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எதுக்கலட்டுச் ெட்டதோனம், 2013: [எதுக்கப்தட்ட என்தரம் ரள்]:
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ප. භළ. 9.30 ඳළර්ලිනම්න්ුරල රැවහ විය.
කථළනළයකුරමළ [ගරු චමල් රළජඳක් මශතළ] මූළවනළරූඪ විය.

தரரரன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.
ெதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு ெல் ரஜதக்ஷ] மனம
கறத்ரர்கள்.
The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

ලිිළ නල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்

ශභභ හර්තහ භහජ ශේහ කටයුතු පිළිඵ උඳශධවලක කහයක
බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයමි.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තරු කථහනහඹකතුභනි, ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ
සර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන්ත භභ 2009 ර්ඹ වහ ශ්රී
රසකහ ෘත්න්ඹ පුහුණු අධිකහරිශේ හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත්
කයමි.

ශභභ හර්තහ ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ සර්ධන
කටයුතු පිළිඵ උඳශධවලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතුඹළයි
භභ ශඹෝජනහ කයමි.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

PAPERS PRESENTED

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ජවම්ඳළදන ශළ
ජළඳලශන අමළතයුරමළ වශ ණණ්ඩු ඳළර්හලන ප්රධළන
වංවිධළයකුරමළ)
(ரண்தைறகு
றரணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனமப்தை
அமச்ெரும்
அெரங்கத்
ப்தறன்
தொற்ரகரனரெரதம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)
තරු කථහනහඹකතුභනි, හරිභහර්ත වහ ජර )ඳත්
කශභනහකයණ අභහතයතුභහ ශනුශන්ත 2010 ර්ඹ වහ ජර
)ඳත් භණ්ඩරශේ හර්ෂික හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් කයමි.

ශභභ හර්තහ හරිභහර්ත වහ ජර )ඳත් කශභනහකයණ
කටයුතු පිළිඵ උඳශධවලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි
භභ ශඹෝජනහ කයමි.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තරු කථහනහඹකතුභනි, ළරුලි කර්භහන්තත අභහතයතුභහ
ශනුශන්ත 2010 ර්ඹ වහ යඵර් ඳර්ශේණ භණ්ඩරශේ
හර්ෂික හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් කයමි.

ශභභ හර්තහ ළරුලි කර්භහන්තත කටයුතු පිළිඵ උඳශධවලක
කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයමි.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තරු කථහනහඹකතුභනි, භහජ ශේහ අභහතයතුභහ ශනුශන්ත
භභ 2011 ර්ඹ වහ ජහ නක භහජ සර්ධන යඹතනශේ
හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි.

නඳ කවම්

தக்கள்

PETITIONS

ගරු
සුනම්ධළ ජී. ජයනවේ න මශ කමිය (ඳළර්ලිනම්න්ුර
ක යුුර අමළතයුරමිය)
(ரண்தைறகு (றருற) சுரர ஜல. ரெண - தரரரன்ந
அரேல்கள் அமச்ெர்)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of
Parliamentary Affairs)
තරු කථහනහඹකතුභනි, ඔක්ක)පිටිඹ, භහලිතහරුර, දශුශතොඩ,
අසක ඩී 23/1 දයන සථහනශඹහි ඳදිසචි යර්.පී.ඩී. ඳහලිත
භවතහශතන්ත රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිළිතන්තමි.

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
තරු ශජොන්තසටන්ත ප්රනහන්තදු භවතහ - ඳළමිණ නළත.
තරු ඒ.පී. ජතත් පුසඳකුභහය භවතහ - ඳළමිණ නළත.
තරු ශයෝහිත අශුගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ගරු කරු ජයසූරිය මශතළ

(ரண்தைறகு கரு ஜசூரற)

(The Hon. Karu Jayasuriya)
තරු කථහනහඹකතුභනි, භහශකොශ දකුණ, සිරිභසතර ඳහය, ඳශමු
ඳටුභත, අසක 120 එෂස දයන සථහනශේ ඳදිසචි ශේ.එච්.
ශභත්තහනන්තද භවතහශතන්ත රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිළිතන්තමි.

