් විඹදම් යරහ ඒ භවහ පිම්භ ඳනින්න, සීනි ර්භහන්තඹ
දියුු යන්න අල3 වශඹෝඹ ශදන්න අඳ සදහනමින් සිටින
ඵ ශම් අසථහශේදී ඉතහභ න්ශතෝශඹන් කිඹනහ.
රවහ පුවික යටක්. ඉඩම් ඳරිභහණඹ ඳභණක් ළඩි ය ළනීභ
ුරිතන් ශරෝ ශශශ ශඳොශට අල3 න භවහ ඳරිභහණ
අල3තහන් ඉසට යන්න අඳට අභහරුයි. ඒ නිහ ඉඩම්ර
පරදහ ළඩි කිරීභ වහ අසනු ක්රනභ, ශඳොශවොය බහවිතඹ, හ
ක්රනභ ළනි ශේල් ළඩි දියුු ය න්නත් අඳට රඵහ දී තිසශඵන
මුදර ඹටශත් අපි විශලේ ළඩටවන් ඇතිස ය ශන ඹනහ.
ඒ එක්භ අපි තත් උඳහඹ භහර්ඹක් ඳහවිච්ික යනහ, යඵර්,
ශත් ව ශඳොල් ුරර මිශ්ර. හ -අුරරු හක්- ඇතිස
යන්න. යඵර් ස අසශේ ශොශෝහ සිටුන්න, ශත් ුරර
ඇතිස පලිරිසීඩිඹහ සරට ම්මිරිස සිටුන්න, ළට අයින්ර
පුක් ස වදන්න, ඒ හශපභ ශඳොල් හ ුරශ ශනොශඹකුත්
අුරරු ශබෝ හ යන්න අපි ළඩ පිිතශශක් ආයම්බ ය
තිසශඵනහ. භහ රු භහින්ද භයසිවව අභහත3ුරභහට සතූතිසන්ත
ශනහ, එුරභහ ඹටශත් තිසශඵන ුරර ඒ වහ අල3 ඳවසුම්
රඵහ දී තිසශඵන එ ළන. ඒ හශපභ අශේ ජත් පුසඳකුභහය
ඇභතිසුරභහට අපි සතූතිසන්ත ශනහ, ශඳොල් හ ුරශ ඒ ටයුුර
යශන ඹෆභට ටයුුර කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන්. ඒ අනු විලහර
අුරරු ශබෝ හක් යශන ඹන්න වළකිඹහ රළශඵයි කිඹන
විලසහඹ අඳ ුර තිසශඵනහ. හම්ප්රාදහයි ශබෝ, තහනුතිස,
ඹල් ඳළන ගිඹ, වණමිටි, කුර ශෝත්රා, ණ ශෝත්රා, යදර, ළඩම්,
ඳවත් නිසඳහදන භට්ටභයි තිසශඵන්ශන්.
ශරෝ ශශශ ශඳොශට මුහුණ ශදන්න නම් නවීන විද3හ වහ
තහක්ණඹ එට එක්හසු ශරහ ඹන්න ඕනෆ. ශම් යශට් rubber
factories තිසශඵනහ, tea factories තිසශඵනහ. නමුත් cinnamon
factory එක් නළවළ. අඳනඹන ශබෝ නිසඳහදනඹ යන්න
අල3 ර්භහන්තලහරහ ශම් යශට් ශම් තහක් බිහි ශරහ නළවළ. ඒ
නිහ අපි උත්හව යනහ, කුරුඳු ශරලි වරහ ශඳොත්ත විකුණන
-අමු ්රක3- ක්රනභඹ ශනුට කුරුඳු tablet වදන්න, කුරුඳු කුඩු
වදන්න, කුරුඳු ශතල් වදන්න. කුරුඳුලින් යහය, කුරුඳුලින්
සු, කුරුඳුලින් ඖධ කිඹන ශේරට අපි තභ අත වරහත්
නළවළ. ශම් වහ නවීන ඳන්නශේ ර්භහන්තලහරහ ආයම්බ
යන්න අද ළරසුම් වත ටයුුර ය ශන ඹනහඹ කිඹන
එ භහ ශම් අසථහශේදී කිඹන්න ඕනෆ.
අශේ හ ටයුුරරදී අද තිසශඵන ඵයඳතශ ප්රාලසනඹක් තභයි
ඒ වහ අල3 ශ්ර.භඹ ශවොඹහ න්න ඵළරිභ. ඒ තෂිර්භඹට
තිසශඵන ඵයඳතශ අර්බුදඹක්. ඒ නිහ ශම් ටයුුරරට ඹන්ත්රා
සත්රාර උඳශඹෝගිතහඹ රඵහ න්න ඕනෆ. ඹන්ත්රා භන්ත්රාර යුඹ
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ඉයයි. වදි හනිඹම්, ඵලි ශතොවිල්, ශම්, ගුරුම් යන යුඹ
ශනුට අද ඹන්ත්රා සත්රාර යුඹ ආශේල යන්න ඕනෆ. ඒ නිහ
තෂිර්භශේදී වළභ ළඩටභ ඹන්ත්රා බහවිතහ යන්න ඕනෆ.
ශල් වහයන්න, හනු වහයන්න, අුර ඳන්න, ස ඳන්න,
ශඳොුර අරින්න, ශරලි අරින්න ඹන ශම් සිඹලු ටයුුරරට ඹන්ත්රා
සුත්රා වදහ දීභ වහ අශේ ඳර්ශේණ ආඹතනඹ දිරිභත් ය
තිසශඵනහ.
අපි ඳසු ගිඹ හරශේ ශොශශොන්න ප්රාශේලශේ ම්මිරිස හ
ආයම්බ ශහ. ඒ දසර ශොශශොන්න ප්රාශේලශේ ශශේ ශවේන්
ශොවිතළනයි. දළන් ඒ ශනුට ඔවුන් යන්ශන් ම්මිරිස ව
කුරුඳු හයි. අවරහ ඵළලුහභ, එ අක්යඹකින් රක්
ුරනවභහයක්, වතයක් රහබ රඵන තත්ත්ඹට ඔවුන් ඳත්ශරහ
තිසශඵනහ. ඒ නිහ ඔවුන්ට අල3 ඹන්ත්රා සත්රා අඳ වඳුන්හ දුන්නහ.
සරට නළඟරහ අුර ඳනහ ශනුට බිභ ඉශනභ ඒ ටයුුර
යන්නට අල3 ලක්තිසඹ රඵහ ශදන්නට ඒ ඹන්ත්රා සත්රා ඔවුන්ට
වඳුන්හ දුන්නහ.
අද අඳට ශම් භන ඉසයවට ඹන්න නීතිසභඹ ඵහධහ යහශිඹක්
තිසශඵනහ. ශත් හට තිසශඵන නීතිසභඹ ලක්තිසඹ, යඵර් හට
තිසශඵන නීතිසභඹ ලක්තිසඹ, අඳනඹන ශඵෝ ම්ඵන්ධශඹන් අඳට
ඇත්ශත් නළවළ. භවය අඳනඹනරුන් ඕනෆභ ජයහක් පිටයට
ඹනහ. අඳ ්රක3 එුර යරහ, 3හජ ශේල් එුර යරහ,
පිටයටට ඹරහ අශේ ශශශ ශඳොශ විනහල යනහ. ඒ හශපභ
ළරැදි විධිඹට ශතො රැස යමින්, මිර උච්ඡහචනඹ ඇතිස යමින්,
හිඟ භහඳහමින් හරුන් සයහශන න්න ක්රනභ ස ය
ශන තිසශඵනහ. ඒ නිහ අශේ අඳනඹන බහණ්ඩර ගුණඹ
ආයක්හ යන්න, ඒහශේ ගුණහත්භ තත්ත්ඹ යකින්න අල3
අණ ඳනත් වදරහ අපි ඒහ ශඟදීභ ඳහර්ලිශම්න්ුරට ඉදිරිඳත්
යනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඳනත් ශටුම්ඳතක් ඳහර්ලිශම්න්ුරට
ඉදිරිඳත් යන්නට ඵරහශඳොශයොත්ුර න ඵ ශම් අසථහශේ දී
තමුන්නහන්ශේරහට ඉතහභ න්ශතෝශඹන් කිඹන්න ළභළතිසයි.
භට ත ශඵොශවෝ ශේ කිඹන්නට ඇතත්, හරඹ සීභහ වී ඇතිස
ශවයින් භශප ථහ ශභයින් අන් යනහ, ශඵොශවොභ සුරතිසයි.

[අ.බහ. 2.39]
රු නවින් දිහනහඹ භවතහ (යහජ3 ශභනහයණ
ප්රාතිසවසයණ අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க - அசரங்க தொகரகத்து
தசலகப்தை அகச்சர் )

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Public
Management Reforms)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ශභභ අසථහ රඵහ දීභ
ම්ඵන්ධශඹන් භශප සුරතිසඹ ඳශ යනහ. ඒ හශපභ ශභභ
අභහත3හවලර ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධශඹන් හච්ඡහ කිරීභට ඳත්
ය තිසශඵන විශලේ හය බහටත් භශප සුරතිසඹ ශම්
අසථහශේදී ප්රාහල යන්නට ළභළතිසයි.
විශලේශඹන්භ සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භන්ත්රීදුරභහ භශප
අභහත3හවලඹ ළන ශචෝදනහ මුශඹන් ථහ ශහ. වළභ ශනකු
ළනභ, වළභ අභහත3හවලඹක් ළනභ ශචෝදනහ මුශඹන් ථහ යන
එ ජනතහ විමුක්තිස ශඳයමුණට හම්ප්රාදහයි ශදඹක් කිඹරහ භහ
හිතනහ. ඒ නිහ නහටුශන් වුණත් කිඹන්නට ඕනෆ, ශචෝදනහ
යනහ වළශයන්නට ශන යන්න ශදඹක් ජනතහ විමුක්තිස
ශඳයමුණට නළතිස ඵ. නමුත් එළනි ශචෝදනහලින් අපි
ළශරන්ශන් නළවළ.
විශලේශඹන්භ භහශප අභහත3හවලඹ නුයඑිතඹ දිසත්රිගක්ඹට
ඳභණක් සීභහ ශරහ තිසශඵනහ කිඹරහ එුරභහ ප්රාහල ශහ. ඒ
ම්පර්ණ අත3ඹක්. අපි දළනටභත් නිපුණතහ ඒ දිසත්රිගක්
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10 පිහිටුහ තිසශඵනහ. රඵන අවුරුේද අහන නශොට ශම්
නිපුණතහ ඒ සිඹලුභ දිසත්රිගක්රට පිහිටුන්න අඳ
ඵරහශඳොශයොත්ුර නහ.
ඒ හශපභ යහජ3 ශේඹන් පුහුු කිරීශම් ළඩටවන් අපි
සිඹලුභ දිසත්රිගක්ර ක්රිුඹහත්භ ය තිසශඵනහ. භවය
දිසත්රිගක්ර ළඩිශඹනුත්, භවය දිසත්රිගක්ර අඩුශනුත් එඹ
ක්රිුඹහත්භ නහ. ඒ හභහන3ශඹන් සිදු ශන ශදඹක්.
සිඹල්රභ එ භට්ටභට ශන එන්න
ඵළවළ.
නමුත්
ශේලඳහරනඹ යන අපි දන්නහ, තභන්ශප අභහත3හවලඹ වයවහ
තභන් නිශඹෝජනඹ දිසත්රිගක්ඹටත් ඹම් කිසි ළඩ ශොටක්
යන්නට අල3යි කිඹන එ. ශේලඳහරනඹ යන අපි ඒ ඵ
අනිහර්ශඹන්භ දන්නහ.
එුරභහ තත් ශචෝදනහක් ඉදිරිඳත් ශහ, භශප අභහත3හවලඹට
ම්ඵන්ධ අශනකුත් අභහත3හවල ව ශදඳහර්තශම්න්ුරර අල3
ශනසම් යරහ නළවළ කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ අඳට
රළශඵන ඹම්කිසි අභිශඹෝඹක්. ශම් අභහත3හවලඹට ඒ ආඹතන
ඇුරශත් නළත්නම්, ඒ ආඹතනර ප්රාතිසවසයණ ඇතිස යන්ශන්
ශොශවොභද? ශම් භට අභිශඹෝඹක්. නමුත් ඒ අභිශඹෝඹ අපි
බහයශන තිසශඵනහ. විශලේශඹන්භ එභ අභහත3හවලර
ශල්ම්රුන් වයවහ, එභ අභහත3හවලර සිටින අභහත3රුන්
වයවහ, ශදඳහර්තශම්න්ුරර ප්රාධහනීන් වයවහ ඉතහභ
සුවද
හච්ඡහ යරහ දළනට අපි ප්රාතිසවසයණ ඒ 40ක් පිහිටුහ
තිසශඵනහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි. ශම් ඒ 40
පිහිටුවීශභන් අඳ ඵරහශඳොශයොත්ුර න්ශන්, ශම් කිඹන ශනසම්
ටි ඇතිස යන්නයි. අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහශප දර්ලනඹ අනු අපි
ශඵොශවෝවිට ඒ ඳහර්ලසවි තීයණ න්න ළභළතිස නළවළ, ශම්
ප්රාතිසවසයණඹ
කිරීම්රදී.
විශලේශඹන්භ
අපි
අදහශ
අභහත3හවලශේ සුළු ශේඹහශප අදව ඳහ රඵහ න්නහ, ඒ
අභහත3හවලශේ වහ ශදඳහර්තශම්න්ුරශේ ශනස කිරීම් යන්ශන්
ශොශවොභද කිඹන එ ළන. එභ නිහ, අවල 360 ශනස
වීභක් අඳට ඳළඹ 24න් යන්න ඵළවළ. නමුත් භහින්ද ිකන්තනඹ
ඹටශත්, විශලේශඹන්භ ශම් ආර්ථි ඉරක් රඵහ න්නට ඉතහභ
ක්රනභත් ළඩ පිිතශශක් අශනකුත් අභහත3හවලත් භඟ ම්ඵන්ධ
ශරහ අඳ දිඹත් යන ඵ ඳළවළදිලිභ ශභභ රු බහට කි
යුුරයි.
ඒ හශපභ, රු සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භන්ත්රීදුරභහ කිේහ, අඳට
අල3 ප්රාතිසඳහදන රළශඵන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹන්භ
ශම් අසථහශේ භහ භතක් යන්න අල3යි භවහ බහණ්ඩහහයශේ
ශල්ම් පී.බී. ජඹසුන්දය භළතිසුරභහ ශම් ප්රාතිසවසයණ
ළඩටවනට, ශම් න3හඹ ඳත්රාඹට එුරභහශප ම්පර්ණ වශඹෝඹ
රඵහ දී තිසශඵන ඵ. එුරභහ ප්රාතිසඥහක් දීරහ තිසශඵනහ; අතිසරු
ජනහධිඳතිසුරභහ ප්රාතිසඥහක් දීරහ තිසශඵනහ අපි ඉල්රන ඕනෆභ
මුදරක් අඳට රඵහ ශදනහ කිඹරහ. ශම් වහ අල3 මුදර රුපිඹල්
මිලිඹන 300ක් ශන්න පුළුන්; 400ක් ශන්න පුළුන්. භභ
ආසිඹහනු වර්ධන ඵළවකුත් භඟ හච්ඡහ යරහ තිසශඵනහ;
ශරෝ ඵළවකුත් භඟ හච්ඡහ යරහ තිසශඵනහ. ශම් මුදල් රඵහ
ළනීශම් ළටලුක් ශනොශයි අඳට තිසශඵන්ශන්. අපිට තිසශඵන
විලහරභ ළටලු අඳශප යහජ3 ශේඹන්ශප ආල්ඳභඹ
ශනක් ඇතිස යන එ. ශම් කිරීභට අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ
ශනභ අභහත3හවලඹක් පිහිටුහ අඳට විලහර ලක්තිසඹක් රඵහ දීරහ
තිසශඵනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, දශ ලශඹන් සිවේපරුශේ
යහජ3 ශේඹකුට භහඹට සිවේපරු ශඩොරර් 3,000ක්
රළශඵනහ; රුපිඹල්ලින් නම් රක් 3ක් ඳභණ රළශඵනහ. අශේ
යශට් යහජ3 ශේඹකුට ඒ මුදලින් දවශඹන් එයි රළශඵන්ශන්.
එනම්, රුපිඹල් 30,000ක් ඳභණයි රළශඵන්ශන්. ශම් අඳට විලහර
අභිශඹෝඹක්. භක් නිහද, අඳශප ආර්ථිඹත් එක් රිරන
ළටුේ ප්රාභහණඹක් අඳශප යහජ3 ශේඹහට රඵහ ශදන නමුත්

ඳහර්ලිශම්න්ුර
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(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க)

යහජ3 ශේඹන් දිරි න්න්න ඔවුන්ට දීභනහක්, bonus එක්
දීභට අල3යි. එළනි ක්රනභශේදඹක් - system - වදහ න්න එ
විලහර අභිශඹෝඹක්. භක් නිහද, අශේ ඉරක්ඹ න්ශන්
ශඳෞේලි අවලඹ භඟ න්න්දනඹ යමින් ඒ වහ භහන දක්,
උච්ච භහනසිත්ඹකින් යුුර යහජ3 ශේඹන් පිරික් බිහි
කිරීභයි. ඉතිසන් එඹ යන්ශන් ශොශවොභද? එඹ කිරීභට
විශලේශඹන්භ පුහුුවීභක් ශදන්න අල3යි.
අපි භෆතදී යහජ3 ශේඹට උඳහධිධහරී තරුණ තරුජඹන්
50,000ක් ඵහ ත්තහ. භශප අභහත3හවලඹ වහ රු ශජෝන්
ශශනවියත්න ඇභතිසුරභහශප අභහත3හවලඹ වයවහ ඒ සිඹලු
ශදනහටභ පුහුුවීභක් රඵහ ශදන්න ඵරහශඳොශයොත්ුර නහ, සථිය
ඳත්වීම් ලිපි රඵහ ශදන්න ඉසශල්රහ. ඒ අනිහර්ඹශඹන්භ
යන්න ඕනෆ. යහජ3 ශේයින්ට සථිය ඳත්වීම් ලිපි රඵහ දීභට
ශඳය අනිහර්ඹශඹන්භ ඒ පුහුුවීභ රඵහ දිඹ යුුරයි. ඔවුන්ශප
දක්තහ ඉසභුර යරහ ඔවුන්ට ඉවශ භහනසිත්ඹක් රඵහ
දිඹයුුරයි.
අශේ අභහත3හවලඹ වයවහ අභහත3හවලර වහ ශදඳහර්තශම්න්ුරර
තිසශඵන ළඩ ටයුුර ප්රාතිසයූකවතයණඹ - restructuring - කිරීභට
විලහර ළඩ ශොටක් යනහ. ශම්ශක් විලහර න3හඹහත්භ, intellectual- ශනක් තිසශඵනහ. ප්රාතිසයූකවතයණඹ වහ
ප්රාතිසවසයණඹ. - restructuring and reforms - උදහවයණඹක්
විධිඹට විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ත්ශතොත් ඒ ආඹතනඹ ඇුරශශන්භ
අදවක් ඇවිල්රහ තිසශඵනහ ඒ ආඹතනඹ ඒ 05ට ළඩිඹ
යුුරයි කිඹරහ. ඒ ඳළවළදිලි ප්රාතිසයූකවතයණඹක්. restructuring- ඒ ශ යුුරභයි. ඒ හශපභ විදුලිඵර භණ්ඩරශේ
ප්රාතිසවසයණඹකුත් ශ යුුරයි. ප්රාතිසවසයණඹ කිඹන්ශන්
ආල්ඳභඹ ශනක් -change එක්- ඇතිස කිරීභයි. විදුලිඵර
භණ්ඩරශේ සිඹලුභ නිරධහරින් භඟ හච්ඡහ යරහ එභ
ආඹතනශේ ඳහඩු අභ යන්න, ආදහඹභ ළඩි යන්න, ඒ
ආඹතනශේ marketing එ ළඩි යන්න, ඒ ආඹතනඹ දියුු
යන්න ටයුුර යන්න ඕනෆ. ශම් යශට් දුක් විිනන ජනතහශප
ඵදුලින් යහ ඳතිසන ආඹතනඹක් මීට ඩහ ක්රනභත්
ප්රාතිසවසයණඹ කිරීභ අපි සිඹලු ශදනහශපභ යුුරභක්. නමුත්
අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහශප කිසිභ අදවක් නළවළ, අශේ ප්රාතිසඳක්ඹ
හශප ශම් ශනසම් ඵරවත්හයශඹන් යන්න. අඳට ඒ
යන්න ඵළවළ. ඒයි ශම් ඳක් ශදශක් ශන. ශම් ශනසභ,
restructuring එට උනන්දු අපි ඒ ආඹතනඹ ඇුරශශන්භ රඵහ
ත යුුරයි. එශවභ නළතිස ඵරවත්හයශඹන් ආඹතනශේ ඉවශ
සිට ඳවශට ශම් ශනසභ ඇතිස යන්න ඵළවළ. ශම් ශන ඇතිස
යන්න පුළුන් න්ශන්, ආඹතනශේ ඳවශ සිට ඉවශට ඵ භහ
ඳළවළදිලි ප්රාහල යනහ.
අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ ශම් යශට් යුේධඹ අන් යරහ ශම්
ඹන ආර්ථි භශන්දී සිඹලුභ යහජ3 ශේඹන් එ භඟට, එ
භහනසිත්ඹට ශන ආ යුුරයි කිඹන එ අපි දහත්
අභත ශනොශ යුුරයි. එඹ යන්ශන් ශොශවොභද?
විශලේශඹන්භ ශභභ අභහත3හවලශේ අභහත3යඹහ ලශඹන් භහ
ඉතහභත්භ න්ශතෝ නහ, අශේ යශට් තරුණ යහජ3 ශේඹන්
තහක්ණඹ ඳළත්ශතන්, ශඳොත ඳත දළනුශභන්, වළකිඹහ ඉසභුර
යන්න පුළුන් ඳයම්ඳයහක් වීභ ළන. එළනි ඳයම්ඳයහක්
භඟයි අපි ශම් නු ශදනු යන්ශන්.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ඇභතිසුරභනි,
තිසශඵන්ශන්.

ඔඵුරභහට

ත

විනහඩිඹක්

ඳභණයි

(The Hon. Navin Dissanayake)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, භට තත් විනහඩිඹක් ශදන්න.
භට ඳළවළදිලි විලසහඹක් තිසශඵනහ, අඳශප ශම් තරුණ යහජ3
ශේඹන් තභන්ශප යට ළන, තභන්ශප ශේලඹ ළන විලහර
වළඟීභකින් ටයුුර යන අඹ කිඹරහ. ඒ හශපභ අඳ දන්නහ
භසතඹ ත්තහභ නය ට්ටිඹත් ඉන්න ඵ. දණඹට,
ශවොයභට, වචහට ළභළතිස ට්ටිඹකුත් ඉන්නහ. ඒහ අඳට
නත්න්න ඵළවළ. ඒහ පුළුන් තයම් අඩු යන්න අඳට ඹම් කිසි
ක්රනභශේදඹක් වදන්න පුළුන්.
ඒ හශපභ භභ කිඹන්න ළභළතිසයි, අශේ යහජ3 ශේඹන්ට
අල3 ඒ පුහුු රඵහ ශදන්න භශප අභහත3හවලඹ විලහර මුදරක්
ශන් යරහ තිසශඵන ඵ. භභ නළතත් ශම් රු බහට භශප
සුරතිසඹ පුද යන්න ළභළතිසයි. විශලේශඹන්භ රඵන ය ශද
ුරන ුරශදී ශම් යහජ3 ශේශේ විලහර ශනක් ඇතිස යන්න අඳ
ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. ශඵොශවොභ සුරතිසයි.
[தற.த. 2.49]

රු පී. අරිඹශන්ත්රාන් භවතහ

(ரண்தைறகு தர. அரறரத்றன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

தகப கனகரங்கும்
உதப்தறணர் அர்கரப,
இன்த
தரறவுக்குலவுக்கு
ஆற்தப்தடுத்ப்தட்ட
22
அகச்சுக்கபறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண குலறகன
றரத்றல் கனந்துதகரள்கறட்டு ரன் கறழ்ச்சறகட
கறன்ரநன். அற்நறல் கரற, கரற அதறறதத்ற அகச்சு
தரடர்தரகச் சறன கதத்துக்ககப தொன்கக்கனரதன்த
றகணக்கறன்ரநன். இன்த ணறதர் எததக்கு கரற
தன்தது
ஏர்
அத்றரசறத்
ரகரக
இதந்து
தகறன்நது. டக்கு, கறக்ககப் ததரதத்ட்டில், கடந் 62
தடகரன ரதரரட்டதன்ததும் 'கரற' ன்ந றடத்றல்
ரன் ங்கறறதந்து. இந் ரட்டில் த்த்ம் தொடிவுற்த
தோன்நக தடங்கலக்குப் தறற்தரடுகூட, ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றல் ரய்ச்சல் ககலக்கரக எதுக்கப்தட்ட தன
கரறகபறல் தபறரரறன் அத்துலநல் கரரக, கரல்கட
பர்ப்ரதரர் தல்ரத தரந்வுகலக்கு உள்பரகறன்நரர்கள்.
கடந் ம்தர் ரத்றல் ட்டும் கறரன் தகுறறல் 11
ரடுகள்
சுடப்தட்டிதக்கறன்நண.
இகறட,
கரல்கட
பர்ப்ரதரர்
து
ரடுககபக்
கட்டுற்கரக
அக்
கரறகலக்குச்
தசல்கறன்நரதரது,
அத்துலநறக்
குடிரநறர்கள்
அர்ககப
அங்கு
தசல்னறடரல்
டுக்கறன்நரர்கள். இவ்ரத அத்துலநறக் குடிரநறர்கபறல்
11ரததக்கு றரக கறரன் தறரச சகதறன் தசனரபர்
அர்கள்
லறன்நத்றல்
க்தகரன்கநத்
ரக்கல்
தசய்றதக்கறன்நரர்.
இவ்றடம்
தரடர்தரக
ரங்கள்
தரடர்ச்சறரக
ட்டக்கபப்தை
ரட்ட
அதறறதத்றக்
குலக்கூட்டத்றல் சுட்டிக்கரட்டிரதரறலும், இதுகறலும்
அது - ரய்ச்சல் கக்கரண கரறப் தறச்சறகணரணது லர்க்கப்தடரல்
இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நது.
ணர,
இப்தறச்சறகணரணது
தகுறகறல்
லர்க்கப்தட
ரண்டுதண
ரன்
இவ்றடத்றல்
ரகட்டுக்தகரள்ப
றதம்தைகறன்ரநன்.
அடுத்து,
ரங்கள்
கூட்டுநவுச்
சங்கங்ககப
டுத்துரரக்குரரரக இதந்ரல், தல்கனக் தகரள்ணவு
தசய்கறன்ந கூட்டுநவுச் சங்கங்கலக்கு ங்கப்தடுகறன்ந றற
ரதரரகறணரல், ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் ரணரரரற
ற்தம்
சறதரதரக
தற்தசய்ககறன்ரதரது
அதகட
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தசய்ப்தடுகறன்ந
தல்கன
அகணத்து
றசரறகபறட
றதந்தும் கூட்டுநவுச் சங்கங்கபறதெடரகக் தகரள்ணவுச்
தசய்தொடிரல்
இதக்கறன்நது.
அகறட கபஞ்சறப்
தற்நரக்குகநத்ம் இற்தகரத கரரக இதக்கறன்நது.
ஆகர, எவ்தரத ரட்டத்றலும், குநறப்தரக ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றல்,
இதக்கறன்ந
தனரரக்குக்
கூட்டுநவுச்
சங்கங்கலக்கு தல்கனச் ரசறத்து கப்தற்கு ற்ந
கபஞ்சறசரகனககப அகத்துக்தகரடுப்தன்தோனம் இகண
றர்த்ற தசய்னரம். அத்ரரடு, தல்கனக் தகரள்ணவு
தசய்றல் ற்தடுகறன்ந ரத்கத்ம் குகநக்கதொடித்ம்.
ஆகர, இந் றடத்கக் கூட்டுநவு, உள்ரட்டு ர்த்க
அகச்சர் அர்கள் கணத்றல் டுக்கரண்டுதன்த
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
ணக்கு தொன்தை ரதசற தகுசண ஊடக, கல் அகச்சர்
அர்கள்
றகதொக்கற
துகநரகக்
கதப்தடுகறன்ந
ஊடகத்துகந தற்நற உகரற்நறறட்டுச் தசன்தறட்டரர்.
ன்நரலும், ரதம் ஏர் ஊடகறனரபணரக இதந்ன்
ன்நககறல், ஊடகத்துகநறல் ரன் அததரலறரகக்
கண்ட சறன தறச்சறகணககப இங்கு சுட்டிக்கரட்டனரதண
றகணக்கறன்ரநன். து ரட்டிரன கடந் 30 தட கரனரக
கடததற்ந த்த்த்றன் கரரக 1990ஆம் ஆண்டு ஜணரற
ரம்
18ஆந்
றகறறலிதந்து
இன்தகறல்
41
ஊடகறனரபர்கள்
தடுதகரகன
தசய்ப்தட்டிதக்கறன்
நரர்கள். தடுதகரகன தசய்ப்தட்ட ஊடகறனரபர்கபறன்
தட்டிலில் 34 றழ் ஊடகறனரபர்கலம் 2 தொஸ்லிம்
ஊடகறனரபர்கலம் 5 சறங்கப ஊடகறனரபர்கலம்
அடங்குகறநரர்கள். இந் ரட்டில் றகநரற்த அறகரதொகந
கடதொகநக்கு ந் தறன்ணர் ஊடகத்துகநரணது றகவும்
சுக்கப்தட்ட
றடரகர
இன்தக
இதந்து
தகரண்டிதக்கறன்நது. கடந் தொப்தது தட த்த் கரனத்றரன
ரழ்ப்தரத்றல் தபறறடப்தடுகறன்ந "உன்" தத்றரறகக
றதணம் நக்குகந 20 டககள் ரக்குலுக்குள்பரகற
றதக்கறன்நது. ஊடகச் தசனகம் ரக்கப்தட்டிதக்கறன்நது.
ஊடகறனரபர்கள் தனர் தகரல்னப்தட்டிதக்கறநரர்கள். த்த்
கரனத்றல் ட்டுன்நற இப்ததரலது சரரணம் ற்தடுத்ப்
தட்ட கரனத்றலும் தரடர்ச்சறரக ரழ்ப்தரத்றலுள்ப
தத்றரறககரபர்கள் சுந்றரக டரடதொடிர சூழ்றகன
இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நது.
கடந்
ரம்கூட
ரழ்ப்தரத்றல் உள்ப "உன்" தத்றரறகக ஆசறரறர்
றகக்கடுகரகத் ரக்கப்தட்டிதக்கறநரர். அந் ககறல்,
ரழ். "உன்" தத்றரறகக றதணம் தரடர்ச்சறரக
அடக்குதொகநக்குள்பரகற தகறன்நது. இனங்ககறரன றகவும்
கடுகரண அடக்குதொகநக்குள் இதந்துதகரண்டு றகக்
கூடுனரண
டககள்
தரறப்தைக்குள்பரகறத்ம்
ரண
தசய்றககபத் தகறன்ந எத றழ் ஊடகரக "உன்"
தத்றரறகக இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நது ன்தக ரன்
இவ்றடத்றரன
தரறறக்க
ரண்டும்.
இதப்தறதம்,
ரழ்ப்தரத்றல் அடக்குதொகநகத்ம் ரண்டி தபறதம்
"உன்" தத்றரறககறன் ரசறப்தைவீம் ரலும் அறகரறத்துக்
தகரண்டு
தசல்கறன்நது
ன்ரந
கூநரண்டும்.
ரழ்ப்தரத்றலுள்ப க்கள் அடக்குதொகநறலிதந்து லந்து
றன்த ஊடகத்துகநக பர்த்துக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.
ரன் இங்கு குநறப்தறட்டதுரதரன, இன்தம் - சரரண
கரனத்றல்கூட - து தகுறகபறல் ஊடகறனரபர்கள்
சுந்றரக டரடதொடிர றகனக கரப்தடுகறன்நது.
குநறப்தரக த்த் கரனத்க டுத்து ரரக்குரரரறன்,
அக்கரனத்றல் ஊடகறனரபர்கள் தகறங்கரக ச்சரறக்கப்
தட்டணர். ஆணரல், சரரண கரனத்றல் கநதொகரக,
அரது தரகனரதசற தோனரகவும் ரத தர்ககபத்
தூண்டிறட்டு
ஊடகறனரபர்கலகட
வீடுகலக்கு
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அதப்தறத்ம் ச்சரறக்கக தசய்த்ம் டடிக்கககள் இன்ணதொம்
தரடர்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நண. ஊடகத்துகநறணதக்கு வு
தசனவுத் றட்டத்றதெடரகக் கடந் தடதொம் இவ்தடதொம்
தல்ரத சலுகககள் ங்கப்தடறதப்தரகக் கூநப்தட்டது.
குநறப்தரக, ஊடகறனரபர்கலக்கு டிக்கறணற - laptop
ங்கும் றட்டத்க ரம் தரரட்டி ரற்கறன்ரநரம்.
ஆணரல், டிக்கணற ங்கும் றட்டத்றல் றழ் ஊடகற
னரபர்கலக்கு எதறரகவும் சறங்கப ஊடகறனரபர்
கலக்கு எதறரகவும் டந்துதகரண்டிதப்தன்தோனம் தர
தட்சம் கரட்டப்தட்டிதக்கறன்நது. அகண ன்ணரல் ஆர
தர்ரக றதௐதறக்க தொடித்ம். சறங்கப ஊடக றதணங்
கபறலுள்ப தற ஆசறரறர், உற ஆசறரறர், தசய்ற ஆசறரறர்
அகணதக்கும் டிக்கறணற ங்கப்தட்டிதக்கறநது. ஆணரல்,
றழ் ஊடக றதணங்கபறல் உள்ப தற ஆசறரறதக்கு
ட்டுர டிக்கறணற ங்கப்தட்டிதக்கறநது. இது எத
தரதூரண தரதட்சரகும். ஆகர, இந் றடத்றல்
லங்கள் தரதட்சம் கரட்டரல், ஊடக ர்த்கப் ரதறக்
தகரண்டிதக்கறன்ந அர்கலக்கு அந் டிக் கறணறககப
ங்கரண்டும் ன்த ரகட்டுக் தகரள்கறன்ரநன்.
ட்டக்கபப்தை ரட்டத்கப் ததரதத்ட்டில், அங்குள்ப
தறரந்ற தசய்றரபர்கலக்கரண கதத்ங்குகள் தகுசண
ஊடக, கல் அகச்சறணரல் டத்துற்கரண எலங்குகள்
ரற்தகரள்பப்தட்டு,
இண்டு
தோன்த
டககள்
தறற்ரதரடப்தட்டும் இதுக டத்ப்தடறல்கன. அம்தரகந,
றதரகரகன, வுணறர ஆகற ரட்டங்கபறல் இது
டத்ப்தட்டுள்பது. கடந் தடங்கபறல் ங்கப்தட்ட
அந்ச்
சலுகககள்
ட்டக்கபப்தை
தறரந்ற
தசய்றரபர்கலக்கு இன்தம் கறகடக்கறல்கன. ஆகர,
இந் றடத்கத்ம் கதத்றற்தகரண்டு அர்கலக்கரண அந்
சறககபத்ம் றர்கரனத்றரன ததற்தக்தகரடுக்க ரண்டு
தன்த இந் இடத்றரன ரகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.
அணர்த் தொகரகத்துத்கப் தற்நறத்ம் இங்ரக குநறப்தறட
ரண்டும். அம்தரகந ரட்டத்றல் எத ரத்றல் இண்டு
டககள் றனடுக்கம் ற்தட்டுள்பது. அங்குள்ப டிணரக
ன்ந இடத்றரன கடந் 23ஆம் றகற ல டககள் றன
டுக்கம் உப்தட்டுள்பது; அரரதரன்த கடந் 4ஆம்
றகற, அரது ரற்கநறணம்கூட, தோன்த டககள்
உப்தட்டிதக்கறன்நது. இணரல் ன்தறல்னரரநரண
எத தேற, அம்தரகந ற்தம் ட்டக்கபப்தை ரட்ட க்கலக்கு
ட்டுல்ன, ரட்டு க்கள் அகணதக்குர ற்தட்டுள்பது.
இனங்கக தொலறலுர அணர்த்ங்கள் ற்தடக்கூடி
அநறகுநறகள் தன்தடுகறன்நண. ஆகர, றர்கரனத்றல்
இவ்ரநரண அணர்த்ங்கள் ற்தடுகறன்நரதரது அறலிதந்து
க்ககபக் கரப்தரற்தற்கரண டடிக்கக ரற்தகரள்பப்
தடரண்டும்.
டக்கு,
கறக்கு
ரகரங்ககபப்
ததரதத்ட்டில்
கடரனரங்கபறல்
ரழ்கறன்ந
க்கள்
தரடர்ச்சறரக சுணரற, சூநரபற, தள்பம் ரதரன்ந தன
அணர்த்ங்ககபச் சந்றத்துக்தகரண்டிதக்கறநரர்கள். அந்
அணர்த்ங்கள் தற்கு தொன்தை அகணக் கண்டநறற்கரண
கதறகள்
அகக்கப்தட்டரலும்கூட,
அற்நறலிதந்து
க்ககபப்
தரதுகரப்தற்கரக
ந்தரத
றகனரண
றட்டங்கலம்
ரற்தகரள்பப்தட்டரகத்
தரறறல்கன.
ஆகர, அந் றடங்ககபத்ம் அணர்த் தொகரகத்து
அகச்சு கணத்றல் டுக்கரண்டுதன்த இவ்றடத்றரன
ரகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன். டக்கு, கறக்ககப்
ததரதத்ட்டிரன
தல்ரததட்ட
இன்ணல்கள்,
கஷ்டங்கலக்கு த்றறல் இன்தம் அந் க்கள் ஏர் அச்ச
சூழ்றகனறல்ரன் ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறநரர்கள். இற்கக
அணர்த்ங்கலக்கு
அர்கள்
தொகங்தகரடுத்ரலும்கூட,
தசற்கக அணர்த்ங்கலம் அங்கு தரடர்ச்சறரக இடம்
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු පී. අරිඹශන්ත්රාන් භවතහ]

ததற்தக்தகரண்டுரன் இதக்கறன்நண. ணர, தசற்கக
அணர்த்ங்கபறலிதந்தும்
அர்ககபப்
தரதுகரக்க
டடிக்கககள் டுக்கப்தடரண்டும்.
டக்கு, கறக்கறரன இதக்கறன்ந ரர் சதொரத்க
ரங்கள் டுத்துரரக்குகறன்நரதரது, இன்தம் அர்கள்
சுந்றரகக் கல்ற கற்க தொடிர எத சூழ்றகனரன் கரப்
தடுகறன்நது. குநறப்தரக, ரழ். ரட்டத்றரன தல்ககனக்கக
ரர்கலக்கு டந் சம்தம் இன்த தன ரகள்றககப
லப்தறறதக்கறன்நது. அந் ரர்கபறல் ரன்கு ரதர் ககது
தசய்ப்தட்டு, அறல் எதர் றடுகன தசய்ப்தட்டிதக்
கறன்நரர். ஞ்சறறதக்கறன்ந அந் தோன்த ரர்ககபத்ம்
ந்தரத ரதொறன்நற றடுகன தசய்ன்தோனம் அந்
ர சதோகத்துக்கு கல்ற கற்கக்கூடி ரய்ப்கத ற்தடுத்
ரண்டும். தணன்நரல், றர்தம் டிசம்தர் 11ஆம் றகற
கல்றப் ததரதுத் ரப் தத்ற (சரர )ப் தரலட்கச
ஆம்தரகவுள்பது.
இவ்ரகபறல்
ககதுதசய்ப்தட்ட
ரர்கள் றடுகன தசய்ப்தடர றகனறல் கண
ரர்கள் சுந்றரகக் கல்றகத் தரடவும் தரலட்கச
லவும் தொடிர எத சூழ்றகன ற்தடக்கூடி ரய்ப்தை
இதக்கறன்நது. அர்ககப றடுகனதசய்ரது தரடர்ச்சறரக
அகடத்துகத்றதந்ரல், அது தரடர்தரக அயறம்கச
ரலறரண - அநறரலறரண - ரதரரட்டங்ககப டக்கு,
கறக்கறரன
டத்க்கூடி
ரக
றழ்த்
ரசறக்
கூட்டகப்தைக்கு
இதக்கறநது.
ஆகர,
அத்கக
தசற்தரடுககப ரங்கள் தொன்தணடுக்கறன்நரதரது கண
ரர்கலம் தரறக்கப்தடக்கூடி எத சூழ்றகன ற்தடும்.
ஆகர, றர்தம் 11ஆம் றகற கல்றப் ததரதுத் ர
(சரர )ப் தரலட்கச இடம்தததற்கு தொன்தரக, ககது
தசய்ப்தட்ட
தல்ககனக்கக
ரர்
தோகத்ம்
உடணடிரக றடுகன தசய்ரண்டும்.
ரர் சதொரம் உபரலறரகப் தரறக்கப்தடரல்
றகனரக இதந்து கல்ற கற்தற்கரண ரய்ப்தைககப ரகு
ஜணரறதற
அர்கள்
ற்தடுத்றக்
தகரடுக்கரண்டும்.
எதசறனர் றடுகறன்ந த, தொல ரட்டுக்குர ரகடரகவுள்பது.
ரழ்ப்தரத்றல் இடம்ததற்ந சம்தம் எத சறத சம்தல்ன;
தரரற எத சம்தரகர உள்பது. எத தல்ககனக்ககத்றன்
ததண்கள் றடுறக்கு இரணுத்றணர் அத்துலநறச் தசன்த
டத்ற ரக்குகனத்ம் தலிக்ககடச் சறகநச்சரகனறல்
சறகநக்ககறகள்லது இரணும் டத்ற ரக்குகனத்ம்
எரறரகத்ரன்
ரங்கள்
தரர்க்கறரநரம்.
ஆகர,
இத்கக ரணரறகனறலிதந்து அசரங்கம் றடுதடர
றடத்து, இந்ரட்டுக்கு அப்ததக ற்தடுத்க்கூடி
இவ்ரநரண சம்தங்கள் தரடர்ச்சறரக கடததநனரம்
ன்தகத்ம்
இந்
ரத்றரன
தரறறத்துக்தகரள்ப
றதம்தைகறன்ரநன்.
அடுத்து, ட்டக்கபப்தை ரட்டத்கப் ததரதத்ட்டில்
அது றகவும் கூடுனரரணரர் தங்குப் தறர்ச் தசய்ககறல்
ஈடுதடுகறன்ந எத ரட்டரக இதக்கறன்நது. ஆணரல், அங்கு
த்த்த்றணரல் தன தன்ணந்ரரட்டங்கள் அறந்றதக்கறன்நண.
அரரம் கடந் கரனங்கபறல் தரதுகரப்தைப் தகடறணர்
தன்கண ங்ககப தட்டிக் கரனண்கள் அகத்
னரதம் இதக்கறன்நது. ஆகர, தன்ணங்கன்தககப
றறரரகறக்கும்ரதரது த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட தறரச
க்கலக்கு தொன்தரறக ங்க ரண்டும். அரரம்
இதுக றறரரகறக்கப்தட்ட தன்ணங்கன்தகலக்கு ன்ண
டந்றதக்கறன்நது ன்தது தற்நறத்ம் தன்கண அதறறதத்றச்
சகத லபரய்வு தசய் ரண்டும். தணன்நரல் ற்தகணர
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ங்கப்தட்டு வீட்டுத் ரரட்டங்கபறல் டப்தட்ட தன
தன்ணங்கன்தகள் தரடர்ச்சறரகப் தரரறக்கப்தடரல்
இகடறல் ககறடப்தட்ட றகனகத்ம் உண்டு. ஆகர,
தங்கு அதறறதத்ற டடிக்கககபறன்ரதரது தன்ணங்
கன்தககப ட்டும் ங்குக கதத்றல்தகரள்பரல்
அற்நறன் தரரறப்தை தொலி றடங்கபறலும் அகச்சறன்
அறகரரறகள் கணம் டுக்க ரண்டும்.

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

Hon. Member, we are distributing 9,000,000
seedlings throughout the Island including the Northern
and the Eastern Provinces.
රු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක්ෂc භවතහ (ආර්ථි වර්ධන
අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு ததவல் ரரய ரஜதக்ஷ - ததரதபரர
அதறறதத்ற அகச்சர்)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic
Development)

We can give you more if you want.
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர)
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

If there is any request, please tell me.
රු පී. අරිඹශන්ත්රාන් භවතහ

(ரண்தைறகு தர. அரறரத்றன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

Thank you.
මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Ariyanethran, you carry on.
රු පී. අරිඹශන්ත්රාන් භවතහ

(ரண்தைறகு தர. அரறரத்றன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

டக்கு, கறக்குப் தறரசத்க டுத்துக்தகரண்டரல்,
அங்கு
சுணரற
அணர்த்த்றணரல்
தரறக்கப்தட்ட
க்கலக்கரகக் கட்டப்தட்ட வீடுகள் இன்தம் அர்கலக்கு
ங்கப்தடரல் இதக்கறன்நண. குநறப்தரக, அம்தரகந
ரட்டத்றல் த்ற கறக்கு ரதடரன்நறன் உறத்டன்
கட்டப்தட்ட
வீடுகள்
இன்தம்
அந்
க்கலக்கு
ங்கப்தடரல் இதக்கறன்நண. ஆணரல், அந் வீடுககப
அர்கலக்கு ங்க டடிக்கக டுக்க ரண்டும் ன்த
ரன் ரகட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.
இன்த இங்கு றரறக்கப்தடும் அகச்சுக்கள் றகவும்
தொக்கறரணகரகும். இதந்ரதரறலும் இற்நறல் சறன
ததபறல் இங்குகறன்நண. தணன்நரல், வு தசனவுத்
றட்டத்றல் அற்தக்கு எதுக்கப்தட்ட றற றகவும் குகநரக
இதக்கறன்நது. இந் அகச்சுக்கலக்குப் ரதரறபவு றறக
ங்குகறன்நரதரதுரன்
க்கலக்கரண
ரசகககபத்
தரடர்ச்சறரக றகநரற்நக்கூடி ரய்ப்தை அற்தக்கு
ற்தடும். ஆகர, றர்கரனத்றல் இவ்றடங்ககப ல்னரம்
கதத்றற்தகரண்டு
தசற்தடுரத
ரகட்டு,
றகட
தததகறன்ரநன். ன்நற.
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මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරභහ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මී ශඟට, රු සිරිඳහර ම්රත් නිශඹෝජ3 අභහත3ුරභහ. ඊට
ශඳය තරතහ අුරශෝයර භන්ත්රීදුරමිඹ මරහනඹ න්නහ ඇතිස.

අනුරරු රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනශඹන් ඉත්
වුශඹන්, රු තරතහ අුරශෝයර භවත්මිඹ මුරහනහරඪ විඹ.
அன்தறநகு,
ரண்தைறகு
ஜரணக
தண்டர
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன
அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE took the Chair.