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
තරු සුනිල් වඳුන්තශනත් න භවතහ - ඳළමිණ නළත.
තරු අජිත් කුභහය භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ගරු වික් ර් ඇන් නි මශතළ
(ரண்தைறகு றக்டர் அந்ணல)

(The Hon.Victor Antony)
තරු කථහනහඹකතුභනි, ඉඟිනිමිටිඹ, කඩර, අසක 153/2 දයන
සථහනශේ ඳදිසචි ඩුලිේ.ටී.එ).ඩී. දභඹන්ත න භවත්මිඹශතන්ත
රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිළිතන්තමි.
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කථළනළයකුරමළ

(iii)

තළරැේකහය තහසතු ද ිතුළු එක් එක් තනුශදනුට
අදහශ පිරිළඹ ශන්ත ශන්ත ලශඹන්ත ශකොඳභණද;

(Mr. Speaker)
තරු ශභොවහන්ත ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ - ඳළමිණ නළත.
තරු රුන්ත යණතුසත භවතහ - ඳළමිණ නළත.

(iv)

ඉවත වන්ත ර් ශදකක කහර ඳරිච්ශේදඹ වහ
එක් එක් ශකොටස තළරැේකහය භහතභට ශතන රද
තළරැේකහය තහසතු ප්රභහණඹ ශකොඳභණද;

(ெதரரகர் அர்கள்)

ඉදිරිඳ ක කරන ද නඳ කවම් මශජන නඳ කවම් ිළිතබ කළරක
වභළල ඳෆලරිය යුුර යයි නිනයෝග කරන දී.
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் ெரட்டக்
கட்டமபறடப்தட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රහනල ලළිකක ිළිතුරරු

றணரக்கரக்கு ரய்தோன றமடகள்

ඹන්තන එතුභහ ශභභ බහට දන්තන්තශනහිද?
(ය) එක් එක් මිරදී තළනීභට ශවෝ රුිරණීභට  න ශදකකට ශඳය
ව මිරදී තළනීශභන්ත ශවෝ රුිරණීශභන්ත  න ශදකකට ඳසු
ඉවත (අ) (i) හි වන්ත එක් එක් ශකොටශහි ිවුරු) මිර
ශකොඳභණද ඹන්තන එතුභහ වන්ත කයන්තශනහිද?
(ි) ශනොඑශේ න), ඒ භන්තද?

றற றட்டறடல் அமச்ெமக் ரகட்ட றணர:
( அ) (i )

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ஊறர் ரெனரத றறறணரல் கடந் இண்டு
ருடங்கபரக தகரழும்தை தங்கு தரறர்த்மண
றமனத்றல்
ரற்தகரள்பப்தட்ட
தட்டிரடப்தட்ட
தங்குகபறன்
ெகன
தகரள்ணவுகள் ற்ரம் றற்தமணறமணத்ம்
தவ்ரநரக ரதன்தமத்ம்;

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අසක 1-1647/'11-(2), තරු බුධවධික ඳ නයණ භවතහ.

( i i ) எவ்தரரு தரறரற்நத்றற்கும்
கர்கபறன் ததர்கமபத்ம்;

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ

( i ii ) குக்
கட்டங்கமப
தவ்ரநரகக்
குநறப்தறட்டு
எவ்தரரு
தகரடுக்கல்
ரங்கரேக்கரண தெனறமணத்ம்;

(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

( i v ) ரற்குநறப்தறட்ட 2 ருட கரனப்தகுறறல்
எவ்தரரு
தங்குத்
கர்
கம்தணறக்கும்
தெரேத்ப்தட்ட குக் கட்டத்றமணத்ம்

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තරු කථහනහඹකතුභනි, ශෞඛ්ය අභහතයතුභහ ශනුශන්ත භහ
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ  නඹක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම නිනයෝග කරන දී.

றணரம ற்தநரரு றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ශකොටස මිරදී තළනී) වහ රුිරණී) :ශේක
අර්ථහධක අයමුදර

அர் இச்ெமதக்கு அநறத்ருரர?
( ஆ) ரரன (அ) (i ) இல் ப்தட்ட எவ்தரரு தங்குகபறன்
தகரள்ணவு
அல்னது
றற்தமணக்கு
இண்டு
ரங்கரக்கு தொந்ற ற்ரம் தகரள்ணவு அல்னது
றற்தமணறரருந்து இண்டு ரங்கபறல் ெந்ம
றமநவுததரம்ரதரறருந்
றமனம
அர்
கூரரர?
( இ) இன்ரநல், ன்?

தங்குகள் தகரள்ணவு ற்ரம் றற்தமண: ஊறர்
ரெனரத றற
PURCHASES AND SALES OF SHARES : EMPLOYEES
PROVIDENT FUND

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Will he inform this House (i)

separately, of all the purchases and sales of
listed shares at the Colombo Stock
Exchange done by the Employees'
Provident Fund (EPF) during the period of
the last two years;

(ii)

the names of the brokers responsible for
each transaction;

(iii)

the cost of each transaction, inclusive of
brokerage fees, separately; and

(iv)

the brokerage fees paid to each stock broker
company for the aforesaid period of two
years?

2057/’11

2. ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
මුදල් වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයතුභහශතන්ත ිස ප්රලසනඹ - (5):

(අ)

(i)

(ii)

ததரரப்தரண

ඳසු ගිඹ ර් ශදක තුශදී ශේක අර්ථ හධක
අයමුදර රුසින්ත ශකොශම ශකොටස ශශ ශඳොශශේ
සිදු කයන රද සිඹලුභ රළයිසතුතත ශකොටස මිරදී
තළනී) වහ රුිරණී) ශන්ත ශන්ත ලශඹන්ත
කශර්ද;
එක් එක් තනුශදනු වහ තකීභ
තළරැේකරුන්තශේ න) කශර්ද;

දළරූ
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(b)

Will he state the closing price of each share in (a)
(i) above for two weeks prior to each purchase or
sale, and two weeks since the purchase or sale?

(c)

If not, why?

ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ (ජළතයන්තර මූය
වශනයෝගිතළ අමළතය වශ මුදල් ශළ ්රමවම්ඳළදන නිනයෝජය
අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக - ெர்ரெ றற
கூட்டிமப்தை
அமச்ெரும்
றற,
றட்டறடல்
தறற
அமச்ெரும்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

Hon. Speaker, on behalf of the Minister of Finance
and Planning I answer the Question as follows:
(a) (i)

During 2010 and 2011 EPF carried out
3,937 purchases and 1,453 sales through the
Colombo Stock Exchange.
As per Section 5 (1)(h) of the Employees’
Provident Fund Act, No. 15 of 1958, the
Monetary Board has published a statement
of investment showing purchase price (cost)
and market value of equity market
transactions for 2010. It is a long list which
is given in Annex I and I table* it now.
Information in respect of the investments
made during 2011 has been submitted to the
Hon. Minister of Finance together with the
Annual Accounts of 2011. Notwithstanding
the fact that we have still not got the final
approval, I table* that also in the draft stage
which is given in Annex II.

(ii)

The EPF has been carrying out stock market
transactions during 2010 and 2011 through
brokers whose names are given in Annex
III, which is a long list. There were 24
companies each in 2010 and 2011.

Hon. Member, do you want me to read it?
ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

No, I do not need the list to be read.
ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Then, Sir, I table* Annex III.
(iii)

The total volume of equity market
transactions carried out through brokers
during the period 2010 and 2011 were Rs.
37,178 million and Rs. 35,104 million,
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respectively. The total transaction cost
including brokerage amounted to Rs. 256
million and Rs. 285 million during the
period 2010 and 2011 respectively, the
details of which are given in Annex IV. Sir,
I table* Annex IV.
(iv)

Please see Annex IV.