[අ.බහ. 3.04]
රු සිරිඳහර භරත් භවතහ (ඉඩම් වහ ඉඩම් වර්ධන
නිශඹෝජ3 අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத் - கரற, கரற அதறறதத்ற தறற
அகச்சர்)

(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands
and Land Development)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, භභ ඉතහභත් ුරටු ශනහ,
ඔඵුරමිඹ මරහනශේ ඉන්න අසථහශේ ඉඩම් වහ ඉඩම් වර්ධන
අභහත3හවලඹ පිිතඵ ථහ යන්න රළබීභ ළන. අඳට භතයි,
2005 න ශොට ශම් යශට් භූමි ප්රාභහණශඹන් වරිඹටභ ුරශනන්
එක් ශඵදරහ, භහයිම් ශන් යරහ තිසබුු ඵ. එක්ත් ජනතහ
නිදවස න්ධහනඹ 2005 දී ඵරඹට ඳත් න ශොට, ඒ හශපභ
අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභන් ශම් යට බහය න්නශොට ශම් යට ශඵදරහ
ශන් යරහයි තිසබුශණ්. ඉඩම් වහ ඉඩම් වර්ධන අභහත3හවලඹ
විධිඹට යජඹට ඒ ප්රාශේලර ඉඩම් යහජහරි යන්න පුළුන්භක්
තිසබුශණ් නළවළ. අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභන් ශම් යට එක්ශේත්
ශහට ඳසශේ ඉඩශම් තිසශඵන ටිනහභ ළඩි වුණහ ඳභණක්
ශනොශයි, ඉඩභට තිසශඵන ඉල්ලුභ ඉතහභ ඉවශ තත්ත්ඹට ඳත්
වුණහ. ඒ නිහ ඉඩම් පිිතඵ විවිධ ළටලු ශම් න ශොට ඳළන
නළඟී තිසබුණත් ඉඩම් වහ ඉඩම් වර්ධන අභහත3හවලඹ විධිඹට
ඉතහභ ඉවශ දළක්භකින් අපි ටයුුර යනහ. ඉඩම් අභහත3හවලශේ
දළක්භ න්ශන් "තිසයහය වර්ධනඹ උශදහ ප්රාලසත භූමි ම්ඳත්
උඳශඹෝජනඹ" ඹන්නයි. ඒ හශපභ එහි ශභශවය විධිඹට
තිසශඵන්ශන්, "ශ්රීය රවහශේ භහජ, ආර්ථි වර්ධනඹට උඳරිභ
දහඹත්ඹ රළශඵන ඳරිදි භූමි ම්ඳත ප්රාලසත ශර
ශභනහයණඹ කිරීභ" ඹන්නයි.
ළභට විධිභත් නියවුල් හිමිම් වහ ප්රාලසත උඳශඹෝජනඹක් අත්
ය ශදමින්, සිඹලු ඳහර්ලසරුන් ශනුශන් ප්රාතිසඳත්තිස
ම්ඳහදනඹ, ක්රිුඹහත්භ කිරීභ වහ ම්ඵන්ක්යණඹ භඟින් භූමි
ම්ඳත හර්ඹක්භ ශභනහයණශඹන් තිසයහය වර්ධනඹක්
ශම් අභහත3හවලඹ ුරිතන් ය දීභට ටයුුර යනහ. ශභභ
අභහත3හවලඹ ඹටශත් ඉඩම් වර්ධන අවලඹ, ඉඩම් ප්රාතිසඳත්තිස
අවලඹ, ඉඩම් අත් ඳත් ය ළනීශම් අවලඹ, බිම් විඹ අවලඹ
තිසශඵනහ. ඒ හශපභ මිනින්ශදෝරු -මිනුම්ඳතිස - ශදඳහර්තශම්න්ුර,
ඉඩම් ශොභහරිස ජනයහල් ශදඳහර්තශම්න්ුර, ඉඩම් නියවුල්
කිරීශම් ශදඳහර්තශම්න්ුර, ඉඩම් ඳරිවයණ ප්රාතිසඳත්තිස ළරසුම්
ශදඳහර්තශම්න්ුර ශම් අභහත3හවලඹ ඹටශත් ටයුුර යනහ. ශම්
ශදඳහර්තශම්න්ුර හශපභ ඒ අවල කිහිඳඹ ඉතහභත් ළඳ වීශභන්
ජනතහ ශනුශන් ටයුුර යනහ.
භභ ශම් අසථහශේ කිඹන්න ඕනෆ, අද ශම් යශට් ශශයන මිනී
භළරුම්ලින් සිඹඹට 65ට ළඩි ප්රාභහණඹක් සිේධ ශන්ශන් භූමිඹ
ම්ඵන්ධ සිේධි නිහඹ කිඹහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, අද ශඳොව සිශේ
තිසශඵන ඳළමිජලිලින් ඵහුතයඹක් තිසශඵන්ශන් ඉඩභ ආශ්රිාත
ඳළමිජලියි. ඒ හශපභ ශම් යශට් අධියණශේ තිසශඵන
600,000ට ළඩි නඩු ප්රාභහණශඹන් 150,000ක් විතය තිසශඵන්ශන්
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ඉඩම් ම්ඵන්ධ නඩුයි. ඉඩභ මුල් ය ශන භහයිම් පිිතඵ ආයවුල්
භත තභයි ඒ නඩු තිසශඵන්ශන්. ඒ නිහ ශම් සිඹලු තත්ත්ඹන් යශට්
වර්ධනඹට විලහර ළටලුක් ශරහ තිසශඵනහ. යට වර්ධනඹ
යේදී ඉඩභ තභයි මලි ශරහ තිසශඵන්ශන්. අභහත3හවලඹ විධිඹට
ඒ වහ විධිභත් ළඩ පිිතශශක් ශම් න ශොට ක්රිුඹහත්භ ය
ශන ඹනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, භභ ශම් අසථහශේ කිඹන්න
ඕනෆ හයණඹක් තිසශඵනහ. අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභන් 2008
ර්ශේදී ශම් යශට් අනයශඹන් අයිතිස ය න්නහ ඉඩම්
නිඹභහනුකර කිරීභ ම්පර්ණශඹන්භ තවනම් ශරුහ. අපි
දන්නහ, ඵරඹ තිසශඵන අඹ ටිනහභ සථහනර තිසශඵන ඉඩම්
ශොටු ය ශන, ඒ ඉඩශභහි නිහ වදහ ශන, ඹම් ඹම් ආණ්ඩු
හරරදී ඒ වහ ඵරඳත්රා වදහ ත්, ඔේපු වදහ ත් තත්ත්ඹක්
ශම් යශට් තිසබුු ඵ.
අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහශප භළදිවත් වීභ භත අඳ දළන් ඉඩම්
ච්ශච්රි තිසඹරහ, ඒ අඹශප සුදුසුම් ඵරරහ ඉඩම් නළතිස අඹට ඉඩම්
දීශම් හර්ඹඹ සිදු යනහ. ශම් යශට් ඉඩම්රට ශොතයම්
ඉල්ලුභක් තිසශඵනහද? ඒ හශපභ ශම් ම්ඳත ශොතයම් සීමිතද?
අද වුරු වරි නික් වදහ න්න ඉඩභක් ඉල්ලුම් ශරුශොත්
අඳට රඵහ ශදන්න පුළුන්භ තිසශඵන්ශන් ඳර්චස 20ක් ළනි
ප්රාභහණඹක්. හ යන්න නම් ඳර්චස 80 බිම් ප්රාභහණඹක් අඳ
රඵහ ශදනහ. භව නය බහ නම් ඳර්චස 6 ප්රාභහණඹක්,
නය බහ නම් ඳර්චස 10 හශප සීමිත බිම් ප්රාභහණඹක්
තභයි අද ශදන්න පුළුන්භ තිසශඵන්ශන්. අද ශම් යශට් ජනතහ
ඳභණක් ශනොශයි, විශේශීඹ යටර ජනතහ ඳහ දළළන්ත
වර්ධන ශඹෝජනහ ක්රනභරට ශම් යශට් ඉඩම් ඉල්රනහ. අතිසරු
ජනහධිඳතිසුරභහ ශම් අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් යමින් ඳළවළදිලිභ ප්රාහල
ශහ ශම් යශට් ඉඩම් කිසිභ විශේශිශඹකුට විකිණීභ
ම්පර්ණශඹන්භ තවනම් ඵ. එශේ තවනම් යරහ ශම් යශට්
ජනතහට ඉඩම් ටි රඵහ ශදන්නත්, විශේශිඹන්ශප ආශඹෝජන
තිසශඵනහ නම් සිඹඹට සිඹඹ ඵදු ඳදනභ භත ඉඩම් රඵහ දීශම්
ළඩ පිිතශශ ක්රිුඹහත්භ යන්නත් ශඹෝජනහ ය තිසශඵනහ. ඒ
හර්ඹ බහයඹ ඉතහභ ළදත් ශනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, ශම් ඉඩම් අයිතිසඹ රඵහ
ශදන්න අද අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ බිම් විඹ ළඩටවනට
රුපිඹල් මිලිඹන 800 ප්රාභහණඹක් ශන් ය දී තිසශඵනහ. බිම්
විඹ ළඩටවන 1998 අව 21 දයන හිමිම් ලිඹහඳදිවික කිරීශම්
ඳනත ඹටශත්යි එන්ශන්. 2002-2005 දී ශරෝ ඵළවකුශේ අත්වදහ
ඵළව භක් විධිඹට ශම් හර්ඹඹ ශම් යශට් ක්රිුඹහත්භ වුණත්, ශම්
න ශොට ශභඹ ඉතහභ දළළන්ත ළඩටවනක් විධිඹට ඉදිරිඹට
ඹමින් ප්රාහශේශීඹ ශල්ම් ශොට්ඨහ 42 ඳභණ ක්රිුඹහත්භ
ශනහ. බිම් විඹ ළඩටවන ුරිතන් ඉඩභ භළනරහ නියවුල්
යරහ ඒ වහ හිමිම් ඳත්රාඹක් බහය ශදනහ. දළන් ශම් යශට්
ජනතහට සින්නක්ය ඔේපු තිසබුණත් ඵළවකුකින් ණඹක් න්න
ගිඹ අසථහදී අවුරුදු 35ක් එවහට ඒ ඔේපු ළන ශවොඹහ
ඵරනහ. ශම් හිමිම් වතිසඹ රඵහ ත්තහට ඳසශේ, ඒ ළන
ශොඹහ ඵරන්න කිසිභ ශශනකුට අල3 න්ශන් නළවළ. ඒ වළභ
මර3 ආඹතනඹභ පිිතන්නහ ශම් හිමිම් වතිසඹ ඉතහභ
නියවුල් කිඹරහ. ඒ වළභ ශශනකුටභ තභ ඉඩභට ම්පර්ණ
නියවුල් අයිතිසඹක් රඵහ ශදනහ. භහයිම් ශන් යරහ, සිතිසඹම්
ඇතිස තභයි ශම් හිමිම් වතිසඹ රඵහ ශදන්ශන්. ඒ ුරිතන් ශම්
යශට් වර්ධනඹට දළළන්ත හර්ඹ බහයඹක් ඉසට ශනහ.
ඊශඟට භහ කිඹන්නම් ශම් යශට් වර්ධන ටයුුර වහ
අල3 ශඳෞේලි ඉඩම් අත් ඳත් ය ළනීම් ළන. ගිඹ අවුරුේශේ
-2011 අහන ශන ශොට- අශේ අභහත3හවලඹ ුරශ ශම් අත් ඳත්
ය ළනීම් පිිතඵ ලිපිශොනු 16,000ක් ශොඩ ළහිරහ තිසබුණහ.
අශේ අභහත3හවලඹ ශම් ඉතහභ ළරකිල්රට අයශන ශම් වහ
විලහර හර්ඹ බහයඹක් යරහ එයින් ලිපිශොනු 10,000 ටයුුර
ශම් න ශොට අහන ය තිසශඵනහ. 2013 ශර්දී ඉතිසරි
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ලිපිශොනු 6,000 ටයුුරත් අහන යරහ ඒ අත් ඳත් ය
ත්ත ඉඩම් හිමි තිසබ සිඹලු ශදනහට න්දි මුදල් ශරහ ඒ
හර්ඹඹ අහන යන්න අඳ ටයුුර යනහ. එශේ යමින්
යජශේ හර්ඹ බහයඹ ඉසට කිරීභට ඉඩම් වහ ඉඩම් වර්ධන
අභහත3හවලඹ විධිඹට අපි ටයුුර යනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, අශේ අභහත3හවලශේ ඉතහභ
ටිනහ ශදඳහර්තශම්න්ුර මිනින්ශදෝරු ශදඳහර්තශම්න්ුරයි. භහ
එශවභ කිේශේ, ශම් යශට් වර්ධනශේදී ප්රාමුත්ඹ න්ශන්
මිනින්ශදෝරු ශදඳහර්තශම්න්ුර න නිහයි. 1800 දී ඳටන් ත් ඒ
ශදඳහර්තශම්න්ුර ශම් න ශොට විලහර ශදඳහර්තශම්න්ුරක්
විධිඹට ශම් යශට් දළළන්ත හර්ඹ බහයඹක් යශන ඹනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරමිඹ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! රු නිශඹෝජ3 ඇභතිසුරභහ, ඔඵුරභහට තත්
විනහඩිඹක් තිසශඵනහ.

රු සිරිඳහර භරත් භවතහ
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ළඹ හය බහ අසථහශේ සිවිල් ගුන් ශේහ අභහත3හවලඹ
ඇුරළු අභහත3හවල 14ට අදහශ ළඹ ශීර් පිිතඵ විහදඹ
ඳළළත්ශන ශම් ශරහශේ අඳ අභහත3හවලඹ ශනුශන් රුු
කීඳඹක් ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිිතඵ විශලේශඹන්
අශේ සුරතිසඹ පුද යන්න ඕනෆ. රළබී ඇතිස විනහඩි කීඳඹ සීමිත
හර සීභහ ුරශ දීර්ක රුු දක්මින් විසතයහත්භ ථහ
කිරීභට භභ ඵරහශඳොශයොත්ුර න්ශන් නළවළ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, භහ ඳශමුශොට අඳ
අභහත3හවලශේ අභහත3ුරභහ න රු පිඹවය ජඹයත්න භළතිසුරභහට
සුරතිසන්ත ශනහ. විශලේශඹන් එුරභහශප පිඹහණන් භඟ භහ
අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ, රු දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිසුරභහ, රු
සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිසනිඹ ඇුරළු සිඹලුශදනහ භඟ
එුර ශරහ 1989 සිට 1994 න ශතක් අවුරුදු 5ක්
ඳහර්ලිශම්න්ුරශේ විඳක්ශේ භන්ත්රීදරුන් වළටිඹට ඳහර්ලිශම්න්ුරට
ව ජනතහට නළත ප්රාජහතන්ත්රාහදඹ දිනහ දීභ වහ දළළන්ත
හර්ඹ බහයඹක් යමින් ශන ගිඹ ටන් ක්රිුඹහ දහභඹ ුරශ ටයුුර
ශ ඉතිසවහඹ භභ ශම් අසථහශේ සිහිඳත් යනහ. රු
එස.ඩී.ආර්. ජඹයත්න භළතිසුරභහශප පුතුන් භඟ අද ටයුුර
කිරීභට රළබීභ ළන භහ විශලේශඹන් න්ශතෝඹට ඳත් ශනහ
කිඹන එ ඳශමු ශොට භතක් යන්න ඕනෆ.

(ரண்தைறகு சறநறதரன கனத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, මිනුම්ඳතිස ශදඳහර්තශම්න්ුරශේ
සිටින මිනින්ශදෝරුන් ව3හ ප්රාභහණත් නළවළ කිඹහ අද වළභ
තළනභ ථහ යනහ. අශේ ශභොන අඩු ඳහඩුම් තිසබුණත් යජශේ
මලිත්ඹ ඹටශත් සිදු න වර්ධනඹ වහ මිනුම් ටයුුර
කිරීශම්දී ප්රාමුත්ඹ රඵහ ශදමින්, යජශේ සිඹලු වර්ධන
ටයුුරරදී ප්රාමුත්ඹ රඵහ ශදමින් ටයුුර කිරීභ භඟින්
දළළන්ත වර්ධනඹක් යශන ඹන්න අද පුළුන්භ රළබිරහ
තිසශඵනහ. මිනුම්ඳතිස ශදඳහර්තශම්න්ුරශේ මිනින්ශදෝරුන්ශප
අඩුඳහඩුභ භඟ වළයවීභ වහ මිනින්ශදෝරුන් 147ශදනකු ඵහ
ශන ශම් න විට පුහුු යනහ. එඳභණක් ශනොශයි. රඵන
අවුරුේශේ සිඹඹට ළඩි ප්රාභහණඹක් ඵහශන ශම් යශට් සිදු න
දළළන්ත වර්ධනඹ ශනුශන් ව ශම් ශදඳහර්තශම්න්ුරශේ හර්ඹ
බහයඹ ඉසට කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්ුර නහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, ඉඩම් වහ ඉඩම් වර්ධන
අභහත3හවලඹට දළළන්ත මුදරක් ශන් ය ශදමින් එහි හර්ඹඹ
ඳවසු යන්න රඵහ ශදන වශඹෝඹ ශනුශන් ශම් අසථහශේ
භභ අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහට සුරතිසන්ත ශනහ. ඒ හශපභ අශේ
අභහත3හවලශේ රු ඇභතිසුරභහ ශම් වහ විලහර ළඳවීභකින් සිඹ
හර්ඹ බහයඹ ඉසට යනහ. අශේ ශල්ම්ුරභහ, අතිසශර්
ශල්ම්රුන් හශපභ ශදඳහර්තශම්න්ුර ප්රාධහනින් ඇුරළු සිඹලු
හර්ඹ භණ්ඩරඹ ශම් අභහත3හවලඹ ශනුශන් විලහර ළඳවීභකින්
සිඹ හර්ඹ බහයඹ ඉසට යනහ. ඒ සිඹලු ශදනහට හශපභ,
බහණ්ඩහහයශේ ශල්ම්ුරභහ ඇුරළු අඳට වශඹෝඹ ශදන සිඹලු
ශදනහට ශම් අසථහශේ සුරතිසන්ත ශමින් භභ නතය ශනහ.
ශඵොශවොභ සුරතිසයි.

[අ.බහ. 3.14]
රු ගීතහවජන ගුණර්ධන භවතහ (සිවිල් ගුන් ශේහ
නිශඹෝජ3 අභහත3ුරභහ)
(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண
ரசககள் தறற அகச்சர்)

-

சறறல்

றரண

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of
Civil Aviation)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ
පිිතඵ ඔඵුරමිඹට ඳශමු ශොට සුරතිසන්ත ශනහ. ජනහධිඳතිස
අතිසරු භහින්ද යහජඳක් භළතිසුරභහ මුදල් අභහත3යඹහ ශර
ඳහර්ලිශම්න්ුරට ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ හර්තහ වහ ම්ඵන්ධ අඹ

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, අශේ අභහත3හවලශේ
ශල්ම්ුරභහ ශත, ඒ හශපභ සිවිල් ගුන් ශේහ අධිහරිඹ,
සීභහහිත ගුන් ශතොටුඳශ වහ ගුන් ශේහ භහභ, ශ්රීයරන්න්
ගුන් ශේහ භහභ, මිහින් රවහ ගුන් ශේහ භහභ,
ශ්රීයරන්න් ශක්ටරින් භහභ වහ නහවි වහ ගුන් ශේහ
ඳර්ශේණ පුේලි භහභ ඹන ආඹතනඹන්හි ප්රාධහනින් ඇුරළු
සිඹලු ශේ භණ්ඩර ශත අශේ සුරතිසඹ පුද යන්න ළභළතිසයි.
එශභන්භ භහ මුදල් වහ ක්රනභම්ඳහදන නිශඹෝජ3 අභහත3යඹහ
ලශඹන් 2010 ශනොළම්ඵර් භ සිට 2012 ඔක්ශතෝඵර් 31 දක්හ
ටයුුර යේදී එභ ුරයශේ ටයුුර කිරීභට භහවට භඟ ශඳන්ව
ජනහධිඳතිස අතිසරු භහින්ද යහජඳක් භළතිසුරභන්ටත්, වශඹෝඹ
දුන් මුදල් අභහත3හවලශේ ශල්ම්ුරභහ ඇුරළු අභහත3හවලශේ
නිරධහරින්ටත්, ශේ භණ්ඩරඹටත්, ශ්රීය රවහ භව ඵළවකුශේ
අධිඳතිසුරභහටත්, අභහත3හවලඹ ඹටශත් ඳතිසන ඵළවකු, යක්ණ වහ
අනිකුත් ආඹතනර සිඹලු ශදනහටත් භහශප සුරතිසඹ පුද කිරීභට
භහ ශම් අසථහ ශඹොදහ න්නහ.
සිවිල් ගුන් ශේහ නිශඹෝජ3 අභහත3ුරභහ ලශඹන්
ශනොළම්ඵර් භ 01ළනි දින භහ දිවුරුම් දීභත් භඟ භට සිහිඳත්
වශේ 1956 භවජන එක්ත් ශඳයමුු ආණ්ඩු විසින් 1948 දී අඳ
රළබ නහමි නිදව ම්පර්ණ යමින්, ශභයට අයක්ශන සිටි
හිරු ශනොඵසින අධියහජ3ශේ සුදු වමුදහත් ශම් දියිශනන් පිට භව
ය ටුනහඹ ගුන් ශතොටු ශඳොශ ඇුරළු ගුන් ඳථ ව
උඩුගුන ශ්රීය රවහට උරුභ ය දුන් දිනඹ 1957 ශනොළම්ඵර් භ
1න දහ ඵයි. එඹ අපි වුරුත් අද සිහිඳත් යන්ශන්
ශෞයශඹනි. 1956 ජනතහ ජඹග්රාවණශඹන් අඳට රළබුු නිදව
අර්ථත් ශ ආර්ථි, භහජයීඹ, යප්රාහද ව අයිතිසහසිම් ුරශ
අපි භුක්තිස විින නිදව පිිතඵ සබහහ අධ3හඳනශේ දරුශකු
ශර භහ ශම් අසථහශේ ඉතහභ ආඩම්ඵය ශනහ. 1956න් උදහ
ශ ඟ, ශද, ගුරු, ශොවි, ම්රු කිඹන ඳවචභවහ ඵරශේර
ජඹග්රාවණඹන් ඇතිස යන්නටත්, අශේ මුුරන් මිත්තන් විසින් ශන
ආ අයශඹට ඳණ ශදන්නට, සරිඹභල් 3හඳහයඹත්, භළශල්රිඹහ
භර්දන 3හඳහයඹත්, අධියහජ3 විශයෝක් අයශඹත් නිහ නළත
ඳණ ළන්වුු, 30 දලශේ භහශප ආදයණීඹ පිඹහණන් ව පිලිේ
ගුණර්ධන භළතිසුරභහ, එන්.එම්. ශඳශර්යහ භළතිසුරභහ, එස.ඒ.
වික්රනභසිවව භළතිසුරභහ, ඩී.එම්. යහජඳක් භළතිසුරභහ, ඩී.ඒ. යහජඳක්
භළතිසුරභන් වහ ශේල ශප්රාේමී ප්රාතිසශීව  නහඹයින් භඟ යහජ3
භන්ත්රාණ බහශේ භන්ත්රීදරුන් ශර ඇය න නිදවස අයරඹ අපි
ශෞයශඹන් සිහිඳත් යන්නට ඕනෆ.
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1956 යජඹ විසින් ආයම්බ ශ නිදවස රවහ ගුන්
ශේහන් තත් ඉදිරිඹට ශන ඹමින් මීට අවුරුදු 50ට ශඳය,
එනම් 1962 අහනශේ දී ටුනහඹ ගුන් ශතොටු ශඳොශ
ජහත3න්තය ගුන් ශතොටු ශඳොශක් ඵට ඳත් කිරීශම් ආයම්බ
පිඹය ශ්රීය රවහ නිදවස ඳක් යජඹ භඟින් සිරිභහශෝ
ඵණ්ඩහයනහඹ අග්රාහභහත3ුරමිඹශප ප්රාධහනත්ශඹන් දිඹත් ශහ.
ශභඹත් භඟ ඇයඹුු ඒ ගුන් භශන් ළශඹුම් - turbulences හිත භන් ශ අපිට එඹහර් සිශරෝන්, එඹහර් රවහ, ශ්රීයරන්න්
වහ මිහින් රවහ ුරශ භන් යමින් ශම් යශට් නිදවශේ,
සහක්නත්ශේ රකුණ උඩු ගුශන් ශේල ශේලහන්තය ශන
ඹන්නට වළකි වුණහ. ඒ වහ වශඹෝඹ දුන් සිඹලු ශදනහටත් අපි
ඉතහභ ශෞයශඹන් සුරතිසන්ත ශනහ.

ටිත් භතක් යන්නට ඕනෆ. අශේ ගුන් ශේහ භඟින්
අශනකුත් ඵර ශක්න්්රක වතයටභ තජු වහ අනිඹම් ඵරඳෆභක් වහ
ශේහ ඳඹන ඵ අපි භතක් යන්නට ඕනෆ.

ශම් භ 07ළනි දින අඳ අභහත3හවලඹ භළදිවත් වීශභන්
ශ්රීය රවහ ුරශ 1912 ඳශමු ගුන් ඹහනඹ ගුන්ත වීශම් සිඹ
භඟ ජහත3න්තය ගුන් ශේහ දිනඹ භයන්නට ඵරහශඳොශයොත්ුර
නහ. එඹ භයන්නට අද වළකි වී තිසශඵන්ශන්ත් අතිසරු
ජනහධිඳතිස භහින්ද යහජඳක් භළතිසුරභන් රඵහ දුන් වශඹෝඹ
නිහයි.
අතිසරු
ජනහධිඳතිසුරභහශප
භඟ
ශඳන්වීශභන්,
යණවිරුන්ශප අඳරිමිත ළඳවීශභන්, භව ජනතහශප
වශඹෝඹ භධ3ශේ ය 30 එල්ටීටීඊ ත්රාසතහදඹ 2009 භළයි
භ 18ළනි දහ ශභයටින් ුරයන්යන්න පුළුන් වුණහ.

විශලේශඹන්භ අශේ ප්රාධහන අඳනඹන ක්ශේත්රාඹක් න ඇඟලුම්
ර්භහන්තඹ ළනත් භතක් ශ යුුරයි. අශේ ප්රාධහන අඳනඹන
ර්භහන්තඹක් න -ඔඵුරමිඹත් නිශඹෝජනඹ යන දිසත්රිගක්ශේයත්නපුයශේ භළජක් ර්භහන්තශඹන් හශපභ, අශේ යටට විශේල
විනිභඹ ශනන විශේල යටර ශේඹ යන තරුණ තරුජඹන්
භඟින් ව වචහය ර්භහන්තශේ දළළන්ත දියුු භඟින් ශභභ
ගුන් ශක්න්්රකඹ මීටත් ඩහ ඳශල් ක්ශේත්රාඹක් ඵට ඳත් යන්නට
භත්තර ගුන් ශතොටු ශඳොශත් භඟ අඳට වළකි නහඹ කිඹන
ඵරහශඳොශයොත්ුර අඳට තිසශඵනහ. විශලේශඹන් ශම් හර්ඹඹන්
ඉටු ය ළනීභ වහ වශඹෝඹ දුන් සිඹලු ශදනහට අශේ
සුරතිසඹ පුද යනහ. ශම් අදවස ඉදිරිඳත් යන්නට අඳට හරඹ
රඵහ දීභ පිිතඵ භශප සුරතිසඹ නළත යක් මරහනඹට පුද
යනහ.

අඳ යශට් සිවවර, ශදභශ, මුසලිම් ඹන සිඹලු ජන ශොටසරට
ගුශන්ත්, භව යුශර්ත්, ශොඩ බිශම්ත් අයිතිසඹ හභඹ භඟ අපි
ශත රඵහ දුන්නහ. ඒ හශපභ ජීවිතඹ පිිතඵ අලුත් විලසහඹක්,
ජීවිතඹ
පිිතඵ
අලුත්
ටිනහභක්,
ජීවිතඹ
පිිතඵ
ඵරහශඳොශයොත්ුරක් රඵහ දුන් භහින්ද යහජඳක් අතිසරු
ජනහධිඳතිසුරභහට අපි දහ ණඹ ළතිසයි. අද ශ්රීය රන්න් ගුන්
ශේඹ ජහත3න්තය ගුන් ශේඹක් ශරත්, මිහින් රවහ ගුන්
ශේඹ නිදවස ශ්රීය රවහශේ රහපීඹ ගුන් ශේඹක් ලශඹනුත්
භන් යනහ. 2001 ජනහරි 24ළනි දින ටුනහඹ ගුන්
ශතොටු ශඳොශට ඳවය දී යුද ගුන් ඹහනහ 8ක්, සිවිල් ගුන් ඹහනහ එඹහර් ඵස- 330, 320, 220, 340 ඹහනහන් විනහල යමින් එඹහර්
රවහ ගුන් ශේඹට එල්ටීඊඊඹ යන රද විනහලඹ ව එහි ඳවය
වහ ඉන් රද ඳසු ඵෆභ අඳ අභත ශනොශ යුුරයි කිඹන ටි
විශේචනඹ යන සිඹලු ශදනහට භතක් ශ යුුර තිසශඵනහ.
ශම් සිඹල්ර භධ3ශේ ශ්රීයරන්න් ගුන් ශේහ ජහතිස ගුන්
ශේහක් වළටිඹටත්, මිහින් රවහ ගුන් ශේහ රහපීඹ ගුන්
ශේහක් වළටිඹටත්, මිහින් රවහ ව එඹහර් රවහ එඹහර් ටළක්සි
ශේහ භඟ ඹහනහ 24ක් ශරෝශේ අධි ශර ඉවශ ඹන ශතල්
මිර භධ3ශේ වුත් අද පිඹහය යනහඹ කිඹන එ අපි භතක්
යරහ ශදන්න ඕනෆ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරමිඹ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, your time is over.
රු ගීතහවජන ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு கலரஞ்ஜண குர்ண)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

අන්තිසභ ශොට කිඹරහ භහ ථහ අන් යනහ.

ශ්රීය රවහශේ ඳවච ඵර ශක්න්්රක ළන ථහ යන ශොට භහ
තත් එක් රුණක් කිඹන්නට ඕනෆ. අඳට ශඳශනන ශේ, අඳට
දළශනන ශේ තභයි අපි දළන් කිේශේ. නමුත් අඳට ශඳශනන්ශන්
නළතිස, අඳට දළශනන්ශන් නළතිස BPO ව KPO තහක්ණ ළන
ථහ යන විට, IT ළන ථහ යන විට රවහ ළන A.T.
Kearney ශප විශලේඥ හර්තහශේ ඳශමුන පිටුශේ ශොටක් භහ
භතක් යන්නට ඕනෆ. එහි ශභශේ වන් නහ:
“Competitive Benchmarking: Sri Lanka Knowledge Services
With a highly skilled workforce and a cost-competitive business
environment, Sri Lanka is emerging as a hidden gem for IT and
business process outsourcing (BPO) and knowledge services
outsourcing (KPO)”

ශභඹයි අශේ අනහතඹ. තහක්ණඹයි අශේ අනහතඹ, එඹයි
අශේ අනහත වර්ධනඹ කිඹන ටි භතක් යමින් භහ නිවඬ
නහ. ඔඵට සුරතිසයි.

භහින්ද ිකන්තන ප්රාතිසඳත්තිසඹ ුරශ, ශ්රීය රවහශේ භූශෝව ඹ
පිහිටීභ උඳශඹෝගි ය ශන, ශඳයදි වහ අඳයදි ඹහ යන
නහවි, ගුන්, හජජ, ඵරලක්තිස ව දළනුභ ශක්න්්රක ය ත් ඳවච
ඵර ශක්න්්රකඹ ශර ශ්රීය රවහ දියුු කිරීභට ත් පිඹය එකින්
එ අඳ ජඹග්රාවණඹ යමින් සිටිනහ. එභ ජඹග්රාවණඹට ශභභ
ගුන් ඵර ශක්න්්රකඹ ුරිතන් අඳ එුර නහඹ කිඹන ටි භතක්
යන්නට ඕනෆ. ගුන් ඵර ශක්න්්රකඹ දියුු කිරීභ වහ අවුරුදු
50ට ළඩි හරඹක් තිසසශේ තිසබුු ටුනහඹ ජහත3න්තය ගුන්
ශතොටු ශඳොශට අභතය, භත්තර ශදශනි ජහත3න්තය ගුන්
ශතොටු ශඳොශත් රඵන ශර් විතත කිරීභට අඳ සදහනමින්
සිටිනහඹ කිඹන ටි භතක් යන්නට ඕනෆ.

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, අද හය බහ අසථහශේදී
අභහත3හවල කීඳඹ ළඹ ශීර් ළන හච්ඡහ යන්න තිසබුණත්,
ප්රාධහන ලශඹන් අභහත3හවල ශදක් පිිතඵ රුු කිඹන්නට
භහ ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. ඒ අනු, ළවිලි ර්භහන්ත
අභහත3හවලඹත්, මුඳහය වහ අබ3න්තය ශශශ අභහත3හවලඹත්
මලි ය ශන භශප ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ.

භව යුරින් ට ව දියිනක් වළටිඹට අඳට එදහ ඉතිසවහශේදී
ශරෝඹත් භඟ ම්ඵන්ධ ශන්නට තිසබුශණ් භව යුයත්,
යහඹත් ඳභජ. ඳසු ගිඹ ඳණස ය ුරශ එඹට ගුන් ශතොටු
ශඳොශල් වහ ගුන් භන්ද එුර වී තිසශඵනහඹ කිඹන ටි භහ
භතක් යන්නට ඕනෆ. ඒ ුරිතන් තභයි විශේල යටල් භඟ අශේ
ම්ඵන්ධඹ දියුු න්ශන්; අශේ ශශශහභ දියුු න්ශන් කිඹන

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, අද ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු
ඇභතිසුරභහශප උඳන් දිනඹ ශඹදී තිසශඵනහ. අඳ සිඹලු ශදනහ
ශනුශනුත්, එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹ ශනුශනුත් ප්රාථභශඹන්භ
භහ ශම් ශරහශේදී එුරභහට සුඵ ඳතනහ. එුරභහශප උඳන් දිනඹ
නිහ ළඩිපුය ළයදි කිඹන්නත් ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශක්ක්
ඉල්රහ න්න ඕනෆ. අපි යඑන්පීහයශඹෝ නිහ ශොශවොභත් ෑරට

[අ.බහ. 2.33]
රු වරින් ප්රානහන්දු භවතහ

(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து )

(The Hon. Harin Fernando)
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[රු වරින් ප්රානහන්දු භවතහ]

party එ වම්ඵ ශනහ. තභ යඑන්පී තිසඹ එුරභහශප ඇශේ
තිසශඵනහ. යඑන්පීහයශඹෝ කිඹන්ශන්, න ශඵොන මිනිසසු ශන්.
ඔඵුරභන්රහට ඩහ ශඳොඩ්ඩක් ශවොට හරහ බීරහ ඉන්නහ. ඒයි
දළන් ඔඵුරභන්රහත් ඒ විධිඹට රසනට ඉන්න ඵරන්ශන්.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, භහ මුලින්භ ළවිලි ර්භහන්තඹ
ළන ථහ යන්න අදවස යනහ. ළවිලි ර්භහන්තඹ
ක්ශේත්රාශේ ළඩ යන ජනතහ පිිතඵ, ඔවුන්ශප භහන අයිතීන්
පිිතඵ ළවිලි ර්භහන්ත අභහත3හවලඹ එතයම් තළකීභට රක්
ශනොකිරීභ ළන අඳ නහටු ශනහ. රක් 15ට ළඩි ශේ
ව3හක් සිටින ශම් ක්ශේත්රාඹ ළන ළවිලි ර්භහන්ත
අභහත3හවලශේ අධහනඹ එතයම් ශඹොමු වුණහද කිඹන එ
ප්රාලසනඹක්. එදහ එක්ත් ජහතිස ඳක් යජඹ හරශේ තභයි ුර
ම්රුන්ශප අයිතිසඹ රැ දීරහ, ඔවුන්ට ඡන්ද ඵරඹ රඵහ දීරහ,
නි, ඉඩභ අයිතිසඹ රඵහ දුන්ශන්. නමුත් අද ඵරන්න. 2013
අඹ ළඹ ත්තහභ, ශභභ අභහත3හවලඹට ශන් යන මුදල්
ප්රාතිසඳහදන අඩු යරහ තිසශඵනහ. හභහන3ශඹන් භහින්ද භයසිවව
ඇභතිසුරභහ තයවහ න්න ශශනකු ශනොශයි ශන්. එුරභහට
ශඵොශවොභ රසන හිනහක් තිසශඵනහ; ශඳනුභත් තිසශඵනහ.
එුරභහ ළඩිඹ රඵර නළවළ. ශශේ ශතත්, එුරභහශප
අභහත3හවලඹට ශන් යන ල්ලිත් ශම් ළශර් ඳහ දහරහ. 2012
අවුරුේදට ශන් ශ ප්රාභහණඹට ඩහ 2013 අවුරුේදට ශන් ශ
ප්රාභහණඹ අඩු ය තිසශඵනහ. ඒටත් එුරභහ හිනහ ශනහ. එුරභහ
හිනහ න නිහ ජනහධිඳතිසුරභහ හිතන්න ඇතිස, ශම් භනුසඹහට
ශභොනහ ශත් භක් නළවළ කිඹරහ. ඒ නිහ එුරභහශප
අභහත3හවලඹට ශන් යන මුදල් ප්රාතිසඳහදන අඩු ය තිසශඵනහ.
2012 දී රුපිඹල් මිලිඹන 3,014 තිසබුණ ප්රාතිසඳහදනඹ ශභය රුපිඹල්
මිලිඹන 2,830ට අඩු යරහ තිසශඵනහ. අපි ඒ ළන නහටු
ශනහ. නමුත් ඔඵුරභහ යන්නහ ව ජහත3න්තය ශේඹ භහ
ශඳෞේලි ඉතහභ අඹ යනහ. ඔඵුරභහ යන ඒ ශේඹ
ඉභවත්; ටිනහ. ආණ්ඩු ඹම් කිසි දුයට ''නහශන'' තිසශඵන
විශේල ප්රාතිසඳත්තිසඹට ඔඵුරභහ ශදන රුකුර ඉතහභ ළදත් කිඹරහ
භහ විලසහ යනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, ුරයශේ ජනතහ
ත්තහභ, තභත් ඔවුන්ට ඉන්න ශරහ තිසශඵන්ශන් අඩි අටයි
දවශේ හභයඹක් ඇුරශශේ. ඒ හභයඹ ඇුරශශේ ලිඳක් තිසඹහ ශන,
උඹහ ශන, TV එකුත් තිසඹහ ශන, ඳවුල් ුරන වතයකුත් එක්
ඒ ුර ම්රුන් ජීත් ශනහ. භහ හිතනහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
ළවිලි ර්භහන්ත අභහත3හවලඹට ශ යුුර රුු හයණහ
යහශිඹක් තිසශඵන ඵ. ශභච්චය ප්රාලසන තිසබිරහත් අද නුරරුත්
ආණ්ඩුට විරුේධ දළළන්ත ළඩ ර්ජනඹක් ශනොයපු එභ
ජන ශොට්ඨහඹ තභයි ුරයශේ සිටින ජන ශොට්ඨහඹ. අද
ඳහල් ගුරුරු ඳහයට ඵහිනහ; විලසවිද3හර ගුරුරු ඳහයට
ඵහිනහ; ක්යශඹෝ ඳහයට ඵහිනහ; නමුත් අද න ුරරුත්
ආණ්ඩුට දළශනන ශචෝදනහක්, විශයෝධතහක් එල්ර ශනොයපු
එභ හණ්ඩඹ තභයි ුර ම්රු ජනතහ. අදටත් ඔවුන්ශප
ඳඩිඹ රුපිඹල් 380යි. ඒශන් ඔවුන්ට ජීත් ශන්න ඵළවළ. ුර
යහශිඹ ළඩ නළතිසරහ ඔවුන්ට යක්හ නළවළ. දට කුලිඹක්
ය න්න විධිඹක් නළවළ. නමුත් ළවිලි ටයුුර අභහත3හවලඹ ඒ
පිිතඵ ටයුුර ශහද කිඹන ප්රාලසනඹ තිසශඵනහ.
නහටුයි කිඹන්න, භවහ තත්තීඹ මිතිස නහඹශඹෝඹ කිඹහ
න්නහ උදවිඹ ඔක්ශෝභ යඑන්පී එශන් ඡන්දඹ ඉල්රරහ,
දින්නහට ඳසශේ ආණ්ඩුට ඳනිනහ. ආණ්ඩු ඵරඹක් තිසශඵන
ඳක්ඹත් එක් ඉන්න ඕනෆඹ කිඹන සථහයඹ අනු යඑන්පී
එශන් ආණ්ඩුට ඳළනරහ ඉන්නහ.

රු නවින් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

ඔඵුරභහශප නහඹුරභහ ඇයි ඒ ශොල්රන් ආශඹත් න්ශන්?
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රු වරින් ප්රානහන්දු භවතහ

(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து )

(The Hon. Harin Fernando)

ඔඵුරභහ හඩි ශන්න ශෝ. ඔඵුරභහ ථහ යන ශොට භහ
යදය ශශේ නළවළ ශන්. ශඳොඩ්ඩක් අවන්න ශෝ. [ඵහධහ
කිරීභක්]ශභොක්ද නහඹුරභහ?

රු නවින් දිහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

ඔඵුරභන්රහශප නහඹුරභහ ඇයි ඒ අඹ ආඳහු න්ශන්?

රු වරින් ප්රානහන්දු භවතහ

(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து )

(The Hon. Harin Fernando)

අනල3 ථහක් ශන්. භහ කිඹන එට අදහශ නළවළ ශන්.
ඔඵුරභහ බුේධිභත් චරිතඹක් ශන්ද? බුේධිභත් පුේරඹකුශප
පුශතක් ශන්ද? ඒ නිහ රුණහයරහ හඩි ශන්න ශෝ. ඔඵුරභහ
ආණ්ඩුට ගිඹ එ ශවොයි. යඑන්පී එශක් හිටිඹහ නම් ඔඵුරභහට
ඔඹ තළනත් වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, තත්තීඹ මිතිස නහඹශඹෝඹ
කිඹහ න්නහ අඹ අද ආණ්ඩු ඳළත්තට ශරහ, පුම්ඵ ශන ඉ
ශන ඉන්නහ. ඒ අඹ සවිට්ර්රන්තඹට ඹනහ; බීරහ ළශටනහ.
නමුත් ුර ම්රුශෝ තභත් එදහ හිටපු තත්ත්ශේභ ඉන්නහ.
ශම් නහඹශඹෝ ඔවුන් දිවහ ඵරරහ නළවළ. ශම් ඳළත්ශතත් ඒ හශප
එක් ශශනක් ඉන්නහ. එුරභහ කිඹනහ එුරභහ ඉන්ශන්
විඳක්ශේ ලු. නමුත් භවය දසරට කිඹනහ, ආණ්ඩුශේ ලු.
භවය විට එුරභහ විඳක්ශේත් නළවළ; ආණ්ඩුශේත් නළවළ. වළඵළයි,
ආර්ථි වර්ධන අභහත3හවලශඹන් දුන්නු හවනඹකුත් තිසශඵනහ
එුරභහට. එුරභහ විඳක්ශේත් ශනොශයි, ආණ්ඩුශේත් ශනොශයි.

රු භන්ත්රීදයශඹක්

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்)

(An Hon. Member)

එතශොට ශඹෝයහජන් භන්ත්රීදුරභහ?

රු වරින් ප්රානහන්දු භවතහ

(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து )

(The Hon. Harin Fernando)

ශඹෝයහජන් භන්ත්රීදුරභහ තභ විඳක්ශේ ඉන්නහ. එුරභහ
ශභතළන ඉන්නහ. ඔඵුරභහ හඩි ශරහ ශම් අවන්න ශෝ.
[ඵහධහ කිරීම්]
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි භහ ඔඵුරමිඹට කිඹන්න
ළභළතිසයි, ුර ක්ශේත්රාශේ ළඩිභ ආදහඹභක් ශවොඹන්ශන්, ුර
brokerරහ කිඹරහ. ුර brokerරහ තභයි ශම් ක්ශේත්රාශේ ළඩිභ
ආදහඹභක් ශවොඹන්ශන්. භහ කිඹහ ශන ආශේ, ුර ම්රු
නහඹශඹෝ අද තභන්ශප කීභ ඳළවළය වළය තිසශඵන ඵයි.
ඔඵුරභන්රහශප ආණ්ඩුට එනහ, ජනතහට ළඩ යන්න නම්
ආණ්ඩු ඵරඹත් එක් ඉන්න ඕනෆඹ කිඹහ. නමුත් ජනතහ
ශනුශන් ළඩ යනහ ශශේ ශතත් එුරභන්රහ සුය ළඳ
විිනන ඵ නම් ඔඵ සිඹලු ශදනහභ දන්නහ. ඔඵ සිඹලු ශදනහභ
භහත් එක් එඟ ශේවි.
ජනහධිඳතිස භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිසුරභහ ම්ඵන්ධශඹන් භභ එ හයණඹක් ළන ුරටු
ශනහ, එුරභන්රහ, එුරභන්රහට හිමි තළන තිසඹරහ තිසශඵන එ
ළන. එුරභන්රහ යඑන්පී එශක් ඉන්න හරශේදී යඑන්පී එට
ම්පර්ණ run එ දුන්ශන් ුර ම්රු නහඹශඹෝ කිඹන අඹයි.
යුඑන්පී එට අරහද ශශේ, යඑන්පී එශන් ෆශේ, අන්තිසභට
ය එන්පී එට ඳවය දීරහ ගිශේත් ඒ නහඹශඹෝයි. වළඵළයි අද
භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිසුරභහ එුරභන්රහ ඒ තළනට දභහ තිසශඵන
එ ළන අපි ශොඩහක් ුරටු ශනහ.
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි. ුරලින් රළශඵන රහබඹ අඩු
වීභ ළන අද ශරොකු ප්රාලසනඹක් තිසශඵනහ. Brokersරහ තභයි
ුරලින් ළඩිශඹන්භ වම්ඵ යන්ශන්. Auctionsරදී sale දභන
මිනිසසු තභයි වම්ඵ යන්ශන්. නමුත් ුරර තත්ත්ඹ අතිසවිලහර
ලශඹන් බි ළටීභට ඳත් ශරහ තිසශඵනහ. අද ශම් ුර
ම්රුන්ශප ශෞ3 ක්ශේත්රාඹ, ශයෝවල් ක්ශේත්රාඹ ළන
ඵරන්න. ඒ විතයක් ශනොශයි ඒ ුර ක්ශේත්රාශේ අධ3හඳනඹ ආදී
සිඹලු ශදඹ අද බි ළටීභට රක් ශරහ තිසශඵනහ. ුරයශේ
හුඟක් දරුන් ඉසශෝශර ඹන්ශන් ඳව යට ඹන ශතක් විතයයි.
අශේ ප්රාශේලර ඉසශෝර තිසශඵනහ, [ඵහධහ කිරීභක්]ඔඵුරභහශප ඳළත්ශත් ශනොශයි. භශප ඳළත්ශත්. රුණහයරහ
ඵහධහ යන්න එඳහ. ඉ න්නශෝ. පිසසුක් ශන්. ථහ
ශභොක්ද කිඹන එ අවන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] If I was the
leader, I would not have taken him back. That is my answer.
- [Interruption.]
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, අද ඵදුල්ර ප්රාශේලශේ
factories විලහර ණනක් ළසී ගිහින් තිසශඵනහ. අද භල්ත්ත
ළලි ආඹතනඹ ම්පර්ණශඹන්භ ළහිරහ, factories ඳවයි ළඩ
යන්ශන්. ශන්ට් ශජ්ම්ස, ශනළු, ඩවුන් යිඩ්, ශොරික්, ළලිභඩ
ෲේ, ශචල්සි, ශරජර් ත්ත, නමුුකුර ේරහන්ශට්න් අද
ම්පර්ණශඹන්භ ළහීරහ, ඒ ප්රාශේලර ුර ජනතහ අද
ම්පර්ණශඹන්භ අනහථ ශරහ තිසශඵනහ. Factories ඳවයි අද
ළඩ යන්ශන්. හනිඹහ ෲේ එත්, ත factories ුරන වතයකුත්
විතයයි ළඩ යන්ශන්. ඒ factoriesර ළඩ යපු සිඹලු
ජනතහට අද ළඩ නළවළ. රු ඇභතිසුරභනි, ඉදිරිශේදී ශත් වහ
market එශක් ශරොකු ඉල්ලුභක් ඇතිස ශන්න පුළුන්.
ශන්ඹහශේ ශත් ශන්රහ, රවහශදි රම් යරහ “Ceylon
Tea” නමින් පිටයටට විකුණන ජහහයභක් යන්න ඹනහඹ කිඹහ
භට ආයවික වුණහ. ඒ විලහර අඳයහධඹක්. අද නශොටත්
රවහට විලහරභ විශේල විනිභඹ රළශඵන ශරොකුභ ම්ඳත තභයි
ශත්. නමුත් ඒත් විනහල යන ප්රාඹත්නඹක් තිසශඵනහ. ශඟදි
භභ internet එශන් කිශඹේහ, අශේ ශත් ළඩිශඹන්භ න්නහ
යට එවරන්තඹයි කිඹහ. නමුත් ත අවුරුදු දවඹකින්,
ඳවශශොකින් එවරන්තශේ සුේශදො ශත් ශඵොන එ අඩු ශනහඹ
කිඹහ මීක්ණඹකින් ශොඹහ ශන තිසශඵනහ. ඒ නිහ ඉදිරි
හරශේදී අඳට ඒ ළන ප්රාලසනඹක් තිසශඵනහ. අපි ශම් market
ය ත්ශත් නළත්නම් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ම්පර්ණ ළඩ
ටවනක් ශනහශේ නළත්නම් අශේ ශත් ර්භහන්තඹ ම්පර්ණ
ලශඹන්භ විනහල ශන්න පුළුන්. අශේ හශප දිසත්රිගක්ඹක්,
එ දසින් විනහල වීශම් වළකිඹහක් තිසශඵනහ. මරහනහරඪ
රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, ශම් භට plantersරහ කිඹපු ප්රාලසනඹක්.

They have a huge issue with land encroachment. The
Government is not doing anything to stop that. The LRC
itself is giving a lot of trouble to most of the planters. It is
the solemn duty of the Hon. Minister of Plantation
Industries to promote investments and to help financiallycrippled factories to get back on their feet. Hon. Minister,
I emphasize that it is your duty. You are an international
figure. You all have so much of contacts with China. As
you say, China is also another country which has entered
the tea market. So, why do you not bring down some
investors and revamp the whole system in order to give
this economy another boost through some new
investments? I think you are the ideal and the capable
person to do that. I think in the good old days, people like
the Hon. J.R. Jayewardene and the Hon. Ranjan Wijeratne
headed the Ministry of Plantation Industries. So, I think
you have a very good opportunity. You will remember
how many quality planters we used to have in the '80s and
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'90s but today, nobody wants to take up to planting.
There is no child who wants to take up to planting as a
job because conditions and facilities in the estates are so
low and they do not want to even consider going for a job
in the plantations. So, I think, Hon. Minister, it is your
duty to uplift the plantation sector.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, JEDB එයි, SPC එයි
ළන ථහ ශනොයභ ඵළවළ. JEDB එයි, SPCඑයි
ම්පර්ණශඹන්භ ශේලඳහරනඥඹන්ශප ශතෝතළන්නක් ශරහ
ඉයයි. ශභශරො ශදඹක් දන්ශන් නළතිස, JEDB එ ළන
දන්ශන් නළතිස, SPC එ ළන දන්ශන් නළතිස, TRI එශක් ළඩ
යපු, research යපු, interdict යපු මිනිසසු තභයි භවය
තළන්රට දභහ තිසශඵන්ශන්. ශම්
ප්රාලසනඹක්. ශම් අද
ශේලඳහරනීයණඹ ශච්ච නිහ තභයි අද භවහ ශරොකු ම්ඳතක්
අමු අමුශේ විනහල ශරහ, නහසතිස ශරහ තිසශඵන්ශන්. [ඵහධහ
කිරීභක්] අයිශඹෝ! ඔඵුරභහ unofficial Minister of External
Affairs ශන්. Unofficial External Affairs Minister ඉ
න්නශෝ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, අද CPC එ
මිලිඹන 100ක් ණඹයි. අරහබඹ මිලිඹන 120යි. ම්පර්ණශඹන්භ
mismanagement. ශභනහහරිත්ශේ දුර්රතහඹ නිහ තභයි
එශවභ ශරහ තිසශඵන්ශන්. ඒ factory භූමිර තිසශඵන ස
ඳනහ; ඒ factoryර තිසශඵන ඹඩ විකුණනහ; ඉඩම්
විකුණනහ; ඒ සිඹලු ශදඹ යනහ. ඒහ ම්පර්ණශඹන්භ
ශේලඳහරනීයණඹ ශරහ. ශම් භවහ ශරොකු අඳයහධඹක්. භභ
දීර්ක ථහක් යන්න ඹන්ශන් නළවළ. රු ඇභතිසුරභනි, ශම්හ
වදන්න පුළුන් ලක්තිසඹ ඔඵුරභහට තිසශඵනහඹ කිඹහ භභ ශම්
අසථහශේදී භතක් යනහ.
ශම් අසථහශේදී භභ අශේ birthday boy - අශේ රු
මඳහය වහ අබ3න්තය ශශ අභහත3ුරභහ - ඳළත්තට
වළශයනහ. අද එුරභහශප උඳන් දිනඹ දශේ භභ කිඹන්න ඕනෆ,
ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු කිඹන්ශන් ටහය, වළඩහය, ළඩහය,
ළයහය පුේරශඹක්ඹ කිඹන එ. නමුත් ඒ ශජොන්සටන්
ප්රානහන්දු යඑන්පී ඹ දභරහ ඹනශොට, ඒ තළන න්න වරින්
ප්රානහන්දු ශම් ඳළත්තට ඇවිල්රහ තිසශඵනහ. ඒ නිහ එුරභහ භශප
නම්බුත්, අශේ ප්රානහන්දු නම්බුත් යකීවිඹ කිඹහ භභ විලසහ
යනහ. ආණ්ඩුට ගිහින් අඹ ළඹ වදනශොට ජනතහ ඵරහ
ශන ඉන්ශන් ශම් අඹ ළශඹන් මිර අඩු න ඵඩු ශභොනහද
කිඹරහයි. ඒ තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹ. ඵඩු මිර අඩුශයි කිඹරහ
තභයි ඕනෆභ ශශනක් ඵරහ ශන ඉන්ශන්. ඇභතිසුරභහට
තිසශඵන්ශන් පුදුභ ප්රාලසනඹක්. අය නිම් ථහට කිඹනහ, "උඩින්
ගිශඹොත් සිය බිශයි - ඹටින් ගිශඹොත් තළල්ර ළශඩයි" කිඹරහ.
ඵඩු අයශනත් ඵළවළ, ඵඩු විකුණරහත් ඵළවළ, ඵඩු නළුරත් ඵළවළ.
ඇත්තටභ ඵළලුහභ ශම් ඵඩු ප්රාලසනඹක්. ශම් නිහ- [ඵහධහ කිරීම්]
ඔඹ ඔක්ශොභ ඵඩු න්න ට්ටිඹ ශන්. ඒ නිහ ට වශන
ශම් ශඳොඩ්ඩක් අවන්න.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, ජනහධිඳතිසුරභහශප 2013 අඹ
ළඹ ථහශේ එ ශොටක් භභ ශතෝයහ ත්තහ. එහි 18:1 ඹටශත්
එුරභහ ශභශවභ කිඹනහ.
"අඩු ආදහඹම්රහීනන්ට අත3ල3 ආවහය දයහත වළකි මිරට රඵහ ළනීභ
වතිස කිරීභ යජශේ කීභක්. එඵළවින් ෆභ නහරි ප්රාශේලඹභ තිස
ශඳොශක් පිහිටුවීශභන් ඳහරිශබෝගිඹහටත්, ළඳයුම්රුන්ටත් අඩු
පිරිළඹකින් බහණ්ඩ ළඳයීභට ටයුුර යනහ. ශභභ තිසශඳොශ ර කුඩහ
නිසඳහදයින්ට අශරවි කිරීශම් ඳවසුම් රනහ. ඳදි ශේදිහර ව
ජවභ හවන භඟින් සඹව 3හඳහයර ශඹශදන කුඩහ 3හඳහරිඹන්ටද
ජනහකීර්ණ සථහනර අශරවිකිරීශම් ඳවසුම් පුළුල් යනහ. රක්
ශතො සිල්රය ශශ ජහරඹ ඉදිරි ය 3 ුරශ ශශළල් 1,000 කින්
භන්විත ඳරිදි පුළුල් යමින් අඩුආදහඹම්රහීනන්ට ඳවසුම් ළරසීභ
වහ රුපිඹල් මිලිඹන 500 ප්රාහපධන දහඹත්ඹක් රක් ශතොට දීභට
ශඹෝජනහ යනහ."
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[රු වරින් ප්රානහන්දු භවතහ]

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, රක් ශතො ුරශ ඔසු ළල්
පිහිටුනහ කිේහ. නමුත් ශම් කිඹන්න දස කීඳඹට
ඉසශල්රහ ජනහධිඳතිසුරභහ ඉතහභත් ළදත් ළඩක් ශහ. එනම්
අඹ ළඹ ථහ ඉදිරිඳත් යන්න ඉසශල්රහ එුරභහ අත3ල3
ඵඩු කීඳඹ මිර ඉවශ දළම්භහ.
ඵරන්න, මුඳහයඹ කිඹන්ශන් "ළභට උඳහයඹ" යි. Co-op
City, mini Co-op City නඟහ සිටුවීභට ටයුුර යන ඵ
ජනහධිඳතිසුරභහ කිේහ. වළඵළයි ශම් "දිවි නළගුභ" ඳනතත් එක්
මුඳහයර ළඩ යපු පුේරඹන්ට ශදවිඹන්ශපභ පිහිටයි.
රු ඇභතිසුරභනි, භභ ඔඵුරභහට කිඹන්න ළභළතිසයි, ශම්
ශරහශේ ඵදුල්ර දිසත්රිගක්ශේ විවිධ ශේහ මුඳහය මිතිස විලහර
ප්රාභහණඹක් ළහිරහ තිසශඵන ඵ. ඵදුල්ර දිසත්රිගක්ශේ විවිධ ශේහ
මුඳහයඹට අඹත් තිසබ අවශොඩ, ශනළුම්භ, ළන්දශොල්ර
ඵටහිය, ළන්දශොල්ර නළශඟනහිය, ශතල්ඵළේද, සුවිනීතිසභ,
ශොයණහශතොට, පුසළල්රහන්ද, පුක්ශොඩමුල්ර 2, විඹදිගුන,
ඳහරහත්ත, යඹුක්ශඳොත මිනි ශෝේ සිටි, හිඟුරුමු මිනි ශෝේ
සිටි ළහිරහ ගිහිල්රහ. ඒ හශපභ තභයි භහිඹවනඹ විවිධ ශේහ
මුඳහය මිතිසශේ ගින්ශනෝරු ව වේදත්තහ මුඳහය ශද
ළහිරහ. ඳසය විවිධ ශේහ මුඳහය මිතිසශේ භළටිවතළන්න,
උඩභ, අම්පිටිඹ, මීරිඹඵළේද මුඳහය ුරන ළහිරහ. වහලිඇර
විවිධ ශේහ මුඳහය මිතිසශේ භළදභ, ඳතනත්ත, කිරින්ද,
ශෝඩුන්න මිනි ශෝේ සිටි, උඩුය මිනි ශෝේ සිටි ළහිරහ
තිසශඵනහ. අද න විට වහලිඇර භව වභඹත් ඈය යන
තත්ත්ඹටයි ඳත් ශරහ තිසශඵන්ශන් මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීදුරමිඹනි. ඒ විතයක් ශනොශයි, ළලිභඩ විවිධ ශේහ
මුඳහය මිතිසශේ න්නළක්කුඹුය, ගුරුතරහ ප්රාහශේශිඹද
ළහිරහ. සීභහහිත උඩඳරහත විවිධ ශේහ මුඳහය මිතිසශේ
උඩඳරහත, ගියහශම්, ළුබුළුරන්ද, සිල්මිඹහපුය, වඵළේද,
ල්ශල්ඵළේද, රහිටිඹහ, ඇල්ර මිනි ශෝේ සිටි ළහිරහ
ගිහිල්රහ. ඌ ඳයණභ උුරය විවිධ ශේහ මුඳහය මිතිසශේ
ඳවශ ශොටශශවය, ඉවශ ශොටශශවය ළහිරහ. ඌ ඳයණභ
දකුණ විවිධ ශේහ මුඳහය මිතිසශේ ශොඩශර ප්රාහශේශිඹ
ළහිරහ. වපුතශල් විවිධ ශේහ මුඳහය මිතිසශේ ඇල්ශල්භ වහ
ළුඳවන ප්රාහශේශිඹ ළහිරහ. ඵණ්ඩහයශර විවිධ ශේහ
මුඳහය මිතිසශේ සුභදුයභ, භදුයභ, උුරරු ළබිල්ශල්ශර,
ලිඹන්වශර,
දල්ශොල්ර,
නහශරභ,
ශදශභෝදය,
යදශොල්ර ඹන මුඳහය මිතිස ළහිරහ. ශම් කිේශේ ඵදුල්ර
දිසත්රිගක්ශේ ඳභණයි. ශභොනයහර දිසත්රිගක්ශේත් විවිධ ශේහ
මුඳහය මිතිස ප්රාහශේශි 18ක් ළහිරහ රු ඇභතිසුරභනි.
ඒ නිහ ජනහධිඳතිසුරභහ කිඹපු විධිඹට mini Co-op City
1,000ක් අලුශතන් විතත යනහ ශනුට, ශම් වරහ තිසශඵන
ටිත් රැ න්න පුළුන්ද කිඹන හයණඹ මලි ලශඹන්භ
ඔඵුරභහශප අධහනඹට ශඹොමු ශයි කිඹරහ භභ ඵරහශඳොශයොත්ුර
නහ. ඔඵුරභහශප ළඩ පිිතශශක් තිසශඵනහ නම්, නළත
තහක් ළභට උඳහය යපු ශම් මුඳහය මිතිසරට ශඳොඩි
පුනර්ජීඹක් රඵහ දීභ වහ ශඳොඩි තල්ලුක් ශදන්න. ශම් වහ
ඔඵුරභහශප ළඩටවනක් ක්රිුඹහත්භ යන්න. ශම් දුේඳත්
භනුසඹහ ගිශේ ශම් මුඳහය ඩරටයි. ඔඵුරභහ ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ම්පර්ණ වශඹෝඹ ශදන්න.
ඔඵුරභන්රහශප ශරොකුභ ථහ තභයි, ශම් ෆශේ යඑන්පීඹ
කිඹරහ ඇඟිල්ර දිගු යන එ. භහ ශන්න, ශජොන්සටන්
ඇභතිසුරභහ ශවො පුේරශඹක්. නමුත් යඑන්පීඹ ශම් ෆහ නම්,
එදහ ශම් වහ අත උසපු ණ්ඩහඹශම් තභයි ඔඵුරභහත් සිටිශේ.
ඒ නිහ ඔඵුරභහත් ශම්ශක්  කීශභන් ශොටට අහු ශනහ.
ශම් අඳට අදහශ නළවළ. අපි එදහ හිටිශේ නළවළ. නමුත් ඔඵුරභන්රහ
ඒශන් ශොටක් බහය න්න ඕනෆඹ කිඹන එත් භත තිසඹහ
න්න.
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භභ ඔඵුරභහශප අධහනඹට ශඹොමු යනහ, වහලිඇර විවිධ
ශේහ මුඳහය මිතිසඹ. භභ හිතන්ශන් රු රක්සභන්
ශශනවියත්න ඇභතිසුරභහත් ශම් ළන දන්නහ. ඉතහභත්භ
ශවොටභ ය ශන ආපු; ඉතහභත්භ ශවොටභ දියුුටභ තිසබුශණ්
වහලිඇර මුඳහය මිතිසඹයි. ඵස ශදක් තිසබුණහ, ශරොරි ශදක්
තිසබුණහ, ඵවුර් තිසබුණහ, filling stations තිසබුණහ. නමුත් ඒ
ප්රාශේලශේ සිටින ශේලඳහරන අධිහරිඹ ම්පර්ණශඹන් ශම්
මුඳහයශේ බහඳතිස සිට අධ3ක් භණ්ඩරඹ දක්හ සිඹලු
නිරධහරි ශනස යරහ ශේලඳහරන ළත්ශතෝ දළම්භහ. අද
ඔඵුරභහශප office එට ගිඹහභ ඵරන්න, ඒට ශභොද ශරහ
තිසශඵන්ශන් කිඹරහ. ශම් වහලිඇර මුඳහය මිතිසඹ ශොඳභණ
ණඹයිද, ඵළවකු අයියහ ශහ න්න ඵළරි, ශම් ආඹතනඹ ශන
ඹන්න ඵළරි ශම් මිතිසශේ තිසබුු හවන ටි ඔක්ශොභ seize
ශරහ. ශම් මුඳහය මිතිසඹ ඩහ ළටීභට ම්පර්ණ ලශඹන්
 කිඹන්න ඕනෆ ශේලඳහරනඹයි.
රු ඇභතිසුරභනි, ඔඵුරභහටත් ශරොකු ප්රාලසන ආහ. පිට යටින්
බිත්තය ශනහහ, ශඳොල් ශනහහ, කුකුළු භස ශනහහ, අර
රන හරඹට අර ශනහහ, ලූනුත් ශනහහ, මිරිසුත් ශනහහ.
වකුන් මිටිඹ නළතිස අශනක් වළභ එභ පිට යටින් ශනහහ
කිඹරහ මිනිසසු ඔඵුරභහට ඵජනහ. භභ ඔඵුරභහශප අධහනඹ
ශඹොමු යනහ, ආර්ථි භධ3සථහනර තිසශඵන තත්ත්ඹ
ශශයහිත්. භභ නිශඹෝජනඹ යන ළලිභඩ ආනශේ
ළේශඳටිශඳොර ශම් ම්ඵන්ධ පුදුභ භහෆිඹහක් තිසශඵනහ. ඒ
ප්රාශේලශේ සිටින ශේලඳහරන අධිහරිඹ තභයි ම්පර්ණශඹන්භ
ළේශඳටිශඳොර ආර්ථි භධ3සථහනඹ run යන්ශන්. මිනිසසුන්ට
ල්ලි ශන්ශන් නළවළ. ඵඩු ශනහහභ ශොවීන්ට ශදන්ශන්
ුරණ්ඩුක්. ඔඵුරභහ ශම් හයණඹ දළන න්න ඕනෆ. ුරණ්ඩු දීරහ
ශභුරභන්රහ තත්රිගභ මිර ඳහරනඹක් ඇතිස යනහ. භවය
ශරහට නුයඑිතඹත් එක් එුර ශරහයි ශම් ශේ යන්ශන්.
එශලු ටි වවරහ එශලුර භදි ඳහඩුක් ශඳන්රහ මිර ළඩි
කිරීභක් යනහ. ශභතළන ශරොකු ප්රාලසනඹක් තිසශඵනහ. ශම්
යන්ශන් ශේලඳහරනඥශඹක්. ඒ නිහ ඔඵුරභහ ශම් ළන ශවොඹහ
ඵරන්න. භභ ශම් හටත් ශචෝදනහ යන්ශන් නළවළ. භභ නභ
කිඹන්ශන්ත් නළවළ. ඔඵුරභහට ශවොඹරහ ඵරන්න පුළුන් වුද
ඒ යන ළලිභඩ ශේලඳහරනඥඹහ කිඹන එ. මරහනහරඪ
රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, රු ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු අභහත3ුරභනි,
ඔඵුරභහ දක්ශඹක් නිහ අතීතශඹන් ඉශන ත් ඳහඩම්
ර්තභහනඹට ශපන්න කිඹරහ භභ ඔඵුරභහශන් ඉල්රනහ.
ඔඵුරභහ දක්යි හශපභ ශඳොඩ්ඩක් ළයයි කිඹරහ භභ හිතනහ.
දඩඵඩ හරහ දුරහ ගිහිල්රහ, ෆ වරහ, ේශේ දහරහභ ශම්
යන්නත් ඵළවළ. ඉතහභත්භ සක්සභ ශභොශඹකින් ඔඵුරභහ ශම්
සිඹලු ටයුුර යයි කිඹරහ අඳ ුරශ විලසහඹක් තිසශඵනහ.
ශභභ අඹ ළඹ විහදශේදී රු යත් අමුුභ ඇභතිසුරභහභ
කිේහ, "ශන විල්ඳඹක් නළවළ, ආදහඹම් විඹදභ අතය ඳයතයඹ
වන්න ණඹ න්න විධිඹකුත් නළතිස නිහ න්න තිසශඵන එභ
විල්ඳ ක්රිුඹහභහර්ඹ ල්ලි අච්චු වන එයි" කිඹරහ. රු
ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු ඇභතිසුරභනි, භට ඔඵුරභහ ළන නහටුයි.
ල්ලි අච්චු ළහුශොත් ශන්ශන් මිනිසසුන්ට භඩු මිරදී ළනීශම්
වළකිඹහ තත් අඩු ශනහ. එතශොට මිනිසසු න්ශන්
ඔඵුරභහශප ශඵල්ර. ඔඵුරභහටත් ශම් නිම් දිඹ ඹට ශඵෝරඹක්
වවහ ශන හිටිඹහ ශප වළභදහභ වවහ ශන ඉන්න ඵළවළ. ශොයි
ශරහශේ ශවෝ ඒ උඩට එනහ. ඒ අල්රහශන ඹට තිසඹහ ශන
ඉන්න වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ තභයි අපි ඔඵුරභහට
කිඹන්ශන්, ශභොන න්දර්ලනඹක් වරි දහරහ වරි පුළුන් තයම්
ශභහි ශභනහහරිත්ඹ ළඩිදියුු යන්න කිඹරහ. ඔඵුරභහට
වම්ඵ ශරහ තිසශඵන්ශන් අභහරුභ අභහත3හවලඹක්. දළිත පිහිශඹන්
කිරි නහ හශප ළඩක්. ශොච්චය ශත් ශවොක් අවන්න ඵළරි
අභහත3හවලඹක්. ඒ නිහ ඔඵුරභහශන් ඉල්ව භක් යනහ, ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් හච්ඡහ යන්න කිඹරහ.
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, ඒ හශපභ තභයි රක්
ශතො ලක්තිසභත් කිරීභට තත්රිගභ ශනො හධහයණ යුක්තිස රු
ඵඩු මිර ඳවත ශවළීභක් ශශොත් ශවොයි. අශනක් තළන්රට ඩහ
ඵඩු මිර අඩු ශරහ තිසශඵනහ. ඒ ඔඵුරභහ යපු ශවො ළඩක්.
රක් ශතොශේ ඵඩු අඩු මිරට ශදන්න ඳටන් ත්තහ. ඒශන් ශවො
ශදඹක් ශනහ. ඒ තභයි අශනක් මිනිසසුත් රක් ශතොශේ හණට
ඵඩු විකුණන්න උනන්දු ශනහ. ඒ අඹ අරහබඹට වරි ඵඩු
විකුණන්න උනන්දු ශනහ. නළත්නම් ඒ ඵඩුර market එ
නළතිස ශනහ.
ඔඵුරභහ තත් ශවො ශදඹක් ශහ. ඒ ශවො ශේ තභයි භභ දළන්
කිඹන්ශන්. එදහ, ඵන්දුර ගුණර්ධන ඇභතිසුරභහශප හරශේ
ඳහරිශබෝගි අධිහරිඹ ළටව ම් 2,000යි ශශේ. භට ආයවික ශරහ
තිසශඵනහ, ඔඵුරභහ ළටව ම් 30,000ට අධි ප්රාභහණඹක් ශහ
කිඹරහ. ශවොයි. ඵරන්න, ශොච්චය ශවොද කිඹරහ. අපි ශවො
ශේල්රට ශවොයි කිඹරහ කිඹනහ රු ජින් ද හස
ගුණර්ධන භන්ත්රීදුරභනි. ඔඵුරභන්රහ ශප "නළවළ, නළවළ"
කිඹරහභ කිඹන්ශන් නළවළ. අපි ශවො ශේට ශවොයි කිඹනහ,
නය ශේට නයයි කිඹනහ. ඒ තභයි අශේ ශේලඳහරනඹ. ඒ
තභයි අපි ඉශන ත්ත විධිඹ. රු ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු
භළතිසුරභහත්, රු භහින්ද භයසිවව භළතිසුරභන්රහත් ඉශන
ත්ශත්, ශවෝඩිඹට ගිශේ, එ යට ගිශේ, ඳව යට ගිශේ,
ශි3ත් විබහඹ ශශේ, අ.ශඳො..(හ.ශඳශ) විබහඹ ශශේ,
අ.ශඳො..(උ.ශඳශ) විබහඹ ශශේ එක්ත් ජහතිස ඳක් ඳහශල්.
ඒහ තභයි අද ඔඹ විදවහ දක්න්ශන්. උඳහධිඹ ත්ශත්
යඑන්පීශඹන්. ඒ නිහ ඔඵන්ුරභන්රහ ළඩිඹ ෆ වන්න එඳහ, අද
යඑන්පී හයශඹෝ තභයි ඔඵුරභන්රහ ශභතළනදී ශර් තිසඹහශන
අයන් ඹන්ශන්. යඑන්පීශඹන් ඉශන ත් ශේ තභයි ශභුරභන්රහ
විදවහ දක්න්ශන්. අතන ඉන්න අසර් භන්ත්රීදුරභහත් එශවභයි.
එුරභහ ඔඹ ඳළත්ශත් යන job එභ ශභශවේ ශහ. අද එශවේ
යනහ. ඔඵුරභන්රහ ඒහ ඉශන ත්ශත් ශභශවන්. වළඵළයි,
හිතන්න එඳහ අපි ශභශවන් ඉශන ශන ඔඹ ඳළත්තට එයි කිඹරහ.
දහත් එන්ශන් නළවළ. එශවභ නළත්නම් ඔඵුරභන්රහ හිතයි,
අපිත් ඉශන ශන අන්තිසභට ඔඹ ඳළත්ශත් නතය ශයි කිඹරහ.
එශවභ ශදඹක් ශන්ශන්ත් නළවළ. මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීදුරමිඹනි, එහට ඵළසත් ශොශවොභ වරි යඑන්පීශේ එල්ලිරහ
ඉන්නහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, භභ ශම් පිිතඵත්
ඔඵුරමිඹශප අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළතිසයි. ශම් එක්ත්
ජහතිස ඳක්ඹ ආයක්හ කිරීභ වහ ඔඵුරභන්රහ ටයුුර ශ
යුුරයි. භහ ශන්න, එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹ ආයක්හ යන්න
ඔඵුරභන්රහ ටයුුර යන්න ඕනෆ නළවළ. එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹ
ආයක්හ කිරීභ අශේ යුුරභක්. භට ථහ යන්න ත ශඳොඩි
හරඹක් තිසශඵන නිහ කිඹන්න ඕනෆ, අපි ඡන්දඹක් ඳළළත්වහ.
අපි ඒ ඡන්දඹ ශඵොශවොභ හධහයණ දිනුහ. ඉතහභ ඵහුතයඹකින්
ඡන්දඹ දිනරහ තිසශඵනහ.

රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

ඔඵුරභහ ශොශවේද හිටිශේ? ඔඵුරභහ ඳයක්කු ශරහශන්
එතළනට ගිශේ.

රු වරින් ප්රානහන්දු භවතහ

(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து )

(The Hon. Harin Fernando)

ඔේ, භභ ඳයක්කු ශරහ ගිශේ. ඒ වුණහට භභ එිතඹට ඇවිල්රහ
කිේහ අවුරුදු 6ක් වහ නහඹත්ශේ හරඹ දීර්ක කිරීභට
විරුේධයි, නමුත් භසත භතඹට භභ එඟයි කිඹරහ. ඒ තභයි
අශේ සථහයඹ. අපි ඳළවළදිලි කිේහ, ඒ භතඹට විරුේධ වුණත්
ඳක්ශේ භසත භතඹට එඟයි කිඹරහ. මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීදුරමිඹනි, එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ ටිනහභ තිසශඵන්ශන්
එතළනයි. එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹ ුරශ ප්රාජහතන්ත්රාහදඹක්
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තිසශඵනහ. ඔඵුරභන්රහ අද ඔතන ඉශන හිටිඹහට යඑන්පීශඹන්
ගිඹ භශප මිත්රාශඹෝ ටි -එදහ අශේ හිටපු නහඹශඹෝ ටි- අද
යඑන්පීඹ ුරශ හිටිඹහ නම් එුරභන්රහට අද නහඹශඹෝ ශන්න
තිසබුණහ. නමුත්, ඔඵුරභන්රහට ඔඹ ඳක්ඹ ුරශ ජීවිශත්ට
නහඹශඹක් ශන්න වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. භශප දිසත්රිගක්ශේ
භන්ත්රීදයශඹක් න රු රක්සභන් ශශනවියත්න භවත්භඹහ ඔඹ
ඳළත්තට ඹහභ පිිතඵ භභ නහටු ශනහ. ශම් ඳළත්ශත් හිටිඹහ
නම් එුරභහට එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ නහඹත්ඹට ඳහ ඳත්
ශන්න තිසබුණහ. ඒ තභන්ශප වදඹ. [ඵහධහ කිරීභක්] රු
රක්සභන් ශශනවියත්න භන්ත්රීදුරභනි, ඔඵුරභහට නම් ජීවිශත්ට
නහඹශඹක් ශන්න වම්ඵ ශන්ශන් නළවළ. ඔඵුරභහ ළශඩ් හ
ත්තහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵුරභහ ෆ වන්න එඳහ, ඉන්න.
ඔඵුරභහ ඔඹ ඳළත්තට ගිඹ එභයි ශවො.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරමිඹ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Hon. Member, you have only two
minutes more.
රු වරින් ප්රානහන්දු භවතහ

(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து )

(The Hon. Harin Fernando)

භභ දීර්ක ථහ යන්ශන් නළවළ. රු ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු
ඇභතිසුරභනි, ඔඵුරභන්රහ චන්ද්රිාහක් උඩු ගුනට ඇරිඹහ කිේහ.
ඒ විධිඹට චීනශඹන් චන්ද්රිාහක් උඩු ගුනට ඇරිඹහ ශප
ඔඵුරභන්රහ 2013 දී ඵඩු මිරත් උඩට අරින්න එඳහ කිඹන
ආඹහචනඹ භභ ආදයශඹන් යනහ. භභ ඒ ඉල්ව භ ඔඵුරභහට
රුත්ශඹන් යනහ. භභ විඹක් ලිඹහශන ආහ. අහන
ලශඹන් භභ ඒ විඹත් කිඹරහ භශප ථහ අන් යන්නම්.
විඹදම් ඉවශ ඹයි අපි හිුරට
ඵඩු මිර තයභ දි නළත ඳඩි ඳත
ඉහ සිටිනු ඵළවළ දළන් කුගිනි
ශර න්නද ශොච්චභක් ළඩි ව

ළඩිඹ
ශඳොඩිඹ
දළඩිඹ
ඳඩිඹ

රු ඇභතිසුරභනි, ඔඵුරභන්රහ ශදන්නහටභ ශුබ ප්රාහර්ථනහ
යනහ. යඑන්පීහශඹෝ නිහ, යඑන්පීශේ හිටපු නිහ, ඇශේ
තභත් යඑන්පිඹ තිසශඵන නිහ. ඒ හශපභ ඔඵුරභහත් ප්රානහන්දු
ශශනක්. ඔඵුරභහශප අඩු භභ ශභශව පුයනහ. එභ නිහ
ඔඵුරභහ ආශඹත් ශභවහට එන්න. පුළුන් තයම් ඉක්භනට ආශොත්
ශඵොශවොභ ශවොට දෆස දල්හ ඔඵුරභහ පිිතන්නහඹ කිඹන
එ භතක් යමින් භශප ථහ අන් යනහ. ශඵොශවොභ
සුරතිසයි.
[தற.த. 3.48]

රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ

(ரண்தைறகு ம்.ரல. யமன் அலி)
(The Hon. M.T. Hasen Ali)

தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப,
2013ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் றட்ட எதுக்கலடுகள்
தற்நற தரறசலனகணக்தகணத் தரறவுக்குலவுக்கு ஆற்தப்தடுத்
ப்தட்ட
தன
அகச்சுக்கள்
தரடர்தரண
குலறகன
றரத்றல் கனந்துதகரண்டு உகரற்தற்குச் சந்ர்ப்தம்
ங்கறகக்கரக
உங்கலக்கு
ன்நற
தரறறக்கக்
கடகப்தட்டுள்ரபன். இச்சந்ர்ப்தத்றல் ரன் தொலில் கரற,
கரற அதறறதத்ற அகச்சு தரடர்தரண றடங்கபறல்
ணது
ஆரனரசகணகள்
சறனற்கநச்
சம்தந்ப்தட்ட
அகச்சரறன் கணத்துக்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்ரநன்.
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ]

சறததரன்க தொஸ்லிம் சதோகத்றன் ன்றப்கதப் ததற்ந
தகப அகச்சர் ஜணக தண்டர தன்ணக்ரகரன் அர்கள்
2011ஆம் ஆண்டு தகன ரம் ததரத்துறல் தறரச சகதக்கு
தககந்து, அப்தறரசத்றல் லண்டகரனரகத் லர்க்கப்
தடரல்
இதந்துந்
கரறப்
தறச்சறகணககப
ஆரய்ந்துடன்,
அகச்
சந்றத்
றசரறகலக்கு
றம்றகத்ம் ம்தறக்கககத்ம் ற்தடுத்றச் தசன்நரர். ணது
அகச்சறன் உர் அறகரரறகள் தனதடன் தககந் அர்
சதொகபறத்றதந் றசரறகபறன் தறச்சறகணககப றகவும்
கரறசகணத்டன் தசறடுத்து, ஆதர கரனத்துக்குள் ல்னரப்
தறச்சறகணகலக்கும்
லர்கப்
ததற்தத்தரக
ரக்குதறகத்ம் ங்கறச் தசன்நரர். அற்கரக அதக்கு
ரம் ன்நற தரறறக்கக் கடகப்தட்டுள்ரபரம். கடந் 40
தடங்கலக்குப் தறன்ணர் அந்ப் தறரசத்துக்கு தகக ந்
தொனரது கரற அகச்சர் அர் ன்தகத்ம் றகவும்
சந்ரரத்துடன் ரன் இந்ச் சகதறல் தரறறத்துக்தகரள்ப
றதம்தைகறன்ரநன். ஆணரல், இன்த அரறன் தரறரங்கள்
தககந்து தசன்த சுரர் என்நக தடங்கள் கடந்துறட்ட
றகனறலும் தசரல்னப்தட்ட தறச்சறகணகலக்குத் லர்வுகள்
துவும் கறகடக்கறல்கன ன்த றசரறகள் ற்ரதரது ணம்
உகடந்து ரதரறதக்கறன்நரர்கள். இற்கரக ரன் இந்ச்
சகதறல்
அகச்சகக்
குகநகூந
றகறல்கன.
தணணறல், கடந் என்நக தட கரனத்றல் அகச்சர்
அர்ககப
இவ்றடரக
ரன்
அவ்ப்ரதரது
றசரறகபறன் தறறறறகலடன் சந்றத்ரதரதல்னரம் அர்
இசுத்றத்டன் தறச்சறகணகலக்குத் லர்வுகர தொற்சற
டுத்துக்தகரண்டக ன்ணரல் அரணறக்க தொடிந்து.
ஆணரல், துறஷ்டசரகச் சறன அச அறகரரறகள் கச்ரசரற
ட்டத்றலும்
றகக்கப
ட்டத்றலும்
தறகரண
கல்ககப ங்கற, அகச்சரறன் தொற்சறக்கு தொட்டுக்
கட்கடரக இதந்து தகறன்நணர் ண ரன் ம்தைகறன்ரநன்.
இணரல் அசுலதும் அகச்சறன்லதும் றசரறகள் த்றறல்
ம்தறக்ககதௌணம்
ற்தட்டு தகண ரன் றகவும்
ரகணத்டன் இச்சகதறரன கூநறக்தகரள்கறன்ரநன்.
இண்டு-தோன்த சரப்ங்கபரக றசரறகள் ககசம்
கத்றதக்கும் கரற உரறகப்தத்றங்ககபக்கூடச் சறன
அறகரரறகள் தசல்லுதடிற்நது ன்த டுத் டுப்தறல்
றரகரறக்கறன்நணர்.
ஆணரல்,
அரரதரன்ந
அதறப்
தத்றங்ககபத் ம்சம் கத்றதக்கும் கண தன
றசரறகள் ரத தகுறகபறல் வ்ற டங்கலுறன்நற
றசர டடிக்கககபறல் ஈடுதட்டு தகறன்நணர். து
ரட்டத்றன் சறன தகுறகபறல் இணரலறரகவும் தறரச
ரலறரகவும் கரறகபறன் அதறப்தத்றங்கள் ககப்தடுத்
ப்தட்டு அங்கலகரறக்கப்தடுரக தொஸ்லிம் றசரறகள்
ம்றடம் தொகநறட்டுச் தசல்கறன்நணர். கடந் தோன்த-ரன்கு
சரப்ங்கபரக
குநறப்தறட்ட கரறகபறல்
றசரத்றல்
ஈடுதட்டுதம் தொஸ்லிம் க்கள் ங்கறக்கடன், லர்ரற ற்தம்
உ ரணறங்ககபப் ததற்தக்தகரள்ற்கு அங்கலகரறக்கப்
தட்டு ந் அக்கரறகலக்கரண உரறப்தத்றங்கள்கூடத்
ற்ததரலது றரகரறக்கப்தட்டு அர்கலகட ல்கபற
லிதந்து றட்டப்தடுகறன்ந சூல் அங்கு தன்தடுகறன்நது.
2006ஆம் ஆண்டு ததரத்துறல் தறரசத்றல் ரகர
சகதரல்
டத்ப்தட்ட
கரறக்
கச்ரசரறறன்ரதரது
தரறசலலிக்கப்தட்டு
ங்கப்தட்ட
உரறப்தத்றங்கள்கூடத்
ற்ரதரது ரச்சரறகரரக றரகரறக்கப்தட்டு தகறன்நண.
எத கனப்தட்சரகச் சறன அறகரரறகபரல் டுக்கப்தடும்
தொடிவுகள் அப்தரற றசரறகள்லது றறக்கப்தடுகறன்நண.
உண்க றகனக தபறப்தகடத்ன்கத்டன் றபக்கறக்
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கூதற்கு அறகரரறகள் இடபறப்தறல்கன ன்ந எத
குகநதரடு றசரறகள் த்றறல் இதந்து தகறன்நது.
அம்தரகந ரட்டத்றன் ககரரப் தகுறகபறல் த்த்
கரனத்றன்ரதரது றனற அசரர றகனககபறணரல்
தரறக்கப்தட்டு தன றரண றர்ரகச் சறக்கல்கலக்குள்
சறக்கறத்றத் தொஸ்லிம், றழ் றசரறகபறன் கரற
உகடக றகரங்கபறல் உவுற்கரக எத றரசட
கததேடம்
உடணடிரக
அகக்கப்தட்டு
அர்கபறன்
குகநகள் ககபப்தட ரண்டும் ண தகப அகச்சர்
அர்கபறடம் ரன் ரண்டுரகரள் றடுக்கறன்ரநன்.
ததரத்துறலில் கங்ரகரர தறரசத்றல் 502 க்கர்
கரற சம்தந்ரண தறச்சறகணகள் இன்ணதொம் லர்க்கப்தடரல்
உள்பண. 2008ஆம் ஆண்டிலிதந்து தொஸ்லிம் கரங்கறஸ் இந்
றடம்
சம்தந்ரக
அசரங்கத்றடதொம்
ரட்ட
எதங்கறகப்தைக்
குலக்
கூட்டங்கபறலும்
தொகநறட்டு
ந்துள்பது.
உர்ட்டக்
குல
என்த
கரறககபப்
தரர்கறட்ட தறன்ணர் அங்கு றசரம் தசய்ற்கு அதற
ங்கும் லர்ரணம் டுக்கப்தட்டரதரறலும் அது இன்தக
றகநரற்நப்தடரல்
இதக்கறன்நது.
கடந்
40
தடங்கபரகப் தனர் இங்கு தரடர்ச்சறரகத் து றசர
டடிக்கககபறல் ஈடுதட்டு ந்துள்பரதரறலும் அர்கள்
சதொள்ப
உரறப்தத்றம்
தொனரண
ஆங்கள்
தறகரணக ன்த தசரல்லி ற்ரதரது அர்கள் அந்க்
கரறகபறல் இதந்து தபறரதரத றர்ப்தந்றக்கப்தட்டு
தகறன்நரர்கள்.
ட்டடு, ஆட்டுரன், ரகரம், கடிரன்தள்பம்
ரதரன்ந தகுறகபறல் சுரர் 5000 க்கர் கரறகள் சம்தந்ப்
தட்ட தறச்சறகணகள் லர்வு கரப்தடரல் இலத்டிக்கப்தட்டு
தகறன்நண. ட்டடுப் தறரசத்றல் உள்ப 3850 க்கர்
கரறக ரய்ச்சல் றனரக ரற்தகறன்ந டடிக்கககபறன்
ரதரது LDO கரற உத்வுப்தத்றம் கத்றதக்கும் தொஸ்லிம்
றசரறகபறன் தசரந் றனங்ககபத்ம் அதகரறக்க தொற்சற
ரற்தகரள்பப்தடுரக அந்க் கரறச் தசரந்க்கரர்கள்
ம்றடம் தொகநறட்டு தகறன்நரர்கள். 1943ஆம் ஆண்டு
உவு உற்தத்றத் றட்டத்றன்கலழ் த்ற குப்தரதக்கு 10
க்கதம் 4 க்கதம் ன்நககறல் தகறர்ந்பறக்கப்தட்ட
கரறகலம்கூட 2006ஆம் ஆண்டு வ்ற தொன்ணநறறத்
லுறன்நற ர்த்ரணற அநறறத்ல்தோனம் ண தரறதரனண
இனரகரவுக்கரகப் தநறத்தடுக்கப்தட்டண. இக்கரறககப
லட்தடடுப்தற்கரக
றசரறகள்
லறன்நத்க
ரடித்ள்பணர். லறன்நத்றன் லர்ப்தைகள் கரறச் தசரந்க்
கரர்கலக்கு ஏபவு சரகரக இதந்ணரல், லர்ப்கத
கடதொகநப்தடுத்துற்குச் சறனர் க்கம் கரட்டுகறன்நணர்.
இகணத்ம்
ரன்
தகப
அகச்சர்
அர்கபறன்
கணத்துக்குக் தகரண்டு றதம்தைகறன்ரநன்.
சம்ரந்துகந
கங்ரகரரட்கடறலுள்ப
தொஸ்லிம்
கலக்குச் தசரந்ரண 380 க்கர் தல் ல்கள் ரகணப்
தரதுகரப்தை
னத்துக்குள்
ரசர்த்துக்தகரள்பப்தடரது
றட்டறட்டு எதுக்கப்தட்டுள்பரல், கடந் தன தடங்கபரக
அக்கரறககப றசரறகள் உரறதொகநறல் தன்தடுத்
தொடிரது
றக்கறன்நணர்.
இதுதற்நறச்
சம்தந்ப்தட்ட
அறகரரறகபறடம்
தனதொகந
தொகநப்தரடுகள்
தசய்தும்,
இதுக துவும் கடததநறல்கனதண தரறக்கப்தட்ட
றசரறகள் குற்நஞ்சரட்டுகறன்நணர். தொற்நறலும் தொஸ்லிம்
றசரறகலக்குச் தசரந்ரண இக்கரறகபறல் ற்ரதரது
தபறரர் அத்துலநறப் தறரசறத்து, தனரத்கரரக றசரம்
தசய்து தகறன்நரர்கள் ன்தக ரன் இச்சகதக்குத்
தரறறத்துக்தகரள்ப
றதம்தைகறன்ரநன்.
கரனரகரனரகச்
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சம்ரந்துகநக்கும் அம்தரகநக்கும் ததரதுரக இதந்துந்
ல்கனகள் தைறரக றர்றறக்கப்தட்டுள்பரகவும் அந்ப்
தைற ல்கனகக் கரட்டுற்கரக அங்கு தரதம் றன
அபகரபர் றகக்கபம் தசன்ந ரம் சம்ரந்துகந
தறரச தசனரபதக்குக் கடிதரன்கந அதப்தறத்ள்பது.
தைறரக குக்கப்தட்டுள்ப ல்கனறன்தடி, சம்ரந்துகநப்
தறரசம்
சுரர்
550
க்கர்
கரறககப
இக்க
ரண்டித்ள்பரகப் ததரதுக்கலம் சறறல் சதோகத்றணதம்
ங்கள் றர்ப்கத தபறறட்டுள்பணர். 1939ஆம் ஆண்டு
கரறக்
கச்ரசரற
டத்ப்தட்டு,
தொஸ்லிம்கலக்குப்
தகறர்ந்பறக்கப்தட்ட
இக்கரறகள்
தற்நற
கதடம்,
ஆங்கள் ரதரன்ந அகணத்தும் சம்ரந்துகநப் தறரச
தசனரபர் கரரறரனத்றல் தரதுகரக்கப்தட்டு தககறல்,
வ்ரத ன்ணறச்கசரகச் சறன அறகரரறகள் தசல்தட்டுப்
தைற
ல்கனககப
குத்து
தொண்தரடுககபத்
ரரற்தறக்கதொடித்ம்?ண
ரன்
இங்கு
ரகட்க
றதம்தைகறன்ரநன்.
இவ்ரத பத்ரப்தறட்டி லர்த்ரக்கத்துக்கும் தைற
ல்கனகள்
ற்ரதரது
எதகனப்தட்சரக
குக்கப்
தட்டுள்பண. 1976ஆம் ஆண்டிலிதந்து 120 குடும்தங்கலக்குச்
தசரந்ரண சுரர் 300 க்கர் கரறகள் இணரல்
தநறரதரகக்கூடி
அதரம்
அப்தறரச
க்கலக்கு
ற்தட்டுள்பது.
அம்தரகந
ரட்டத்றலுள்ப
சறன
றகக்கபங்கள் ததரது க்ககபத்ம் அர்கபரல் தரறவு
தசய்ப்தட்ட
தறறறறககபத்ம்
உள்லர்
அச
றர்ரகங்ககபத்ம்
கனந்ரரனரசறக்கரது
ன்ணறச்கசரக
ரற்கூநப்தட்ட தொடிவுககப டுத்றதப்தது ரகணக்குரற
ரகும். ம்ரட்டில் இணங்கலக்கு இகடறல் தைகரரடிப்
ரதரத்ள்ப தொண்தரடுககபக் ககபந்து தைற ஆரரக்கறரண
எதகப்தரட்கட றகனறதத்துற்கரக ரம் ல்ரனரதம்
தரடுதடுது
தணபறக்கரண்டுரணரல்
இவ்ரநரண
ன்ணறச்கசரண கனதௌடுகள் ற்தத்ப்தட ரண்டுதன்த
ரன் தகப அகச்சர் அர்கபறடம் ரண்டுரகரள்
றடுக்கறன்ரநன்.
அசரங்கத்றலுள்ப
உர்ட்ட
அகச்சர்கலக்குத்
தரறரல்,
எலங்கரணதொகநறல்
ஆரனரசகணகள்
ததநப்தடரல்
ரற்தகரள்பப்தடும்
இவ்ரநரண தசற்தரடுகலக்கு தொற்தப்தைள்பற கக்கர
றட்டரல்
சறததரன்கச்
சதோகங்கபறன்
உள்பங்ககப
ஆட்தகரண்டுள்ப சந்ரகத்கக் ககபது கடிணரகுதண
ரன் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.
சலணறக் கூட்டுத்ரதணத்துக்கு 1965ஆம் ஆண்டில் து
கரறககபப் தநறதகரடுத் தொஸ்லிம் றசரறகள் லண்ட
கரனரக றர்ரக ரலறரக தறச்சறகணககபத் லர்த்துக்
தகரள்ற்கு தொடிரல் ஈற்நறல் லறன்நத்துக்குச் தசன்த
தரறகரம் ததற்தம்கூட அர்கபறன் கரறககப லபப்
ததற்தக்தகரடுப்தற்கரண ந்ற டடிக்ககககபத்ம்
ரட்ட ட்டத்றலுள்ப றர்ரகங்கள் ரற்தகரள்ரக
இல்கன. இவ்ரநரண தைநக்கறப்தரல் சுரர் 985 க்கர்
கரறககப
றசரறகள்
அததறக்க
தொடிரல்
றக்கறன்நணர். 1965ஆம் ஆண்டு கதம்தைச் தசய்ககக்கரகக்
ககப்தற்நப்தட்ட
இக்கரறகலக்குப்
தறனரக
ரற்தக்
கரறககபத் தரகக் கூநற றசரறகபறடம் இதந்
தோனப்தறற
ஆங்ககபக்
கதடத்ணரகப் ததற்தக்
தகரண்ட அன்கந கச்ரசரற றர்ரகம், தறன்ணர் அற்கநத்
றதப்தறத்
ரரல்
ரற்நற
றடம்
அம்தரகந
ரட்டத்றலுள்ப
சறததரன்கச்
சதோகங்கள்
த்றறல்
தனரக இன்தம் றகணவுகூப்தட்டு தகறன்ந நக்க
தொடிர உண்கரகும். அன்நறலிதந்து இன்தக கரறச்
தசரந்க்கரர்கலக்கும் அச றர்ரகத்றணதக்கும் இகடறரன
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இலதநறறகன
தரடர்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நது.
இற்குச்
சுதொகரண எத லர்கப் தததற்கரக தனதொகந ரன் அச
பங்கள்,
தரறல்தொற்சற
அதறறதத்ற
அகச்சறன்
ஆரனரசகணக்குலக் கூட்டங்கபறல் இதுதற்நறப் தறஸ்ரதறத்
றதந்ரன்.
இவ்ரத
தநறக்கப்தட்ட
கரறகபறன்
தசரந்க்கரர்கலக்கரண தரறகரங்ககபப் ததற்தக்தகரடுப்த
ற்கரக எத றரசட குலக அகக்குரத அம்தரகந
கச்ரசரறக்கு தகப அகச்சர் ரசறநற றரமரறணரல்
ங்கப்தட்ட தறப்தைககள்கூட இன்ணதொம் தைநக்கறப்
தட்ரட தகறன்நண. தொன்தறதந் அசரங்க அறததம்கூட இந்
றடத்றல் இவ்ரரந எத்துகரல் டந்துதகரண்டரக
அகச்சறன் தசனரபர் கனரறற லில்லி கரக அர்கள்
ககடசறரக டந் தரரலன்ந ஆரனரசகணக் குலக்
கூட்டத்றல்
தகறங்கரகத்
தரறறத்ரர்.
அகச்சறன்
ஆரனரசகணக் குலக் கூட்டத்றல் அகச்சதம் அகச்சறன்
தசனரபதம்
அங்கனரய்த்துக்தகரள்லம்
அபவுக்குச்
சறததரன்கச்
சதோகங்ககபச்
ரசர்ந்
றசரறகபறன்
றகரங்கள்
ககரபப்தடும்
றம்
ரகணகத்
தகறன்நது. 2008ஆம் ஆண்டிலிதந்து இக்குலக அகக்கும்
தற
தைநக்கறக்கப்தட்டு
தரகக்
கூட்டக்
குநறப்தைகபறலிதந்து ம்ரல் அநற தொடிகறன்நது.
ததரத்துறல் ரரம்தள்பக் கண்டத்றலுள்ப சுரர் 500
றசரறகலம் ரகரத்கச் ரசர்ந் 251 றசரறகலம்
கறரன்-ரகரரரறகச் ரசர்ந் 173 றசரறகலம் தைதுக்
கண்டத்கச் ரசர்ந் 385 றசரறகலம் சம்ரந்துகந
ஜலத்தைத்கச் ரசர்ந் 428 றசரறகலம் உரறதொகநறல்
கரறக் கச்ரசரறகலக்கு தொகநப்தரடுககபக் தகரடுத்றதந்தும்
இதுக அர்கபது தறச்சறகணகள் தொற்நரகத் லர்க்கப்
தடறல்கன.
ரற்கூநப்தட்ட
கரறகள்
சம்தந்ரண
தறச்சறகணகள் கரற அகச்சறன் ஆரனரசகணக் குலக்
கூட்டத்றல்
ன்ணரல்
தறஸ்ரதறக்கப்தட்டரதரதல்னரம்
அம்தரகந கச்ரசரற ட்டத்றல் எத குலக அகத்து உடணடி
றரத்க ங்குரத அம்தரகந அச அறததக்குப்
தரரலன்ந
ஆரனரசகணக்
குல
தறப்தைகககப
ங்கறது. இதந்தும், எத தடம் கறந் றகனறலும்கூட
அந்க் குல இதுக அகக்கப்தடறல்கன ன்தக இந்
இடத்றல் தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன். அர
ரகப றக்கறரடுக்கண்டம், கள்பறம்தத்க, தரட்டம்
கத்டி, தொன்ரரற, லத்க, தரகதொ, தகச்ரசரகன,
இலுக்குச்ரசகண,
தள்பக்கல்
ரரட்டம்
ரதரன்ந
தறரசங்கபறல் லண்டகரனரகத் தரடர்ந்துதம் கரறப்
தறச்சறகணகள் இன்தக லர்க்கப்தடரறதப்தகத்ம் ரன்
றகவும்
ணதத்த்துடன்
தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன்.
ததரதுரகச் தசரல்ரணரல், அம்தரகந ரட்டத்றன்
ககரரப் தறரசங்கபறலுள்ப சறததரன்கச் சதோகங்ககபச்
ரசர்ந் றசரறகபறன் கரறப் தறச்சறகணககபச் சுதொகரகத்
லர்த்துக்தகரள்ற்கரண ததரநறதொகநகள் எலங்கரகச் தசற்
தடுறல்கன ன்தது தததம் குகநரக இதக்கறன்நது.
அம்தரகந
ரட்டத்றல்
தசற்தட்டுதம்
கரற
றதரகத் றகக்கபத்றல் றழ் தரறறல் ரசகரற்நக்
கூடி ஏர் உறக் கரற ஆகரபரர அல்னது சரர
இலிகறரர கறகடரது. றழ் தரறறல் கடகரற்நக்
கூடி கரற உத்றரரகத்ர், குடிரற்ந உத்றரரகத்ர்,
தபறக்கபப் ரதரணரசறரறர் தம் கடந் 15 தட
கரனத்றல் அங்கு றணம் தசய்ப்தடறல்கன. அம்தரகந,
தறறக் கரற ஆகரபர் கரரறரனத்றல் றழ் ரதசக்
கூடி எதக ரனறகப் தறறக் கரற ஆகரபரக
உடணடிரக றறப்தற்கரண அசறத்க அசரங்கம்
கதத்றற்தகரள்பரண்டும்.
த்ற
அசரங்கத்றன்
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ]