(b)

No.

(c)

The primary source of the above requested
information is the Colombo Stock Exchange.

*වභළනම්වය මත තබන ද ඇමුණුම්:

ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்தைகள் :
Annexes tabled:
Annex I

NOTES TO THE STATEMENT OF INVESTMENTS AS AT 31.12.2010
20. Listed and Unlisted Shares
(Rs.)

Stock

Cost

Market Value

Ordinary Shares: Long Term
ACL Cables PLC
Aitken Spence PLC
Aitken Spence Hotels PLC
Asian Hotels PLC
Asiri Medical Services PLC
Caltex Lubricants PLC
Ceylon Cold Stores PLC
Ceylon Glass PLC
Ceylon Grain Elevators PLC
Ceylon Hospitals PLC
Ceylon Hospitals PLC (NV)
Colombo Dockyard PLC
Dialog Telekom PLC
Dipped Products PLC
Hayleys PLC
Hayleys MGT PLC
Hemas Holdings PLC
John Keells Holding PLC
John Keells Hotels PLC
Lanka IOC PLC
Lanka Tiles PLC
Lanka Walltile PLC
National Development Bank PLC
Nawaloka Hospitals PLC
Nestle Lanka PLC
Richard P ieris PLC
Sierra Cables PLC
Sri Lanka Telecom PLC
The Lanka Hospital PLC
Tokyo Cement PLC (NV)
Trans Asia Hotels PLC
Chemical Industries (Colombo) PLC
Overseas Realty PLC
Taj Samudra Hotel PLC
Royal Ceremic Lanka PLC
Tangerine Beach Hotels PLC
Cargills (Cey) PLC
Chemical Industries Colombo PLC (NV)
Commercial Bank of Ceylon PLC
Haycarb PLC
Ceylon Theatres PLC
Amaya Leisure PLC
Seylan Bank PLC
Hatton National bank PLC
EDEN Hotels PLC
DFCC PLC
Sampath Bank PLC
Light House Hotel PLC
Seylan Bank PLC (NV)
Raigam Wayamba Saltern PLC
Galadari Hotel PLC
Hotel Services PLC
Ceylon Hotels Corporation PLC
DIMO PLC
Carsons Cumberbatch PLC
Bukith Darah PLC
Lanka Orix Leasing Co PLC
Laugh Gas PLC
Laugh Gas PLC (NV)
Sub Total- Long Term

102,074,005
924,853,931
313,140,496
170,170,645
1,680,649
274,482,560
27,026,584
147,596,131
217,064
15,952,914
25,410,556
2,526,321,101
985,656,294
691,195,881
499,582,603
194,069,988
548,851,089
7,842,286,789
287,183,247
262,426,970
139,698,521
45,269,853
1,229,641,283
71,603,623
29,160,541
710,478,577
11,651,147
549,127,549
188,549
21,578,763
9,855,694
387,784,727
486,716,900
319,203,353
146,298,027
80,783,420
1,145,845,579
226,307,133
2,670,096,474
140,717,500
191,179,740
274,182,215
322,155,156
4,341,943,208
185,340,545
1,829,011,388
1,899,708,143
279,921,027
250,404,118
87,947,502
810,321,610
286,520,276
689,237,857
848,425,351
279,568,615
565,352,980
665,895,363
122,157,828
34,230,803

215,584,851
2,454,007,567
1,516,379,916
399,271,400
2,068,425
482,726,750
161,285,700
349,422,388
747,000
65,343,546
95,697,356
2,738,122,200
1,111,171,650
701,896,860
705,067,185
124,940,800
1,144,601,188
10,467,170,163
406,894,000
98,189,280
433,260,530
116,054,423
2,517,867,900
68,850,584
92,554,800
815,852,520
16,819,450
904,696,261
294,810
80,074,186
84,808,500
428,079,750
459,000,000
475,958,940
503,481,370
79,637,903
1,195,769,840
284,685,030
4,315,886,405
134,800,000
311,704,470
348,492,276
639,876,060
7,214,995,800
233,671,680
2,528,966,440
3,426,377,759
289,800,000
312,159,400
82,505,200
848,896,760
252,618,600
715,111,650
875,273,850
295,757,160
617,748,328
639,000,000
124,752,530
38,150,700

38,225,690,434

56,044,880,088
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[තරු (යචහර්ඹ) යත් අමුණුතභ භවතහ
Annex I Contd.