றர்ரகத்றல் றழ் ரதசும் க்கலக்கரண 6 தறரசங்கலம்
சறங்கபம்
ரதசும்
க்கலக்கரண
3
தறரசங்கலம்
உள்படக்கப்தட்டுள்பண. றழ் ரதசும் க்கபறன் தறரசங்
கபரண இநக்கரம், அக்ககப்தற்த, ஆகனடிரம்தை,
அட்டரகபச்ரசகண,
சம்ரந்துகந,
ரறன்தபற
ஆகறற்கநச் ரசர்ந் றசரறகள் கரற ஆகரபர்
கரரறரனத்துடன் தரறரலறரகத் ங்கபது தரடர்தரடல்
ககப ரற்தகரள்ற்கு றகவும் கஷ்டப்தடுரக க்கு
தொகநப்தரடுகள் கறகடத்ண்ம் உள்பண. அத்துடன்,
லறன்ந க்குகள் சம்தந்ரண றசரககள், கரறத்
கரதகள் தற்நற றகக்கபட்ட றசரககள், 'ன்ற'
தகரடுப்தணவுகள் ரதரன்ந றடங்கபறல் றபக்கங்ககப
அபறப்தது ரதரன்ந சந்ர்ப்தங்கபறல் தரற தரறர
றசரறகள் றகவும் கஷ்டப்தடுரக ங்கபறடம் தொகநறட்டு
தகறன்நணர்.
அம்தரகந ரட்டத்றல் அண்கக் கரனங்கபறல் சுரர் 10
தறரச றசர ரசககள் உத்றரரகத்ர்கள் - DOAS Divisional Officers of Agrarian Services ரசகறலிதந்து ஏய்வு
ததற்தள்பணர். இர்கபறன் இடத்துக்குப் தைறரக தம்
இதுக றறக்கப்தடறல்கன. அண்கக் கரனங்கபறல்
றசர
உத்றரரகத்ர்கள்
றணங்கள்
சறங்கப
தறரசங்கலக்கு ட்டுர ங்கப்தட்டுள்பண. றழ்ப்
தறரசங்கலக்கு
இன்தம்
ங்கப்தடரது
தததம்
குகநரகரத்ள்பது.
துகநதொக
அறகரசகதறணரல்
சுவீகரறக்கப்தட்ட கரறகபறன் தசரந்க்கரர்கள் 39 ரதர்
ஷ்டஈட்கடப் ததநதொடிரல் கஷ்டப்தடுகறன்நணர். துகநதொக
அறகரசகதறன் றகன றப்தேட்டுப் தறரறவுக்கும்
ரசற
ட்ட
றகனறப்தேட்டுத்
றகக்கபத்துக்குறகடறல்
சரறரண
ஷ்டஈட்டுத்
தரகககத்
லர்ரணறப்தறல்
ற்தட்டுள்ப இலதநற றகனக லடித்து தணரல் அந்
அப்தரறக்
கரறச்
தசரந்க்கரர்கள்
தகுரகப்
தரறக்கப்தட்டுள்பணர். தசன்ந ம்தர் ரம் 10ஆம் றகற
தரரலன்நத்றல்
இது
சம்தந்ரக
ரன்
லப்தற
ரகள்றக்குப் தறனபறக்கும்ரதரது, இந் றடத்றல் துகநதொக
அறகரசகத ரதரற எத்துகப்கத ங்கறல்கனதன்த
கரற, கரற
அதறறதத்ற
அகச்சர் தகப ஜணக
தண்டர தன்ணக்ரகரன் அர்கள் தபறப்தகடரகத் ணது
தறலில் தரறறத்றதந்ரர்.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරමිඹ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Hon. Member, your time is up.
රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ

(ரண்தைறகு ம்.ரல. யமன் அலி)
(The Hon. M.T. Hasen Ali)

Give me another one minute, please. I will wind up.
ரலும் அர், "இவ்றத அச றகக்கபங்கலக்
கறகடறல் எத சச தொற்சறறல் ஈடுதட்டும் ந்தரத
தொடிகத்ம் ட்ட தொடிரறதக்கறன்நது" ன்த ணக்கு
ககறரறத்துறட்டரர். இவ்றலதநறக்குள் ரட்டிக்தகரண்டுள்ப
அகணதம் தொஸ்லிம்கபரக இதப்தரல் க்குப் தன
ட்டங்கபறலிதந்தும் அறக அலத்ங்கள் லந்ண்ம்
உள்பண. ஆகர, சம்தந்ப்தட்ட அகச்சர் அர்கள் இந்
றடத்றல் அறக கணம் தசலுத்ற, ரசற றகனறப்தேட்டுத்
றகக்கபத்றன் ஆரனரசகணப்தடி ஷ்டஈட்கடப் ததற்தக்
தகரடுக்க ஆணதசய்த்ரத ரண்டுகறன்ரநன்.
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அம்தரகந ரட்டத்றன் ககரரப் தறரசங்கபற
லுள்ப றசர றனங்ககபப் தரரறப்தற்குக் கணக
இந்றங்ககபக்தகரண்ட எத ணறரண தறரறவு றர்ரறக்கப்
தடரண்டிது அசறரகும். து தகுறறலுள்ப சறநந்
பங்ககபக்தகரண்ட றசரனரண ல்தபறககப உரற
தொகநறல் ரகரண கரனங்கபறல் தரரறக்க தொடிர
துள்பரல், து ரடும் றசரறகலம் அன் தொலகரண
தனன்ககபப் ததற்தக்தகரள்ப தொடிரதுள்பது. அத்துடன்,
இப்தறரசங்கபறல் உரற கரனங்கபறல் ரகரண தரரறப்
தறன்நறத் தூர்ந்துரதரகும் றகனறல் தன ரய்க்கரல்கள்
உள்பண. 60 தடங்கபரகப் தைணதத்ரதணம் தசய்ப்தடர
லுள்ப ரய்க்கரல்கலம் டிச்சல்கலம் து தறரசங்கபறல்
கணறப்தரற்தக் கறடக்கறன்நண. ற்ரதரது அம்தரகநறலுள்ப
லர்ப்தரசண,
கன
றகக்கபங்கபரல்
ககரரப்
தகுறகபறலுள்ப றனங்கபறன் இவ்ரநரண ரகககப
தொலகரகப் தர்த்றதசய் தொடிரல் இதக்கறன்நது.
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப,
இதறரக ரன் என்கநச் தசரல்லிக்தகரள்ப றதம்தை
கறன்ரநன். 2013 'ரசத்துக்கு குடம்' றட்டத்றன்கலழ் து
தறரசங்கபறல் லண்டகரனரகத் லர்த்துகக்கப்தட தொடிர
லிதக்கும் கரறப் தறச்சறகணகலக்குச் சுதொகரண லர்வுககபப்
ததற்தக்தகரடுப்தற்கரண எத ததரநறதொகநக உண்டரக்கு
ற்கு தொன்தரறகபறக்கப்தட ரண்டும். றசரறகபறன்
ரழ்ரரப் தறச்சறகணககபப் தததணதுதகரண்டு ந்
றரண இண, , தறரச ரததரடுகலக்கு அப்தரல்
சரறரணதொகநறல்
அணுகற,
லர்த்துக்தகரடுப்தன்தோனம்
தொலகரண
சரரணத்கத்ம்
தசபஜன்த்கத்ம்
கட்டிதலப்த தொடித்ம்.
றந்வூரறல் அககுகநரக றர்ரறக்கப்தட்டு லண்ட
கரனரகக் கறடப்தறல் றடப்தட்டிதந் ம்.ச்.ம். அஷ்ஃப்
ஞரதகரர்த் ரற்தை ண்டதத்றன் தரடர்றர்ர
ரகனககப
2013
'ரசத்துக்கு
குடம்'
றட்டத்றல்
உள்படக்கறற்கரக ததரதபரர அதறறதத்ற அகச்சர்
ரண்தைறகு ததவல் ரஜதக்ஷ அர்கலக்கு ணது சரர்தறலும்
ணது ஊர் க்கள் சரர்தறலும் ணது கட்சற சரர்தறலும்
இச்சந்ர்ப்தத்றல்
ன்நறகத்
தரறறத்துக்தகரள்ப
றதம்தைகறன்ரநன். கநந் ங்கள் கனர் அஷ்ஃப்
அர்கபறணரல் அடிக்கல் ரட்டப்தட்ட தறன்ணர் அரறணதும்
து ற்ரதரக கனதம் லற அகச்சதரண
ரண்தைறகு
வூப்
யக்கலறணதும்
எதுக்கலடுகபறணரல்
ஆம்தறக்கப்தட்ட இவ்ரகனத்றட்டம் 10 தடங்கபரகக்
கணறப்தரற்தக் கறடந்து. து கநந் கனரறன்
ஞரதகரர்த்ரக றர்ரறக்கப்தட்டுதம் இந்ப் ததரது
ண்டதம் தப்தடுத்ப்தட்டு, அன் றநப்தை றரக
ரகு
ஜணரறதற
அர்கள்
ணது
கனகறல்
ரகரனரகனரக டத்ற கப்தரர் ன்ந ம்தறக்ககத்டன்
லண்டும் எததொகந ன்நறகூநற, றகடதததகறன்ரநன்.

[අ.බහ. 4.05]
රු අර්ල් ගුණශේය භවතහ (ළවිලි ර්භහන්ත නිශඹෝජ3
අභහත3ුරභහ)
(ரண்தைறகு
ர்ல்
குரசக்க
ககத்தரறல் தறற அகச்சர்)

-

தததந்ரரட்டக்

(The Hon. Earl Gunasekara - Deputy Minister of Plantation
Industries)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, ශම් යශට් ආර්ථි ර්ධන
ශේඹ සිඹඹට 9 දක්හ ශන ඹන්නට, එශවභ නළත්නම් ඒ
පුේර ආදහඹභ ත ය 2කින් ශඩොරර් 4,000 ඉරක්ඹට ශන
ඹන්නට ව ශම් යට ආසිඹහශේ ආලසචර්ඹත් ශේලඹක් ඵට ඳත්
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ය ළනීශම් ඉරක්ඹට ශය දයන ආණ්ඩුට නිසඳහදනඹ ළඩි
ය න්ශන් නළතිස, අඳනඹනඹ ළඩි ය න්ශන් නළතිස ඒ
ඉරක්ඹට ශඟහ වීභට අඳවසුයි කිඹහ භභ විලසහ යනහ. එහිදී
භසත තෂිහර්මි නිසඳහදනලින් සිඹඹට 70ක්භ ශත් ව යඵර්
කිඹන අවල ශදශන් රළශඵනහ. භසත ශේශීඹ අඳනඹනලින්
සිඹඹට 25 සුවිශලේෂී දහඹත්ඹක් ශම් යටට රඵහ ශදන
අභහත3හවලඹක් වළටිඹට ළවිලි ර්භහන්ත අභහත3හවලඹ අඳට
වඳුන්න්න පුළුන්. ඒ නිහ විශලේශඹන්භ භතක් යන්නට ඕනෆ
හයණඹක් තිසශඵනහ. ශභය අඹ ළඹ ශඹෝජනහලින් අතිසරු
ජනහධිඳතිසුරභහ විසින් ශභභ ක්ශේත්රාඹට විලහර වන යහශිඹක් රඵහ
දුන්නහ. විශලේශඹන්භ කුඩහ ුර හිමිඹන්ට නළත හ වහ
ශදනු රඵන වනහධහයඹ ළඩි යරහ දුන්නහ. න හට හශපභ
නළත හ වහ වනහධහය මුදල් ළඩි ළඩි යරහ දුන්නහ.
කුඩහ ුර හිමිඹන් වහ ශත් නළත හ කිරීභට ශවක්ටඹහයඹක්
වහ රඵහ ශදන වනහධහය මුදර රුපිඹල් 300,000 සිට 350,000
දක්හ ළඩි යරහ තිසශඵනහ. ඒ හශපභ න හන් වහ ශදනු
රඵන වනහධහයඹ රුපිඹල් 150,000 සිට 250,000 දක්හ ළඩි
යරහ තිසශඵනහ. ශභඹ 2006 සිට ශේශීඹ ආර්ථිඹ ළන
ල්ඳනහ යරහ ඵරන විට සිඹඹට 125 ඳභණ ළඩි කිරීභක්.
ශේශීඹ තෂිර්භඹ, ශේශීඹ නිසඳහදන ළන විලසහඹ තඵහ
තිසශඵන යජඹක් වළටිඹට අතිසරු භහින්ද යහජඳක් භළතිසුරභහ රඵහ
දුන් දිරි ළන්වීම් පිිතඵ අපි ුරටු නහ. ඒ හශපභ මීට
අභතය ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ දීභ, රු ඵළසිල් යහජඳක්
භළතිසුරභහශප ආර්ථි වර්ධන අභහත3හවලශේ "දිවි නළඟුභ" වයවහ
ශනොමිරශේ යඵර් ඳළශ රඵහ දීභ හශප ශේල් ුරිතන් ශදන ලක්තිසඹ
නිහ ශම් අවලඹ විලහර දියුුක් රඵහ තිසශඵනහ.
අද අශේ රු තරතහ අුරශෝයර භන්ත්රීදුරමිඹ, රු ඹන්ත
රුණහතිසර භන්ත්රීදුරභහ ඇුරළු භන්ත්රීදරුන් ණනහක්භ ශත්
කිශරෝට රුපිඹල් 3.50 ඵළඟින් අඹ යන levy එ -ශස ඵේද
ශනොශයි- ළන ථහ ශහ. ශම් levy එ අපි ම්පර්ණශඹන්
ඳහවිච්ික යනහ කිඹන ශචෝදනහ තභයි එුරමිඹරහශප තිසබුශණ්.
අපි කිඹන්න ළභළතිසයි, භසත අයමුදශල් තිසශඵන මුදර රුපිඹල්
බිලිඹන 2.46යි; ඒට ශඳොලිඹ විධිඹට -interest එ විධිඹටරුපිඹල් මිලිඹන 300ක් එුර ශරහ තිසශඵනහ; ඒත් එක්
තභයි ශම් මුදර ෆදී තිසශඵන්ශන් කිඹරහ. නමුත් එයින් විඹදම්
යරහ තිසශඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 52.5ක් ඳභණයි. ඒ අඳට
ඕනෆ විධිඹට, ඇභතිසුරභහට ඕනෆ විධිඹට, එශවභ නළත්නම්
බහඳතිසට ඕනෆ විධිඹට විඹදම් යන්න කිසිශේත් ඵළවළ. ඒ වහ
Cabinet-appointed Committee එක් තිසශඵනහ. ඊට අභතය
ශඳෞේලි අවලශේ 22ක් ඒ රැසවීභට participate යනහ. ඒ අඹ
අනුභත යන විධිඹට තභයි ශම් මුදල් විඹදම් යරහ තිසශඵන්ශන්.
ඒ නිහ ශම් මුදල් තභ අපි ඳහවිච්ික යරහ නළවළයි කිඹන එත්
විශලේශඹන්භ භතක් යන්නට ඕනෆ. ඳහවිච්ික යරහ තිසශඵන්ශන්
රුපිඹල් මිලිඹන 52.5ක් ඳභණයි. රඵන ශර් අලුත් market
එක් ශොඹහ ශන ඹන්නට - China, USA, South America
හශප යටරට ඹන්නට- හශපභ ශනත් විලහර ප්රාර්ධන ළඩ
පිිතශශක් වහ අපි දළනටභත් ළරසුම් ය තිසශඵනහ. රඵන
අවුරුේශේදී එඹ දිඹත් යන ඵ භහ ඉතහභ න්ශතෝශඹන් භතක්
යනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, ඒ හශපභ භභ ඔඵුරමිඹට
භතක් යන්නට ඕනෆ හයණඹක් තිසශඵනහ. විශලේශඹන්භ
ඔඵුරමිඹත්, රු ඹන්ත රුණහතිසර භන්ත්රීදුරභහත් ශත් භව
ශල්ම් හර්ඹහරඹ ළන ථහ ශහ. රුපිඹල් මිලිඹන 29ක් විඹදම්
යරහ බහඳතිසුරමිඹශප හර්ඹහරඹ වදරහ තිසශඵනහ කිඹරහ
කිේහ. ශත් ුර හිමිඹන්ශප ශත් දළුලින් රුපිඹල් 3.50 ඵළඟින්
එුර යන levy එශන් ලත ඳවක්ත් අපි ශම්හට විඹදම්
යරහ නළවළයි කිඹන එ ශම් රු බහට  කීශභන් යුුර භභ
ප්රාහල යන්නට ළභළතිසයි. හලු ඳහශර් පිහිටහ තිසශඵන Secretariat
Building ඒශක් නවීයණඹට විඹදම් යරහ තිසශඵන භසත මුදර
රුපිඹල් 28, 293,000යි. එඹ internal constructions cost එ
විධිඹට Rs. 12,731,000, cost of external constructions -
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Rs. 10,251,000, furniture, fittings and others Rs. 5,310,000
විධිඹට තභයි විඹදම් යරහ තිසශඵන්ශන්. The total is
28,293,000. ශම් මුදල් රළබිරහ තිසශඵන්ශන් ඒ ශොඩනළගිල්ර
කුලිඹට දීරහයි. එශවභ නළත්නම් උඳඹන ආදහඹශභන් තභයි ශම්
විඹදම් යරහ තිසශඵන්ශන්. එශේ නළතිස කිසිභ ඵදු මුදරකින්
විඹදම් ය නළවළ. ඒත් ඔඵුරමිඹට විශලේශඹන් භතක් යන්නට
ඕනෆ. තිසස අවුරුේදක් අත ශනොළස ඳයණ තහශර, යහ ළටිච්ච
බිල්ඩිභට ශම් විඹදම් ය තිසශඵන එ ළන න්ශතෝ න්නට
ඕනෆ. ඒ ළන කිසි ශේත්භ අනල3 විධිඹට ඵරන්නට ශවො
නළවළ. ශභොද, එතළන අශේ රසන ශනෝනහ ශශනක් -ජහනකී
භළතිසනිඹ- ඒ යන නිහ භභ හිතන්ශන් ඔඵුරමිඹට ඒ ළන
ආඩම්ඵය ඇතිස.

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

එුරමිඹටත් ඩහ රසනද?

රු අර්ල් ගුණශේය භවතහ

(ரண்தைறகு ர்ல் குரசக்க)

(The Hon. Earl Gunasekara)

එුරමිඹ භශප ඳයණ මිුරරිඹ ශන්. එශවභ කිඹන්නට ශවො
නළවළ. එුරමිඹ තභයි රසන. ශශේ ශතත් මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීදුරමිඹනි, ඔඵුරමිඹට භහ භතක් යන්නට ඕනෆ ඒ ඉතහභ
ශවො ළඩක් ඵ. ඒ පිිතඵ අඳ අඹන්නට ඕනෆ. රු
ඇභතිසුරභහත් අඳත් ශන්ඹහට ගිඹහභ, ශන්ඹහශේ ශත් භව
ශල්ම් හර්ඹහරඹ දළක්හභ -අප්රි)හශේ යටක් ශරහත්- අඳට
රජ්ජහ හිුරණහ. එභ නිහ ශම් හශප ළඩක් කිරීභ ළන එුරමිඹටත්,
බහඳතිසුරභහ ඇුරළු ශත් භණ්ඩරඹටත් අඳ සුරතිසන්ත න්නට
ඕනෆ. ඒ හශපභ ශම්ශන් ඹම් කිසි ආදහඹභක් රඵන ඵ භභ
භතක් යන්නට ඕනෆ. ඒශක් interest එශන් රළශඵන මුදර -ඒ
ආදහඹභ- ණන් ඵළලුහභත්, ශත් විකිණීභ ුරිතනුත් අවුරුදු ශද
ුරනදී ශම් විඹදභ වුු මුදර උඳඹහ න්නට පුළුන් කිඹන එ
ඔඵුරමිඹට භහ භතක් යන්නට ඕනෆ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, ඊශඟට භහ භතක් යන්නට
ඕනෆ රු භහින්ද භයසිවව අභහත3ුරභහශප ශඹෝජනහක් අනු
ඳසු ගිඹ ශර් ජහතිස ළවිලි ම්භහන ප්රාදහශනෝත්ඹ
ජනහධිඳතිසුරභහශප අනුලහත්ශඹන් අයලිඹව භන්දියශේදී
ඳළළත්වු ඵ. එහිදී විශලේශඹන් ශත් ව යඵර් ක්ශේත්රාශේ
හරුන්, නිසඳහදයින්, අඳනඹනරුන්, ළවිලි භහම් වහ
මිතිස වවිධහන ශම් ම්භහනඹට ඳහත්රා වුණහ. ඒ ුරිතන් ඒ අඹ ත
දිරිභත් ශරහ ඒ අඹට දළන් ඒ පිිතඵ උේශඹෝඹක් ඇතිස වී
තිසශඵනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, විශලේශඹන් ඔඵුරමිඹ
වන් ශ ශත් ම්වල් වහ අලුශතන් ඵරඳත්රා ශදන්නට එඳහඹ
කිඹන ථහ පිිතඵ භහ පිිතුරරු ශදන්නට ඕනෆ. එහිදී අඳ
ඵරඳත්රා දී තිසශඵන්ශන්, ඇත්ඔඹ ශත් ම්වරටයි. කිශරෝ මීටර්
10ක් ඇුරශත ඒ අල3 දළු ප්රාභහණඹ රළශඵනහ නම්, ඳසු අසනු
විලහර දුය ප්රාභහණඹක් ශනිඹන්න තිසශඵනහ නම්, ඒහශේ
quality එ ඵහිනහ නම් අඳට ඒහට ඵරඳත්රා ශදන්න සිේධ
ශනහ. දළන් උදහවයණඹක් ලශඹන් දළයජඹර ම්වර රු
අභහත3ුරභහත් එක් ගිහින් අඳ විතත ය ආහ. ඹටි නුය
ම්වර ත භහ කිහිඳඹකින් රඵන ශර් විතත යනහ. දළන්
ඒ ම්වර වදහ ශන ඹනහ. ඒ හශප කීශරෝ මිටර් 10ක් ඇුරශත
ශත් කිශරෝ රක්ඹක් හශප ප්රාභහණඹක් අඳට රඵහ න්නට
පුළුන් නම් ඒහට ඉඩ ශදන්න අඳට සිදු ශනහ. දළන් ඵරන්න
අවුරුදු තිසව වතිතව ඳළයජ අශේ ශත් ම්වල් තිසශඵනහ. ඒහට
ලත ඳවක්ත් විඹදම් යන්ශන් නළවළ.
ඳයණ ශභෝල්භයි
දුන්ශන්. ඔඵුරමිඹ කිඹනහ නම්, ඳයණ ශභෝශරන්භ ඒ තිසශඵන
විධිඹට තර තර ඹන්න කිඹරහ, ඒ විධිඹට ශම් යන්න ඵළවළ.
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රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

රු අර්ල් ගුණශේය භවතහ

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

(The Hon. Earl Gunasekara)

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

අලුත් ශභෝල් දහන්න ඕනෆ.

රු අර්ල් ගුණශේය භවතහ

(ரண்தைறகு ர்ல் குரசக்க)

(The Hon. Earl Gunasekara)

අලුත් ශභෝල් දහන්න ඕනෆ. අලුත් machines ශපන්න ඕනෆ.
අලුත් ශත් ම්වල් ඇවිත් ඒ ටයුුර කිරීභ ළන අඳ වශඹෝඹ
ශදන්නට ඕනෆ. අලුත් තහශරට දියුු න ශරෝඹත් එක් [ඵහධහ කිරීභක්] අඳ ළභතිස අලුත් භළෂින්රටයි. අලුත් ඵඩු එන්න
ඕනෆ. එභ නිහ තභයි අඳ ශම් පිිතඵ අනුභතිසඹ ශදන්ශන්.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, ඒ හශපභ ළවිලි
භහම්ර තත්ත්ඹ ඵළවළරහඹ කිඹහ කිේ හයණඹ ළන
ඔඵුරමිඹට විශලේශඹන් භහ ශම් හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. භහන
අයිතිසහසිම් ඩ ශන විධිඹට ශම් භහම් ක්රිුඹහ යනහඹ කිඹහ
රු වරීන් ප්රානහන්දු භන්ත්රීදුරභහ, ඒ හශපභ ලුතය දිසත්රිගක්ශේ
රු ඳහලිත ශතයේශඳරුභ භන්ත්රීදුරභහ ළනි අඹ කිේහ. ඊශේ
Golden Shareholders' meeting එක් තිසඹරහ රු අභහත3ුරභහ
ඇවිත් ශම් අඹට ශම් පිිතඵ දන්හ තිසශඵනහ. ඒ ළවිලි
භහභත් -ළවිලිරුනුත්- ඒ ළඩ යන ජනතහත්
ශදශොල්ශරෝ එක්හසු ශරහ විහ න්න ඕනෆ යන ප්රාලසනඹක්.
අඳ වළභ ශශල්භ -පුළුන් වළභ අසථහභ- ඒහට භළදිවත්
ශරහ තිසශඵනහ; උඳශදස දී තිසශඵනහ. අඳට යන්න පුළුන්
වළභ විධිඹටභ අඳ ටයුුර ය තිසශඵන ඵ භභ භතක් යන්නට
ඕනෆ. ඊශේ ශනශොට අඳ තීන්දුක් අයශන තිසශඵනහ. රු
බහට, ඔඵුරමිඹට ඒ ළන අඳ න්ශතෝශඹන් දන්නහ.
භහ විශලේශඹන් භතක් යන්න ඕනෆ, ඒ අඹට ඳර්චස 7
ණශන් ශදන්න ඊශේ න ශොට අපි තීන්දුක් ත් ඵ. ඒ
ශොල්ශරෝ ශල් වදන්ශන් නළත්නම්, ඒ ශල් අලුත්ළඩිඹහ
යන්ශන් නළත්නම් ඒ ජනතහට ඒහ වදහ න්න අයිතිසඹ රඵහ
ශදන්න වහභ ළරසුම් යන වළටිඹට අපි ඊශේ තීන්දුක්
ත්තහඹ, තීයණඹක් ත්තහඹ කිඹන එ රු භහින්ද භයසිවව
අභහත3ුරභහ ශනුශන් භහ ශම් රු බහට න්ශතෝශඹන්
කිඹන්න ඕනෆ.
ඒ විතයක් ශනොශයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, තත්
සුවිශලේ හයණඹක් භහ ඔඵුරමිඹට භතක් යන්න ඕනෆ.
නිසඳහදනඹ ළඩි ය ළනීශම් අල3තහ ළන අපි ථහ ශහ. ඒ
වහ රඵන ශර් -ත භහ කිහිඳඹකින්- තරුණඹන් 12,500ක්
අතශර් අක්ය 25,000ක් ශඵදහ දීභ වහ ශම් න ශොට භළනුම්
ටයුුර අන් ය තිසශඵනහ. අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහශප අඹ
ළඹ ශඹෝජනහ අනු තභයි අපි ශම් ටයුුර යරහ තිසශඵන්ශන්. ඒ
ශඹෝජනහ අනු රඵන ය න ශොට අක්ය 25,000ක්
තරුණඹක් 12,500ක් අතශර් ශඵදහ ශදනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි.
ඒ ඉඩම්ර අලුත් හට අල3 වනහධහය -ශඳොශවොය
වනහධහයඹ, ඒ හශපභ තහක්ණඹ- ආදී සිඹලු ශදඹභ TRI එ
වයවහ රඵහ ශදන ඵත් කිඹන්න ඕනෆ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, ශත් අවලඹ ළන ථහ
යනහ හශපභ යඵර් අවලඹ ළනත් ථහ යන්න ඕනෆ. යඵර්
අවලඹ ළන ථහ යන ශොට මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි,

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරමිඹ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ඔඵුරභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි.

(ரண்தைறகு ர்ல் குரசக்க)

මිනිත්ුරකින්
භන්ත්රීදුරමිඹනි.

අන්

යනහ,

මරහනහරඪ

රු

තිසස ය යුේධශඹන් පීඩහ විපු උුරරු ඳශහශත් ජනතහට
සථිය ආදහඹම් භහර්ඹක් රඵහ දීභ වහ විශලේශඹන්භ වුනිඹහ,
කිලිශනොච්ිකඹ, මුරතිසේ හශප ප්රාශේලර ජනතහටත් අපි යඵර්
හ වඳුන්හ දීරහ තිසශඵනහ. ඒ හශපභ අම්ඳහය දිසත්රිගක්ශේ
ශවක්ටඹහර් 10,000ක් ළනි ප්රාභහණඹ යඵර් හ යන්න ටයුුර
යරහ තිසශඵනහ. එභ නිහ රඵන ය න ශොට ඒ හ
ුරිතන් යඵර් ර්භහන්තශේ දළළන්ත ශනක් ඇතිස නහඹ
කිඹන එ භතක් ය ශදමින්, ත දුයටත් ථහ කිරීභට හරඹ
වයස වී තිසශඵන නිහ භහ නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ සුරතිසයි.
[தற.த. 4.16]

රු වී.එස. යහධක්රිුසනන් භවතහ

(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரகறதஷ்ன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கரப, இன்த
தன அகச்சுக்கபறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண வு
தசனவுத்றட்டக் குலறகன றரத்றல் ரதசுற்கு ரய்ப்தைத்
ந்கக்கரக
ன்நற.
இற்நறல்
தததந்ரரட்டக்
ககத்தரறல்
அகச்சு
சம்தந்ரக
ரன்
எதசறன
ரர்த்ககள் கூந ரண்டும். ரரட்டத்றல் ரழ்கறன்ந
க்கபறன் வீடகப்தைக்கரக அர்கலக்கு ல ரதர்ச் வீம்
கரற தகரடுப்தற்கு டடிக்கக டுத்கக்கரக ரன்
தொற்கண் தகப அகச்சர் அர்கலக்கு ன்நறகத்
தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். இன்த தகப உதப்தறணர்
யரறன் தர்ணரந்து அர்கள் ரதசறரதரது ரரட்ட க்கபறன்
ரககள்
கத்ம்
தரறற்சங்கத்
கனர்கள்
றகநரற்தறல்கனதன்தம் அர்கள் ங்கலக்கரகர
ரழ்கறன்நரர்கள் ன்தம் தசரன்ணரர். அது தொற்நறலும்
உண்கக்குப் தைநம்தரண எத கூற்த ன்தக ரன் இந்
ரத்றல் தசரல்ன ரண்டும். 150 தடங்கலக்கு தொன்தை இந்
ரட்டுக்கு ந் ரரட்டத் தரறனரபர்ககப றடத்ற
ததர்கள் அந்த் தரறற்சங்கத்
கனர்கள்ரம்
ன்தக ரதம் தக்க தொடிரது. அந்த் தரறற்சங்கங்கள்
தோனரகத்ரன் இன்தம் தல்ரத உரறகககப அந் க்கள்
ததற்த தகறன்நரர்கள் ன்தகத்ம் தக்க தொடிரது.
இந் ரட்டிரன எத சறததரன்க இணரண இந்ற
ம்சரபற
க்கபறன்
தறறறறகள்
தம்
தற
அகச்சரகரர
ஜணரறதறரகரர
அல்னது
தொனகச்சரகரர க்கூடி ரய்ப்தை இல்கன. ஆகர,
தறறல் இதக்கறன்ந அசரங்கத்துடன் ரசர்ந்துரன் ங்கள்
க்கலக்குச் ரது தசய் ரண்டும் ன்கறன்ந எத
றகனப்தரட்டுடன் ரங்கள் இதக்கறன்ரநரம். அற்கரகர
இன்தம்கூட
ரகு
ஜணரறதற
யறந்
ரஜதக்ஷ
அர்கபறன் அசரங்கத்றல் அங்கம் கறத்து தல்ரத
டடிக்ககககப ரற்தகரண்டு தகறன்ரநரம். தகப
சந்றரறகர
தண்டரரக்க
குரதுங்க
அர்கள்
ஜணரறதறரகப் தறகறத்ரதரது ரரட்டக் கட்டகப்
தைக்குப் ததரதப்தரண ஏர் அகச்சு உதரக்கப்தட்டது.
அன்தோனம் ரரட்ட க்கபறன் உட்கட்டகப்தை சறககபப்
தததக்குற்கரண
ரய்ப்தைக்
கறகடத்து.
இன்த
ரரட்டங்கபறரன 'தகரங்கறநலட்' தரககள் 'கரர்தட்' தரககள்
ற்தம் தரடசரகனகள் ன்த தல்ரத அதறறதத்றகள்
இடம்தததகறன்நண. அதுட்டுல்ன, கறட்டத்ட்ட 70 - 80
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சவீரண
ரரட்ட
க்கள்
றன்சர
சற
ததற்நறதக்கறன்நரர்கள்.
இவ்ரத
து
க்கலக்கரண
ரசகககபப் ததற்தக் தகரடுப்தற்கரகத்ரன் ரங்கள்
இன்தம் அசுடன் ரசர்ந்து தசற்தடுகறன்ரநரம் ன்தக
ரன் தகப உதப்தறணர் அர்கலக்குச் தசரல்லிக்தகரள்ப
ஆகசப்தடுகறன்ரநன்.
ரரட்டத்துகந
ன்தது
இனங்ககக்கு
தரணம்
ஈட்டித்தகறன்ந
துகநகபறல்
இண்டரது
அல்னது
தோன்நரது இடத்றல் இதந் றகனக ரநற இன்த அது
ந்ரது அல்னது ஆநரது இடத்துக்கு ந்துள்பது.
இற்குக் கரம் இன்த ரரட்டத்றல் ரழ்கறன்ந க்கள்
தததம்தரலும் ரரட்டத்துக்கு தபறறல் தசன்த தரறல்
தசய்கறன்ந எத சூழ்றகன ற்தட்டிதப்ததுரன். இன்த
ரரட்ட
இகபஞர்கள்
ரரட்டத்றரன
ரகனதசய்
றதம்தைறல்கன.
கரம்,
ரரட்ட
ரகனகள்தோனம்
அர்கபறன் ரழ்க்ககத் த்க ரம்தடுத்துகறன்ந ரய்ப்தை
றகவும் குகநந்துள்பகரகும். ஆகர, ரரட்டத் தரறல்
துகநக வீணப்தடுத்துகறன்ந தொன்ரணரடி டடிக்
ககககப தகப அகச்சர் அர்கள் ரற்தகரள்ப
ரண்டும். You have to introduce new technologies to the
plantation industry. இல்னரறட்டரல் இன்தம் தத்து
தடங்கபறல் ரரட்டத் தரறற்தகந அதறரக இல்னரல்
ரதரகறன்ந
றகனக ற்தடும் ன்தக ரதம் தக்க
தொடிரது.
இன்த ரரட்டத்துகநறல் வீடகப்தைப் தறச்சறகண றக
தொக்கறரகத்
லர்க்கப்தட
ரண்டி
றடரகும்.
அற்கரகர அகச்சர் அர்கள் அந் க்கலக்கு ல ரதர்ச்
வீம் கரற தகரடுப்தரகச் தசரல்லிறதக்கறன்நரர். அது
றகவும் ரற்கக்கூடி றம். ஆகர, றர்கரனத்றல்
ரசற வீடகப்தைதோனம் அல்னது சுதொற்சறறன்தோனம்
த்து வீடுககபத் ரங்கரப அகத்துக் தகரள்கறன்ந
ரய்ப்தை அந் க்கலக்கு ற்தடும் ன்தகத்ம் ரன் இங்கு
தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன்.
தகப தறற அகச்சர் அர்கள் ரதசுககறல், ரறகன
றற்தகணக்கரண levy - ரற அநவீடு சம்தந்ரகவும்
குநறப்தறட்டரர்.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරමිඹ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනුරරු රු තරතහ අුරශෝයර භවත්මිඹ මරහනශඹන් ඉත්
වුශඹන්, නිශඹෝජ3 ථහනහඹුරභහ මුරහනහරඪ විඹ.
அன் தறநகு, ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துரகரன அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE left
the Chair and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

රු වී.එස. යහධක්රිුසනන් භවතහ

(ரண்தைறகு வீ.ஸ். இரரகறதஷ்ன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

அந் ரறப்தத்கத் ரரட்ட க்கபறன் னன் கதறப்
தரறக்க ரண்டும் ன்த ரன் உங்கபறடம் அன்தரகக்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். இன்த அந் க்கள் தல்ரத
ரககலடன் இதக்கறன்நரர்கள். அர்கள் சதொரத்றல்
கண க்கலக்குச் சரறசரக ரரண்டுரணரல் அங்கு
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இன்தம் தன அதறறதத்ற ரகனகள் இடம்ததந ரண்டும்.
ஆசறரறன்
ஆச்சரறறக்க
ரடரக
இந்
ரடு
உதரகரண்டுதன்த
ரகு
ஜணரறதற
அர்கள்
தசரல்லுகறன்நரர். அவ்ரநரணரல், றச்சரகத் ரரட்டப்
தைநங்ககபப் தைநந்ள்பக்கூடரது. அவ்ரத தைநந்ள்பறணரல்
அதகட றர்தரர்ப்தை அல்னது கணவு ணரது றகவும்
கஷ்டரகும். ஆகர, அற்கு ற்நரற்ரதரல் தததந்ரரட்ட
க்கலகட னன்ககபத்ம் றதத்ற தசய்ரண்டும்;
அர்கலகட
ரழ்க்கககத்ம்
தொன்ரணற்நரண்டும்
ன்ததுரன் ங்கலகட ஆகச. அற்கரக இந் றறகப்
தன்தடுத்னரம் ன்தது ன்தகட ஆரனரசகண.
அடுத்ரக, இன்த அணர்த் தொகரகத்து அகச்சறன்
றற எதுக்கலடும் குலறகனறல் றரத்துக்கு டுத்துக்
தகரள்பப்தட்டுள்பரல், அது தரடர்தரகவும் எத சறன
கதத்துக்ககபக் கூந றகணக்கறன்ரநன். இன்த ரட்டில்
இடம்தததகறன்ந அணர்த்ங்கபறணரல் தல்ரத இடங்கபறல்
தரறப்தைகள்
ற்தடுகறன்நண.
குநறப்தரக,
ததலிர
தகுறகபறல் அறகரக ண்சரறவு ற்தடுகறன்நது; இணரல்,
தன
வீடுகள்
ரசகடகறன்நண.
அண்கறல்கூட,
ம்ததரகடறலுள்ப
தன்டன்
ரரட்டத்றல்
லண்ட
கரனரக இதந் கற்தரகநதரன்த ற்ததரலது சரறந்து
தன் கரரகக் கறட்டத்ட்ட 47 குடும்தங்ககபச்
ரசர்ந் 253 ரதர் அவ்றடத்றலிதந்து அப்தைநப்தடுத்ப்
தட்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆகர, உடணடிரக அர்கலக்கு
வீட்டு சறககபச் தசய்துதகரடுப்தற்கு டடிக்ககககப
டுக்கரண்டுதண
ரன்
அணர்த்
தொகரகத்து
அகச்சகக்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
அண்கறல்
ததலிர ரட்டத்றல் ததய் கடும் க கரரக
அப்தகுறறல் 68 குடும்தங்கலம், அம்தகதொ தகுறறல் 229
குடும்தங்கலம், தகரத்கனப் தகுறறல் 72 குடும்தங்கலம்,
னப்தகணப் தகுறறல் 67 குடும்தங்கலரக தரத்ம் 436
குடும்தங்கள் தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. ணர, இர்கபறன்
றர டடிக்கககலக்கரக றறக எதுக்கற, அர்ககப
ரத இடங்கபறல் குடிர்த்துற்குரற டடிக்ககககப
டுக்கரண்டுதண ரன் தகப அகச்சர் அர்ககப
அன்தரகக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
ரலும், ரகப றணம் தகப அகச்சர் அர்கள்
ங்கலகட ததலிரப் தகுறக்கு ண்லர் ததபசர்
என்கந
ங்க
இதப்தரகச்
தசரல்லிறதக்கறன்நரர்.
ற்ததரலது, இச்சகதறல் அர் இல்னரறட்டரலும்கூட, ரன்
ததலிர ரட்ட க்கள் சரர்தறல் அதக்கு ன்நறகத்
தரறறத்துக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ரநன். அண்கக்கரனரக
ததலிரறலுள்ப அறகரண 'னன்'கள் லக்கறகரகற
த்ள்பண. இன் கரரகப் தன குடும்தங்கள் அரரண
றகனறல் இதப்தகக் கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது.
ணர, இர்கலக்கு உடணடிரகப் தைற வீடுககப அல்னது
தைற கூகத்கடுககபக் தகரடுப்தற்கு டடிக்கக டுக்க
ரண்டுதண ரன் அன்தரகக் ரகட்டுக் தகரள்கறன்ரநன்.
அடுத்து, ரன் தரறல், தரறல் உநவுகள் அகச்சு
தரடர்தரக எத சறன ரர்த்ககள் தசரல்னரண்டும்.
யற்நணறலுள்ப தரறல், தரறல் உநவுகள் அகச்சறதகட
கறகப அலுனகரணது தொகநரக இங்குறல்கன ன்தது
ங்கலகட குற்நச்சரட்டரகும். රු ඇභතිසුරභනි, භභ
ඔඵුරභහශන් හරුජ ඉල්රහ සිටිනහ - அங்குள்ப
தரறனரபறகள் ங்கலகட EPF, ETF  டுப்தற்கரக
அறகரகன
ரன்கு
றறலிதந்து
ரறகசறல்
றற்கறன்நரர்கள். அர்கள் கறலும், குபறரறலும் றகவும்
கஷ்டத்துடன்
றற்தக
ரங்கள்
கரக்கூடிரக

ඳහර්ලිශම්න්ුර
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இதக்கறன்நது. ற்தகணர, ரன் இது தரடர்தரண ககன
உங்கலக்குத் ந்றதக்கறன்ரநன். ணர, வுதசய்து லங்கள்
அற்குரற டடிக்ககககப டுக்கரண்டுதணக் ரகட்டுக்
தகரள்கறன்ரநன்.
அடுத்து, கண்டி, ரத்கப ரதரன்ந இடங்கபறலுள்ப
"ஜணச" ணப்தடும் க்கள் ரரட்ட அதறறதத்றச் சகதறன்
கலலள்ப plantation கம்தணறகபறல் ரகன தசய்கறன்ந
தரறனரபர்கலக்கு எத ரத்துக்கு கறட்டத்ட்ட 6-7
ரட்கள்ரன் ரகன கறகடக்கறன்நது. அங்கு அர்கலக்குத்
தரறல்ரய்ப்தை இல்னர கரத்றணரல், அர்கள் றகவும்
ரரசரண றகனக்கு ள்பப்தட்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆகர,
அர்கலகட றகனகக் கதத்றற்தகரண்டு, றர்கரனத்றல்
JEDB-க்கள் ரரட்ட அதறறதத்றச் சகதறன் கலலள்ப
ரரட்டங்ககப அதறறதத்ற தசய்ற்கும் டடிக்கக
டுக்கரண்டுதணக் ரகட்டுக்தகரள்கறரநன்.
இந்
ரத்றல்
கரற,
கரற
அதறறதத்ற
அகச்சதகட
கணத்துக்கும்
எத
றடத்கக்
தகரண்டுதகறன்ரநன். ததலிரறலுள்ப யன்ர்தரங்
ன்ந தகுறறல் இதக்கறன்ந 14 குடும்தங்கள் இன்கந றணம்
தறசுக்கரல் அறகரரறகள்தோனரக தபறரற்நப்தட்டிதக்கறன்
நரர்கள். அர்கலக்கு இதப்தற்கு
ரத கரறத்ம்
தகரடுக்கரல்
தபறரற்நறறதக்கறன்நரர்கள்.
ணர,
தகப அகச்சர் அர்கள் இந் க்கலகட றகனகக்
கதத்றற்தகரண்டு, றர்கரனத்றல் அர்கலக்குக் கரறககப
ங்குன்தோனம் அர்கலக்கரண இதப்தறடத்துக்கு ஆண
தசய்த்ரத ரகட்டுக்தகரண்டு, ன்தகட ரதச்கச றகநவு
தசய்கறன்ரநன். ன்நற.

[தற.த. 4.26]

රු මුරුශපසු චන්්රකකුභහර්
බහඳතිසුරභහ)

භවතහ (නිශඹෝජ3 හය

(ரண்தைறகு தொதரகசு சந்றகுரர்
றசரபர்)

- குலக்கபறன் தறறத்

(The Hon. Murugesu Chandrakumar - Deputy Chairman of
Committees)

தகப றசரபர் அர்கரப, இன்த தரறவுக் குலவுக்கு
ஆற்தப்தடுத்ப்தட்ட தல்ரத அகச்சுக்கபறன் குலறகன
றரத்றல் ரன் சறன தொக்கறரண றடங்ககபப் தற்நறக்
குநறப்தறடனரதண
றகணக்கறன்ரநன்.
குநறப்தரக,
ட
தகுறறரன இன்த கனதூக்கறத்ள்ப தறச்சறகணககபப் தற்நறக்
கணத்துக்குட்தடுத் றதம்தைகறன்ரநன். இன்த ட தகுறறல்
கரறறல்னர றகனறல் உள்ப குடும்தங்கள் 30 வீத்துக்கு
ரல்
உள்பண.
கரறறல்னர
கரத்றணரல்
இர்கலக்கரண வீட்டுத்றட்டத்றல் இர்கலக்கு இடம்
கறகடப்தறல்கன. அரரதரன, ரழ்ரர உறகலம்
கறகடக்கரற்ரதரகறன்நண. ரலும், றந்த் தரறகன
அல்னது சுதரறகனக்கூட தசய்தொடிர றகனகர
இர்கலக்கு ற்தட்டுள்பது. கரறறல்னர றகனறல்
கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் 4,000 கரண குடும்தங்கலம்
ரழ். ரட்டத்றல் 10,000க்கு ரற்தட்ட குடும்தங்கலம்
உள்பண. ணர, இர்கலக்குத் ரகரண கரறக
ங்குற்கு
ரம்
டடிக்கக
டுத்ரகரண்டும்.
லண்டகரனரக கடததற்ந ரதரரறணரல் கரறப்தகறர்வு
டடிக்கககள்
துவும்
அங்ரக
கடததநறல்கன.
இரரகப இந்ப் ரதரரறணரல், இந்க் குடும்தங்கபறன்
ததரதபரர றகனத்ம் தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. ணர,
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ப்தடிரது இந்க் குடும்தங்கலக்கரண கரறறகண
இணங்கண்டு றறரரகறக்கரண்டி ததரதப்தறல் ரம்
இதக்கறன்ரநரம். அரரகப, கரறக்கரண ஆங்ககப
இந் றகனறல் தன குடும்தங்கள் உள்பண. இந்
ஆங்ககப உரறர்கள் லபவும் ததற்தக்தகரள்பக்கூடி
எத சறநப்தை ற்தரட்டிகணத்ம் ரற்தகரள்ப ரண்டுதண
ரன் இந் சந்ர்ப்தத்றல் லித்தத்துகறன்ரநன்.
இகப்ரதரன
அசறணரல்
தல்ரத
றட்டங்கபறன்
அடிப்தகடறல் ங்கப்தட்டு லண்டகரனரகர தரரறப்தை
இன்நற றகனறல் இதக்கும் கரறகபறல் கரறற்ந க்கள்
தன ஆண்டுகபரகக் குடிர்ந்து தகறன்நணர். இப்ததரலது
இர்கள் அந்க் கரறக்கு உரறக ரகரதகறன்நணர். இணரல்
தன தறச்சறகணகள் அங்ரக உதரகறத்ள்பண. இந்ப்
தறச்சறகணகத் லர்ப்தற்கு ததரதத்ரண அணுகுதொகந
தரன்த ககடப்தறடிக்கப்தட ரண்டுதன்தக ரன் இங்கு
லித்தத்துகறன்ரநன். தணன்நரல், லண்டகரனரக அர்கள்
அந்க் கரறக பப்தடுத்ற அக பம் ததரதந்ற
தறரக ரற்நறர்கள். இப்ரதரக த்த்த்றன் தறன்ணரண
சூலில் அந்க் கரறகப் தரரறக்கரறதந்ர்கள் அற்கு
உரறக ரகரதகறன்நணர். இந்ப் தறச்சறகணக்குத் லர்வு
கரப்தட ரண்டும். இரரகப, டக்கறரன து
தன்தரட்டில் கத்றதந் தன அச கரறககபத்ம் ணறரர்
கரறககபத்ம் தகடறணர் லப உரறர்கபறடம் எப்தகடத்து
தகறன்நணர். கட்டங்கட்டரக உரறகரபர்கள் அற்கந
லபப் ததற்த தகறன்நணர். இது தரரட்டப்தடரண்டி எத
றடரகும். த்த்ம் தொடிந் கரனகட்டத்றல், 2010ஆம் ஆண்டு
கரனப்தகுற க, தகடறணர் சறதந் கரறகலம்
வீடுகலம் றக அறகரகும். ஆணரல், இன்த அந்
ண்றக்கக றகவும் குகநந்துள்பது. றர்கரனத்றல் இது
ரலும் குகநகடந்து, அந்த் ரக தொற்நரகர
இதக்கரதன்ந
றகன
ற்தடுற்கு
ரம்ரன்
றரற்தடுத் ரண்டும். அகறக ரரக்கற ரட்கட
றடத்றச்
தசல்ற்கு
அகணத்துத்
ப்தறணதம்
லர்ரணறத்ரல்
தகடப்தததக்கதொம்
ரகறல்கன;
தகடகலக்கரண அறக றற எதுக்கலடுகலம் அசறறல்கன.
தகடறணதக்கு கரறத்ம் ரகறல்கன. ற்ரதரது து
ரககலக்தகண
தகடறணர்
சறன
தறரசங்கபறல்
கரறககபக் ரகரரறத்ள்பணர். கரறப்தகறர்வு தரடர்தரக
சட்டரலறரண
றதொகநகபறன்தடிர
அர்கள்
து
றண்ப்தங்ககபக் ககபறத்துள்பணர். இது தரடர்தரக
உரற தொகநறல் தரறசலனகண தசய்து றர்ரக ரலறரகர
டடிக்கக
ரற்தகரள்பப்தடுதன்த
அர்கலக்குத்
தரறறக்கப்தட்டுள்பது. ரட்ட அதறறதத்றக் குல, கரறப்
தன்தரட்டுக் குல ணப் தன அடுக்குகள் உள்பண. அற்நறன்
லர்ரணத்கப் ததரதத்ர தகடறணதக்கு கரறககப
ங்குது
தரடர்தரக
இதறத்
லர்வு
டுக்க
ரண்டுதன்தகத்ம் கரறப் தகறர்வுகலக்தகண உள்ப
றதொகநகள் ரதப்தட ரண்டுதன்தகத்ம் ரன்
தகப அகச்சர் அர்கபறன் கணத்துக்குக் தகரண்டு
றதம்தைகறன்ரநன்.
அடுத்து, அணர்த் தொகரகத்தும் தரடர்தரண சறன
றடங்ககப
இங்ரக
தொன்கக்க
றதம்தைகறன்ரநன்.
கறபறதரச்சற,
ரழ்ப்தரம்,
தொல்கனத்லவு
ரதரன்ந
ரட்டங்கள் கடந் ஆண்டில் ட்சறகச் சந்றத்ண.
அப்ரதரது தன இடங்கபறல் குடிலதக்ரக தரரற ட்டுப்தரடு
ற்தட்டது. அந்ச் சந்ர்ப்தத்றன்ரதரது ரன் அணர்த்
தொகரகத்து அகச்சர் தகப யறந் அவீ
அர்கபறடம் றகனகககப றபக்கறறதந்ரன். அர்
அகணக் கதத்றற்தகரண்டு குடிலர் றறரரகத்றற்கரண
சறககப ற்தரடு தசய்து ச் சம்றத்ரர். இற்கரக ரன்
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தகப
அகச்சர்
அர்கலக்கு
ணது
ன்நறக
இச்சந்ர்ப்தத்றல் தரறறக்கறன்ரநன். ரலும், ட்சறறன்
கரரக கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் ரன்கரறம் க்கர்
கரண தற்தறர்கள் அறகடந்ண. இத்கக றகன
ற்தடும்ரதரது அந் றசரறகலக்கரண ட்டஈட்கட ரம்
ங்கரண்டிது கட்டரரணரகும். தணணறல், இந்
றசரறகள் ரட்டின் உவுத் ரகக்கரக தனத்
சறங்கபறன்
த்றறல்
தரடர்ச்சறரக
உகத்து
தரரரர்.
ஆகர,
அர்கள்
ட்டகடத்ம்
சந்ர்ப்தத்றல்
ககதகரடுத்து
அர்ககபத்
தூக்கறறட
ரண்டிது
அசறரகும்.
இகப்ரதரன
க,
தள்பத்ரல் தரறப்தைக்ககப அறகரகச் சந்றக்கும் க்கள்
ரழ். ரட்டத்றன் கடரனரப் தகுறறலும் கறபறதரச்சற
ரட்டத்றன் தன தகுறகபறலும் உள்பணர். தரறல் தசய்த்ம்
இடங்ககபச் சரர்ந்ர து இதப்தறடத்க அகத்துக்
தகரள்ப
ரண்டி
அசறம்
இதப்தரல்
அணர்த்
தரறப்கதச்
சந்றக்கரண்டி
றகனறல்
இர்கள்
இதக்கறன்நரர்கள். இத்கக றகனறல் இனங்ககறன்
தல்ரத இடங்கபறலும் எத தரகுற க்கள் உள்பணர்.
ஆண்டுரரதம்
ரர
எத
ககறல்
இர்கள்
அணர்த்த்றணரல் தரறக்கப்தடுது றர்க்கதொடிரதுள்பது.
ணர, இர்கலக்கு ரம் உறககப ங்கறரரக
ரண்டித்ள்பது.
இன்த
உனகம்
தொலதும்
அணர்த்
றகனக
ரரன்நறரரந உள்பது. ஊடகங்கபறல் றணதொம் ரர ஏர்
அணர்த்ச் தசய்றக ரம் அநறகறன்ரநரம். அந் அபவுக்குச்
சுற்தச்சூல்
றகனம் ரநறத்ள்பது. இன் தரறப்கதச்
சரர க்கரப அறகரகச் சந்றக்கறன்நணர். கடந்
கரனத்றல் ற்தட்ட அணர்த்ப் தரறப்கத றப்தறட்டரல் இது
உர்கடந்து தகர தைள்பறறதங்கள் கரட்டுகறன்நண.
ஆகர,
இந்
றகனககத்
டுப்தற்கு
ரம்
தொகணரண்டும். இற்கு தொன்தணச்சரறக்கக டடிக்கககள்
டுக்கப்தட ரண்டுதன்தக ரன் லித்தத்துகறன்ரநன்.
தகப றசரபர் அர்கரப, இந் ன்நறரன து
ரட்டின் ஊடகத்துகநறன் றகனக ற்தம் அற்நறன்
ரதரக்கு தற்நறத்ம் கணத்க ஈர்க்க றதம்தைகறன்ரநன்.
இனங்ககறல் ஊடகத்துகந தரடர்தரண கடுகரண
றர்சணங்கள் லந்துள்ப கரனகட்டம் இதுரகும். எத ப்தை
ஊடகத்துகநறணர்
அசரங்கத்கத்ம்
அதகட
தசற்தரடுககபத்ம்
கடுகரக
றர்சறக்கறன்நணர்.
இன்தணரத ப்தறணர் றர்த்ப்தைக்ககப றர்சறக்கறன்நணர்.
இப்தடிர ரநறரநறக் குற்நச்சரட்டுக்ககபத்ம் றர்சணங்
ககபத்ம்
தொன்கக்கறன்ந
ஊடகங்கள்
த்த்த்றணரல்
க்கலக்கு ற்தட்ட தரறப்தைக்ககபப் தற்நறச் சறந்றக்கறல்கன
அல்னது அப்தடி அக சறந்றப்தது குகநவு ணனரம். சறன
ஊடகங்கள் க்ககபப்தற்நறச் சறந்றப்தரகக் கரட்டிக்தகரண்டு
அற்நறன் னகணர ரதணுகறன்நண. இற்கரக அக
க்ககப
தன்ரலும்
தூண்டிப்
தறச்சறகணகபறன்
கத்றற்குத் ள்லகறன்நண. இணரல் க்கரப தன்ரலும்
தரறக்கப்தடுகறநரர்கள். இந் ரட்டிரன றகக்கப்தட்ட
இணர றககத் தரடர்ந்து தப்தற ததரதப்தை
ஊடகத்துகநக்ரக உண்டு. அசறல்ரறகள் து அசறல்
னதக்கரக இணரத்கத் ககறல் தூக்கறரதரது இந்
ரட்டின் தததம்தரன்கரண ஊடகங்கள் அக தொலகரக
ஆரறத்து
அகத்ம்
அந்
இணரத்க
பர்த்ர
ஆரகடந்ண. இகண தக்க தொடிரது. எத கட்டத்றல்
இந் ஊடகங்கள் அசறல்ரறகலடன் இகந்து எத
த்த்த்கர உதரக்கறறதந்ண. தறநகு, அந் த்த்த்க
கத்ர அக ரலும் பர்ந்துதகரண்டண. ஆணரல், இந்
ஊடகங்கலம் அசறல்ரறகலம் இப்தடி த்த்த்றணரல்
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பதம்ரதரது க்கரப அறந்து சறகந்ணர். இணரல்
அர்கலகட ரழ்க்கக றகவும் லிந்துறட்டது. எத ததரற
த்த்த்துக்குப் தறநகு, இப்ததரலது க்கள் அறறலிதந்தும்
சறகறலிதந்தும் லண்தடத் துடித்துக்தகரண்டிதக்கும்ரதரது
லண்டும் இணரத்க ஊற பர்ப்தற்கரண தொற்சறகள்
டக்கறன்நண. இந் றகனரணது க்ககபப் தற்நறச்
சறந்றப்ரதரதக்குக் ககனகத் தரகும். உண்கறல்
ரதரரறணரல் தரறக்கப்தட்ட க்கலகட ரழ்க லபக் கட்டி
தலப்தைற்கரண
சறந்கணக
து
ஊடகங்கள்
பர்த்றதக்கரண்டும்.
தரறக்கப்தட்ட
க்கலக்கரண
உறப் தறககப ரற்தகரள்ற்குச் சதோகத்கத் தூண்டி
றதக்கரண்டும். ஆணரல், அப்தடிததுவும் கடததந
றல்கன. 'றணக்குல்' தத்றரறககறன் அதசகத்டன்
ட்டும்
கதகப்தரனம்
ன்ந
ஏர்
உறத்றட்டம்
தொன்தணடுக்கப்தட்டுள்பது. இது தரரட்டத் க்க எத
தசற்தரடரகும். அந்ககறல், அந்ச் தசற்தரட்டிகண
ரன் இந் அகறரன தரரட்டுகறன்ரநன்.
த்த்த்றற்குப் தறன்ணர் அகறகப் தற்நறச் சறந்றப்தர
உனக கரகும். இந் கக உதரக்கும்
ததரதப்தை
ஊடகங்கலக்கு
உண்டு.
ஆணரல்,
இக
றட்டுறட்டு இண தொண்தரட்கட பர்ப்தறல் ரதரட்டி
ரதரடும் றகனரன் தததபவுக்குக் கரப்தடுகறன்நது.
லண்டும் ன்த்துடன் ரரற இன்தணரத த்த்த்க
உதரக்குற்கரண தொகணப்தைக் கரட்டுர? அப்தடி
தன்நரல் த்த்த்றலிதந்து ரங்கள் ததற்தக்தகரண்ட
அததம் ன்ண? இண தொண்தரடு, ரதரர், ரதரதக்குப்
தறந்ற சூல், அதறறதத்ற, ல்லிக்கம் அல்னது அகற
ன்ந ததரதபறல் தன தறற்சறப்தட்டகநககபப் தன ரடுகபறன்
அதசகரரடு ஊடக அகப்தைக்கள் டத்ற தகறன்நண.
ஆணரல், இகதல்னரம் தைநக்கறத்துறட்டு இணரத்க
பர்ப்தறரனர தததம்தரனரண ஊடகங்கள் றடரப்தறடிரக
றற்கறன்நண. இப்தடி றற்தது ன்?
அண்கறல் ரகு ஜணரறதற அர்கள் ஊடகத்
துகநறணதக்கரண தன உறத்றட்டங்ககப அநறதொகப்தடுத்ற
அற்கந தொற்கட்டரக ங்கறத்றதந்ரர். க்கலக்குத்
ரகரண
கல்ககப
ஊடகத்துகநறணர்
ங்க
ரண்டும்
ன்தற்கரகர
இந்
உறத்றட்டதொம்
ஊக்குறப்தைத் றட்டதொம் அநறதொகப்தடுத்ப்தட்டண. ஆகர,
ரட்டின்
அகறக்கரக
ஊடகறனரபர்கள்
சறந்றக்க
ரண்டுதன்தர ணது ரகரரறக்ககரகும். இதுகறல்
அகறக ரரக்கற தத்றல் தசற்தட்ட ஊடகங்கள்
த்கண? ண எதகம் சறந்றத்துப் தரதங்கள்! அந்
தற்நறடம் இப்ததரலது தைனப்தடும். ஆகர, றர்கரனத்றல்
அகறக ரரக்கற ரர்த்ரகச் சறந்றக்கும் ஊடகங்கள்
இன்த ரக ன்த தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். சதோக
றகனகறல் அகறகத்ம் சுந்றத்கத்ம் தொல அபறல்
சரத்றரக்குற்கு ஊடகறனரபர்கலம் கடுகரக
உகக்க ரண்டும். சதோகம் ததக்கடிக்குள்பரகறறதக்கும்
ததரலது அதகட தரறப்கத ஊடகங்கலம் ஊடகத்
துகநறணதம் உக்கூடிரக இதக்கும்.
அடுத்ரக தன்கண ப அதறறதத்ற தற்நற சறன
றடங்ககப இங்கு குநறப்தறட றதம்தைகறன்ரநன். டக்கு,
கறக்கு ரகரங்கபறல் த தரக ஈட்டித்தம்
உற்தத்றகபறல் தன்கண உற்தத்ற தொக்கறரணதரன்நரகும்.
ஆணரல் துறதஷ்டசரக த்த்த்றணரல் தல்னரறக்
கக்கரண தன்கணகள் அறந்துறட்டண. தன தன்ணந்
ரரட்டங்கள்
இப்ததரலது
ரறசு
றனங்கபரகர
இதக்கறன்நண. ரன் தறநந்து பர்ந் ஊரறரனகூட தன
தன்ணந்ரரப்தைக்கள் இதந்ண. இப்ததரலது அங்குள்ப
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க்கள் ரங்கரக றகனக்கு ரங்குகறன்நரர்கள். ணறதம்
தன்கணப் தறர்ச்தசய்ககக அசரங்கம் தொலகரண
அபறல் ஊக்குறத்து தகறன்நது. கறபறதரச்சற ரட்டத்றல்
தங்கு அதறறதத்றத் றகக்கபம் இற்கரக தொகணப்தைடன்
தசற்தட்டு தகறன்நது. அங்கு தைறரகத் தன்ணம்தறள்கப
டுககத்றட்டம் கடதததகறநது. தன்கணச் தசய்ககக
ஊக்குறப்தற்கரக ரணறதொம் ங்கப்தடுகறன்நது. கரற
உள்ப எவ்தரத குடும்தத்துக்கும்
ந்து தன்கண
ரற்தக்கள் ங்கப்தட்டண. இகறட 'ரழ்றன் லச்சற'
றட்டத்றன்தோனம் எவ்தரத குடும்தத்துக்கும் இவ்றண்டு
தன்ணம்தறள்கபகள் ங்கப்தட்டண. இகறட தரடசரகன
ரர்கள் தோனரகவும் குடும்த ரலறரண தன்கண
டுககத்றட்டம் ஊக்குறக்கப்தடுகறநது. ஆணரல், தன்கண
டுககத்றட்டத்க றரறரக்கல் தசய்து கண்கரறப்தற்குத்
தன்கண அதறறதத்ற உத்றரரகத்ர்கள் அங்கு ரதரரல்
உள்பணர். ணர, அந் உத்றரரகத்ர்ககப றறப்தற்கு
தகப
அகச்சர்
அர்கள்
டடிக்கக
டுக்க
ரண்டுதணக் ரகட்டுக்தகரள்கறரநன்.
தொல்கனத்லவு
ரட்டதொம் தன்கண
உற்தத்றறல்
தொன்ணறறல் உள்ப எத தறரசரகும். ஆணரல், அங்குள்ப
தன்கண அதறறதத்ற றகனம் ற்ரதரது றதரகரகன
ரட்டத்துடன் றர்ரக ரலறரக இகக்கப்தட்ட றகனறல்
இங்கற தகறநது. இணரல் தொல்கனத்லவு ரட்டத்றன்
தன்கண உற்தத்றரபர்கள் தததம் சறத்க றர்ரரக்கற
த்ள்பணர். இற்கரண எத ரற்த டடிக்கக அசறரகும்.
ஆகர,
தகப
அகச்சர்
அர்கள்
இகணக்
கதத்றதனடுத்து, கடந் கரனத்றல் இதந் ட ரகரத்துக்
குரற றர்ரகக் கட்டகப்கதப் ரத ரண்டும் ன்தக
ரன் இங்கு லித்தத்துதுடன், தங்கு அதறறதத்றறல்
அறக அக்ககந தகரண்டிதப்தகறட்டு இந் அகறரன
அதக்கு ன்தகட ன்நறகத்ம் தரரட்டுககபத்ம்
தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன்.
கூட்டுநவு அதறறதத்ற தரடர்தரண சறன றடங்ககபத்ம்
ரன்
இங்கு
தொன்கக்க
றதம்தைகறன்ரநன்.
றக
ரரக்கத்துக்கு அப்தரல், ரசக கங்கபரகர தன
கூட்டுநவு அகப்தைகள் தசற்தடுகறன்நண. தறன்ங்கற
தறரசங்கபறலுள்ப க்கலக்குப் தண்டங்ககப ங்குது
தரடக்கம் றசரறகள் ற்தம் கடற்தநரறனரபர்கலக்கரண
பங்ககப ங்குது கறல் கூட்டுநவு அகப்தைகரப
தரறற்தட்டு தகறன்நண. தறன்ங்கற தறரசங்கபறலுள்ப
க்கபறன் ன்கக்கரக இவ்ரத தரறற்தட்டுதம்ரதரது
அற்தக்கு ட்டதொம் ற்தடுகறன்நது. இகணச் சலர்தசய்ற்கு
ஊக்குறப்தைகள்
றகவும்
அசறரக
இதக்கறன்நண.
தொக்கறரக
ரதரர்
கடததற்ந
தறரசங்கபறரன
அசரங்கத்றன் உறககப - றரப் ததரதட்ககப ங்கற அந் க்ககபப் தரதுகரத்து கூட்டுநவுச் சங்கங்கரப!
ரலும்,
அணர்த்
கரனங்கபறன்ரதரது
க்கலக்கரண
உறககப ங்குறலும் அர்கலக்குத் துகறற்தறலும்
கூட்டுநவு அகப்தைகரப தொன்றற்கறன்நண. ணர, ரம்
கூட்டுநவு
அகப்தைககப
ப்தடிரது
ரதறர
ஆகரண்டித்ள்பது.
இன்த து சூலில் சறத உற்தத்றரபர்கபறன் தரகக
அறகரறத்துள்பது. அர்ககபத்ம் ரம் ஊக்குறக்கரண்டி
த்ள்பது. அப்ரதரதுரன் அர்கள் ரலும் உற்சரகத்ரரடு
உற்தத்றறல் ஈடுதடுர். இப்ரதரது அர்கபறன் உற்தத்றப்
ததரதட்கலக்கரண
சந்கக்
ரகரரறக்கக
தனரகற
தணரல், அக ரம் அர்கலடன் தரடர்தைதடுத்துது
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அசறரகும். தணணறல் அர்கள் சந்க ரய்ப்தைககபர
றர்தரர்த்றதக்கறநரர்கள். இக ரம் தைரறந்துதகரண்டு
டடிக்கக
டுக்கரண்டுதன்த
ரகட்டு,
றகட
தததகறன்ரநன். ன்நற.

බහඳතිසුරභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

The next speaker is the Hon. Ravi Karunanayake.
Before that, Mr. Deputy Chairman of Committees will
now take the Chair.
අනුරරු නිශඹෝජ3 ථහනහඹුරභහ මරහනශඹන් ඉත්
වුශඹන්, නිශඹෝජ3 හය බහඳතිසුරභහ මුරහනහරඪ විඹ.
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனர, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

[4.41 p.m.]
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Mr. Deputy Chairman, I am happy to speak when the
Votes on many Ministries are being taken up for
Discussion today. I would like to concentrate on some of
the Ministries that I basically have a hands-on
knowledge.
Let me start off with the Ministry of Civil Aviation. I
am sure this is a Ministry that can do a lot for the country.
At this particular moment, it is going through turbulent
times. Each CEO who comes from this institution tells a
different story. At the end of the day, the main agenda of
the Government is distorted by wrong officials who are
there. Look at SriLankan Airlines, its loss is Rs. 19
billion. Look at Mihin Lanka, its loss is Rs. 2 billion.
You look at the transport sector. If I go further, the loss
of the SLTB is Rs. 6 billion, the loss of the Department of
Railways is Rs. 7 billion. So, there is a major problem in
the transport sector.
We have to confine ourselves to civil aviation now.
This is an important subject for us. It may not be that you
are going to make profit all the time. We are quite
conscious of that. As Members of the Opposition, we
have to ensure that fraud is reduced, the best intention of
the Government is exposed and the benefit accrues to the
people. At this particular moment, you have an excuse
that you cannot make profit because of fuel problem. This
is absolutely nonsense because other airlines in Asia are
making money. But, I think it is necessary for us whether we are in the Opposition or in the Government to have a national carrier. There is no question. But, does
that national carrier need to take the money of the
taxpayers unwantedly? You have overstaffing; you have
wrong route sectors been utilized; you have wrong
decisions been taken and it is under-capitalized.
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The first thing you have got to do is to ensure that you
get the correct capital base for the two Airlines.
SriLankan Airlines is under-capitalized. As a result, you
are giving them a herculean task by not giving them the
necessary tools to perform. So, the first thing you have
got to do is to ensure that they are properly capitalized.
Mihin Lanka is a waste of time. I told that to my
Friend, the Hon. Sajin De Vass Gunawardena the other
day but he did not listen. He thought that this was an
airline that could be run easily. His intention may have
been good.
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

I should say that it is definitely not a waste of time.
You can see that when you take the figures. The rates are
actually low. But, I accept the fact that it is undercapitalized.
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I would say that at this particular moment this Airline
has got a loss of Rs. 10 billion with 117,000 people
flying. I would have been happy if you said, “You can
go to Bodhgaya and come back in Mihin Air for Rs.
10,000”. Then, you would have made more money. So,
the intention there is different. You initially mentioned
that this Airline is for the downtrodden people who
cannot afford to fly. But, that is not what your CEO and
Chairman is saying. I appreciate their version rather than
your version, because they have to stay alive. You cannot
afford to basically go on a voyage of discovery with no
capital saying it is subsidized. They have turned that
approach into the correct way. They have been looking at
route sectors that are profitable and they are trying to
maximize that. You must concentrate on that. But, I
believe that these two must be amalgamated rather than
wasting your time on taking another airline as well.
Those are choices that can be told to you. It is your
decision. But remember, the Government spends Rs. 13
billion for 13 lakhs of Government servants and your one
institution has lost Rs. 19 billion for whose benefit? This
is the stark reality that you are faceed with.
Look at the areas of cargo. It is underutilized. This is
a hub that you can utilize. Cargo is an area where you
can earn 14 or 15 per cent of revenue. At the moment you
have only 8, 9 or 10 per cent of revenue. These are the
areas that you have got to utilize.
India is a monster before us. But, we are the right
country which can take advantage of the big neighbour
that is near us. So, those are the areas that you should
concentrate. You are wasting time by putting another
airport in Mattala. That is your choice. If you are paying
money for it, there is no problem. But you are taking
innocent taxpayers' money and doing that. You had one
expedition on the Hambantota Port.
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රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

In 2001, you were trying to do the same thing in
Monaragala.
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

That is different. - [Interruption.] Here in this case,
you are going to have the airport in the same climatic
condition. If you have established it in another climatic
condition and then if the weather pattern is bad here, you
have an option that you can go to another area. That is
the difference. You can have airports in every city you
like. But, at the end of the day, there will be a critical
mass to carry. That is the difference. The Hambantota
Port is what we also planned for but what we decided was
that it would be only a deep-sea port for dry-docking and
not to build up port there by spending Rs. 6 billion a year
on capital amortization because the Colombo Port has to
bear it. But, today you have a Port there and only 24
ships have come there within 24 months. Is that what
you want to do? To duplicate your capital resources? No.
The Mattala Airport maybe a step in the right
direction for the future, but what are you trying to gain
out of that? If you try to develop Mattala Airport at the
expense of the Bandaranaike International Airport, that
will be a folly. I am informed today that the runway
there is damaged. You must get it repaired. We had a
plan to develop the Katunayake International Airport for
a better tomorrow by having two runways. So, acquire
the 600-acre land that is there. You can take the Air Force
Base to Mattala. If you do not want to take it to Mattala,
Koggala or to Ratmalana, ensure that you free the land
there and develop it for the second runway. It is not a
duplication of assets. It is worthwhile and you do that.
Before that, ensure that the runway is built up. Before too
long, you might find that the tarmac is having a problem
and that will be a serious issue. So, ensure that these vital
matters are looked into.
The next matter that we have got to look at is the
excess staff there. Ensure that they are entrusted with
proper work. This morning, while answering an Oral
Question, you stated that you still have 160 foreign
pilots. So, ensure you localize that. You are a party that is
talking everyday about it. ශම් ජහතිසත්ඹ ළන ථහ
යනහ. නමුත් ශම් flightsර pilotsරහ ලශඹන්
විශේශිඹන් ශඹොදරහ තිසශඵනහ. රුණහයරහ පුළුන්
තයම් ඒ ශ්රීය රහවකීඹ යන්න. එතශොට අඩුශන් ශවීම්
යන්නත් පුළුන්, ශවො ප්රාතිසපරඹකුත් රළශඵනහ. ශම්හ
තභයි ශ යුුර ශේල්. අපි ශම් විඳක්ශඹන් කිඹන්ශන්,
ඔඵුරභන්රහටත්, යටටත් ශවො ශේල්. ශම් ම්ඵන්ධශඹන්
ථහ යන්න භහ ළඩි ශේරහක් හරඹ මිඩවගු යන්ශන්
නළවළ.
Your newspaper, the “Daily News” of 3rd December,
2012 states, I quote:
“HIA ready for „take off‟ ”
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ]

Take off but do not have a crash land. You must have
the particular people - the critical mass - who are
required. You cannot get airlines coming here unless you
operate it properly. Otherwise, you will have a slot which
is not properly utilized. You are trying to utilize flight
landing every 14 minutes at the Katunayake International
Airport. You can have five times more of that happening
in Katunayake. So, develop it and ensure that the spillover goes to Mattala. Now, in any case, you have
embarked on developing Mattala. But, please ensure that
your first and foremost issue is to develop the area on
which you can concentrate. Like what has been done for
shipping in the Colombo Port, the Katunayake
International Airport should be for aviation. But, do not
stop at that point. Also develop domestic tourism in all
those areas like Weerawila, Koggala, Jaffna, Trincomalee
and Batticaloa. Batticaloa is an area which is absolutely
good for tourism and you are supposed to spend Rs. 900
billion for that. But, ensure that it is well spent. There is
no point in spending Rs. 900 billion only for the
ornamental factor in Batticaloa.
Then, Sir, I must pay tribute to Helitours because they
are doing a yeoman service for the domestic tourism in
Sri Lanka. That is an area where the SriLankan Airlines
should really concentrate on and I do not think that the Sri
Lanka Air Force is doing any commercial activities. So,
this is an area where the SriLankan Airlines should be
having subsidiaries to work on and also they should break
the monopoly of ground handling because it lies in the
hands of the SriLankan Airlines. So, it is something that
you basically need to make competitive. Do not maintain
the monopoly status because then you will be able to
extract money only from the airline that is there. Ensure
that you have competition and it can be among
Government-owned institutions, but ensure that you have
a healthy competition.
Today, considering the budget carrier and other
airlines such as SpiceJet, Air Arabia, Tiger Airways et
cetera, we find that the cost for running an airline in
Colombo is very expensive. For example, to run an airline
in Colombo, we have to spend US Dollars 2,500 as
opposed to US Dollars 600 in India. As a result, we have
less airlines coming into Colombo. So, As the Minister of
Civil Aviation, you should be able to promote more
airlines to come in. More airlines coming in means more
tourism, more tourism means more revenue coming into
the country and that should be the objective. That will
also help the Hon. Basil Rajapaksa who is also keen to
promote tourism.
Ensure that you basically have an overall picture. Hon.
Minister, ensure that you push them and bring more
airlines into this country. More airlines will be more
helpful for you. There is no point in building up hotels if
the airlines do not bring tourists into this country. That is
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what should be basically done. I think I should not take
any more time to speak about matters relating to civil
aviation because I would like to contribute some more
views on other areas too.
The appointment of Senior Ministers is a matter
which I feel absolutely sorry for because it is a waste of
money, a waste of resources and a waste of knowledge
and they come only at the last moment just to help only
the firefighter issues. This is a waste of time. On the other
hand, you have about 60 Ministries which are nonproductive or counterproductive and again it is a waste of
taxpayers‟ money. So, these are areas which should be
done away with. Ensure that you either give them a job or
they are kept out of it. Do not just waste time. Bringing in
these type of things is a waste of taxpayers‟ money.
Then, if you take Telecom, I think this is an area
where you have a lot of potential. You have gone to such
an extent to have "telecom" in one Ministry, “postal
services” in another and “satellites” in some other
Ministry. There is no coordination, consistency or
coherence among them. You have a good Secretary, Mr.
Hemasiri Fernando to help you. But, the important thing
is the problem of overstaffing. You have too much staff
for too little activities. Try to have courier services
because the best network is there in the Department of
Posts. So, ensure that you create a courier service which
will be helpful, healthy and be able to bring some money
because this is an institution which is losing money badly
at this particular moment.
So, I guess that these are areas which you have to look
into in order to ensure that increased commercial
activities are carried out.
ඒ හශපභ පරදහයීතහ ප්රාර්ධනඹ ළන රු ඇභතිසුරභන්රහ
ථහ යනහ. ශභොනහද ශරහ තිසශඵන්ශන්? යජශේ ආඹතනර
ළඩ යන අඹ නිර ඇඳුම් ඇශන ඇවිල්රහ ශඵෝඩ් රෆලි
උසනහ ඊශේ අඳ දළක්හ. ශම්හයින්ද පරදහයීතහ ළඩි යන්න
පුළුන් න්ශන්? පරදහයීතහ ළඩි යන්න ශභළනි අභහත3හවල
ඇතිස යරහ, ශේලඳහරන අයමුු ඇතිස ශම් හශප ශේල් කිරීභ
ුරිතන් යශට් ආර්ථිඹ තත් ඵළෑරරුම් තත්ත්ඹට ඹනහ. ඊට
ළඩිඹ ශවොයි, ශනභ hit squad එක් තිසඹහ ත්තහ නම් ඕහ
යන්න. අභහත3හවල ශඟට ගිහිල්රහ ළඩ යන අඹ ඵසලින්
ශනළල්රහ ශභශවේ ඵසරහ ඔක්ශෝභ වීඩිශඹෝ ය
තිසශඵන්ශන්. ශම්හ යරහ යශට් ආර්ථිඹ විහිළු තත්ත්ඹට
ශශනන්න එඳහ. තභන්ශප ශේලඳහරන අයමුු ඉසට ය න්න
යන්න ශනත් ශේල් තිසශඵනහ. ළඩ යන යජශේ
ශේඹන් ශනළල්රහ ඒ ශොල්රන්ශප ටිනහ හරඹ නහසතිස
යන්ශන් නළතිස ටයුුර යන්න ඕනෆඹ කිඹන එ ශම්
අසථහශේදී භහ භතක් යන්න ළභළතිසයි.
ඒ හශපභ තභයි mass media. This is an area which is of
great concern. In a democratic country, you must have a
free, vibrant media and it needs principles that are applicable
not only to Government media institutions but also to private
sector institutions. Ensure that those give a fair coverage to
all. Today, the Government media is on a voyage of
discovery. You have on one side, the Government media
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taking undue advantage and emabarking on character
assassination of Government MPs and officials who stand
very firmly on the principles that they believe in. There is an
Impeachment Motion going on. You have the “Daily News”
going on a voyage of discovery of their own. You have the
“Rupavahini” doing whatever they want. These are
taxpayers‟ money. There are certain things that are done,
which maybe anti-Government, but not anti-national. Just
because there are such actions, it does not mean that the
Government media must misuse those with the freedom
given to them. But, remember one thing. The right of
interpretation of the Constitution remains with the Judiciary.
This is told by no less a person than the Speaker. So, please
ensure that the necessary decorum is maintained when media
goes on. When credibility is built, that helps even the
Government. The Government‟s version told by a credible
Government media will be better accepted than that of a
Government media institution which does not have the
confidence of the people. That is what needs to be done at
this particular moment.
I would like to say that the Ministries we are speaking on
were taken together simply because then, we have more time
to concentrate on the important Ministries. But, that does not
necessarily mean that we demean the Ministries that we have
taken up together and are speaking on. Our MPs have been
allowed to concentrate and speak on the areas that are
covered by those Ministries and give ideas on many a matter.

Then, let me take another area which is of great
concern today. The cost of living is very high; it is not
easy to bear. As a former Minister of Trade, I know that
the Hon. Johnston Fernando is having a hard time
concentrating on reducing the cost of living. His job
should be not only reducing the cost of living, but also
increasing the income capacity. That is what makes you
go forward. First, let me wish you a very happy birthday,
Hon. Johnston Fernando. The young and energetic
Minister should be able to focus his full attention on how
to ensure that we have a competitive trade free from a
monopolistic environment and also that Government
regulations are free for everybody.
රු ඇභතිසුරභනි, ශශශ අභහත3හවලඹ ළන භභ
හභහන3ශඹන් ථහ යන්ශන් නළවළ.
ශභොද, ශශශ
අභහත3හවලඹ කිඹන්ශන් ශරශවසි ඳවසු හර්ඹ බහයඹක් තිසශඵන
අභහත3හවලඹක් ශනොශයි. වී අශශවි භණ්ඩරඹ ඔඵුරභහශප ඹටශත්
තිසශඵනහ කිඹන එ භහ අද උශේ ශඳොදු 3හඳහය පිිතඵ හය
බහට ගිඹ අසථහශේ තභයි දළන ත්ශත්. රුණහය, ඒ මුදල්
ශන් යරහ වතිස මිරක් නිඹභ යන්න. ඔඵුරභහ විතයක්
ශනොශයි, මුදල් ඇභතිසුරභහත් ඳහර්ලිශම්න්ුරට ඇවිල්රහ ථහ
ශ අසථහශේත් ශඵොශවොභ ඕනෆමින් කිේහ, ඒ වහ මුදල්
ශන් ශහ කිඹරහ. රුණහය, සිඹඹට ුරන වතය
ප්රාභහණඹක්ත් න්න පුළුන් විධිඹට විධිභත් ක්රිුඹහක් ඇතිස ශශේ
නළත්නම් ශොවිඹහ ඳහඩු රඵන්න ඳටන් ත්තහභ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් තිසශඵන උනන්දු අඩු ශරහ, ශොවිතළන යරහ
ළඩක් නළවළ කිඹන භතඹට එන්න ඉඩ තිසශඵනහ. ඉතිසන්
ඔඵුරභහට යන්න තිසශඵන්ශන් සිඹඹට ශද ුරන ප්රාභහණඹක්
අයශන ශොවිඹහ දිරිභත් යරහ ඉදිරිඹට ටයුුර යශන ඹන්න
පුළුන් විධිශේ ළඩ පිිතශශක් ස යන එයි.
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රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, ශනොළම්ඵර් භහශේ 27ළනි දහ
ශඩ්ලි මියර් පුත් ඳශත් "Rice shortage in the next few weeks"
ඹන සියසතරඹ ඹටශත් ඔඵුරභහ quote යරහ, ශම් අසථහශේදී
වී අශශවි භණ්ඩරශේ ශතො තිසශඵන්ශන් ත දස 15ටයි කිඹහ
තිසශඵනහ. ශභළනි ප්රාහල ුරිතන් අර්ථ ථනඹ න්ශන් මිර ළඩි
ශන්න ඳටන් න්නහ කිඹන එයි. ඔඵුරභහ ශම් අසථහශේදී
අඳට දළනුත් යන්න -ශවිතදයවු යන්න- උත්හරී
තත්ත්ඹක් තිසශඵන අසථහ ශම් වී මිර අඩු යශන
ඳහරිශබෝගිඹහ ආයක්හ යශන, හධහයණ මිරක් ශනොශහපු
ඒ ශොවිඹහත් ආයක්හ යශන ටයුුර යශන ඹන්ශන්
ශොශවොභද කිඹන එ ළන. ඉතිසන් ශම් අසථහශේදී ඒ මුදල්
ඳහවිච්ික යන්න අල3 න්ශන් ශොවිඹහ දිරිභත් කිරීභ හශපභ
ඳහරිශබෝගිඹහ ආයක්ෂcහ කිරීභටත්ඹ කිඹන එ භහ ශම් අසථහශේ
භතක් යන්න ළභළතිසයි.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අඳ ශම් අසථහ න විට අඹ
ළඹ හය බහශේ ටයුුර අන් යරහ තිසශඵන්ශන්.
ඔඵුරභන්රහශප ඔඹ ඉන්න රු භන්ත්රීදරු ශදශදශනක්,
ුරන්ශදශනක් තභයි අවුරුදු ඳවට විතය ලින් ආණ්ඩු ශනස
වුු අසථහශේදී ශජඹයහජ් ප්රානහන්දුපුල්ශල් ඇභතිසුරභහ ඉදිරිඹට
ගිහිල්රහ ශතො ළන කිේශේ. රු ජත් පුසඳකුභහය ඇභතිසුරභහ,
රු භහින්ද අභයවීය ඇභතිසුරභහ තභයි එදහ ගිහිල්රහ කිේශේ. අද
ශභොන හශප තත්ත්ඹක්ද ඇතිස ශරහ තිසශඵන්ශන්? අද රක්
ශතොශේ ගිුම් අවුරුදු ඳවට ඳහර්ලිශම්න්ුරට ඉදිරිඳත් යරහ
නළතිස විණහධිඳතිසට උත්තය ශදන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇතිස
ශරහ තිසශඵන්ශන්. ඔඵුරභන්රහ දන්නහ එතළනින් ආශේ
ශභොක්ද කිඹරහ. ඔඵුරභන්රහට ශනභ විශලේ යප්රාහදඹක්
නළවළ. යශට් ජනහධිඳතිස මුදල් ඇභතිස ලශඹන්, ශභන්න ශම් හශප
ඵදු ප්රාතිසඳත්තිසඹක් තිසශඵනහ කිඹරහ කිේහභ ඒ ඵදු ප්රාතිසඳත්තිසඹ
ඔඵුරභන්රහශප -[ඵහධහ කිරීම්] රුණහය, ඔඵුරභන්රහශප
අසථහශේදී රුු ඉදිරිඳත් යන්න. ඔඵුරභන්රහ චරිත කහතනඹ
යනහශන්. ඔඵුරභන්රහ ශොශවොභත් චරිත කහතනඹ යන්න
ඉන්න භන්ත්රීදරු. [ඵහධහ කිරීම්] ශභුරභහ ශදොමයඹ උඩට
ගිහිල්රහ ථහ ශහ නම් තභයි ළඩිඹ ශවො. ඒ තභයි එුරභහශප
දක්තහ. මුදල් ඇභතිස- [ඵහධහ කිරීම්] භභද ළහුශේ?
ඔඵුරභන්රහශප ආණ්ඩුශේ ශජඹයහජ් ප්රානහන්දුපුල්ශල් ඇභතිසුරභහ
තභයි ළහුශේ. නිම් ශනොදන්නහ -[ඵහධහ කිරීම්] අය ශදොමයඹ
උඩ ගිහිල්රහ හිටිඹහ නම් යටටත් ශවොයි. අවුරුදු ඳවක්
විණහධිඳතිසට ගිුම් හර්තහ ඉදිරිඳත් යරහ නළතිස රක් ශතො
ළනයි ශම් ථහ යන්ශන්. ඔඵුරභන්රහ දත්ත ඉදිරිඳත් යරහ
තිසශඵනහ මිලිඹන 78 රහබඹක් තිසශඵනහ කිඹරහ. භහ
අභිශඹෝහරී
අවනහ
එශවනම්
ශේශීඹ
ආදහඹම්
ශදඳහර්තශම්න්ුරට මිලිඹන 40 ඵදු ශහ තිසශඵනහද කිඹරහ.
ඵදු ශහ නළත්නම් ශභොන හශප ආඹතනඹක් ළනද ශම් ථහ
යන්ශන්?
එදහ යජශේ ආඹතන ල්ලි ශරහ, ඵදු ශරහ තභයි
ශඳන්වශේ. එදහ ශතො නළතිස ශශේ චන්ද්රිාහ කුභහයුරව රුපිඹල්
3.50ට ඳහන් ශදන්න ගිහිල්රහයි. රුපිඹල් 3.50ට ඳහන් ශදන්න
ගිහිල්රහ ප්රී භහ ආඹතනඹ ල්ලිරට විකුණරහ තභයි ඒ හශප
තත්ත්ඹක් ඇතිස ශශේ. අපි ශම් බහශේ ථහ යන්ශන්
ඔඵුරභන්රහ ළදි ඵණ ථහ යන එට බශේ ශනොශයි. අපි
ශභතළනට එන්ශන් - [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵුරභන්රහශප ථහ ළන
අඳට ප්රාලසනඹක් නළවළ. ඔඵුරභහ

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

න්න දක්ඹකු කිඹන එ අපි දන්නහ. අපි ශම් ථහ
යන්ශන් මීඹන් දිේ, භකුු දළල් ඵළඳුු ආඹතනඹක් ළනයි.
එදහ අපි තයහරි තත්ත්ඹක් ඇතිස ශහ. එදහ ශජොන්සටන්
ප්රානහන්දු ඇභතිසුරභහ අශේ ආණ්ඩුශේ සිටිඹහ. රක්සභන් ශශනවියත්න
ඇභතිසුරභහ අශේ ආණ්ඩුශේ සිටිඹහ. අපි රක් ශතො අරවහය

2571

ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ]
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රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

තය යන්න පුළුන් තත්ත්ඹට ඳත් ශහ. ශඳොදු 3හඳහය
පිිතඵ හය බහ ඉදිරිශේ භහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ථහ ශහ.
ආඹතන 200කින් ජීන විඹදභ අඩු යන්න පුළුන් නම් වළභ
නයඹටභ ගිහින් ආඹතන 5ක්, 6ක් අරින්නශෝ. ශභොන ජීන
විඹදභද? ළඩ යන්න පුළුන්, ළදත් ඇභතිසයඹහශන් භහ
අවනහ, රක් ශතො බහඳතිසුරභහ ඔඵුරභහට  කිඹනහද
කිඹරහ. ඔහු ශනභ භනයි ඹන්ශන්. අදහශ ක්ශේත්රාඹ
ශනොදන්නහ පුේරඹන් ශඹදවීශභන් ශම් තභයි සිේධ න්ශන්. ඒ
අදින්න තිසශඵන ඳස ටි වරිඹට ඇේදහ නම් ශතොත් ශබ්ශයනහ.
ඒ හශප අඹ තභයි අද ශම් රු බහශේ ඉ ශන ළදි ඵණ
කිඹන්ශන්. ඔඵුරභහ ඹටශත් තිසශඵන ශභභ ආඹතනශේ බහඳතිස
ඔඵුරභහට  කිඹනහද? ශභන්න ශම් තභයි ශරහ තිසශඵන්ශන්.
ඔඵුරභන්රහ

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

හ යරහ ඒහයින් ජීත් න භනු3යින් ලශඹන් තභයි
අඳ දළනුත් න්ශන්. භහ ශම් රු බහශේ ශම් ඇභතිසුරභහශන්
අභිශඹෝහත්භ අවනහ, ඵදු ශහ තිසශඵනහද, ඵදු ශන්ශන්
නළත්නම් EPF, ETF ශහ තිසශඵනහද කිඹරහ. ඒහ ශහ
නළත්නම් -

රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Sajin De Vass Gunawardena. What is your
point of Order?
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

This Hon. Member of the Opposition made a
derogatory statement about another Hon. Member
violating the Standing Orders and I kindly ask you to
expunge that from the Hansard.
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

If there is anything against the Standing Orders, it will
be expunged from the Hansard.
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, this is how they defend. I did not mention a name.
If the cap fits, the relevant person can put it on. [Interruption.] I did not mention a name; I never
mentioned a name. People who went up the cranes are the
ones about whom I am talking. If you want, I can give the
name also. But, I did not put that hat on to anybody. That
is the difference. So, all I am basically saying is -

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Hon. Member, as an experienced Member of this
House, I think you have to නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Ravi Karunayake, you have two more minutes.
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

What are you expecting me to do? Respect a person
who does not deserve respect? I will respect the Minister
of Co-operatives and Internal Trade who is a person who
basically works. On that particular basis, all I want to say
is, if profit is there - Now get ready; give them time to
character assassinate. That is not a problem. But, I want
my 25 minutes. - [Interruption.] How can it be two more
minutes?
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

You started at 4.40 p.m. You have to finish by 5.05 p.m.
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I can speak till 5.11 p.m.
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

No, you started at 4.40 p.m. It is recorded.
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

What to do? We get censored everywhere. Please give
me three minutes.
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Impossible.
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

So, you are very eager to see the other side of the
coin. That I can see. All I want to say Hon. Minister is,
ensure that these people are accountable to you, do not
allow them to run the institution as if they have dictatorial
rights. Your leaders are doing one way, your institutional
heads are doing another way, but that is not the way to
run institutions. You must have Government regulations
complied with; audit must be carried out.
The Finance Minister of this country says that there
will be a tax of 12.5 per cent imposed on any company
that has a turnover in excess of Rs. 500 million for a
quarter. So, if that is the case, ensure that they comply
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with that or exempt them. I recommend that you speak to
the Finance Minister, His Excellency the President, and
get that tax of 12.5 per cent taken away. It is not only
Sathosa. You have cheaper rates at Arpico, you have
cheaper rates at Food City. You yourself know that. You
have appointed some good directors, Mr. Krishantha
Kapuwatte is one of them, and ensure that they have a
right to run that place. If you want a clean administration,
that is what you have got to do. Just because your right
hand Members resort to character assassination after this,
it does not mean that Sathosa will be revived. The
wholesale business was closed up five years ago. We
reinvigorated that. We recapitalized it and put it on a
competitive basis. Today that is non-existent. You should
be able to correct yourself and ensure that the Chairman
reports to you on a monthly basis. Having no audit for
five years is something which is disgraceful.
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, please wind up now.
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

If I have started at 4.40 p.m, and I have 25 minutes, I
have another three more minutes.
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

How did you calculate? Hon. Yogarajan, how many
minutes are you giving him?
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

What is your point of Order?
රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, this is the problem the Chair faces. ශතො හපු
එක්ශනහ තභයි ශම් ථහ යන්ශන්. ඒ පිිතඵ ශොමිභක්
තිසඹන්න. ශතො නළතිස ශහ. ශෝ, රලිත් රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අශන්, දළන් සුභහනඹට ඉසයශරහ ශම් මරහනශේ
ශෞයඹ හපු භනුසඹහ ඕහද ථහ යන්ශන්?

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I will take three, four minutes.
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Okay, Hon. Karunanayake, you carry on.
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

On that particular basis, all I want to say is, ensure
that you have a commercial establishment that is running.
I have opened a can of worms. Hon. Minister, if you want
to have an institution that is running clean and able to
serve the people of this country, ensure that you guide it
properly. Do not let
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

who are behind you to get up like a jack-in-the-box
and talk without substance to ruin this.
All I basically say is, ensure that you work on a more
competitive basis where tender procedures are followed,
audits are complied with and you have a board of
directors that is responsible for you. The Chairman is
going in one direction and the board of directors is going
in another. I took up the challenge and with your help we
reinvigorated Sathosa. You know how it went on. Today
what a mess it is in! Its actual loss is not reflected. This is
how you waste the taxpayers‟ money. So, all what I want
you to do at this particular moment is to get our help to
fight the economic monster. Inflation is galloping at the
rate of 10 per cent in disguise. Ensure that you give the
people what they deserve, a better living standard, a more
quality-oriented living standard. Even the price of milk
powder is going up. I know it is difficult for you but your
concentration should be on increased competition. There
is no point in trying to reduce prices when prices in the
world market are going up. But, if you are able to face the
competition, I am sure you will be able to do justice to
the consumers of this country. That is all I wanted to
speak on the area of trade.
Hon. Minister, I request you to look into the functions
of the Paddy Marketing Board because that is an
institution coming under you purview. Domestic
production should be bought by them since these are
institutions that should be utilized to gainfully buy what
is produced. Today the private sector is giving a better
price to the farmers than the Government sector. So, what
you should do is to compete with the private sector. You
have companies like Cargills -

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(The Deputy Chairman)

(The Deputy Chairman)

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

Hon. Yogarajan, how many minutes can you give
him?
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(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

Hon. Ravi Karunanayake, you have utilized your
extra three minutes. Please wind up now.
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
Do you want me to wind up my speech?
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

I do not mind if you have been given five minutes.
Hon. Yogarajan, he is asking for five minutes from your
time. Is it okay by you?
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

It is okay. Three minutes is enough.
නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Then, wind up your speech. Three minutes is over
now.
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Since time is a problem, I will conclude. Before that,
all I want to tell the Hon. Minister is that instead of
heckling without knowing what you all are doing - you all
have ruined the economy.- ensure that you listen to the
point of view of the Opposition.- [Interruption.]
Substanceless people are running this country and the
country has economically fallen into a perilous situation
and the innocent and poor taxpayers are made to pay the
price.
[අ.බහ. 5.08]
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (ශඳොල් වර්ධන වහ
ජනතහ ුර වර්ධන අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர - தங்கு அதறறதத்ற,
க்கள் ரரட்ட அதறறதத்ற அகச்சர்)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of
Coconut Development and Janata Estate Development)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, රු යවි රුණහනහඹ
භන්ත්රීදුරභහ අවපු ප්රාලසනරට පිිතුරරු ශදන්නට අල3 නිහ භහ
සදහනම් ය ශන ආ ථහ වළන්හඩ් හර්තහට ඇුරශත් යන
ශර මුලින්භ ඉල්රහ සිටිනහ. භහ එඹ බහත* යනහ.
එුරභහ අවපු ප්රාලසනරට පිිතුරරු ශදන්න භහ ශභඹ අසථහක්
ය න්නහ. ශතො ආඹතනඹ ඳළඹ 24භ ඇයරහ, ශතො
ආඹතනඹ සීනි කිශරෝ ශදක් විකුණන භට්ටභට ශනළල්රහ,
ශතො ආඹතනඹ ඵවශොශරොත් යරහ, ශතො ආඹතනඹ
විකුණරහ, භවජන ඵළවකුශන් ණඹට මුදල් අය ශන ඒ
ආඹතනරට දීරහ

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

මිනිසසු ථහ ශ ශරහ, ශතො ආඹතනශේ ශේඹන්

————————————
* ථහ අහනශේ ඳශ ය ඇත.

* உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது.
* Produced at end of speech.
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ඳන්සිඹ ණනක් ශදොට්ට දභපු ශශනක් ශම් රු බහ ඇභතූ
ශරහ තභයි භහ ථහ යන්ශන්. ඒ ශේඹන් ඳන්සිඹ
ණනට න්දි ශන්න සිේධ වුණහ. රු භහින්ද අභයවීය
ඇභතිසුරභහ ඒ මිටුශේ ඉන්න ශොට හන්තහක් ඇවිල්රහ කිඹරහ
තිසශඵනහ, ශම් න්දිඹ න්න ඊශේ ෑර භහ මිනිශවක් එක් නිදහ
ශන ඉරහයි ආශේ කිඹරහ. ශභන්න ශභශවභයි ශතො විනහල
ශශේ. [ඵහධහ කිරීම්] ශශශ අභහත3හවලඹ ුර ආඹතනඹට
තභන්ශප අඹ ඵහ ශන, තභන්ශප නෆනහට රුපිඹල් 30,000ක්
ඳඩි ශහ ශන, ඒ නෆනහ ඇුරළු තිසස ශදශනක් ඇභතිස හර්ඹ
භණ්ඩරඹට ඵහ ශන ශතො විනහල ශහ. රලිත්
ඇුරරත්මුදලි ශ්රීයභතහණන්ශප සිඹලු ශේභ සයහ හරහ, ශ්රීයභනී
ඇුරරත්මුදලි භළතිසනිඹශප භහර්ශඹන් ජහතිස රළයිසුරශන්
ඳහර්ලිශම්න්ුරට ඇවිල්රහ භවහ ඳම්ශඳෝරි වන ශභොශවොතයි
භට ශම් බහ අභතන්න සිදු ශරහ තිසශඵන්ශන්.
එදහ ඳහඩු වුු ශතො දළන් රුපිඹල් මිලිඹන ණනින් රහබ
රඵනහ. මිර ඳහරනඹක් ය ශනොතිසබුණ අසථහ, මිනිසුන්ට
හධහයණ මිරට සීනි කිශරෝක් න්න, වහල් කිශරෝක් න්න,
භහින්ද ිකන්තනඹ ඹථහර්ථත් යමින් අතිසරු භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිසුරභහ රවහ ශතො ආඹතනඹ ආයම්බ යරහ, අද භක්
භක් හශන් 300ට ආන්න ලහහ ජහරඹක් විතත ය
තිසශඵනහ. ඒ වයවහ ශම් යශට් ශඳොදු භවජනතහට හධහයණ
මිරට බහණ්ඩ රඵහ න්න පුළුන් ආහයඹට ටයුුර ය
තිසශඵනහඹ කිඹන එ භහ භතක් යන්න ළභළතිසයි.
ඒ හශපභ ඊශඟ ර්ඹ වහ රවහ ශතො ආඹතනශේ
ලහහ ජහරඹ ළඩි යන්නත්, ඒ අතයභ ශඵශවත් රඵහ ළනීභ
වහ ඒ ආඹතනර ඔසුල් ඇතිස යරහ ශනොශඹක් ආහයශඹන්
ඒහ ළඩි දියුු යන්නත් අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහශප උඳශදස
අනු ටයුුර ය ශන ඹනහ. ඒ නිහ ශතො හරහ විනහල
ශ වහදඹන්ට රවහ ශතො ළන අද ඊර්3හ ඇතිස ශරහ
තිසශඵනහ; කුවභ ඇතිස ශරහ තිසශඵනහ. අද ශම් බහට ටයි
ශෝට් ඇ ශන ඇවිල්රහ දුේඳත් අහිව ජනතහ ළන
ශඵොරුට ථහ යනහ. එදහ ල්ලි හපු, එදහ නළේ පිටින් ගිරපු
වහදශඹෝ අද ශම් බහට ඇවිල්රහ ශම් ආහයඹට ථහ යන්ශන්
ලිභක් ඇ ශනද, ශෝට් එක් ටයි එක් ඇ ශනද
කිඹරහ භහ ශම් බහශන් විභන්න ළභළතිසයි.
අද වී අශශවි භණ්ඩරඹ ළන ථහ යනහ. ඒ හරශේ වී
අශශවි භණ්ඩරශේ ඵඩහ වික්හ. ඒ හශපභ භවරු ශම් යටට
විශේල විනිභඹ ශනහහ. විනිභඹ ඳහරයඹහට දන්න්ශන්
නළතිස ඒ ශනහ විශේල විනිභඹ ආශේ හශප ගිුම්රටද කිඹන
එ ළන ශම් රු බහට උත්තය ශදන්න කිඹරහ, ඒ ගිුම්ර
අයිතිසහයඹන්ට භහ ශම් අසථහශේ කිඹන්න ළභළතිසයි.
යහජ3 විවිධ නීතිසත වසථහ විනහල යරහ, ශතො
ආඹතනඹ විනහල යරහ, ආර්පිශෝ එත් එක් ම්ඵන්ධ ශරහ
භහම් වදරහ, ඒහයින් ශොමිස කුට්ටි හපු අඹ තභයි අද ශම්
ඉන්ශන්.
අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහශප නහඹත්ශඹන් ඇතිස ශ රවහ
ශතො ආඹතනඹ, ර්තභහන ශශශ ඇභතිසයඹහ න රු
ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු භළතිසුරභහ නිළයදි ශභශවඹන ශොට
හිටපු ඇභතිසරුන්ශප හිතට අභහරුයි.
ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු ඇභතිසුරභහශප උඳන් දිනඹ භයන අද
එුරභහට සුඵ ඳතන්නත් භහ ශභඹ අසථහක් ය න්නහ. එුරභහ
ඉතහභ හර්ථ ඒ ටයුුර ය ශන ඹනහ. රක් ශතො
ආඹතනශේ රහබඹ ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ විතයක් රු නිශඹෝජ3
බහඳතිසුරභනි, රුපිඹල් මිලිඹන 78යි. ඳහඩුට තිසබිරහ හ දළම,
විනහල ශ රුපිඹල් බිලිඹන 17 පිරිළටුභක් හිත ආඹතනඹක්
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ළනයි ථහ යන්ශන්. භඩරපු දිසත්රිගක් ඳහර්ලිශම්න්ුර භන්ත්රීද
අරිඹශන්ත්රාන් භළතිසුරභහ භශප අභහත3හවලඹ ම්ඵන්ධ රුු
කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] එුරභහට ත ඕනෆද?
[ඵහධහ කිරීභක්] නෆනහට රුපිඹල් 30,000ක් ශව එත් කිඹන්නද?
ජුම්භහ ෆ්රීිනහ වුද? ජුම්භහ ෆ්රීිනහ හභහන3 ශඳශත් භත් වුශණ්
නළවළ. ඇඹට රුපිඹල් 30,000ක් ශව එත් කිඹන්නද? Online
ශරොතරැයිඹ ශොශවොභද? ඒ internet lottery එක්. ඒ ළන
කිඹන්න ඕනෆද? [ඵහධහ කිරීභක්] මුන්ඩහ ෆස ළනත් කිඹන්න
ඕනෆද? ශෝ මුන්ඩහ ෆස? [ඵහධහ කිරීභක්] අවුරුදු ශදයි භහ
වතශයන් එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ ශම් භන්ත්රීදුරභන්රහ එුර
ශරහ වදපු ආණ්ඩු, -ජහතිස රළයිසුරශන් ආ වහදශඹක් යඑන්පී
එට අයශන- විනහල ශශත් එුරභහයි කිඹන එ භභ ශම්
බහශේදී කිඹන්න ඕනෆ.
භඩරපු දිසත්රිගක් ඳහර්ලිශම්න්ුර භන්ත්රීද අරිඹශන්ත්රාන්
භළතිසුරභහ ථහ ශහ. එුරභහට භභ කිඹන්න ළභළතිසයි, විවිධ
3හඳතතිස වහ ශඳොල් ඳළශ 133,047ක් ශම් ර්ඹ ුරශ අපි
භඩරපු දිසත්රිගක්ඹට රඵහ දී තිසශඵන ඵ. මුරතිසේ දිසත්රිගක්ඹ
විශලේශඹන්භ ත්රිගකුණහභර දිසත්රිගක්ඹත් එක් ඳහරනඹ න
ආහයඹට ටයුුර යන්න ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. භන්නහයභ
වහ ේනිඹහ එ ප්රාහශේශීඹ හර්ඹහරඹක් වළටිඹට අපි සථහපිත
යන්න ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. ඹහඳනඹ ව කිලිශනොච්ිකඹ
ඳභණයි
ඹහඳනඹ
ප්රාහශේශීඹ
හර්ඹහරශඹන්
ඹන්න
ඵරහශඳොශයොත්ුර න්ශන්. 2010 ර්ශේ ශම් අභහත3හවලඹ බහය
න්නහ අසථහශේ ශඳොල් නිසඳහදනඹ ද රක් 2,317යි. 2011
ර්ඹ න විට ද රක් 2,808 දක්හ ළඩි ශහ. ඒ හශපභ 2012
ර්ශේ ඒ ව3හ මිලිඹන 2,900 දක්හ ළඩි යන්න අපිට
වළකිඹහ රළබුණහ. අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ රුපිඹල් 4,200ක් ව
ශඳොශවොය භල්රක් රු ආර්ථි වර්ධන අභහත3 ඵළසිල්
යහජඳක් භළතිසුරභහශප විශලේ ඉල්ව භක් භත ශඳොල් හ යන
ශොවිඹහට රුපිඹල් 1,200ට රඵහ ශදන්න ටයුුර ශහ. ඒ අනු
නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න වළකිඹහ රළබුු ඵ වන් යන්න
ළභළතිසයි.
ළලිභ ප්රාශේලශේ විශලේශඹන්භ රක් 3ට අධි ශඳොල්
ස ළලිභ විල්ට් ශයෝඹට ශොදුරු වුණහ. වම්ඵන්ශතොට
දිසත්රිගක්ශේත්, හල්ර දිසත්රිගක්ශේත් ඒ ශයෝඹ ඳළතිසයඹහභ
ඳහරනඹ යන්න අපිට වළකිඹහ රළබුු ඵ න්ශතෝශඹන්
ප්රාහල යනහ. හඵනි ශඳොශවොය ශඳොල් හ යන ශොවිඹහට
රඵහ ශදන්න අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ රුපිඹල් මිලිඹන 100
මුදරක් අපිට ශන් ය දුන්නහ. ඒ ම්ඵන්ධ ඉතහභ තතශේදී
වන් යනහ. භහ ශම් අභහත3හවලඹ බහය න්නහ අසථහශේදී
ශඳොල් වර්ධන නිරධහරි හර්ඹ භණ්ඩරඹ වළටිඹට අනුභත ය
තිසබුශණ් 160 ශදනයි. 114 ශදශනකුශප ව3හක් තභයි හිටිශේ.
අද ඒ ව3හ 325 ශදශනක් දක්හ ළඩි යන්න අපිට වළකිඹහ
රළබුණහ. ඒ වහ අනුභතිසඹ රඵහ දුන් ඵ විශලේශඹන්භ වන්
යනහ. ශඳොල් වර්ධන අධිහරිඹ, ශඳොල් ඳර්ශේණ
ආඹතනඹ, ශඳොල් හ කිරීශම් භණ්ඩරඹ, සීභහහිත කුරුණෆර
ළවිලි භහභ, සීභහහිත වරහත ළවිලි භහභ කිඹන සිඹලුභ
ආඹතන නිරධහරින් හර්ඹ භණ්ඩර අනුභත ය න්නත් ඒ
හශපභ ඵහ ළනීශම් ඳටිඳහටිඹට අනුභත ය න්නත් ශම්
හරඹ ුරශ ටයුුර ය ශඳොල් මිර ඳහරනඹ ය හධහයණ මිරට
ශඳොල් රඵහ ශදන්න වළකිඹහ රළබුු ඵත් භහ ුරටින් ප්රාහල
යන්න ළභළතිසයි. විශලේශඹන්භ ශම් කිඹන්න ඕනෆ, ශඳොල් මිර
ඳහරනඹ ශ ඵ. මීට අවුරුදු ශදට ඉසශල්රහ ශඳොල් ඵෆඹක්
අයශන ශම් රු බහට ඇවිත් ථහ ශහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරභනි, ශඳොල් වන්ශන් ශේහරර.
දළන් ශඳොල් ටි උත්තරීතය සථහනරටත් වනහ. ශඳොල් වරහ
ඒ හඳඹ ඒ අඹට ළදිරහ ශඳොල් මිර ළඩි වුශණොත්; අහධහයණඹක්
වුශණොත් ඒට  කි යුුර අඹටත් ඒ හඳඹ දින ඵ ශම්
අසථහශේදී භහ භතක් යන්න ළභළතිසයි.
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ඒ හශපභ භභ නහටු ශනහ, එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ
හිටපු ජහතිස වවිධහඹයශඹක් නිශඹෝජ3 නහඹ තනුරයට
තය යරහ ජිත් ශප්රාේභදහ භවත්භඹහටත් ඳළයදුණ එ ළන. අද
එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹ ළන ඳම්ශඳෝරි වනහ. වම්ඵන්ශතොට
දිසත්රිගක්ශඹන් ආ ජිත් ශප්රාේභදහ
භන්ත්රීදුරභහටත් ජහතිස
වවිධහඹ කිඹහ ඳම්ශඳෝරි වපු මිනිවහ ඳළයදුණහ කිඹන
හයණඹත් විශලේශඹන් භතක් යනහ. එුරභන්රහට ත අවුරුදු
6ක් ඹන ුරරු සථිය ලශඹන්භ දිනන්න ඵළරි ඵ ජිත් ශප්රාේභදහ
භන්ත්රීදුරභහ ඇුරළු ණ්ඩහඹභ ප්රාහල යනහ. ඒ භභත්
පිිතන්නහ.
අජිත් පී. ශඳශර්යහ භන්ත්රීදුරභහත් එඹ පිිතන්නහ ඇතිස කිඹරහ
භභ හිතනහ. ඊශේ ශඳශර්දහ එුරභහ භට කිේහ, "අවුරුදු වඹක්
ඹනන් අඳට හිතන්නත් ඵළවළ, ඊට ඳසු ත හරඹක්
ගිහිල්රහත් හිතන්න ඵළවළ" කිඹරයි. එශවභ නම් හිටපු ජහතිස
වවිධහඹුරභහට ශදවිඹන්ශපභ පිහිටයි කිඹරහ ප්රාහල යමින් භහ
නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ සුරතිසයි.

———————
*බහශම්ඹ භත තඵන රද තහ:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட உக:

* Speech tabled:
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ශනහ. එතශොට ශභහි තිසශඵන ශන ඵරන්න, රු නිශඹෝජ3
බහඳතිසුරභනි. එදහ යන්න ඵළරි වුු ශේ අද අපි යරහ
තිසශඵනහ.

I agree with the Hon. Ravi Karunanayake when he
says that both Airlines are under-capitalized. But, we
have to find solutions for those. That is what we are
doing. Fleets have expanded; throughput has expanded;
cabin factors have expanded and frequencies have
expanded. Hon. Member, may I tell you that the
SriLankan Airlines alone does 205 frequencies a week
and Mihin Air with three aircrafts does 40 frequencies a
week.

[අ.බහ. 5.18]
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, රු භන්ත්රීදුරභන්රහ සිඹලු
ශදනහභ භත තඵහ න්නට ඕනෆ, එදහ ශවොට තිසබුු ශතො
ආඹතනඹ හිටපු භන් හසඳ වුශණ් ශොශවොභද කිඹන එ ළන.
අශේ යජඹට නළතත් ඳටන් න්න සිදු ශරහ තිසබුශණ් හසඳ වුු
ආඹතනඹක්. එතළනින් තභයි අපි ආයම්බ ශශේ. ඒ ආයම්බ යරහ
තභයි අපි අද ශම් විධිඹට ලක්තිසභත් ශොඩ නඟහ ශන ඉදිරිඹට
ඇවිත් තිසශඵන්ශන්.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අපි ගුන් ශේහ ළන ථහ
යනවිට, රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීදුරභහ එුරභහශප ථහශේ දී
ඹම් ඹම් ශවො ශේල් කිේහ. ඒහ අපි පිිතන්නට ඕනෆ. නමුත්
එුරභහට අභත වුු ශදඹකුත් තිසශඵනහ. එුරභහට ඉතිසවහඹ
අභත ශරහ තිසශඵනහ. ඒ ඉතිසවහඹ ළන ශඳොඩ්ඩක් ඵළලුහ
නම්, 1987 දී එට හිටපු ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිසුරභහශප
හරශේ එක්ත් ජහතිස ඳක් ආණ්ඩු ඵරශේ සිටිේදී එඹහර්
රවහ ආඹතනඹ රළබ ඳහඩු රුපිඹල් බිලිඹන 1.8යි. ඒ 1987
ර්ශේ දී, අද ශනොශයි. අද මිහින් රවහ ගුන් ශේශේ ගුන්
ඹහනහ ුරනක් එක් ඳහඩු රුපිඹල් බිලිඹන 2යි. එතශොට එදහ
තිසබුු විනිභඹ අනුඳහතඹයි, අද තිසශඵන විනිභඹ අනුඳහතඹයි -

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

බිලිඹන 19යි.

රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න, භභ එතළනට එන්නම්. ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න.
ඉසීශභන් ඹනශොට, ඹන්නට ඕනෆ තළනට ඹන්නට පුළුන්

If you look at the fuel cost, three years ago the fuel
cost was only 38 per cent of the revenue. Today, that has
gone up to 60 per cent. When you look at regional
airlines and all the other airlines in the world, there is a
certain amount of subsidy provided by the respective
shareholders or governments in order to keep those
airlines profitable. That is something that we have to take
into consideration in terms of finding a permanent
solution for the under-capitalized situation. But, does
that mean that we have to close down these airlines? You
are very well aware of the agreement between Air Lanka
and Emirates. Though I was not in this House at that
time, I used to read in the newspapers how critical you
were of the Agreement that existed between Air Lanka
and the Emirates.
ඔඵුරභහ එදහ කිඹපු ඒහ භවය ශරහට අද ඔඵුරභහට
අභත ශරහ ඇතිස. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි, ඒ ගිවිසුභ නළතිස
යරහ තභයි අපි ශම් ආඳසු යජඹට ඳයහ ත්ශත්. ඔඵුරභහ
කිඹන්ශන්, ශතො ආඹතනඹ ශොම්ඳළනි දවඹට ඳයහ
දුන්නහ හශප ශම් ආඹතනඹත් ඳයහ ශදන්න කිඹරහද? ඒද
ඔඵුරභහ කිඹන්ශන්? එශවභ නළත්නම් ශම් ආඹතනඹ යජඹ
භඟින් තදුයටත් ලක්තිසභත් ඉදිරිඹට ශන ඹන්නට ඕනෆ
කිඹන එද? ඉතිසන් ශභහි තිසශඵන ප්රාහශඹෝගි ප්රාලසන ටි අපි
වරිඹට ශත්රුම් න්නට ඕනෆ. අද උශේ ථහ යපු භවය
භන්ත්රීදරුන් කිේහ, මිහින් රවහ ගුන් ඹහනඹ වනදහයී
ගුන් ඹහනඹක් කිඹරහ. ඒ වනදහයී ගුන් ඹහනඹක්
ශනොශයි ශන්. Low-cost airline එයි, Budget airline
එයි, වන ශදන එයි විලහර ශනක් තිසශඵනහ.
ඉතිසන් මලි ලශඹන් ශභඹ ශත්රුම් න්නට ඕනෆ. එ
ඳළත්තකින් අශේ යටට ඳළමිශණන වචහයඹන්ශප ප්රාභහණඹ
ළඩි ශරහ තිසශඵනහ. ශවට අනිේදහට ඒ ප්රාභහණඹ රක් 10
ඉක්භහ ඹනහ.
Should we not be following the model that Emirates
introduced? Primarily, what should we be doing? We
should be marketing Sri Lanka. That is exactly what we
are doing. If we are marketing Sri Lanka, we need
capacity. Now, Lufthansa has started building up
capacity; British Airways has started. So, all these are
new things that are happening. But, I do agree with the
fact that both airlines must be strengthened in terms of
their capital base and that is something that has to be
addressed. I presume that it will be addressed in the
coming year.
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ]

දළන් තමුන්නහන්ශේ විඹදම් ළන කිේහ. ශරෝශේ තිසශඵන
airlinesර per seat kilometre එ unit cost එ ඵළලුශොත්
අඳ තභයි ශරෝශේ අඩුභ තළන ඉන්ශන්. අඳට ඉසයහින්
ඉන්නහ, Singapore Airlines, Malaysian Airlines, British
Airways, American Airlines, Iberia Airlines, Cathay Pacific.
Our seat kilometre cost is Rs. 6.50.

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ත අවුරුදු එවභහයකින් ශොශවොභද?

solutions are brought about, the situation of the airlines
will not improve. That is a fundamental principle that we
have to accept. That is not because of our management or
because of our Government. If you take over the airline
tomorrow morning, it will be the same thing. You will
probably find ten people and sell it off and say, “we sold
it off”, like you sold Sathosa. ඔඵුරභහට අසථහක්
දුන්ශනොත් ඔඵුරභහ ත ශොම්ඳළනි දවඹක් ශවොඹහ ශන ශම්
විකුණරහ දභයි. වළඵළයි අශේ ප්රාතිසඳත්තිසඹ ඒ ශනොශයි රු
භන්ත්රීදුරභනි.
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

වචහත් නළතිස යරහ දභන්න.

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

ඒට තභයි භභ එන්ශන්. ඔඵුරභහ ශඳොඩ්ඩක් ඉන්නශෝ.
භටත් අසථහක් ශදන්න ථහ යන්න. රු යවි රුණහනහඹ
භන්ත්රීදුරභනි, භභ ඔඵුරභහට අසථහ දුන්නහ ශන්. භභ කිඹනසශන්
ශම්යි.

The point that I am trying to make is, 60 per cent of
the cost of operations today is attributed to the fuel cost.
Can we pass on that entire burden to the passenger? We
cannot do that.
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Are the other airlines doing that?
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

The other airlines are not doing that. If you take the
accounts of Singapore Airlines, if you take the accounts
of Cathay Pacific, if you take the accounts of Emirates,
you will see the amount of equity contribution that they
do every single year in their balance sheets.
Unfortunately, we are not in a position to do so. That is
something that we have to rectify. That, we have to
accept. There is no point in finding fault with the
management of the airline. In fact, the management has
done very well. If you take the recent past, you will see
that the numbers are on the increase with regard to cabin
factors. Another issue that we have is - due to the fact that
the Emirates Agreement was in place - that we have an
ageing fleet. Our A340s will have to be changed. They
can fly for another maximum one-and-a-half-years. ත
අවුරුදු එවභහයකින් ඳසශේ ඔඹ A340 ගුන් ඹහනහ ටි
ක්රිුඹහත්භ යන්න ඵළරි ශනහ. ඉතිසන් අඳට re-fleeting එට
ඹන්න ශනහ. රු භන්ත්රීදුරභනි, When you are looking at it,
you will have to take a holistic view of this whole thing. It
is not a question of employees. What do you want us to
do? Some of these employees- including my brother - has
worked for that institution for 33 years. What do you want
us to do? Kick them out tomorrow morning? Is that what
you want us to do? If you take the statistics of employees
per aircraft, we are far below the norm of the industry.
We have only one problem to sort out. The issue that we
have to sort out is in terms of proper capitalization and in
terms of what we can do with the fuel cost. Until those
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(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

එතළන වචහක් නළවළ ශන්, රු යවි රුණහනහඹ
භන්ත්රීදුරභනි. ශභොක්ද එතළන තිසශඵන වචහ? එශවභ නම් ඒද
ඔඵුරභහ ශතොට ශශේ? ඒද ඔඵුරභහ ශතො හසඳ ශශේ?
ශම් ශනොම්භය ළන තිසශඵන ප්රාලසනඹක්. ඵරන්න, you

mentioned the issue of pilots. Yes, SriLankan Airlines is
recruiting pilots. When pilots come as cadet pilots, they
have to be given training. They have got themselves a
simulator and they are saving a lot of money. Even in
terms of cost, if you see that the overall cost aspect of the
airline - in terms of SriLankan Airlines - it has come
down to more than 32 per cent over the last three-year
period. That is amidst the inflationary period; that is
amidst the depreciation of the rupee that we had to
undergo. Do not forget about all these factors. These are
commercial situations that exist when running a
commercial business. You cannot give political solutions
to a commercial business. That is the nature of the
business.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, අශේ යවි රුණහනහඹ
භන්ත්රීදුරභහ භත්තර ගුන් ශතොටුඳශ ළන ථහ ශහ. භත්තර
ගුන් ශතොටුඳශ-

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, you have one more minute left.
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

I will wind up.
භත්තර ගුන් ශතොටුඳශට ඉතහභ ලක්තිසභත් හජජභඹ
ළරළසභක් තිසශඵනහ. ශම් ටුනහඹ ගුන් ශතොටුඳශ වරහ
භත්තර ගුන් ශතොටුඳශක් අරින්න ඹන භනක් ශනොශයි.
භත්තර Airport එ ළන අඳ ඵරන ශොට ශේනහ ඒ ප්රාශේලශේ
යහඹක් තිසශඵනහ, ඉදිරිඹට නිදවස ශශශ රහඳඹක් එනහ,
duty free area එක් එන ඵ. ශභන්න ශම් දයදර්ශී ක්රිුඹහභහර්
ඹටශත් තභයි ශම් ගුන් ශතොටුඳශත් අඳ එතළනට ළරසුම් ය
තිසශඵන්ශන්. දළන් ඩුඵහයිර Jebal Ali Airport එ ඵරන්න. ඒ
තභයි භත්තරත් න්ශන්. වළඵළයි ශම් වර්ධඹ යරහ develop යරහ- ඉදිරිඹට ඹන්න අඳට ඹම් කිසි හර ඳරිච්ශේදඹක්
අල3 ශනහ.
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අනික් හයණඹ ශම්යි. තමුන්නහන්ශේ වන් ශහ,
ටුනහඹ runway එ ළන. ඒ runway එශක් rehabilitation
එ අල3 ශනහ. ඒ දළනටභත් ශශයනහ. දළනට තිසශඵන
timetablesරට, ඒ aircraftsරට කිසිභ වහනිඹක් ශන්ශන් නළතිස
විධිඹට විටින් විට ඒ අල3 maintenance ශශයනහ. ඒ
ශශයන්ශන් නළත්ශත් නළවළ. ඒ විතයක් ශනොශයි රු යවි
රුණහනහඹ භන්ත්රීදුරභනි, ටුනහඹ Airport එශක් expansion
එත් ශවට අනිේදහ ආයම්බ යනහ. එතශොට ටුනහඹ ගුන්
ශතොටුඳශත් ලක්තිසභත් ශනහ. භත්තරත් ලක්තිසභත් ශනහ.
භවය විට අඳ ඉදිරිඹට තමුන්නහන්ශේශප ආනඹ න
ශෝට්ශට්ත් Airport එක් දභන්න පුළුන්. ඒ කිඹන්න ඵළවළ.
ඒ ඒ industry එ ඹන විධිඹටයි න්ශන්. රු නිශඹෝජ3
බහඳතිසුරභනි, භභ ථහ අන් යනහ. අහන ලශඹන්
අශේ රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීදුරභහශන් භභ එ ශදඹයි
ඉල්රන්ශන්. ඔඵුරභහ ඊර්3හශන්, වයශඹන්, ශක්රනෝධශඹන්
ථහ යන්න එඳහ. ශම් ශන ශේල් වරිඹට, ඒ විධිඹට කිඹන්න.
ඔඵුරභහ ශවො comment එක් ශහ. ඒට භභ ුරටු ශනහ. ඒ
හශපභ අඳ යන ශවො ළඩත් ඒ විධිඹටභ කිඹන්න, "ශභන්න
ශම් ශවොයි" කිඹරහ. එශවභ කිේශොත් තභයි තමුන්නහන්ශේ
කිඹන එශන් අඳටත් ප්රාශඹෝජනඹක් න්න පුළුන් කිඹන
හයණඹ භතක් යමින්, රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භට
ශරහ රඵහ දුන්නහට ඔඵුරභහට සුරතිසන්ත ශමින් භශප ථහ
අන් යනහ.

[5.28 p.m.]
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Mr. Deputy Chairman. I am glad to speak soon after
the Hon. Sajin De Vass Gunawardena. He stated in this
House just now that there is a seat kilometre cost for the
airline. The Hon. Sajin De Vass Gunawardena was the
first CEO of Mihin Air. When he started, he introduced
flights to Trichy. It was the only airline competing with
SriLankan Airlines, which was charging up to Rs. 26,000
to Trichy. You offered that at Rs. 13,000. Today you have
increased it to Rs. 21,000. I thought you were the proxy
Minister of Foreign Affairs. But, you seem to be the
proxy Minister of Civil Aviation too. Poor Hon.
Priyankara Jayaratna is the Minister. You seem to be the
proxy Minister of Civil Aviation too - [Interruption.]
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ
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රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Hon. Yogarajan, I am sorry to say that you are
displaying your knowledge of the aviation industry in
public today. - [Interruption.] I am very sorry to say [Interruption.]
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

I am talking of passengers - [Interruption.]
රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ரண்தைறகு ரசறநற ஜரசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Give him the answer.- [Interruption.]
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

I will tell you.- [Interruption.] I will answer. රු
දඹහසිරි ජඹශේය භන්ත්රීදුරභහ, රඵර ශන්ශන් නළුර ඉන්න
ශෝ.
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

You tell me why do you want to exploit those who are
going to Trichy? You give a concessionary rate of Rs.10
per seat kilometre to a flight to London. Give the answer.
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

The cost per available seat kilometre is determined by
many things. - [Interruption.] It is determined by the cost
of the sector, cabin factor that is utilized and the period of
flight - [Interruption.]
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

But, when you start a budget airline, that is to help the
people.

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Why do you not look after the estate workers? [Interruption.]
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Let me explain to you. - [Interruption.] You asked me
a question. - [Interruption.]

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

I am talking about my people. - [Interruption.] Please
listen to me and give me a reply. - [Interruption.] I will
ask you a question. If the seat kilometre cost is so much
as you said, why do you charge Rs. 50 per seat kilometre
to Trichy and only Rs. 10 per seat kilometre to London? [Interruption.] Is it because an estate worker or an Indian
Tamil, who has to go often to Trichy, can be exploited?
Please give an answer. - [Interruption.]

රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

I am asking you to help my people.
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

I am answering your question.
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(The Hon. R. Yogarajan)

(The Hon. R. Yogarajan)

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

What is the answer?
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Let me explain that to you.
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)
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(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

Then, how do you talk about the cost per seat
kilometre?
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

That is how you have to calculate - [Interruption.] Do
your homework before you come to this House without
making a fool of yourself.

(The Hon. R. Yogarajan)

You did not give an answer.

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

(ரண்தைறகு ற கதரரக்க)

රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

When you take the flight to Trichy - [Interruption.]
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

That is not the answer you gave. You told us two
minutes ago that the cost per seat kilometre was so much.
If the cost per seat kilometre is so much, why do you
differentiate between London and Trichy? That is all I
ask.
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

I am going to answer the question. Give me the
opportunity to answer the question.
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Go ahead. You are taking my time but it does not
matter.
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

If it is a two-hour return flight and the capacity that
you carry, maybe 50 to 60 passengers, then obviously
your cost component per unit is higher.
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Not 50 to 60 passengers.
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Obviously your cost component per unit is higher in a
flight to Trichy. But, if you take a flight bound to London,
you carry at least 300 to 385 passengers in a 10-hour
long flight at a stretch.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Your logic may have been the cause for Mihin Lanka
running at a loss. - [Interruption.]
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Anyway, I am talking about my people. At least now,
reconsider that your budget airline gives us a better deal
when we travel to Trichy. - [Interruption.] Do not exploit
us. Okay, thank you. - [Interruption.] I will speak on
something more useful. - [Interruption.] Hon. Sajin de
Vass Gunawardena, you continue to be a proxy Minister
for others who are really Ministers. - [Interruption.]
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Why do you not concentrate on the people in the
estate sector?
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Hon. Minister of Plantation Industries, I am grateful
to you for having decided - you, as the golden
shareholder - yesterday, at the meeting with the
plantation companies, to release seven perches of land for
housing.This was an issue the Hon. Vidura
Wickramanayaka, the Hon. Vasudeva Nanayakkara and
myself took up at your Consultative Committee. You
took a policy decision at the Consultative Committee to
issue seven perches of land for the estate workers to build
their own houses at their own cost because your
Government is not building houses in the plantations.
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

How do you know? You have never gone there.
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

I know better than you. Please sit down.
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රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

(The Hon. R. Yogarajan)

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

You have never gone there.
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

I know more about plantations than you know about
aviation. Please sit down. - [Interruption.] Hon. Minister
thank you very much. We are grateful to you.
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Can I know exactly what you are doing there? You
never went to the estates. Then, how can you know about
estate workers?
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

At that time I was representing the Colombo District.
Today, I have moved to Nuwara Eliya. I know better than
you.
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

You are in the CWC. - [Interruption.]
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Yes. You ask the Hon. Sivalingam whether I know
about plantations or not. - [Interruption.] Please sit down
because I have only 10 minutes. Please do not waste my
time. The Hon. Minister of Plantation Industries [Interruption.]
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Now, what you are saying has nothing to do with the
estate workers because you are representing the people of
Colombo. You are betraying your own community. [Interruption.]
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

I am not. My people know better.
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்தைறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

You are speaking to the community in Colombo, not
there. My apologies!
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(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

Sir, today there is another issue. The wage increase is
coming up in March. The plantation companies have
already started talking about productivity of the worker
and I am very glad to tell you that the former Chairman
of the Planters' Association, Mr. Mahendra Amarasuriya,
has given the right reply to these plantation companies
who are trying to say that the worker productivity is low.
He said worker productivity is low because the per
hectare yield from the estates managed by the plantation
companies is half of what the smallholders are getting as
their yield. So, the only solution is, as you said at the
Planters' Society Meeting, to give lands in the estates on
an outgrow basis to the plantation workers. We hope, like
you today decided, give us seven perches of land to build
our own house, which was conceded by the Hon. Basil
Rajapaksa also, when I spoke during the Second Reading
of the Budget. He said that he would give 10 blocks of
seven perches each as a challenge for our plantation
workers to build their own house on the seven perches
that would be given. You have today taken such a policy
decision and we are grateful to you. Similarly, on this
issue of creating an outgrow scheme within the
plantations, I hope we will have your full support in the
future.
The Hon. Radhakrishnan while speaking here
mentioned about the EPF applications in Hatton. The
Hon. Minister of Labour and Labour Relations is here. I
took this up with the Hon. Lakshman Senewiratne,
Minister of Productivity Promotion and with the Hon.
Navin Dissanayake, Minister of Public Management
Reforms while we were discussing the Votes of their
Ministries at the Select Committee. Sir, there is an issue
because the Labour Office in Hatton accepts applications
for EPF claims only up to 8.30 in the morning whereas
they start work at 8.30 a.m. and they can accept it till
12.30 p.m. Because they close the counters at 8.30 in the
morning, workers are coming and sleeping in the Hatton
Office of the Labour Department from the night itself.
Some of them even come at 4 o‟clock in the morning. If
you look into this issue and solve this, it will be a great
benefit to the plantation workers in Hatton area and I am
sure you would attend to it as a former trade unionist who
has sympathy for workers.
Thank you very much.
[අ.බහ. 5.38]
රු පිඹවය ජඹයත්න භවතහ (සිවිල් ගුන් ශේහ
අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு தறங்க ஜத்ண - சறறல் றரணச் ரசககள்
அகச்சர்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne - Minister of Civil Aviation)

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ ළන
ඔඵුරභහට සුරතිසන්ත ශනහ. විශලේශඹන්භ 2013 ර්ඹ වහ
අශේ සිවිල් ගුන් ශේහ අභහත3හවලශේ ටයුුර පිිතඵ ශභභ
උත්තරීතය බහශේදී ථහ ශ රු ඇභතිසරුන්ට, රු
භන්ත්රීදරුන්ට භහශප ශෞයණීඹ සුරතිසඹ පුද යනහ.
ශනොළම්ඵර් 22ළනි දහ රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිසුරභහශප
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ඳහර්ලිශම්න්ුර

[රු පිඹවය ජඹයත්න භවතහ]

ප්රාධහනත්ශඹන් ඳළළත්වුු අඹ ළඹ විශලේ හය බහශේදී
සිවිල් ගුන් ශේහ අභහත3හවලඹ වහ රඵන ර්ඹ ශනුශන්
අල3 මුදල් ප්රාතිසඳහදන ශන් ය දීභට ටයුුර කිරීභ පිිතඵ
විඹ බහය අභහත3යඹහ වළටිඹට භහශප සුරතිසඹ ශම් අසථහශේදී
පුද යනහ.
සිවිල් ගුන් ශේහ අභහත3හවලඹ කිඹන්ශන් රවහ
ජහත3න්තයඹට ශන ඹන අභහත3හවලඹක්. ශ්රීය රහවකිඹන්
ලශඹන් අඳට ආඩම්ඵය ථහ යන්න පුළුන් අභහත3හවලඹක්
වළටිඹට සිවිල් ගුන් ශේහ අභහත3හවලඹ ඵේධ ශරහ තිසශඵනහ.
අශේ අභහත3හවලඹ ශද ආඳසු වළරී ඵරේදී අඳට ුරටු ශන්න
පුළුන් හයණඹක් තිසශඵනහ. රඵන 7ළනි දහ -සිකුයහදහරවහට ඳශමුශන්භ ගුන් ඹහනහක් ශනළල්රහ, ගුන්ත
යරහ අවුරුදු 100ක් පිශයන දයි. රවහශේ ගුන් ශේඹට
අවුරුදු 100ක් පිශයන ශභොශවොත අඳට උදහ වුු අනභිබනීඹ
අසථහක් වළටිඹට භහ දකිනහ. අපි එදහ සිට ශම් දක්හ විවිධ
හර සීභහන් ුරශ, විවිධ අභිශඹෝරට රක් ශරහ, විවිධ
ප්රාලසනරට භළදි ශරහ ශ්රීය රහවකිඹන් වළටිඹට ශම් අභහත3හවලඹ
ඇුරළු ඒ සිඹලු ආඹතන ඒයහශී ය ශන ජහතිසඹට ළඩදහඹ
ශේඹක් ශහ කිඹන විලසහඹ අඳ ුරශ තිසශඵනහ. අවුරුදු 100ක්
තිසසශේ නිරුඳද්රිාත ගුන් ශේඹක් ශම් යශට් ඳත්හ ශන ඹහභ
පිිතඵ, සිඹක් භයන ශභොශවොශත්දී අපි සිඹලු ශදනහ ශ්රීය
රහවකිඹන් වළටිඹට එුර ශරහ එඹට දහඹ ව සිඹලු ශදනහටභ
අශේ ප්රාණහභඹ පුද යන්න ඕනෆ.

2592

ඳත්තයඹක් අයශන ඵළලුත්, ඳහඩුයි කිඹහ තිසශඵනහ. ශොශවේ
ඵළලුත්, ඳහඩුයි කිඹහ කිඹනහ. ඳහඩු සිදු න තළනත් අපි
ශොඹහශන තිසශඵනහ. ඒ නිහ අපි ඉදිරි හර සීභහ ුරශ
හමහි, එමුුර අශේ අභහත3හවලඹ ුරශ ඳතිසන ආඹතන ටි,
විශලේශඹන් ශ්රීය රන්න් ගුන් ශේහ භහභත්, මිහින් රවහ
ගුන් ශේහ භහභත් රහබ රඵන තත්ත්ඹට ශශනනහ.
රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, මිහින් රවහ ගුන් ශේහ
භහභ ළන රු භන්ත්රීදරු ථහ ශහ. අපි එහි ඳහඩු අද
රුපිඹල් බිලිඹන 2 දක්හ අඩු ය තිසශඵනහ. ඉදිරි හර සීභහ
ුරශ එඹ තත් අඩු යන්න ටයුුර යනහ. එක්ත් ජහතිස
ඳක්ශේ අඹ මිහින් රවහ එශක් ගුන් ඹහනහර භන් යන්ශන්
නළවළ. ශභොද, ඒ අඹට රජ්ජයි. මිහින් රවහ ගුන් ශේහ
ආඹතනඹ ආයම්බ යරහ, අද න විට ගුන් ඇජ ුරන දක්හ ළඩි
යරහ ශම් යශට් අහිව ශදභේපිඹන් ශනුශන් යන ශේඹක්
වළටිඹට අපි එහි ටයුුර යශන ඹනහ. භවරු අවනහ, ඇයි
මිහින් රවහ කිඹරහ ආඹතනඹක් ඇතිස ශශේ කිඹහ. වළඵළයි එ
හර සීභහ ශ්රීය රහවකි ධජඹ ඹටශත් අඳට ගුන් භහභක්
තිසබුශණ් නළවළ. අඳට අභිභහනඹක් තිසබුශණ් නළවළ. ශ්රීය රන්න්
ගුන් භහභ අඳට නළතිස ව ශරහශේ ශම් යශට් අනන3තහ
රැන්න මිහින් රවහ ආඹතනඹ ඇතිස යරහ ශරෝශේ
භනහන්ත යහ භන් යන්න අපි ටයුුර ශහ. ශම් ආඹතන
ශද එුර යන්න කිඹරහ අද භවය අඹ කිඹනහ. නමුත් අඳට
එශවභ එුර යන්න ඵළවළ රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි.
ආඹතන ශදක් වළටිඹට ක්රිුඹහත්භ යමින් ටයුුර යන්න අපි
ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ.

"ශ්රීය රන්න්" ගුන් භහශම් ඳස අවුරුදු ළරළසභට අනු,
අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහශප භඟ ශඳන්වීභ ඹටශත් ගුන් ඹහනහ
22 ඇජඹට ශම් ර්ශේදී තත් අලුත් ගුන් ඹහනහ ඳවක්
එුර යන්න ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. ශරෝශේ විවිධ
යටලින් අශේ ගුන් ඹහනහරට එන්න කිඹනහ. විශලේශඹන්භ
ඕසශ ලිඹහ හශප යටල් අශඳන් ඉල්ව භක් ශහ. ඒ නිහ අපි
ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ, රඵන ර්ශේදී ගුන් ඹහනහ ඇජඹ
තත් ළඩි යරහ ශරෝශේ ශවොභ ගුන් ශේඹ ඵට අශේ
ගුන් ශේඹ ඳරිර්තනඹ යන්න. ඳස අවුරුදු හර සීභහ ුරශ
ගුන් ඹහනහ 30 දක්හ ළඩි යන්න අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ අඳ
ශත උඳශදස රඵහ දීරහ තිසශඵනහ. ඒ නිහ අපි න ක්රනභශේදඹක්
ස යරහ තිසශඵනහ. එක්ත් ජහතිස ඳක්ශේ -විඳක්ශේරු භන්ත්රීදරුන්ශන් භභ අවන්න ළභළතිසයි, එදහ සිට ශම් දක්හ
වන්දනඹ ය ඵරේදී "ශ්රීය රන්න්" ගුන් භහභ, "මිහින්
රවහ" ගුන් භහභ විලහර ප්රාතිසඹක් රඵහ තිසශඵනහ ශන්ද
කිඹරහ.

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, භට තත් විනහඩි ශදක්
ශදන්න. ඊශඟට භහ කිඹන්න ළභළතිසයි ඵණ්ඩහයනහඹ
ජහත3න්තය ගුන් ශතොටුශඳොශ ළන. ඵණ්ඩහයනහඹ ජහත3න්තය
ගුන් ශතොටුශඳොශ අද ආසිඹහශේ තිසශඵන ශවොභ ගුන්
ශතොටුශඳොශ ඵට ඳරිර්තනඹ ශරහ තිසශඵනහ. ශම් ර්ඹ ුරශ
අශේ යටට වචහයඹන් විලහර ලශඹන් ඇවිල්රහ තිසශඵනහ.
2011 ත්තහභ රවහශේ ඵණ්ඩහයනහඹ ජහත3න්තය ගුන්
ශතොටුශඳොශ මිලිඹන 6.2 භඟී ධහරිතහක් රඵහ තිසශඵනහ. 2012
දී ඒ මිලිඹන 7 දක්හ ළඩි ශරහ තිසශඵනහ. 2018 න ශොට
ඵණ්ඩහයනහඹ ජහත3න්තය ගුන් ශතොටුශඳොශට එන භඟීන්ශප
ව3හ මිලිඹන 18 දක්හ ළඩි යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්ුර
ශනහ. අපි ශම් ගුන් ශතොටුශඳොශ වර්ධනඹ යන්න ඕනෆ.
භවරු අවනහ, භත්තර ජහත3න්තය ගුන් ශතොටුශඳොශ විතත
ශේදී ඵණ්ඩහයනහඹ ජහත3න්තය ගුන් ශතොටුශඳොශ වනහද
කිඹරහ. නළවළ, එළනි කිසිභ වුභනහක් අඳට නළවළ. අපි ළරසුම්
ස ය තිසශඵනහ ශම් ර්ඹ අහනඹ න ශොට
ඵණ්ඩහයනහඹ ජහත3න්තය ගුන් ශතොටුශඳොශ ශදන අදිඹය
ආයම්බ යන්න. ඒ හශපභ, භත්තර ජහත3න්තය ගුන්
ශතොටුශඳොශ රඵන ර්ශේ විතත ශහභ භඟීන් මිලිඹන 1 දක්හ
ළඩි යන්නත්, ශදළනි අදිඹය ඹටශත් 2018 දී භත්තර
ජහත3න්තය ගුන් ශතොටුශඳොශට භඟීන් තත් මිලිඹන 5ක්
ශන්හන්නත්, ශම් යටට එන වචහයඹන්ට අල3 ඳවසුම්
ටි රඵහ ශදන්නත් අපි ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. රු නිශඹෝජ3
බහඳතිසුරභනි, අද ශරෝශේ අශනක් ගුන් ආඹතන භඟ, ඒ
හශපභ අශනක් ගුන් ශතොටුශඳොශල් භඟ ඵරේදී ආසිඹහශේ
තිසශඵන ඳශමුළනි ඳරිය හිතහමි ගුන් ශතොටුශඳොශ ඵට
භත්තර ගුන් ශතොටුශඳොශ ඳත් යන්න අපි ටයුුර යනහ.

අද තිසශඵන ඳහඩු අභ යමින් ඉදිරි හර සීභහ ුරශ ඒ
ඳහඩු රහබඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ යන්න අපි ටයුුර යනහ.
භශප අභහත3හවලශේ රු නිශඹෝජ3 ඇභතිසුරභහ, අභහත3හවලශේ
ශල්ම්ුරභහ ඇුරළු හර්ඹ භණ්ඩරඹ භඟ එට එුර ශරහ
හච්ඡහ යරහ ඉදිරි හර සීභහ ුරශ ඒ තත්ත්ඹ ඇතිස යන්න
අපි ඵරහශඳොශයොත්ුර ශනහ. ශම් වහ තමුන්නහන්ශේරහශප
ලක්තිසඹ අඳට අල3යි. වළභ දහභ "ඳහඩුයි! ඳහඩුයි!" කිඹනහ.

රු නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභනි, හරඹ ත වුණහ. භට ත
විනහඩිඹක් ශදන්න. භභ සුරතිසන්ත ශනහ භට ලක්තිසඹ රඵහ
ශදන ජනහධිඳතිස අතිසරු භහින්ද යහජඳක් භළතිසුරභහට, ඒ හශපභ
භශප නිශඹෝජ3 අභහත3 රු ගීතහවජන ගුණර්ධන භළතිසුරභහට.
භශප අභහත3හවලශේ ශල්ම් යවීන්්රක රුශබ්රු භළතිසුරභහ, භශප
අභහත3හවලශේ අතිසශර් ශල්ම්ුරභන්රහ, ඒ හශපභ භශප
අභහත3හවලඹ ඹටශත් ඇතිස සිඹලු ආඹතනර ප්රාධහනින් ඇුරළු

ඒ හශපභ අශේ අභහත3හවලඹ ළන එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹ විඳක්ඹ- විවිධ ශචෝදනහ ශහ. රු ජින් ද හස භන්ත්රීදුරභහ
කිේහ හශප එුරභන්රහශප හර සීභහ ුරශදීත් "එඹහර් රවහ"
ආඹතනඹ ඳහඩු පිට ඳත්හ ශන ශොස තිසශඵනහ. භළද ශඳයදි
ගුන් භහම් වළරුණහභ ශරෝශේ අශනක් ෆභ ගුන්
භහභක්භ අද ඳහඩු පිට ඳත්හ ශන ඹන තත්ත්ඹට ඳත්
ශරහ තිසශඵනහ. ශභොද අඳට ගුන් ඹහනහක් ධහනඹ යේදී
ඉන්ධන ප්රාලසනඹ එනහ. ඉන්ධනර සිඹඹට 50 ළඩි වීභක්
තිසශඵන නිහ රහබ රළබීශම් ප්රාලසනඹට අඳ මුහුණ ඳහරහ
තිසශඵනහ.
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සිඹලු ශේ භවත්භ භවත්මීන්ශප ලක්තිසඹ, භඟ ශඳන්වීභ,
ළඳවීභ ශනුශන් භශප සුරතිසඹ පුද යනහ. අශේ
අභහත3හවලඹට අද ශභොන අභිශඹෝ, තර්ජන, ර්ජන ආත්,
විශේචන ආත් "භහින්ද ිකන්තන" භඟින් අපි ශම් යශට් ජනතහට
දුන් නිල් අව ජඹ න්නහ ඹන ශඳොශයොන්දු, අතිසරු
ජනහධිඳතිසුරභහශප ඒ ඒහඹන ප්රාහර්ථනඹ ඉසට යන්න, රවහ
ආසිඹහශේ ගුන් ශක්න්්රකසථහනඹක් ඵට ඳත් යන්න අඳ ඉදිරි
හර සීභහශේදී ටයුුර යනහ කිඹන ඳජවුඩඹ තඵමින්, ඔඵ
සිඹලුශදනහට සුබ අනහතඹක් ප්රාහර්ථනහ යමින් භභ නිවඬ
ශනහ.

නිශඹෝජ3 බහඳතිසුරභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Thank you very much. The next speaker is the Hon.
Johnston Fernando. Before he starts, the Hon. Deputy
Speaker will take the Chair.
නුරරු නිශඹෝජ3 හය බහඳතිසුරභහ මරහනශඹන් ඉත්
වශඹන්, නිශඹෝජ3 ථහනහඹුරභහ මරහනහරඪ විඹ.
அன்தறநகு,
குலக்கபறன்
தறறத்
றசரபர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்த அகனர, தறறச் சதரரகர் அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

[අ.බහ. 5.46]
රු ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු භවතහ (මඳහය වහ අබ3න්තය
ශශ අභහත3ුරභහ)

(ரண்தைறகு ரஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து - கூட்டுநவு, உள்ரட்டு
ர்த்க அகச்சர்)

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)

රු බහඳතිසුරභනි, අභහත3හවල ණනහ ළඹ ශීර්
පිිතඵ හච්ඡහ යන ශභොශවොශත් භභ නහටු ශනහ ඒහ
ම්ඵන්ධ ථහ ශ, භශප අභහත3හවලඹ ම්ඵන්ධශඹන් අදවස
දළක්ව භන්ත්රීදරුන්ශන් කිසිකු ශම් බහශේ දළන් නළතිස එ
ළන. ඒ සිඹලුශදනහ ශල්රට ගිහිල්රහ. වළඵළයි ඇභතිසයඹකු
ෆභ න්න ගිඹහභ, එක්ශෝ ශත් එක් ශඵොන්න ගිඹහභ අද උශේ
ඉරහ ශභතළනදී අවන්න ත්තහ "ශෝ ඇභතිසරු?" කිඹරහ. අද
විඳක්ඹට නිම් ශවණ ළහිරහ ගිහිල්රහ හශයි. ඒයි අඳට
ශඳශනන්ශන්. ඒ තභයි ඇත්ත. ශභතළනට ඇවිල්රහ ශභොනහ
වරි කිඹරහ භඩ වනහ. භඩ වරහ භහරු ශනහ. ශම් තභයි
ප්රාතිසඳත්තිසඹ. එුරභන්රහ තභයි ශම් විහදඹ ඉල්රහ තිසශඵන්ශන්. අඹ
ළඹ විශලේ හය බහට, ඒ ශොමිටිශේ සිටි හභහජිඹන්
ඇශයන්න විඳක්ශඹන් එ භන්ත්රීදයශඹක්ත් ආශේ නළවළ.
මුදල් හඵහසිනිඹහ යනහ, විනහල යනහ කිඹරහ ආණ්ඩුට
ඵජනහ. ශම් මුදල් විනහල යන්ශන් විඳක්ඹයි. ශන වුරුත්
ශනොශයි. ඒ තභයි ඇත්ත. ශම්හ රඳහහිනීත යරහ
ජනතහට ශනිහිල්රහ ශඳන්න්න ඕනෆ, ශභොවුන් කීම් ඉටු
යන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ. ශම් යශට් ජනතහශප ඡන්දඹ
අයශන ශඵොරුට ඇවිල්රහ ඹභක් ප්රාහල යරහ TV එශක් ඒ
දහශන TV starsරහ ශරහ ඉන්නහ. ශම් තභයි ඹථහර්ථඹ. භඩ
වරහ භහරු ශනහ.
රු බහඳතිසුරභනි, භභ ඉසශල්රහභ අතිසරු භහින්ද
යහජඳක් ජනහධිඳතිසුරභහට භශප සුරතිසඹ පුද යන්න ළභළතිසයි.
මුදල් ඇභතිසයඹහ වළටිඹට එුරභහ ඉතහභත්භ හර්ථ, ප්රාහශඹෝගි
අඹ ළඹක් ඉදිරිඳත් යරහ තිසශඵනහ. ඒ අපි ඔක්ශොභ
පිිතන්න ඕනෆ ශදඹක්. විඳක්ශේ භවය භන්ත්රීදරු -අශේ
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ඳළයජ ඹහළුශෝ- වමු වුණහභ අපිට කිඹනහ, ශම් අඹ ළඹ ළන
ථහ යන්න ශදඹක් නළවළ කිඹරහ. ඒ තභයි ඇත්ත.
ඒ ඹථහර්ථඹට අපි මුහුණ දිඹ යුුරයි. ඳහරිශබෝගි ජනතහට
දළශනන ශේහක් රඵහ දීභ වහ අශේ අභහත3හවලඹට 2013
අවුරුේද වහ මුදල් ශන් යරහ, එුරභහ එුරභහශප කීභ ඵහය
දීරහ තිසශඵනහ. ඒ ශනුශන් අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහට විශලේ
සුරතිසඹක් පුද යන්න ඕනෆ. එුරභහට සුරතිසඹ පුද යන භන්,
2012 අවුරුේශේ දී ඉතහභත් ළඳවීශභන්, භවන්සිශඹන් ළඩ ටයුුර
ශ සිඹලු නිරධහරින්ට -භශප අභහත3හවලශේ ශල්ම්ුරභහ,
අතිසශර් ශල්ම්ුරභහ, වහය ශල්ම්රු, නිරධහරිරුන්,
බහඳතිසරුන්, ශදඳහර්තශම්න්ුර ප්රාධහනින් ඇුරළු- භශප සුරතිසඹ
පුද යනහ. භභ දීර්ක ථහක් යන්න ඹන්ශන් නළවළ. භට ථහ
යන්න රළබිරහ තිසශඵන්ශන් විනහඩි වත, අට හරඹකුයි. විනහඩි
වත, අටක් ථහ යන්න තිසඹහ වළශයන්නත් භදියි.
රු බහඳතිසුරභනි, බීර් වහෂීම් භන්ත්රීදුරභහ උශේ කිේ
හයණඹක් ම්ඵන්ධශඹන් ඳළවළදිලි යන්න භභ ශභඹ
අසථහක් ය න්නහ. එුරභහ උශේ ඳහර්ලිශම්න්ුර වයවහ
මඳහය ක්ශේත්රාඹට අනල3 ශර ඳජවුඩඹක් රඵහ දුන්නහ.
මඳහය ක්ශේත්රාඹ නිම් විනහල ශරහ, මඳහය ක්ශේත්රාශේ
තිසශඵන ප්රාහශේශිඹන් ළහිරහ, භවහ විනහලඹක් ශරහ තිසශඵනහ
කිඹරහ එුරභහ යටට ඳජවුඩඹක් ශදන්න වළදුහ. භභ ශම්
හයණඹත් භතක් යන්න ළභළතිසයි. රක්සභන් ශශනවියත්න
ඇභතිසුරභහ, අර්ල් ගුණශේය නිශඹෝජ3 ඇභතිසුරභන්රහ -අපිඔක්ශොභ එදහ හිටිශේ එක්ත් ජහතිස ඳක් ආණ්ඩුශේයි. එදහ
යනිල් වික්රනභසිවව භවත්භඹහශප ආණ්ඩු ඳළතිස අවුරුදු ශද
හරඹ ුරශ මඳහයඹ දියුු යන්න කිඹරහ එ රුපිඹරක්ත්
මඳහයඹට රඵහ දුන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ මඳහයඹ ළන ථහ
යන්න එක්ත් ජහතිස ඳක්ඹට අයිතිසඹක් නළවළ. වළඵළයි භහින්ද
යහජඳක් ජනහධිඳතිසුරභහ 2005 ශම් යශට් ජනහධිඳතිස වීභට ශඳය 1970 දී- එුරභහ ශඵලිඅත්ත මඳහයශේ බහඳතිසයඹහ වළටිඹට
ළඩ ටයුුර යරහ තිසබුණහ. මඳහයශඹන් ශම් යටට ශේහක්
යන්න පුළුන්, ඒ නිහ මඳහයඹ ආයක්හ ශ යුුරයි කිඹන
ප්රාතිසඳත්තිසශේ සිටි නහඹශඹක් තභයි අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහ. ඒ
නිහ ඵරඹට ඳත් වුු වි එුරභහ ශශේ ණඹ ඵරින් මිරිකිරහ
තිසබුු මඳහයශේ ණඹ ඳහ වළරීභයි. බිලිඹනඹට ළඩි
මුදරක් එුරභහ ණඹ ලශඹන් ඳහ වළරිඹහ. බීර් වහෂීම්
භන්ත්රීදුරභහ මුළු මඳහය ක්ශේත්රාඹ ළනභ ළරැදි ඳජවුඩඹක්
යටට ශදන්න වළදුහ. එුරභහ දළන් ශභතළන නළවළ. එුරභහ අද දශේ
ශ ථහ ඇුරශත් වළන්හඩ් හර්තහ ඵරන්න කිඹරහ එුරභහට
භහ භතක් යනහ. ම්පර්ණශඹන් ඵදුලින් නිදවස යරහ,
මඳහයඹට නළත ඳණක් රඵහ දීරහ, අලුත් තහක්ණඹ
ළශළ ශන අලුත් යුඹට ශශශ ශඳොශ වසුරුන්න පුළුන්
විධිඹට Co-op City, Mini Co-op City ව Mega Co-op City
නිර්භහණඹ යමින් නළත හයඹක් මඳහයඹට අලුත් යුඹක්
ශම් යජඹ නිර්භහණඹ යරහ දුන්නහ. මඳහයඹ නළතිස වුශණ්
1977න් ඳසශේ කිඹන හයණඹ අපි පිිතන්න ඕනෆ.
ම්පර්ණශඹන්භ ශඳෞේලි 3හඳහරිඹන්ට, ධනුරන්ට, මුළු
3හඳහය ක්ශේත්රාඹටභ විතත ආර්ථිඹ වයවහ ලිඹරහ දීරහ එක්ත්
ජහතිස ඳක්ඹ එදහ මඳහයඹ ම්පර්ණශඹන් ඩහ ළට්ටුහ.
ඒ අපි පිිතන්න ඕනෆ හයණඹක්. 1976 දී ළටුු මඳහයඹ
නළත හයඹක් නළඟිට්ටන 3හඳහයඹ නිර්භහණඹ ශශේ, ඒ
ප්රාතිසඳත්තිසඹ නිර්භහණඹ ශශේ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිසුරභහයි
කිඹන එ අඳට දහත් අභත යන්න ඵළවළ.
රු බහඳතිසුරභනි, ඒ හශපභ බීර් වහෂීම් භන්ත්රීදුරභහ කිේහ,
ප්රාහශේශිඹන් 15,000ක් ශම් යශට් තිසශඵනහඹ, 13,000ට ඒ
අඩු ශරහඹ කිඹරහ. අපි ඇත්ත ලශඹන්භ ඵරන්න ඕනෆ, බීර්
වහෂීම් භන්ත්රීදුරභහ ඉන්ශන් ශ්රීය රවහශේ ද, නළත්නම් ඳහකිසතහනශේ
ද කිඹරහ. එුරභහ ළඩිශඹන් ශේඹ යන්ශන් ඳහකිසතහන යශට්යි.
ඳහකිසතහන යශට් ප්රාහශේශිඹන් 15,000ක් තිසශඵනහ ද කිඹරහ භභ
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දන්ශන් නළවළ. ශ්රීය රවහශේ නම් ප්රාහශේශිඹන් 15,000ක් නළවළ.
ප්රාහශේශිඹන් තිසබුශණ් ඳන්දවස ණනක්, 6,000ක් විතය
ප්රාභහණඹකුයි. අලුතිසන් Mini Co-op City ව Co-op City
නිර්භහණඹ වුු නිහ ප්රාහශේශිඹන් Mini Co-op City ව Co-op
City ඵට ඳරිර්තනඹ වුණහ. වළඵළයි මඳහය ක්ශේත්රාශේ
භවය තළන්ර, භවය ඩ ළහිරහ තිසශඵනහඹ කිඹන හයණඹ
භභ පිිතන්නහ. ඒට විශලේ ශවේුරක් වුශණ් අද යට දියුු
ශරහ තිසබීභයි. අද භවහ භහර් ඳේධතිසඹ ඒ හරශේ හශප
ශනොශයි. නයඹට එන්න ඳළඹ බහඹක්, ඳළඹක්, ඳළඹ එ
වභහයක් ගිඹ යුඹ අන් යරහ, භවහ භහර් ඳේධතිසඹ
ම්පර්ණශඹන් දියුුශරහ, විනහඩි ඳශවන්, දවශඹන් නයඹට
එන්න පුළුන් යුඹ නිර්භහණඹ ශරහ තිසශඵනහ. වර්ධනඹ
වයවහ අලුත් ශශශ ශඳොශ ශරෝඹත් එක් තය යන්න
පුළුන් විධිඹට මඳහයඹ වළඩ ළශවන්න ඕනෆ. තයහරි
ශශශ ශඳොශ ළන යවි රුණහනහඹ භවත්තඹහ කිේහ. අන්න
ඒ තයහරි ශශශ ශඳොශත් එක් තය යන්න පුළුන්
විධිඹට මඳහයඹ නිර්භහණඹ ශන්න ඕනෆ. අන්න එතළනට
ඹන්න ඕනෆ. භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිසුරභහ මඳහයඹ අභත
යරහ නළවළ. ශම් තහශත් එුරභහ එුරභහශප අඹ ළඹ ථහ
ඉදිරිඳත් යේදී මඳහරිඹන් ළන ථහ ශහ. මුඳහයඹට
යන්න ඵරහශඳොශයොත්ුර න ශේහ ළන එුරභහ ථහ ශහ. ඒ
නිහ බීර් වහෂිම් භන්ත්රීදුරභහට භහ භතක් යන්න ළභළතිසයි,
ශඵොරු ණන් කිඹරහ, රඳහහිනිඹට මුහුණත් තවඩු ශඳන්න
යුඹ අන් යරහ, වරිඹටභ රුු ශවොඹරහ, මුඳහයඹට
භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිසුරභහ රඵහ දීරහ තිසශඵන වශඹෝඹ
ශභොක්ද කිඹරහ ඵරන ශර. මුඳහයඹ ළන ශඵොශවෝ රුු
කිඹන්න තිසබුණත් භහ බීර් වහෂිම් භන්ත්රීදුරභහශප ප්රාලසනඹට
විතයක් උත්තය ශදනහ.
සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස භන්ත්රීදුරභහ කිේහ, ''ගුරු ශදය'' ළන.
ගුරු ශදය ළන එුරභන්රහට වරිඹට රිදිරහ තිසශඵන්ශන්. ''ගුරු
ශදය රුපිඹල් මිලිඹන 500ක් තිසබුණහ, ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු ඒ
නිම් විනහල ශහ'' කිඹන අදව තභයි අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්ුරශේදී
එුරභහ ශ ථහශේ ළබ් ශරහ තිසබුශණ්. අපි හභහජි මුදල්
වළටිඹට විතයක් රුපිඹල් මිලිඹන 500ට ළඩිශඹන් එුර
යනහ, ගුරු භවත්භ භවත්මීන්ශන්. ඒ විතයක් ශනොශයි, ශම්
ගුරු ශදය ම්ඵන්ධශඹන් උහවි ගිහිල්රහ ඇතිස වුණ ප්රාලසනඹකින්
ඳසු තභයි එඹට අුරරු ඳහර භණ්ඩරඹක් ඳත් ශශේ. උහවිඹට
ගිඹ ඒ අඹ කිේශේ, "ශම් දණශඹන් පිරුු මිතිසඹක්" කිඹරහයි.
අද වඳුන්ශනත්තිස භන්ත්රීදුරභහ කිඹනහ, ශම් මුඳහය මිතිසඹ
ඳරිඳහරනඹ ශශේ, එශවභත් නළත්නම් ඵරඹ තිසබුශණ්
එුරභන්රහශප තත්තීඹ මිතිසඹට කිඹරහ.
භහ ජනතහ විමුක්තිස ශඳයමුණට භතක් යන්න ළභළතිසයි,
මුඳහයඹ තිසශඵන්ශන් තත්තීඹ මිතිස යන්න ශනොශයි කිඹන
හයණඹ. මුඳහයඹ කිඹන්ශන් people's movement එක්;
හභහජිඹන් ශනුශන් තිසබිඹ යුුර ආඹතනඹක්. වළඵළයි එුරභහ
කිේහ, ඒ තත්තීඹ මිතිසරටයි තිසශඵන්ශන් කිඹරහ. එුරභහ
කිඹන විධිඹට අපි රුපිඹල් මිලිඹන 500ක් හඵහසිනිඹහ යරහ
නළවළ. ගුරු ශදය තිසබුු රුපිඹල් බිලිඹන 6.5 මුදර, අද අපි
රුපිඹල් බිලිඹන 10 දක්හ ළඩි යරහ තිසශඵනහ විතයක්
ශනොශයි, රවහ ඉතිසවහශේ ළඩිභ රහබඹක්- රුපිඹල් මිලිඹන
400ට ළඩිඹ රහබඹක්- ශම් අවුරුේශේ රඵහ ශන තිසශඵනහඹ
කිඹන එත් භහ ජනතහ විමුක්තිස ශඳයමුණට භතක් යන්න
ළභළතිසයි.
ඒ හශපභ දිසත්රිගක් හර්ඹහර නිර්භහණඹ යමින් ගුරුරුන්ට
ශොශමට එන්න සිේධ ශරහ තිසබුු යුඹට අන් තිසත තිසඹරහ,
දස ශදක් ුරනක් නිහඩු දභරහ ශම් සිට ශොශමට එන යුඹට
අන් තිසත තිසඹරහ, ශම් හර්ඹහරඹට ගිහිල්රහ ණඹ න්න
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පුළුන් යුඹක් අපි නිර්භහණඹ ශහ. ඒ හශපභ ඒ මුඳහය
මිතිසඹ සථීය තළන්ඳත් තිසඹහ න්නහ මිතිසඹක් ශනොශයි, ණඹ
ශදන මිතිසඹක්. මුදල් තිසශඵන්ශන් ණඹ ශදන්නයි. ඒ රුපිඹල්
මිලිඹන 500 අපි ත්ශත් භළයි භහශේ. ඒ මුදර න්න ප්රාධහන
ශවේුර වුශණ්, ඵළවකු ශඳොලිඹ අධි නිහ ගුරුරු විලහර පිරික්
ඇවිල්රහ අශඳන් ණඹ ඉල්ව භයි. ඒ නිහ භහ නිශඹෝඹක් ශහ,
වහභ ඒ රුපිඹල් මිලිඹන 500 න්න කිඹරහ. ගුරු ශදය
කිඹන්ශන් ඉතිසරි කිරීශම් ඵළවකුක් ශනොශයි. ගුරු ශදය
තිසශඵන්ශන් ගුරුරුන්ට ණඹ ශදන්නයි. ඒ නිහ වහභ ඒ මුදල්
අයශන ණඹ රඵහ ශදන්න කිඹරහ භහ නිශඹෝ ශහ.
ඒ හශපභ භශප ශල්ම්ුරභහට භහ නිශඹෝ යරහ තිසශඵනහ,
අශේ මුඳහය අයමුදලිනුත් අල3 යන මුදල් අයශන
ගුරුරුන්ට අල3 ණඹ ශදන්න කිඹරහ. සුනිල් වඳුන්ශනත්තිස
භන්ත්රීදුරභහට භහ ශම් හයණඹ භතක් යන්න ළභළතිසයි, අපි ශම්
රුු ළන දළන් ශොඹහ ශන ඹන ඵ. එුරභන්රහ දණඹ ළන
වළභ දහභ ථහ යපු අඹ. ගුරු ශදයට එ ඉඩභක් අයශන
තිසශඵනහ, රුපිඹල් මිලිඹන 35ට; රක් 350ට. ඒ
reservation ඉඩභක්. ඒ විතයක් ශනොශයි, ඒ හශප ඉඩම්
නුශදනු ණනහක් තිසශඵනහ. එුරභන්රහ ඒහශේ හර්ඹහර වදහ
ශනයි සිටිශේ. තභන්ශප දිසත්රිගක්ර ශඳෝසටර් වන අඹට ඳඩි
ශන්න තභයි ගුරු ශදය මුදල් ඳහවිච්ික ශශේ. ගුරු ශදය සිටි
ශේඹන්ට 2009න් ඳසශේ ශඵෝනස දීරහ නළවළ. භහ තභයි
අනුභත ශරුශේ, වහභ ශඵෝනස ශදන්න කිඹරහ. ඒ ශඵෝනස
ල්ලිලින් ශම් ශොල්ශරෝ ශභොනහද ශශේ? ඒ ල්ලිලින්
ශඳෝසටර් ළහුහ. ජනතහ විමුක්තිස ශඳයමුශණ් poster cadre එට
ඳඩි ශේශේ ගුරු ශදය වයවහ ඵ භහ භතක් යන්න ළභළතිසයි.
ඒ නිහ අද ජනතහ විමුක්තිස ශඳයමුණට රිදිරහ ඇතිස. අද ජනතහ
දන්නහ, ශඳෝසටයඹක් ව න්න ඵළරි තයභට ශජ්වීපී එ ළටිරහ
ඉන්ශන් කිඹරහ. ගුරු ශදය තභයි ඔවුන් ඒට ඳහවිච්ික ශශේ.
ගුරු ශදය අහිමි වුු නිහ තභයි ඔවුන් අද ගුරු ශදය ළන ථහ
යන්ශන්. ඒ ගුරු ශදය නළත හයඹක් තත්තීඹ මිතිසරට
ඳහරනඹ යන්න අපි කිසි ශේත්භ ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ කිඹන එ
ශඵොශවොභ ශෞයශඹන් භතක් යන්න ළභළතිසයි.
ඒ හශපභ යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීදුරභහ කිේහ, ශතො
ළන. ඒට අශේ ජත් පුසඳකුභහය ඇභතිසයඹහ උත්තය දුන්නහ.
භහ භතක් යන්න ළභළතිසයි, අද යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීදුරභහ
නිශඹෝජනඹ ශශේ ශම් යශට් සුපිරි ඳළශළන්තිසශේ සුපිරි ශශශ
ළල් ඵ.

රු භන්ත්රීදයශඹක්

(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்)

(An Hon. Member)

හගිල්ස.

රු ශජොන්සටන් ප්රානහන්දු භවතහ

(ரண்தைறகு ரஜரன்ஸ்டன் தர்ணரந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔේ, ඔේ. භහ ඒ නම් කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළ. සුපිරි ශශශ
ළල්රට තිසශඵන ඵදු ඉත් කිරීභ ඉරක් ය ශන තභයි
එුරභහ කිේශේ, ''එක්ශෝ ශතොටත් ඵදු ඳනන්න, නළත්නම්
ශම් ඵදු අයින් යන්න'' කිඹරහ. එුරභහ කිේහ, ආර්පිශෝ එශක්
ඵඩු මිර අඩුයි කිඹරහ. අපි  කීශභන් කිඹනහ, භහින්ද යහජඳක්
භවත්භඹහ නිර්භහණඹ ශ රවහ ශතොශේ තභයි අද අඩුභ මිර
තිසශඵන්ශන් කිඹරහ. අද යජශේ මිර තීයඹහ වළටිඹට ශතො
තභයි ක්රිුඹහත්භ ශන්ශන් කිඹන එත් භහ භතක් යන්න
ළභළතිසයි.
භහ අහන ලශඹන් භතක් යන්න ළභළතිසයි, ශම් භඩ
ළහිලිලින් ශම් ආණ්ඩු ට්ටන්න වම්ඵ ශන්ශන් නළතිස ඵ. අපි
ඒ ශඵොශවොභ ශෞයශඹන්, ශඵොශවොභ ආඩම්ඵයශඹන් කිඹන්න
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ළභළතිසයි. ශභොද, ශඳොශශොශේ ඳඹ වන නහඹශඹක් තභයි ශම්
යට ඳහරනඹ යන්ශන්. ඒ අපි ශඵොශවොභ  කීශභන් කිඹන්න
ළභළතිසයි. රු බහඳතිසුරභනි, ථහ යන්න ශම් අසථහ රඵහ
දීභ ම්ඵන්ධ ඔඵුරභහට සුරතිසඹ පුද යමින් භශප ථහ
අන් යනහ. ශඵොශවොභ සුරතිසයි.

බහඳතිසුරභහ

(றசரபர் அர்கள்)
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 14,996,000,000
“கனப்தை 176, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 14,996,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 176, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

(The Chairman)

Thank you very much and many happy returns of the
day!

Question, "That the sum of Rs. 110,000,000, for Head 176,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“176 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදම් වහ රු. 110,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Head 176, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

176 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුර ඹයි නිශඹෝ
යන රදී.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 4,200,000

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 4,200,000
“176 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 4,200,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ යුුරඹ”
ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
176 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ, රු.
14,996,000,000
“176 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 14,996,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
176 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
“கனப்தை
176,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 110,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 176, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 4,200,000

Question, "That the sum of Rs. 4,200,000, for Head 176,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 176, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 14,996,000,000
Question, "That the sum of Rs. 14,996,000,000, for Head 176,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 176, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"183 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 60,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
183 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ
යන රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 153,000,000
"183 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 153,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශයුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
183 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

“கனப்தை 176, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 4,200,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர
றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

“கனப்தை
183,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 60,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

கனப்தை 176, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 183, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 153,000,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 .- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 36,050,000

“கனப்தை 183, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 153,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

“கனப்தை 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 36,050,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

கனப்தை 183, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 60,000,000, for Head 183,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02 .- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 1,124,629,000

Head 183, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

கனப்தை
133,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 1,124,629,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 153,000,000
Question, "That the sum of Rs. 153,000,000, for Head 183,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 183, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“133 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 168,371,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
133 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

கனப்தை 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 168,371,000, for Head 133,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 133, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 36,050,000
Question, "That the sum of Rs. 36,050,000, for Head 133,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 36,050,000

Head 133, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"133 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 36,050,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,124,629,000

133 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

Question, "That the sum of Rs. 1,124,629,000, for Head 133,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 1,124,629,000
"133 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 1,124,629,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
133 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

Head 133, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 1,853,950,000
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் தோனணச் தசனவு தௐதர 1,853,950,000

Programme 02. - Develelopment Activities - Capital Expenditure,
RS. 1,853,950,000

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)
கனப்தை
133,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 168,371,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු බහඳතිසුරභනි, තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ අභහත3ුරභහ
ශනුශන් භහ විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳත 2013 හය බහ
අසථහශේදී 133 න ළඹ ශීර්ශේ 02 ළඩටවන, වර්ධන
ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ ඳවත වන් වශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් යනහ.
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බහඳතිසුරභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

හය බහ එඟද?

රු භන්ත්රීදරු

(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்)
(Hon. Members)

Aye.
භුර ඳශ න ශඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ:
லர்ரணறக்கப்தட்டது:
Resolved:

තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ අභහත3හවලඹ
ශීර්ඹ 133 - තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ අභහත3යඹහ
ළඩ ටවන 02 - වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදම් වහ
ප්රාතිසඳහදනඹ රුපිඹල් 2,103,950,000 දක්හ ළඩි කිරීශභන් වශලෝධනඹ ශ
යුුර ඹ.
(තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ අභහත3ුරභහශප ශභභ වශලෝධනශේ අභිප්රාහඹ
නුශේ ශභභ ළඩටවශන් මරධන විඹදම් වහ ප්රාතිසඳහදනඹ රුපිඹල්
250,000,000කින් ළඩි කිරීභඹ.)
3හඳතතිසඹ 05 - යහජ3 ආඹතන වහ දහඹත්ඹ ව විශලේ ආඹතන
3හඳතතිසඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඳවත වන් ඳරිදි මරධන විඹදම් ළඩි ශ යුුර ඹ.
(අඹ ළඹ ශඹෝජනහ):උඳ 3හඳතතිසඹ 11

-

ජහතිස ඳර්ශේණ බහ

ළඹ විඹඹ 2202

-

වර්ධන වහඹන් රු. 250,000,000

"133 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 2,103,950,000 ළඩි යන රද මුදර උඳශල්නඹට
ඇුරශත් ශ යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
133 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වශලෝධිතහහයශඹන් උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ
යුුරඹයි නිශඹෝ යන රදී.
“கனப்தை 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
அறகரறக்கப்தட்ட
தௐதர 2,103,950,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
றடுக்கப்தட்டு
ற்தக்
தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 133, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
றதத்ப்தட்டரத
அட்டகறன்
தகுறரக
இதக்கக்
கட்டகபறடப்தட்டது.

Question, "That the increased sum of Rs. 2,103,950,000, for Head
133, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule"
put and agreed to.
Head 133, Programme 02, Capital Expenditure, as amended,
ordered to stand part of the Schedule.

2602

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 90,000,000
―173 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 90,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ‖ ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
173 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
கனப்தை
173,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 82,050,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 173, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 90,000,000
“கனப்தை 173, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 90,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 173, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 82,050,000, for Head 173,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 173, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 90,000,000
Question, "That the sum of Rs 90,000,000, for Head 173,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put
and agreed to.
Head 173, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"181 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 63,900,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
181 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ
යන රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 14,000,000

―173 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදම් වහ රු. 82,050,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ‖ ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

"181 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 14,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශයුුරඹ"
ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

173 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුර ඹයි නිශඹෝ
යන රදී.

181 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
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02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 42,100,000
"181 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 42,100,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
181 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ
යන රදී.
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 55,800,000
"181 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 55,800,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශයුුරඹ"
ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
181 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

2604

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 42,100,000
“ கனப்தை
181,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 42,100,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 55,800,000
“கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 55,800,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 328.- ணறலு, ரகன ரய்ப்தைத் றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 244,000,000

328 න ශීර්ඹ.- මිනිසඵර වහ රැකීයක්හ ශදඳහර්තශම්න්ුර
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 244,000,000
"328 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 244,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
328 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ
යන රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 43,200,000
"328 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 43,200,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
328 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
“ கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண
தௐதர
63,900,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
றடுக்கப்தட்டு
ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 14,000,000
“கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச்
தசனவுக்கரண
தௐதர
14,000,000
அட்டகறற்
ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
றடுக்கப்தட்டு
ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 181, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

“ கனப்தை
328,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 244,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 328, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 43,200,000
“கனப்தை 328, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 43,200,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர
றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 328, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Question, "That the sum of Rs. 63,900,000, for Head 181,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 181, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 14,000,000
Question, "That the sum of Rs. 14,000,000, for Head 181,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 181, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 42,100,000
Question, "That the sum of Rs. 42,100,000, for Head 181,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 181, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 55,800,000

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 613,025,000

Question, "That the sum of Rs. 55,800,000, for Head 181,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“106 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 613,025,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශයුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Head 181, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

106 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

HEAD 328. - DEPARTMENT OF MANPOWER AND
EMPLOYMENT
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 244,000,000
Question, "That the sum of Rs. 244,000,000, for Head 328,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

304 න ශීර්ඹ.- හරගුණ විද3හ ශදඳහර්තශම්න්ුර
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 179,600,000

Head 328, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“304 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 179,600,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 43,200,000

304 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

Question, "That the sum of Rs. 43,200,000, for Head 328,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 44,600,000

Head 328, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“106 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 100,850,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
106 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 53,950,000
“106 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 53,950,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
106 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 374,100,000
“106 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 374,100,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
106 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

“304 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 44,600,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශයුුරඹ”
ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
304 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
கனப்தை
106,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 100,850,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 53,950,000
“கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 53,950,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 374,100,000
“கனப்தை
106,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 374,100,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 613,025,000
“கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 613,025,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 106, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 304.- பறண்டனறல் றகக்கபம்
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HEAD 304. - DEPARTMENT OF METEOROLOGY
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 179,600,000
Question, "That the sum of Rs. 179,600,000 for Head 304,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 304, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 179,600,000

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 44,600,000

“ கனப்தை
304,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 179,600,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 44,600,000 Head 304, Programme
02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.

கனப்தை 304, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 44,600,000
“கனப்தை 304, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 44,600,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 304, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 100,850,000 for Head 106,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 106, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 53,950,000
Question, "That the sum of Rs. 53,950,000 for Head 106,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 106, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 374,100,000
Question, "That the sum of Rs. 374,100,000 for Head 106,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 106, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 613,025,000
Question, "That the sum of Rs. 613,025,000 for Head 106,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 106, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 304, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"127 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 80,735,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
127 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 37,050,000
"127 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 37,050,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
127 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 89,095,000
"127 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 89,095,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
127 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 12,710,000
"127 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 12,710,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
127 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
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221 න ශීර්ඹ. - ම්රු ශදඳහර්තශම්න්ුර

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 557,250,000
"221 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 557,250,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
221 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 89,095,000
“ கனப்தை
127,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 89,095,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 12,710,000

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 214,000,000

“கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 12,710,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

"221 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 214,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

221 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

கனப்தை 221.- தரறல் றகக்கபம்

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 543,380,000
"221 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 543,380,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
221 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 557,250,000
“ கனப்தை
221,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 557,250,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 214,000,000

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 546,275,000

“கனப்தை
221,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
தோனணச்
தசனவுக்கரண தௐதர 214,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

"221 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 546,275,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

221 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 543,380,000

“ கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01, லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர
80,735,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

“ கனப்தை
221,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 543,380,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 37,050,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 546,275,000

“கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 37,050,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

“கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 546,275,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

கனப்தை 127, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 221, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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Question, "That the sum of Rs. 80,735,000, for Head 127,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 127, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 37,050,000
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Programme 02.-Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 546,275,000
Question, "That the sum of Rs. 546,275,000 for Head 221,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put
and agreed to.
Head 221, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 37,050,000, for Head 127,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.

"135 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 107,510,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Head 127, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

135 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 89,095,000
Question, "That the sum of Rs. 89,095,000, for Head 127,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 10,350,000

Head 127, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"135 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 10,350,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 12,710,000

135 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

Question, "That the sum of Rs. 12,710,000, for Head 127,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.
Head 127, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 221. - DEPARTMENT OF LABOUR
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 557,250,000
Question, "That the sum of Rs. 557,250,000, for Head 221,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 221, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 214,000,000
Question, "That the sum of Rs. 214,000,000, for Head 221,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put
and agreed to.
Head 221, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 543,380,000
Question, "That the sum of Rs. 543,380,000, for Head 221,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 221, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 898,390,000
"135 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 898,390,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
135 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 973,950,000
"135 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 973,950,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
135 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
293 න ශීර්ඹ.- යඵර් වර්ධන ශදඳහර්තශම්න්ුර
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 743,850,000
“293 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 743,850,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ‖ ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
293 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
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02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 96,000,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 96,000,000

“293 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ
වහ රු. 96,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ‖ ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

“ கனப்தை 293, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 96,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

293 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

கனப்தை 293, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

“ கனப்தை
135,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 107,510,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 107,510,000, for Head 135,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 135, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 10,350,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 10,350,000

Question, "That the sum of Rs. 10,350,000, for Head 135,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

“கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 10,350,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 898,390,000
“கனப்தை
135,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 898,390,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Head 135, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 898,390,000
Question, "That the sum of Rs. 898,390,000, for Head 135,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 135, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 973,950,000
Question, "That the sum of Rs. 973,950,000, for Head 135,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 973,950,000

Head 135, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 973,950,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

HEAD 293. - DEPARTMENT OF RUBBER DEVELOPMENT

கனப்தை 135, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 293.- இநப்தர் அதறறதத்றத் றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 743,850,000
“ கனப்தை
293,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 743,850,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 293, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 743,850,000
Question, "That the sum of Rs. 743,850,000, for Head 293,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 293, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 96,000,000
Question, "That the sum of Rs. 96,000,000, for Head 293,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 293, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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“153 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 140,628,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
153 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන
විඹදභ, රු. 14,500,000
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02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 5,700,000
“287 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 5,700,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ යුුරඹ”
ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
287 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

“153 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 14,500,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
288 න ශීර්ඹ.- මිනුම්ඳතිස ශදඳහර්තශම්න්ුර

153 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 159,220,000

02 න ළඩටවන - වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 2,500,000,000

“288 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 159,220,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

“153 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 2,500,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
153 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

286 න ශීර්ඹ.- ඉඩම් ශොභහරිස ශදඳහර්තශම්න්ුර
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 199,800,000
“286 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 199,800,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
286 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 51,600,000
“286 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 51,600,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
286 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
287 න ශීර්ඹ.- ඉඩම් නියවුල් කිරීශම් ශදඳහර්තශම්න්ුර
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 192,250,000
“287 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 192,250,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
287 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

288 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 59,400,000
“288 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 59,400,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
288 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 1,786,590,000
“288 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 1,786,590,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
288 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

02 න ළඩටවන - වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 77,900,000
“288 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 77,900,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
288 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
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327 න ශීර්ඹ.- ඉඩම් ඳරිවයණ ප්රාතිසඳත්තිස ළරසුම්
ශදඳහර්තශම්න්ුර

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 51,600,000

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 184,870,000

“கனப்தை 286, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 51,600,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

“327 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 184,870,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

கனப்தை 286, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

327 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුර ඹයි නිශඹෝ
යන රදී.

கனப்தை 287.- கரற உரறக றர்த் றகக்கபம்

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 50,300,000
“327 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 50,300,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
327 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
“ கனப்தை
153,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 140,628,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 153, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 14,500,000
“கனப்தை 153, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 14,500,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 153, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 2,500,000,000
“கனப்தை 153, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 2,500,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப் தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 153, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 192,250,000
“ கனப்தை 287, றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02, லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 192,250,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 287, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 5,700,000
“கனப்தை 287, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 5,700,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர
றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 287, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 288.- றன அபகத் றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 159,220,000
“ கனப்தை
288,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 159,220,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 59,400,000
“கனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 59,400,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 286.- கரற ஆகரபர் ரகம் றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 199,800,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 1,786,590,000

“கனப்தை
286,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 199,800,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

“ கனப்தை
288,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 1,786,590,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

கனப்தை 286, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 77,900,000

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 51,600,000

“கனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 77,900,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 51,600,000, for Head 286,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

கனப்தை 288, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 327.- கரறப் தன்தரட்டு தகரள்ககத்
றட்டறடல் றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 184,870,000
“ கனப்தை
327,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 184,870,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 327, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 50,300,000
“கனப்தை 327, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 50,300,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 327, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Question, "That the sum of Rs. 140,628,000, for Head 153,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 153, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 14,500,000
Question, "That the sum of Rs. 14,500,000, for Head 153,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put
and agreed to.
Head 153, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,500,000,000
Question, "That the sum of Rs. 2,500,000,000, for Head 153,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 153, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 286, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 287. - DEPARTMENT OF LAND SETTLEMENT
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 192,250,000
Question, "That the sum of Rs. 192,250,000, for Head 287,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 287, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 5,700,000
Question, "That the sum of Rs. 5,700,000, for Head 287,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 287, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 288. - DEPARTMENT OF SURVEYOR
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 159,220,000
Question, "That the sum of Rs. 159,220,000, for Head 288,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 288, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 59,400,000
Question, "That the sum of Rs. 59,400,000, for Head 288,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 288, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,786,590,000
Question, "That the sum of Rs. 1,786,590,000, for Head 288,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 288, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 286. - DEPARTMENT OF LAND COMMISSIONER
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 199,800,000

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 77,900,000

Question, "That the sum of Rs. 199,800,000, for Head 286,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 77,900,000, for Head 288,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 286, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 288, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule
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HEAD 327. - DEPARTMENT OF LAND USE POLICY PLANNING

210 න ශීර්ඹ. - ප්රාතත්තිස ශදඳහර්තශම්න්ුර

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 184,870,000

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 176,200,000

Question, "That the sum of Rs. 184,870,000, for Head 327,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

"210 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 176,200,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Head 327, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 50,300,000
Question, "That the sum of Rs. 50,300,000, for Head 327,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 327, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

“122 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 181,750,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ‖ ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
122 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 31,750,000
“122 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 31,750,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ‖ ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
122 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 223,000,000
“122 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 223,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
122 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 310,500,000
“122 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 310,500,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ‖ ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
122 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

210 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 9,350,000
"210 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 9,350,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ යුුරඹ"
ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
210 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
211 න ශීර්ඹ.- යජශේ මු්රකණ ශදඳහර්තශම්න්ුර
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 1,619,375,000
"211 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 1,619,375,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
211 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 166,600,000
"211 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 166,600,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
211 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
“கனப்தை
122,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 181,750,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 122, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 31,750,000
“கனப்தை 122, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 31,750,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப் தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 122, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 223,000,000
“கனப்தை
122,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 223,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 122, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 310,500,000
“கனப்தை 122, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 310,500,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 122, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 210.- கல் றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 176,200,000
“கனப்தை
210,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 176,200,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 210, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 9,350,000
“கனப்தை 210, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 9,350,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர
றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 210, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 211.- அசரங்க அச்சகத் றகக்கபம்
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Question, "That the sum of Rs. 181,750,000, for Head 122,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 122, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 31,750,000
Question, "That the sum of Rs. 31,750,000, for Head 122,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put
and agreed to.
Head 122, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 223,000,000
Question, "That the sum of Rs. 223,000,000, for Head 122,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 122, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 310,500,000
Question, "That the sum of Rs. 310,500,000, for Head 122,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.
Head 122, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 210. - DEPARTMENT OF INFORMATION
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 176,200,000
Question, "That the sum of Rs. 176,200,000, for Head 210,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 210, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 1,619,375,000

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 9,350,000

“கனப்தை
211,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 1,619,375,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 9,350,000, for Head 210,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.

கனப்தை 211, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 166,600,000

Head 210, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 211. - DEPARTMENT OF GOVERNMENT PRINTING
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,619,375,000

“கனப்தை 211, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 166,600,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப் தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 1,619,375,000, for Head 211,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

கனப்தை 211, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Head 211, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 166,600,000
Question, "That the sum of Rs. 166,600,000, for Head 211,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.
Head 211, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"180 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 64,970,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
180 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 14,750,000
"180 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 14,750,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශයුුරඹ"
ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
180 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 65,000,000
"180 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 65,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
180 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 64,000,000
"180 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 64,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශයුුරඹ"
ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
180 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
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02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 415,800,000
"289 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 415,800,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශයුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
289 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
“கனப்தை
180,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 64,970,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 180, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 14,750,000
“கனப்தை 180, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 14,750,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 180, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 65,000,000
“கனப்தை
180,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 65,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 180, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 64,000,000
“கனப்தை 180, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 64,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 180, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

289 න ශීර්ඹ.- අඳනඹන තෂිර්භ ශදඳහර්තශම්න්ුර
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 305,810,000
"289 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 305,810,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
289 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

கனப்தை 289.- றசர ற்தறத் றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 305,810,000
“கனப்தை
289,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 305,810,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 289, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 415,800,0
“
கனப்தை 289, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 415,800,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 289, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 64,970,000, for Head 180,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 180, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 14,750,000
Question, "That the sum of Rs. 14,750,000, for Head 180,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 180, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 65,000,000
Question, "That the sum of Rs. 65,000,000, for Head 180,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 180, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 64,000,000
Question, "That the sum of Rs. 64,000,000, for Head 180,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 180, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 289. - DEPARTMENT OF EXPORT AGRICULTURE
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 305,810.,000
Question, "That the sum of Rs. 305,810,000, for Head 289,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 289, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 415,800,000
Question, "That the sum of Rs. 415,800,000, for Head 289,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 289, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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"178 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 62,525,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
178 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 15,800,000
"178 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 15,800,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශයුුරඹ"
ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
178 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 537,000,000
"178 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 537,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
178 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 1,020,000,000
"178 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 1,020,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශයුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
178 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
“கனப்தை
178,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 62,525,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 178, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 15,800,000
“கனப்தை 178, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 15,800,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 178, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 537,000,000

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 179,010,000

“கனப்தை
178,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 537,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

“116 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 179,010,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

கனப்தை 178, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 1,020,000,000
“கனப்தை 178, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 1,020,000,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 178, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 62,525,000, for Head 178,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 178, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 15,800,000
Question, "That the sum of Rs. 15,800,000, for Head 178,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 178, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 537,000,000
Question, "That the sum of Rs. 537,000,000, for Head 178,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 178, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,020,000,000
Question, "That the sum of Rs. 1,020,000,000, for Head 178,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 178, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

116 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 271,385,000
“116 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 271,385,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
116 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

298 න ශීර්ඹ.- මිුම් ඒ, ප්රාමිතිස ව ශේහ
ශදඳහර්තශම්න්ුර
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 62,020,000
“298 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 62,020,000  මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
298 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුර ඹයි නිශඹෝ
යන රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 225,500,000
“298 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 225,500,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශයුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
298 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

300 න ශීර්ඹ.- ආවහය ශොභහරිස ශදඳහර්තශම්න්ුර
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 225,794,000

“116 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදම් වහ රු. 953,086,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

“300 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 225,794,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශ යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

116 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුර ඹයි නිශඹෝ
යන රදී.

300 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුර ඹයි නිශඹෝ
යන රදී.
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01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 27,485,000
“300 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 27,485,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
300 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

301 න ශීර්ඹ.- මුඳහය වර්ධන ශදඳහර්තශම්න්ුර
(මුඳහය මිතිස ශයජිසට්රාහර්)
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“கனப்தை
116,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர
953,086,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 116, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 179,010,000
“கனப்தை 116, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 179,010,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 116, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 47,130,000
“301 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 47,130,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
301 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුර ඹයි නිශඹෝ
යන රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 15,750,000
“301 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 15,750,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
301 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

302 න ශීර්ඹ.- මුඳහය ශේ ශොමින් බහ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 11,970,000
“302 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 11,970,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ” ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
302 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුර ඹයි නිශඹෝ
යන රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 870,000
“302 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 870,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ යුුරඹ”
ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
302 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 271,385,000
“கனப்தை 116, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 271,385,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 116, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 298.- அபகக்கூதகள், றங்கள், ரசககள்
றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 62,020,000
“கனப்தை
298,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர
62,020,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 298, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 225,500,000
“கனப்தை 298, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 225,500,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 298, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 300.- உவு ஆகரபர் றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 225,794,000
“கனப்தை
300,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 225,794,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 300, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 27,485,000

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 179,010,000

“கனப்தை 300, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 27,485,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 179,010,000, for Head 116,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put
and agreed to.

கனப்தை 300, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 301.- கூட்டுநவுத்துகந அதறறதத்ற றகக்கபம்
(கூட்டுநவுச் சங்கங்கள் தறரபர்)
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 47,130,000
“கனப்தை
301,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 47,130,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 301, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 15,750,000
“கனப்தை 301, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 15,750,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 301, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்தை 302.- கூட்டுநவுத்துகந ஊறர்கள் ஆகக்குல
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 11,970,000
“கனப்தை
302,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 11,970,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 302, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Head 116, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 271,385,000
Question, "That the sum of Rs. 271,385,000, for Head 116,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 116, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 298. - DEPARTMENT OF MEASUREMENT UNITS,
STANDARDS AND SERVICES
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 62,020,000
Question, "That the sum of Rs. 62,020,000, for Head 298,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 298, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 225,500,000
Question, "That the sum of Rs. 225,500,000, for Head 298,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 298, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 300. - DEPARTMENT OF FOOD COMMISSIONER
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 225,794,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 870,000
“கனப்தை 302, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 870,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர
றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 302, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 225,794,000, for Head 300,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 300, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 27,485,000

Question, "That the sum of Rs. 953,086,000, for Head 116,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 27,485,000, for Head 300,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 116, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 300, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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HEAD 301.- DEPARTMENT OF CO-OPERATIVE DEVELOPMENT
(REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES)

02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 35,650,000

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 47,130,000

"185 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 35,650,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

Question, "That the sum of Rs. 47,130,000, for Head 301,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 301, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 15,750,000
Question, "That the sum of Rs. 15,750,000, for Head 301,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 301, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 302. - CO-OPERATIVE EMPLOYEES COMMISSION
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 11,970,000
Question, "That the sum of Rs. 11,970,000, for Head 302,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 302, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 870,000

185 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
02 න ළඩටවන.- වර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 408,350,000
"185 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 408,350,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත්
ශයුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
185 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.
“கனப்தை
185,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 81,950,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 17,450,000
“கனப்தை 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 17,450,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question, "That the sum of Rs. 870,000, for Head 302, Programme
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.
Head 302, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

"185 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 81,950,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශ
යුුරඹ" ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
185 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ
යන රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 17,450,000
"185 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 17,450,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇුරශත් ශයුුරඹ"
ඹන ප්රාලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
185 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්නශඹහි ශොටක් වළටිඹට තිසබිඹ යුුරඹයි නිශඹෝ යන
රදී.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ்
தசனவு தௐதர 35,650,000
“கனப்தை
185,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுதஞ்
தசனவுக்கரண தௐதர 35,650,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச்
தசனவு தௐதர 408,350,000
“கனப்தை 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண
தௐதர 408,350,000 அட்டகறற் ரசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்தை 185, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Question, "That the sum of Rs. 81,950,000 for Head 185,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 185, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs 17,450,000
Question, "That the sum of Rs. 17,450,000, for Head 185,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 185, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs 35,650,000
Question, "That the sum of Rs. 35,650,000, for Head 185,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 185, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

II
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු නිශඹෝජ3 ථහනහඹුරභනි, ළවිලි ර්භහන්ත
අභහත3ුරභහ ශනුශන් භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
යනහ:
"(437 ළනි අධිහයඹ ව) යඵර් නළත හ කිරීශම් වනහධහය ඳනශත් 8
ළනි න්තිසඹ ඹටශත් ළවිලි ර්භහන්ත අභහත3යඹහ විසින් හදන රදු,
2012 ළේතළම්ඵර් 20 දිනළතිස අව 1776/36 දයන අතිසවිශලේ ළට් ඳත්රාශේ ඳශ
යනු රළඵ, 2012.11.23 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිශඹෝ අනුභත ශ යුුරඹ."

ප්රාලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question put, and agreed to.

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 408,350,000
Question, "That the sum of Rs. 408,350,000, for Head 185,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 185, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

එල්හි ශේරහ අ.බහ. 6.00 වශඹන්, ඳහර්ලිශම්න්ුරට ප්රාතිසඹ හර්තහ
යනු පිජ බහඳතිසුරභහ මරහනශඹන් ඉත් විඹ.
හය බහ ප්රාතිසඹ හර්තහ යයි; නළත රැසවීභ 2012 ශදළම්ඵර්
06න බ්රපවසඳතිසන්දහ.
அப்ததரலது ரம் தற.த. 6.00 றரகறறடர, குலறன்
தரறசலனகண தற்நற அநறறக்கும்ததரதட்டு றசரபர் அர்கள்
அக்கறரசணத்றன்த அகன்நரர்கள்.
குலறணது தரறசலனகண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது 2012
டிசம்தர் 06, றரக்கறக.

It being 6.00 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.
Committee report Progress; to sit again on Thursday, 06th
December, 2012.

කුඩහ ශත් ුර වර්ධන ඳනත : නිශඹෝ
ரறகனச் சறத தற்த றனங்கள்
அதறறதத்றச் சட்டம் : எலங்குறறகள்

TEA SMALL HOLDINGS DEVELOPMENT LAW :
REGULATIONS
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු නිශඹෝජ3 ථහනහඹුරභනි, ළවිලි ර්භහන්ත
අභහත3ුරභහ ශනුශන් භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
යනහ:
"ජහතිස යහජ3 බහශේ 1975 අව 35 දයන කුඩහ ශත් ුර වර්ධන
ඳනශත් 15 ළනි න්තිසඹ භ කිඹවිඹ යුුර එකී ඳනශත් 22 ළනි න්තිසඹ
ඹටශත් ළවිලි ර්භහන්ත අභහත3යඹහ විසින් හදන රදු, 2012 ශනොළම්ඵර්
08 දිනළතිස අව 1783/26 දයන අතිසවිශලේ ළට් ඳත්රාශේ ඳශ යනු රළඵ,
2012.11.22 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිශඹෝ අනුභත ශ යුුරඹ."

ප්රාලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

යඵර් නළත හ කිරීශම් වනහධහය ඳනත :
නිශඹෝ
இநப்தர் லபடுகக ரணறச் சட்டம் :
எலங்குறறகள்
RUBBER REPLANTING SUBSIDY ACT :
REGULATIONS

I
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු නිශඹෝජ3 ථහනහඹුරභනි, ළවිලි ර්භහන්ත
අභහත3ුරභහ ශනුශන් භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
යනහ:
"(437 ළනි අධිහයඹ ව) යඵර් නළත හ කිරීශම් වනහධහය ඳනශත් 8
ළනි න්තිසඹ ඹටශත් ළවිලි ර්භහන්ත අභහත3යඹහ විසින් හදන රදු,
2012 ශනොළම්ඵර් 14 දිනළතිස අව 1784/11 දයන අතිසවිශලේ ළට් ඳත්රාශේ ඳශ
යනු රළඵ, 2012.12.04 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිශඹෝ අනුභත ශ යුුරඹ."

ප්රාලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.

Question put, and agreed to.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ල්තළබීභ

எத்றகப்தை
ADJOURNMENT
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු නිශඹෝජ3 ථහනහඹුරභනි, "ඳහර්ලිශම්න්ුර දළන් ල්
තළබිඹ යුුරඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ප්රාලසනඹ බහභිමු යන රදී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

නිශඹෝජ3 ථහනහඹුරභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

බහ ල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ, රු අල්වහජ්
ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ.
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ඳ වයක්ණඹ වහ විධිභත් ළඩ පිිතශශක්

ண் தரதுகரப்தைக்கரண தொகநசரர் ரகனத்றட்டம்
COMPREHENSIVE PROGRAMME FOR SOIL CONSERVATION

නිශඹෝජ3 ථහනහඹුරභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair?
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
do now take the Chair.
ප්රාලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරු නිශඹෝජ3 ථහනහඹුරභහ මරහනශඹන් ඉත්
වුශඹන්, රු ශ්රිාඹහනි විශජ්වික්රනභ භවත්මිඹ මුරහනහරඪ විඹ.
அன்தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த
அகனர, ரண்தைறகு (றதற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Madam, before I move the Motion, I have a pleasant
task to perform. That is, I see a birthday boy in the
House, the Hon. Johnston Fernando. We wish him a very
happy birthday and many happy returns of the day. The
only thing is that you have still not cut the cake for the
Parliamentarians. At least, we will come for dinner.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, I move:
“Reports related to soil erosion are received daily from different
parts of the Island. It is evident that this grave calamity occurs as a
result of torrential rain and wanton destruction of the trees.
Therefore, it is moved in this House that a comprehensive
programme be initiated for soil conservation.”

I would like to table* the Sinhala and Tamil versions
of this Motion to be included in Hansard.
I would like to say that in Sri Lanka, soil erosion is a
major problem. If there are no forests, there will not be
mountains and valleys; there will not be a country. So, in
order to have a country, we have to protect, safeguard and
develop our forestry. The depletion of forest resources
and associated losses in biodiversity have been longdiscussed environmental issues in Sri Lanka. The extent
of natural forests in 2010 was estimated to be 1,883,310
————————————
* ථහ අහනශේ ඳශ ය ඇත.
* உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது.
* Produced at end of speech.

2640

hectares, which accounts for nearly 28.7 per cent of the
total land area of the country. It is the other day His
Excellency the President in his Budget Speech proposed
that the forestry coverage of Sri Lanka should be
increased to 35 per cent during the current year and I am
very happy that the Hon. Minister of Environment and
other connected ministries are taking steps towards
successful reafforestation.
Then, Sir, increasing population pressure has created
land fragmentation and farmers tend to cultivate crops by
clearing surrounding natural forest areas. Forests have
now become more vulnerable to depletion, in the face of
an increasing demand for land for rapid development
activities, in the post-conflict period. Then, there are
people who clear the jungle to grow crops. This also
poisons the soil. Therefore, chena cultivation is
something that is not to be encouraged in this country
although poor people are involved because the soil has
got to be preserved. Then only they will have trees and
natural environment, a healthy life in every part of the
Island. Whilst the reported contribution of the firewood
and forestry sector to national GDP is only 0.6 per cent, it
does not capture the actual contribution of the forestry
sector to Sri Lanka‟s economy.
Eco-system services provided by the forests and
community level benefits of forests are some of the
aspects that are not included in the statistics.
Then, Madam Presiding Member, I must also discuss
about the land degradation. Land degradation denotes all
natural or anthropogenic processes that diminish or
impair land productivity. Natural processes include
climatic changes and accelerated intensity of winds and
waves. Among the anthropogenic factors, over-use of
land and water, deforestation, excessive use of agrochemicals, and careless disposal of wastes often degrade
land. In Sri Lanka, man-induced land degradation is more
significant than natural forces. It is manifested through
high rates of soil erosion and siltation, landslides, floods,
emerging problems of salinization, coastal erosion, and
loss of productivity of agricultural lands.
Even in your area, Madam Presiding Member, in the
Ampara District, a large acreage of forestry went under a
development scheme. I think reforestation must take
place in that area so that the people will have rainfall. If
there is no forest, there will be less rainfall in the island.
As a result, we will be unable to have agricultural
pursuits in this country.
Significant land degradation began during the past
150 years, particularly after the advent of commercial
plantation agriculture. In 1900, with a population of only
3.5 million, Sri Lanka had approximate forest cover of 70
per cent. See the difference! By 1953, when population
reached 8.1 million, natural forest cover had diminished
to approximately 44 per cent, and when population
doubled by the mid-1980s, the forest was cut by nearly
half, to less than 25 per cent.
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නවනඹ තිසබුශණොත් තභයි ජනවනඹ ආයක්හ ය
න්නට පුළුන් න්ශන් කිඹන එ භහින්ද ිකන්තනශඹන් ඳහ
තිසශඵනහ. ජනහධිඳතිසුරභහත් ඒ ළන වන් ය තිසශඵනහ. ඒ
නිහ අශේ යශට් නවනඹ ළඩි යන්නට ඕනෆ. ඊශේ ඳරිය
අභහත3හවලඹ භගින් "National Green Awards" නම් ත3හ
ප්රාදහශනෝත්ඹ
ඵණ්ඩහයනහඹ
ම්භන්ත්රාණ
ලහරහශේදී
ඳළළත්වුහ. භභ ශම් අසථහශේදී චරිත ශවේයත් භවත්භඹහට භශප
සුරතිසඹ පුද යන්න ඕනෆ. එුරභහ තභයි ශම් හරඹ ුරශ භධ3භ
ඳරිය අධිහරිශේ -Central Environmental Authority එශක්බහඳතිසයඹහ ලශඹන් විලහර ළඩ ශොටක් ශශේ. එුරභහ
ශනුශන් උඳවහය උශශරකුත් ඳළළත්වුහ.

By that time the man/land ratio - a rough measure of
natural resource availability per capita relevant to an
agricultural economy - equalled one acre per person. We
are basically an agricultural country and we have to
preserve our land. That is our wealth, our natural wealth.
When I visited the old Parliament as a student one
day, I still remember when I was in the Gallery, it was the
late Hon. Robert Gunawardena, brother of the late Hon.
Philip Gunawardena, regarded as the father of socialism
in this country and, who, is also an uncle of our Chief
Government Whip, the Hon. Dinesh Gunawardena and
the Hon. Gitanjana Gunawardena, Deputy Minister of
Civil Aviation, who moved a Motion in regard to this
matter.
අපි අශේ නඹ ආයක්හ ශ යුුරයි; න හ දියුු ශ
යුුරයි. එශවභ නළත්නම් අශේ යටට රළශඵන ර්හඳතනඹ වරිඹට
ශනොරළශඵන තත්ත්ඹක් උදහ ශයි කිඹහ
දළනට අවුරුදු
වතිතවට, ඳනවට ඳභණ ප්රාථභ එදහ ඳහර්ලිශම්න්ුරශේදී -භභ
හිතන්ශන් 1952න් ඳසු- ඒ ශඹෝජනහ ශනහශේ එට සිටි
වීශයෝදහය ශෝට්ශට් වීයඹහ ඹයි අපි වන් යන ශයොඵට්
ගුණර්ධන භළතිසුරභහඹ කිඹන හයණඹ භභ ශම් අසථහශේදී
තමුන්නහන්ශේරහට සිහිඳත් ය දිඹ යුුරයි.

Madam Presiding Member, we acknowledge the
brilliant visionary of our President in defeating the most
brutal terrorist organization of the world and developing
the nation after winning the war. However, there appears
to be an omission on the subject of soil and water
conservation which should come under the Soil
Conservation Division of the Department of Agriculture.
Now, it may be not operating. Forestry is required to
minimize soil moving into reservoirs and rivers and to
maintain groundwater during the dry period. Is it correct
that the Mahailluppallama Research Farm is to be
developed by the Hon. Deputy Minister of Agrarian
Services and Wildlife? We would like to have an answer
for that.
Then, Sir, research development and utilization was
carried out by a group of brilliant Sri Lankan scientists
and engineers supported by Hon. Ministers at that time
like the late Hon. Philip Gunawardena, Hon. T.B.
Subasinghe, Hon. Cyril Mathew along with brilliant civil
servants like Neil Bandaranaike, Gaya Kumaranatunga,
Akil Mohamed, Mahinda Wijenayake and H.B.
Dissanayake.
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The key scientists and engineers comprised of A.E.K
Tissa Weerasinghe and Dayananda Kariyawasam from
the Forest Department, Prof. Milton Amaratunga and
Prof. George Dissanayake from the University of
Peradeniya, Dr. Granville Dharmawardena from the
University of Colombo and Dr. Telma Gunawardhana.
The Bowood Limited is a subsidiary of the Industrial
Development Board. The project was liquidated and solar
dryers - saw doctoring equipment in sawing methods
machinery 40 to 60 per cent - were all cannibalized and
sold. Bowood possessed one million cubic feet of rubber
wood with non-toxic salt and conserved approximately
one million acres of forest.
Then, I also want to propose that the Ministry or the
Government must seriously think of setting up a separate
task force for soil erosion to review the policy and the
Act. There is also the coastal erosion. Coastal erosion is
the wearing away of land and the removal of beach or
dune by wave action, tidal currents, wave currents or
drainage. Waves generated by storms, wind or fastmoving motor craft cause coastal erosion, which may
take the form of long-term losses of sediment and rocks
or merely the temporary redistribution of coastal
sediments. Erosion in one location may result in accretion
nearby. The study of erosion and sediment redistribution
is called “coastal morphodynamics”. It may be caused by
hydraulic action, abrasion, impact and corrosion.
Last year, I attended a Conference in Nagoya, Japan.
The Hon. Anura Priyadharshana Yapa also attended
another parallel conference that was held. There, they
discussed about bringing in resolutions, motions and to
pass them in Parliaments, so that the whole world will be
able to understand the inherent danger of felling trees
without any consideration of the survival of mankind and
animals in this world.
දළන් වළභ තළනභ හශප නහඹ ඹනහ. නහඹ ඹහම් නිහ ශම්
ශඟදීත් නුයඑිතඹ, වපුතශල් ප්රාශේලර ජනතහට ඹන්න එන්න
ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇතිස ශරහ තිසබුණහ. ශම් විධිඹට ඳ ශෝදහ
ඹහශභන් යටට න වහනිඹ පිිතඵ ඉතහභත්භ සුඳරික්හහරී විඹ
යුුරයි. එඹ ශොශවොභ වරි ආයක්හ ය ත යුුරයි. ඳණ ශභන්
ආයක්හ ය ත යුුරයි. අඳට ජීත් ශන්න පුළුන් ශන්ශන්
ශම් ශඳොශශො තිසබුශණොත් ඳභණයි. ශඳොශශො නළත්නම්, ඳුළටි
නළත්නම්, වහ, ඇශ ශදොශ නළත්නම් අශේ ජන ජීවිතඹ ඳභණක්
ශනො තහ සීඳහහශප ජීවිත ඳහ ආයක්හ ය ත ශනොවළකි
තත්ත්ඹක් ඇතිස ශනහ. අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් යමින්
අශේ ජනහධිඳතිසුරභහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ප්රාහල ශහ. He stated

about the coastal erosion that is occurring and has
allocated a lot of money from the Budget. The Budget
Speech under the heading, “Drinking Water”, states, I
quote:
“Rs. 3,200 million has been allocated for 55 water supply projects
covering all provinces, for the benefits of emerging small towns.”
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[රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ]

අශේ රු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිසුරභහ උුරයටත් ඹනහ;
නළශඟනහිය ප්රාශේලඹටත් ඹනහ; මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි,
ඔඵුරමිඹ නිශඹෝජනඹ යන ප්රාශේලඹටත් ඹනහ; දියිශන් වළභ
තළනටභ ඹනහ. යශට් ආයක්හ කිරීභ ඳභණක් ශනොශයි, ඳ
ආයක්හ කිරීභ ඳභණක් ශනොශයි ජනතහට පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ
රඵහ දීභ පිිතඵ අශේ ආණ්ඩු ඉතහභත්භ ඕනෆමින් ළඩ යන
ඵත්, එඹ ඉදිරිඹට ශන ඹහභට රු දිශන්ස ගුණර්ධන
ඇභතිසුරභහ න්නහ ව ප්රාඹත්නඹට ජහතිසශේ ප්රාණහභඹ පුද ශ යුුර
ශනහ.

It further states, I quote:
“An investment of Rs. 680 million will be made in 2012 to save
around 48 per cent of non revenue water in Colombo due to
leakages and waste.”

This is what His Excellency the President has stated
on page 17 in his Speech for the Budget of 2012. That is
one aspect of it.
Yesterday, it was the Hon. Dinesh Gunawardena who
said aloud to the whole world that, ජනතහට ශඵොන්න
තිසශඵන ශම් පිරිසිදු ුරශයන් ශොශම වශත් සිටින අඹ හර්
ශවෝදනහ, අනිකුත් ශේදීම් ටයුුර වහ න්නහ. ශම්
භවහ අඳයහධඹක්; ජහතිසඹට යන අඳයහධඹක්; භනු3ත්ඹට
යන අඳයහධඹක්. ඒ නිහ ශම් අඳයහධඹ නත්රහ අපි
ජහතිසඹ ආයක්හ ය නිමු. අශේ න ප්රාශේල ආයක්හ ය
නිමු. අශේ ඳු ළටි ආයක්හ ය නිමු. එභඟින් ශවො
රවහක් නිර්භහණඹ ය ළනීශම් ලක්තිසඹ අඳ සිඹලු
ශදනහටභ, විශලේශඹන් රු ඇභතිසුරභහට රළශබ්හයි කිඹහ
ප්රාහර්ථනහ යමින් භහ නතිසනහ.
Thank you.

*බහශම්ඹ භත තඵන රද ශඹෝජනහ:

*சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட தறரக:

*Sinhala and Tamil versions of the Motion tabled:
''දියිශන් ශනොශඹකුත් ප්රාශේලර ඳහවශු හදනඹ පිිතඵ ව හර්තහ
දිනඳතහ රළශඵමින් ඳතී. ඉක් ඵක් නළතිස තක්රතහ විනහල කිරීභ
භඟින්ද, භවහ ර්හ ශවේුරශන් ද ශම් විනහලඹ සිදු න ඵ ශඳශනන්නට
තිසශබ්.
එඵළවින් ඳ වයක්ණඹ කිරීභ වහ විධිභත් ළඩ පිිතශශක් ආයම්බ
ශ යුුර ඹයි ශභභ රු බහට ශඹෝජනහ යමි.''

"ரட்டின் தல்ரத தறரசங்கபறலிதந்தும் ரபரந்ம்
ண்ரறப்தை தரடர்தரண தசய்றகள் கறகடத்து தகறன்நண.
ககதரகக இன்நற ங்கள் அறக்கப்தடுரலும் அகடக
கரரகவும் இந் அறவுகள் ற்தடுகக் கரதொடிகறநது.
ஆகர,
ண்கப்
தரதுகரப்தற்கரக
தொகநசரர்ந்
ரகனத்றட்டதரன்கந ஆம்தறக்க ரண்டுதண இச்சகதக்குப்
தறரரறக்கறன்ரநன்."

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරමිඹ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

සුරතිසයි, රු භන්ත්රීදුරභනි. ශඹෝජනහ සථිය කිරීභ, රු එරික්
ප්රාන්න වීයර්ධන භන්ත්රීදුරභහ.
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රු එරික් ප්රාන්න වීයර්ධන භවතහ
(ரண்தைறகு ரறக் தறசன்ண வீர்ண)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, රු අසර් භන්ත්රීදුරභහ
විසින් ර්තභහන භහජශේ ළදත් හයණහක් න ඳ
වයක්ණඹ කිරීභ වහ විධිභත් ළඩ පිිතශශක් ආයම්බ ශ
යුුර ඹළයි ශ එභ ශඹෝජනහ සථිය යමින් චන සල්ඳඹක්
ථහ කිරීභට භහ ඵරහශඳොශයොත්ුර නහ. විශලේශඹන් භවනුය
දිසත්රිගක්ශේ ඳහර්ලිශම්න්ුර භන්ත්රීදයශඹක් විධිඹට අශේ ජනතහට
වශේදී ප්රාලසනඹක් න ඳ වයක්ණඹ කිරීභ පිිතඵ ඹම්
හයණඹක් ථහ කිරීභට අසථහක් රළබීභ පිිතඵ භහ ඉතහභත්
න්ශතෝ නහ.
ඉතිසවහශේ අශේ යශට් ජර ඵඩහ කිඹරහ වළිනන්වශේ ශම්
භධ3භ ඳුයඹයි. නමුත් ඳසු ගිඹ භහර අඳ ප්රාශේලර තිසබුු
නිඹඟඹ දිවහ ඵළලුහභ ඉතිසවහශේ අශේ ආර්ථිඹට භවහ
ලක්තිසඹක් වුු ඒ භධ3භ ඳුයශේ ජර ඵඩහට ශභොද වුශණ්
කිඹරහ අපි දළක්හ. ඒ හරශේදී අශේ ප්රාශේලශේ මිනිසසු විලහර
දුසයතහට ඳත් වුණහ. අල3 ඳහනීඹ ජරඹ ඳහ ඳඹහ
ළනීභට ශනොවළකි තත්ත්ඹට භධ3භ ඳුයශේ ජනතහ ඳත්
වුණහඹ කිඹන හයණඹ අපි දළක්හ.
ඳසු ගිඹ ළසි භශේ තත් ශේල් වුණහ. නිඹඟශඹන් ඳසශේ
ඇද වළලුනු භවහ ර්හත් එක් විලහර ලශඹන් නහඹ ඹෆම්, ඳස
ඳු ඩහ ළටීම් ළනි ශනොශඹක් ශේල් භධ3භ ඳුයඹ පුයහභ
දකින්න රළබුණහ. ඔඵ සිඹලු ශදනහභ භහධ3 ුරිතන් එඹ දකින්න
ඇතිස. ඇත්තටභ අද භධ3භ ඳුයඹ ශම් තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ
තිසශඵන්න ශවේුර ශභොක්ද කිඹරහ අපි ඵරන්න ඕනෆ. අපි එදහ
ව අද ඵළලුශොත් එශවභ ඉතහභත් ශේත් ආර්ථි
වර්ධනඹත් එක් අපි ශවො අධහනඹක් ඳරියඹ වහ ශඹොද
නහද කිඹන හයණඹ අද ළටලුක් ඳතිසනහ. රු අසර්
භන්ත්රීදුරභහ ශඹෝජනහ ශ ඳරිදි ප්රාහශේශීඹ ශල්ම් හර්ඹහර වයවහ
ශම් ම්ඵන්ධ ශවො ළඩ පිිතශශක් ක්රිුඹහත්භ ශශොත්
ශවොයි. ඳ වයක්ණඹ ය න්ශන් ශශේද ඹන්න පිිතඵ
ඳුය ප්රාශේලර ජනතහ දළනුත් කිරීශම් ශවො ළඩ
පිිතශශක් මුළු භධ3භ ඳුයඹ පුයහභත්, ඒ හශපභ යට පුයහභත්
ක්රිුඹහත්භ ශශොත් එඹ ඉතහභ ළදත් ශයි කිඹරහ භහ විලසහ
යනහ.
වර්ධනඹත් එක් එන ප්රාලසනරට නීතිසශඹන් විඳුම්
ශදනහ කිඹරහ අපි දන්නහ. උදහවයණඹක් විධිඹට ත්ශතොත්
එශවභ අපි ජනතහට කිඹනහ, "ශඹක් වදනහ නම් ශභශවභයි,
ශම් ඳහශයන් ශභච්චය දුයකින් වදන්න ඕනෆඹ" කිඹරහ. ඒ වහ අපි
නීතිසඹක් දභහ තිසශඵනහ. ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ශේහ, ඳශහත්
බහ ආඹතන ශේහ, භධ3භ ආණ්ඩුශේ RDA එ ශේහ, ශඹක්
වදනහ නම් කිඹනහ, "ශභන්න ශභච්චය දුයකින් ඒ ශඹ වදන්න
ඕනෆ" ඹ කිඹරහ. ශම් වර්ධන ටයුුර කිරීභ වහ අපි නීතිසඹක්
දභහ තිසශඵනහ. නමුත් ඳරියඹ වහ අල3 නීතිස අපි වදන්ශන්
නළත්ශත් ඇයි කිඹන හයණඹ ශම් අසථහශේදී ඳළන නඟිනහ.
ඵෆවුම්ය ප්රාශේලඹ පිහිටහ ඇතිස ඔඵ ඉඩභ ශම් ආහයශඹන් හනු
ඳහ, ඒ ශභෝච්ච ශර්හ අනු ඹමින් ශවෝ වදන්න කිඹරහ
නීතිසඹක් දභන්න අඳට ඵළරි ඇයි? ඊට අදහශ විශලේඥශඹෝ දන්නහ,
ශොශවොභද ඳ ආයක්හ යන ළඩ පිිතශශ ක්රිුඹහත්භ
යන්ශන් කිඹරහ. ශම්හ විඹදම් ඹන ළඩ ශනොශයි. ශම් විධිඹට
ශම් ඉඩම් වයක්ණඹ යන්න ඕනෆ, ඳ ශෝදහ ශන ඹන
හයණඹ ළශළක්වීභ වහ ශම් විධිඹට ටයුුර යන්න ඕනෆඹ
කිඹරහ අඳට නීතිසඹක් ම්ඳහදනඹ යන්න පුළුන් නම් ජනතහ
දළනුත් කිරීභ හශපභ එඹත් ළදත් ශයි කිඹරහ අඳ විලසහ
යනහ.
ආර්ථිඹ ශොශවොභ වර්ධනඹ වුණත්, දළළන්ත ආර්ථි
තිසශඵන යටල් ඳහ ඳරිය වයක්ණඹ වහ, එශවභ නළත්නම්
උසණත්ඹ ඉවශ ඹන එ අඩු කිරීභ වහ පිඹය න්ශන්
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ශොශවොභද කිඹරහ අද ශරෝඹ පුයහ ථහ ශනහ. ඒ වහ
පිඹය ත්ශත් නළත්නම් ත අවුරුදු ණනහක් ඹනශොට
දළළන්ත ප්රාතිසවිඳහ ඵරහන්න පුළුන් ශයි කිඹරහ ඳරියශේදින්
භත ඉදිරිඳත් යනහ. නමුත් කිසි ශශනක් ශම් පිිතඵ
ඇහුම්න් ශදනහ කිඹරහ අඳට විලසහ යන්න අභහරුයි.
අද අපි වර්ධනඹ ශමින් ඳතිසන යටක්. අපි අනහතඹ දිවහ
ඵළලුශොත්, යුේධඹ ඇුරළු ශඵොශවෝ ප්රාධහන ප්රාලසන විරහ
ලක්තිසභත් භනක් ඹන ශභොශවොශත් ආර්ථි වර්ධනඹ ශම්
විධිඹට ගිඹහභ අනහතශේදී ඹම් ද අපි දියුු ශරහ ඉඳීවි.
නමුත් අශේ ඳරියඹට ශභොන හශප ඵරඳෆභක් එයිද කිඹන
හයණඹත් හිතහ ඵරහ අපි තීයණ ත යුුර ඹළයි භහ ශඹෝජනහ
යනහ. ආර්ථි වර්ධනඹ අපි තයහදිඹ එ ඳළත්තට දහරහ
ඵළලුශොත්, අපි ඉන්නහද නළේද කිඹරහ තභයි තයහදිශේ අශනක්
ඳළත්තට දහන්න ශන්ශන්. ශරෝශේ උසණත්ඹ ත්තත්
ආර්ථි වර්ධනඹයි, ශම් ශරෝශේ ජනතහ ජීත් නහද
නළේද කිඹන හයණඹයි තභයි අඳට තයහදිඹට දහන්න ශන්ශන්.
ඒ නිහ ශම් ඉතහභත් ළදත් හයණඹක්. ඒ වහ අධහනඹ
ශඹොමු යන්න කිඹරහ අපි ඇභතිසුරභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ. ඳ
ආයක්හ කිරීභ වහ ශවො ළඩ පිිතශශක් ක්රිුඹහත්භ යන්න
කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
භධ3භ ඳුයශේ තිසශඵන ඳයිනස හ පිිතඵ භභ
අහන ලශඹන් කිඹන්න ළභළතිසයි. එභ ඳයිනස හ අශේ
ඳුයඹට භවහ විනහලඹක් අත් ය දී තිසශඵනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරමිඹ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීදුරභහ, රු අභහත3ුරභහට පිිතුරරු ථහ කිරීභට
හරඹ රඵහ දිඹ යුුරයි.

රු එරික් ප්රාන්න වීයර්ධන භවතහ
(ரண்தைறகு ரறக் தறசன்ண வீர்ண)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

නහන්තය හ කිරීභ වහ අඹ ළශඹන් ප්රාතිසඳහදන ශන්
කිරීභ පිිතඵ අතිසරු ජනහධිඳතිසුරභහට භභ සුරතිසන්ත ශනහ.
අහන ලශඹන් පුළුන් තයම් ඉක්භනින් භධ3භ ඳුයශේ
තිසශඵන ඳයිනස හ ඉත් යරහ න හ ඇතිස කිරීභ වහ
අල3 ටයුුර යන ශභන් ඉල්රහ සිටිමින් භභ නිවඬ ශනහ.
ශඵොශවොභ සුරතිසයි.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරමිඹ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සුරතිසයි. ඊශඟට ථහ යන්ශන් රු භහින්ද ඹහඳහ
අශබ්ර්ධන අභහත3ුරභහ.

රු භහින්ද
අභහත3ුරභහ)

ඹහඳහ

අශබ්ර්ධන

භවතහ

(තෂිර්භ

(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண - கத்தரறல்
அகச்சர்)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of
Agriculture)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, ඉතහභත් ළදත්
ශඹෝජනහක් ශභභ බහට ඉදිරිඳත් කිරීභ පිිතඵ රු අසර්
භන්ත්රීදුරභහට භශප සුරතිසඹ ප්රාහල යනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
අශේ යශට් ටයුුර සිේධ ශනොවුණහ ශනොශයි. ශම් ශභොශවොත න
විටත් ඒ ම්ඵන්ධ විලහර ළඩ ශොටක් යශට් සිේධ ශනහ.
අපි "වදබිභ අධිහරිඹ" ආඹතනඹ පිහිටුහ තිසශඵන්ශන්ත් ශම්
අයමුණ වහභයි. එභ ආඹතනඹ භඟින් රු එරික් ප්රාන්න
වීයර්ධන භන්ත්රීදුරභහ කිේ හයණහ යහශිඹක් ශම් ශභොශවොත න
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විට ක්රිුඹහත්භ යනහ. ඒහ ප්රාභහණත් කිඹරහ භභ කිඹනහ
ශනොශයි. දළනට ශම් ක්ශේත්රාශේ ශරොකු ළඩ ශොටක් ය
ශන ඹන ඵ කිඹන්නට ඕනෆ. විශලේශඹන් ඳහවශු වයක්ණ
ළටලුරට අදහශ තහක්ණඹ රඵහ ළනීභ, නිරධහරින්ට ශොවීන්ට
එභ ශතොයුරරු රඵහ දීභ හශප ටයුුරත් ය ශන ඹනහ. ඒ
හශපභ ඒ පිිතඵ විශලේ ආදර්ලන ඳළළත්වීභ, අත් ඳත්රිගහ
පිිතශඹශ කිරීභ විතයක් ශනොශයි, ඳ වයක්ණඹ යරහ
ප්රාමිතීන්ට අනු ළඩ ශහට ඳසශේ ඒ ශනුශන් අපි ඒ
ශොල්රන්ට ශවීභකුත් යනහ. ශම් තත්ත්ශේ ඵළෑරරුම්භ
නිහ ශභච්චය හරඹක් වදබිභ අධිහරිශේ ටයුුර ශඹොමු ශරහ
තිසබුශණ් භධ3භ ඳුයඹට ඳභණයි. භෆත හරශේදී අපි
තීයණඹක් අයශන මුළු රවහ පුයහභ අල3 තළන්ර ඒ ටයුුර
කිරීභට දළන් එභ ළඩටවන පුළුල් යරහ තිසශඵනහ. ඒ අනු
දළන් එඹ භහතය දිසත්රිගක්ශේත්, වම්ඵන්ශතොට දිසත්රිගක්ශේත්,
ශභොනයහර දිසත්රිගක්ශේත් ක්රිුඹහත්භ යනහ. ශම් අශේ
යශට් තිසශඵන ඉතහභ ඵයඳතශ ප්රාලසනඹක් වළටිඹට අපි දකිනහ.
විශලේශඹන් රු එරික් ප්රාන්න වීයර්ධන භන්ත්රීදුරභහ කිේහ
ශප න වයක්ණශේදී අපි ඳයිනස හ ළන අධහනඹ
ශඹොමු ශ යුුරයි. ඒ විතයක් ශනොශයි, වඳුන්හ දී තිසශඵන
ආන්ුර ලහ පිිතඵත් අධහනඹ ශඹොමු ශ යුුරයි.
විශලේශඹන් න වයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්ුරශන් ඇශක්ෂිඹහ
 ශනළල්රහ ශම් යශට් රහ තිසශඵනහ. අශේ යශට් මී භළසි
ම්ඳත විනහල යන ප්රාධහන ලහඹක් තභයි ඇශක්ෂිඹහ කිඹන්ශන්.
ඇශක්ෂිඹහ ක් ඹටට ගිහිල්රහ ඵරන්න ශොච්චය මී භළසශෝ
භළරිරහ ඉන්නහද කිඹරහ. ඇශක්ෂිඹහ භශල් තිසශඵන වික් නිහ ඒ
ුරන් භළශයනහ. ඒ නිහ අඳට දළන් ශරොකු ප්රාලසනඹක් තිසශඵනහ.
අශේ තෂිර්භ ශදඳහර්තශම්න්ුරට අඹත් සිඹලුභ ඉඩම්ර
තිසශඵන ඇශක්ෂිඹහ ස ඉත් යන්න කිඹරහ භභ එුරභන්රහට
ශඹෝජනහ යරහ තිසශඵනහ. එභ ලහඹ ඉත් යරහ ඒ ශනුට
අශේ ශේශීඹ ලහඹක් මු කිඹරහ භභ කිේහ. අපි අතිසන් වුු
එළනි ළරැදිත් තිසශඵනහ.
ඊශඟට ඳශහත් බහ ව තෂිර්භ ශදඳහර්තශම්න්ුර
ඒහඵේධ අපි ඳහවශු වයක්ණ ළඩටවන ක්රිුඹහත්භ ය
ශන ඹනහ. ශම් න විට වදබිභ අධිහරිඹ භඟින් දිසත්රිගක්
වත ශභභ ළඩටවන ක්රිුඹහත්භ යනහ. මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීදුරමිඹනි, ඒ හශපභ තෂිර්භ ශදඳහර්තශම්න්ුරශේ
විශලේඥඹන් ගිහිල්රහ ඳහවශු හදනඹට රක් ශන්න පුළුන්
ප්රාශේල වඳුනහ ශන ඒහ සිතිසඹම්ත යරහ ඒ ප්රාශේලශේ ජනතහ
දළනුත් යමින් ඹන ළඩටවනක් ශම් ශභොශවොත න විට
ක්රිුඹහත්භ ය තිසශඵනහ.
ඊශඟට භවහ ඳරිභහණ 3හඳතතිස නිහ, විශලේශඹන් වර්ධන
3හඳතතිස නිහ එභ ක්ශේත්රාඹට ශරොකු ඵරඳෆභක් අශේ යට ුරශ
සිේධ ශරහ තිසශඵනහ. ඒ ළනත් ශම් භහර්ශෝඳශේලනඹ ුරිතන්
දළනුත් යනහ. ඳ බහවිත ශ යුුර අහයඹ, ඳස ඳන
ආහයඹ, ඒ ඳස ශන ගිහින් දභන ආහයඹ සිතිසඹම්ත ය
තෂිර්භ ශදඳහර්තශම්න්ුර භගින් ඒ ඳරිය
ළඩටවන්
ක්රිුඹහත්භ යනහ.
ඒ වහ අඳට නීතිසභඹ ලශඹන්
තිසශඵන්ශන්, මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීදුරමිඹනි, 1951 අව 25
දයන
ඳහවශු
වයක්ණ ඳනත ඳභණයි.
ඒ හරශේ
අල3තහන්ට අනු තභයි ඒ ඳනත වදහ තිසශඵන්ශන්. එදහ ශම්
තයම් ඵයඳතශ ළටලුක් තිසබුශණ් නළවළ. වළඵළයි ඒ ශරහශේ
ශම්ශක් තිසශඵන බඹහනභ, අන්තයහඹ වඳුනහ ශන ඳනතක්
ශනළල්රහ තිසශඵනහ. ඒ ඳනත දළන් අඳට ප්රාභහණත් නළවළ.
රු භන්ත්රීදුරභහ කිේහ හශප
නීතිසරීතිස ස කිරීශම්
ළඩටවනක් දළන් අඳට අල3යි. ඒ නිහ දළන් තෂිර්භ
ශදඳහර්තශම්න්ුර න ඳනත අල3තහඹ ළන රුු
අධ3ඹනඹ ය, එභ ඳනතට ඇුරශත් යන්නට වුභනහ හයණහ
ශභොනහද කිඹහ ශොඹහ ඵරහ තිසශඵනහ. ළබිනට් භණ්ඩරශේ
අනුභළතිසඹට ශඹොමු යන්න ශම් ශභොශවොත නශොට එහි ළඩ
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[රු භහින්ද ඹහඳහ අශබ්ර්ධන භවතහ]

ටයුුර හුඟක් අහන ය තිසශඵනහ. ඒ ළඩටවන හර්ථ
වුණහභ අලුත් ඳනත ශනළවිත් ශම් නිතිසරීතිස වඳුන්හ ශදන්නට
පුළුන් ශනහ.
විශලේශඹන් ශල් වදන සථහන පිිතඵ ඹම් කිසි
අශඵෝධඹක් තිසබීභ අල3යි. හුඟක් අඹ ඳු මුදුන්ර ශල්
වදනහ. අඳ ශභඹ නත්න්නට ඕනෆ. ඳු මුදුන්ර ශල්
වදරහ ටි හරඹක් ගිඹහභ ඒහ නහඹ ඹනහ. එතශොට ආණ්ඩු
න්දිත් ශදන්නට ඔනෆ. ජීවිත නළතිස වුණහභ ඒහට අල3
ටයුුරත් යන්නට ඕනෆ. එභ නිහ ශල් තළනීශම්දී ඒ සුදුසු
තළන් වඳුනහ ළනීභ වහ නීතිසභඹ ළඩ පිිතශශක් අඳ ස
යනහ. හිුරක්හය විධිඹට හිශතන හිශතන තළන්ර, ඳු
මුදුන්ර ශල් වදනහ. ඒහට විදුලිඹ ශදන්න අඳ ශඳොශශො
වහයහ ු සිටුන්නටත් ඕනෆ. ඳු මුදුන්ර ඒ විධිඹට ු
සිශටේහභත් ඵයඳතශ වහනි ශනහ. විශලේශඹන් උඩයට
ප්රාශේලශේ ශම් ශභොශවොත න විට ඒ ඵයඳතශ ප්රාලසනඹක් වී
තිසශඵනහ. ඒ ශනුශන් නීතිසරීතිස ස ශ යුුර ශනහ.
ජනතහට ජීත් වීභට සුදුසු ශොයි ප්රාශේලද කිඹහ වඳුනහ ශන ඒ
ප්රාශේලර ඳභණක් නිහ වළදීභ වහ අය දීශම් ළඩ
පිිතශශට ඹන්නට අනහතශේදී අඳට සිදු ශනහ. ඒ ළඩ
ටයුුර තභයි වදබිභ අධිහරිඹ වයවහ නීතිසභඹ ලශඹන්
තෂිර්භ
ශදඳහර්තශම්න්ුර
ක්රිුඹහත්භ
යන්නට
ඵරහශඳොශයොත්ුර න්ශන්. භවනුය, නුයඑිතඹ, භහතශල්,
යත්නපුයඹ, ෆල්ර, රුණෆර, භහතය ඹන දිසත්රිගක් වත
වදබිභ අධිහරිශඹන් ශම් ටයුුර ශහ. ප්රාහශේශීඹ ශල්ම්
ශොට්ඨහ 29 ඳහවශු වයක්ණ ළඩ පිිතශශල් දළන්
ක්රිුඹහත්භ ය ශන ඹනහ. එයින් 2007 ර්ශේ ශවක්ටඹහර්
1648 ඳරිඹට ශවීම් ය තිසශඵනහ. 2008 ර්ශේ
ශවක්ටඹහර් 2323ට ශවීම් ය තිසශඵනහ. 2009 ර්ශේ
ශවක්ටඹහර් 2068 එභ ටයුුර ය තිසශඵනහ. 2010 ර්ශේ
ශවක්ටඹහර් 2467යි. 2011 ර්ශේ ශවක්ටඹහර් 2995යි. 2012
ර්ශේ ඉරක්ඹ ශවක්ටඹහර් 4000යි. වදබිභ අධිහරිඹ වයවහ
ශම් ඳහවශු වයක්ණ ළඩටවන දළන් ක්රිුඹහත්භ ශනහ.
ඊට අභතය, අන්තයහඹහරි ප්රාශේල වළටිඹට වඳුනහ ශන
තිසශඵන ප්රාශේලර ජනතහට ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අශඵෝධඹක්
රඵහ දීශම් ළඩටවන්, ඳන්තිස ළඩටවන් ඒ හශපභ විශලේ අත්
ඳත්රිගහ ශඵදහ දිශම් ළඩටවන් ශම් ශභොශවොශත්ත් ක්රිුඹහත්භ
ශනහ. ශම් මුළු රවහ පුයහභ ක්රිුඹහත්භ යන්නට අඳට
විලහර භවන්සිඹක් දයන්නට සිදු ශනහ. රවහ පුයහභ කිේහභ,
භවය ඳශහත්රට ශම් ඒ තයම් අල3 ශන්ශන් නළවළ.
එශවත් ශේලගුජ විඳර්ඹහඹට අඳ මුහුණ ශදන නිහ ඒ
ළනත් අඳට දළන් ල්ඳනහ යන්නට සිේධ ශනහ. හිටපු
භන් අඳට හින්න න්නහ. ළවළරහ ඳළත්ත ඳශහතභ ශෝදහ
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ශන ඹනහ. ඳසු ගිඹ හර හනු ුරශ ඔඵුරමිඹත් දකින්නට
ඇතිස, අය භන්ත්රීදුරභහ භතක් ශහ හශප ඳස ඳු ඩහ ළශටන්නට
ඳටන් ත් අසථහන්, භව දළළන්ත ජරක් යට වයවහ ගිඹ
අසථහන්. ඒ වළභ අසථහභ අශේ යටට දළළන්ත වහනිඹක්
සිදු වුණහ. ශම් නිහ සිදු න ඳරිය වහනිඹ ළනත්, ඒ හශපභ
ශේලගුජ විඳර්ඹහ ළනත් අඳ ටයුුර ශ යුුර තිසශඵනහ.
ශම් අඳට තනිභ ඳහරනඹ යන්නට පුළුන් ශදඹක් ශනොශයි.
රු භන්ත්රීදුරභහ කිේහ හශප, ශම් අන්තර් ජහතිස ලශඹන්
ශරෝශේ ශඵොශවෝ යටල් එක් අඳ එුර වී හමහියි ශම්
ටයුත්තට මුහුණ ශදන්නට ශන්ශන්. ඊශඟට ශභයින් සිදු න
වහනිඹ අභ ය ළනීභ වහ ශේශීඹ ලශඹන් ටයුුර යන්න
අඳට සිේධ ශනහ. අනහතශේදී ශේලගුජ විඳර්ඹහඹන්ට
මුහුණ දීභ වහ අන්තර්ජහතිස ලශඹන් ශම් ම්ඵන්ධශඹන්
ශශයන ජච්ඡහරට ඒ හශපභ අන්තර්ජහතිස ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් ශශයන ක්රිුඹහලිඹට යටක් ලශඹන් අඳට
භළදිවත් ශන්නට සිේධ ශනහ. ඒ වහ දළන්භ අඳ නීතිසරීතිස
ස ය ශන ශම් ක්ශේත්රාඹට අශේ දහඹත්ඹ රඵහ දිඹ යුුරඹ
කිඹන හයණඹ ශඹෝජනහ යමින් භශප චන සල්ඳඹ අන්
යනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරමිඹ

(கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සුරතිසයි, රු අභහත3ුරභනි.

එල්හි ශේරහ අ.බහ. 6.30 වශඹන් මරහනහරඪ භන්ත්රීදුරමිඹ
විසින් ප්රාලසනඹ ශනොවිභහ ඳහර්ලිශම්න්ුර ල් තඵන රදී.
ඳහර්ලිශම්න්ුර ඊට අනුකර, 2012 ශනොළම්ඵර් 15 න දින
බහ ම්භතිසඹ අනු, 2012 ශදළම්ඵර් 06න බ්රපවසඳතිසන්දහ
ප.බහ. 9.30 න ශතක් ල් ගිශේ ඹ.
அப்ததரலது, தற.த. 6.30 றரகறறடர கனகரங்கும்
உதப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரரனர தரரலன்நத்க
எத்றகத்ரர்.

அன்தடி தரரலன்நம், அணது 2012 ம்தர் 15 ஆந்
றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2012 டிசம்தர் 06, றரக்கறக
தொ.த. 9.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது.
It being 6.30 p.m.,THE PRESIDING MEMBER
Parliament without Question put.

adjourned

Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Thursday, 06th
December, 2012, pursuant to the Resolution of Parliament of 15th,
November, 2012.

ළ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මු්රකණඹ වහ සකීඹ නිළයදි ශ යුුර තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීදන් මින් පිටඳතක් ශන නිළයදි ශ යුුර
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුු ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිසඹක් ශනොඉක්භහ වළන්හඩ් වසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුුරඹ.

குநறப்தை
உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்கலள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் ரண்டும்.
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.
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දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිශම්න්ුර විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. පිටඳතක් ශන්හ ළනීභ අල3
නම් හසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් හසුර රු. 2.50කි. ශොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභවඩ ඳහය, අව 102,
පිඹසිරි ශොඩනළගිල්ශල් යජශේ ප්රාහලන හර්ඹහවලශේ අධිහරී ශත ෆභ ර්ඹභ ශනොළම්ඵර්
30 දහට ප්රාථභ දහඹ මුදල් ශහ ඉදිරි ර්ශේ දහඹත්ඹ රඵහ ශන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.
නිඹමිත දිශනන් ඳසු එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුම් ඳත් බහය නු ශනොරළශබ්.

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் தடரந் சந்ர தௐதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற்
தசனவு தௐதர 2.50. தடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறதௌட்டலுனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறதபப்தகண, தகரலம்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்
ததற்தக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு தொன் சந்ரப்தம்
அதப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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