Annex II Contd.

Annex II

[නමම ඇමුණුම පුවහතකළන ද තබළ ඇත.]

[இந் இமப்தை தல் றமனத்றரேம் மக்கப்தட்டுள்பது]
[This annex is also placed in the Library.]
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Annex III

ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Sir, ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Hon. Member, I must also tell you in general terms then, anybody can work it out - how we compute the
transaction cost.
I am also, for the purpose of record in Hansard, giving
the transaction cost breakdown. Up to Rs. 50 million, the
total transaction cost is 1.12 per cent, which is made up
of brokerage fees of 0.64 per cent.
ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Hon. Minister, those are well known statistics. You
can table that.
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ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ

ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

But, I want to put it into record. Then, anybody can
make his own computation.
ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Yes. So, you can table that.
ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Shall I table it then?
ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Yes, you can because we do not need to waste time
here.

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

We need to know what these purchases and sales were
- that is the Question - because, Hon. Minister, you know
very well that the Annual Report of the EPF for the year
2011 has still not been presented to this House. [Interruption.] Hon. Minister, let me finish this. Today is
the 20th of November, 2012 and this involves one trillion
rupees of workers' savings. They have not appeared
before the COPA for six long years.
ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

You need not make a long speech. I will tell you
exactly. The Report is with the Ministry of Finance and
Planning. But, today, I took the liberty of tabling it even
before it is published. So, you take a look at that and if
there is any other detailed question, I am willing to
answer that also.

ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ

ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

Okay. Sir, I table* that. I want to make it as
comprehensive as possible so that it will be on record.
ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Hon. Minister, I have several questions arising from
your Answer. The Answer you gave has nothing to do
with the Question I asked.
ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

What is the Question?
ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

The Question I asked was "separately, of all the
purchases and sales". The spirit of this Question, Hon.
Minister, you would recognize very well, is to actually
pinpoint certain transactions. For instance, this entire
calamity over the National Savings Bank purchasing
shares of The Finance Company was one transaction. So,
there have been many such transactions that we need to
go into in the EPF's portfolio out of these 3,937
purchases.
ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

So, here, I am giving all the details.
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(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

Hon. Minister, I have asked for information about
3,937 purchases and 1,453 sales. You are giving me one
summary document. That is not what I have asked for. If
this is not the place to ask that, where do I ask that? Hon.
Minister, I am asking this Question on behalf of all the
people who have saved their money in the EPF.
ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

You are making a statement without looking at the
lists that I have tabled. Listen to this. My Answer states,
"As per Section 5(1)(h) of Employees’ Provident Fund
Act, No.15 of 1958, the Monetary Board has published
the statement of investment showing purchase price and
market value of equity market transactions for 2010..."
So, each and every one is there.
ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Hon. Minister, I wanted disaggregated statistics. You
are giving me aggregated statistics. Let us take the Laugfs
Gas PLC. You are telling me that over the period of 2010
or 2011 or both years put together ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

No, not together, separately; I have given two tables.
ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

————————————
* ිළිතුරර අලවළනන ඳෂ කර ඇත.

* றமடறணறரறறல் ப்தட்டுள்பது.
* Produced at end of Answer.

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

You are giving me the weighted average price. Let me
explain to you what I have been asking for. This Question
has been -
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කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශකටිශඹන්ත ප්රලසනඹ අවන්තන. අලය ශතොයතුය ශකටිශඹන්ත
අවන්තන.

ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Mr. Speaker, may I suggest this? We have absolutely
nothing to hide. In good faith, I have given all the
information which, I must say in fairness to the Hon.
Member, he has not had the time to peruse. So, Hon.
Member, kindly go through this and if there are any
further questions, I will be more than happy to answer.
ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Hon. Minister, you just told me ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Hon. Member, you are talking before going through
the documents that I am going to table. Study them and
talk thereafter.
කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
තරු භන්තත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශේ explanations ළඩක් නළවළ.
දළන තන්තනට ඕනෆ ශතොයතුරු ශකටිශඹන්ත අවන්තන.

ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
තරු කථහනහඹකතුභනි, ශ) ප්රලසනඹ ිරහිඳ තහක් postpone
ශරහ, ඳසළනි තහටයි ශ) අවන්තශන්ත. ශ) ප්රලසනඹ අවරහ දළන්ත
අවුරුධවදකට ළඩියි තරු කථහනහඹකතුභනි.

ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

So, that is exactly why I am answering today. Hon.
Member, since I came here, my policy is to answer all the
questions that have been directed to the Ministry of
Finance and Planning and we have been consistently
following that. So, first have a look at it.
ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
එශවභ න) ඕක ශඳන්තන්තන. එහි  නශඵනහද purchases
3297ක් -

ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තරු කථහනහඹකතුභනි භහ ශභඹට පිළිතුරු දීරහ  නශඵනහ. තරු
භන්තත්රීතුභහ ඒක ඵරහ, ට අභතය ශභොනහ වරි  නශඵනහ න)
අවන්තන. පිළිතුය ඵරරහ ඉය ශරහ අවන්තන.
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ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
එශවභ න) 3297භ ිරඹන්තන ඕනෆ නළවළ, එයින්ත ඳවක්
ිරඹන්තන තරු ිභ නතුභහ. 3297න්ත ඳවක් ිරඹන්තන, තරු
ිභ නතුභනි.

ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
භහ පිළිතුරු දුන්තනහ, තරු කථහනහඹකතුභනි. ඉතහභ හධහයණ
ක්රභඹකුත් භහ ශඹෝජනහ කය  නශඵනහ.

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
තරු ිභ නතුභහ පිළිතුරු දුන්තනහ. ඒ පිළිතුය ඵරරහ, එභ
පිළිතුයට අනු ඔඵතුභහට නළත ශනභ ප්රලසන කයන්තන පුළුන්ත.

ගරු රනිල්
නළයකුරමළ)

වි්රමසිංශ

මශතළ

(විරුද්ධ

ඳළර්හලන

(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க - றர்க்கட்ெற தொல்ர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

Hon. Speaker, since the Hon. Minister has offered to
answer any further questions, I would suggest that the
Hon. Member puts forward the questions to the Hon.
Minister and, as the Chief Government Whip has
suggested, we can dispose of all these on the last day
when the Votes of the Ministry of Finance and Planning
is taken up, which will also give us time to debate the
details of it.
ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

That is a good idea.
ගරු රනිල් වි්රමසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

If you can submit the Annual Report of the EPF for
2011 also by that time, - if you are willing to do that then, we will discuss all that at the Committee Stage.
ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

You must have a look at this.
ගරු රනිල් වි්රමසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

I will do that. I have no problems with that. If you
can table the Annual Report of the EPF, we can put
forward all those to you at the Committee Stage when all
the officials of the Ministry will be there.
ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

That is a good suggestion, Sir.
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தற அமச்ெரும், ததபத் ெரெண,  அரேல்கள்
அமச்ெருரணமக் ரகட்ட றணர:

[තරු (යචහර්ඹ) යත් අමුණුතභ භවතහ

*වභළනම්වය මත තබන ද ලියවිල්:
ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட ஆம்:
Document tabled:

(அ) (i)

இனங்மகப்
தரரரன்நத்மப்
தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந
கண்கரறப்தை
அமச்ெர்
எருரறன்
தரதுகரப்தறற்கரக
ங்கப்தட்டுள்ப தரதுகரப்தை அரேனர்கபறன்
ண்றக்மக வ்பவு ன்தமத்ம்;

(ii)

ரற்தடி தரதுகரப்தை அரேனர்கள், ததரரஸ்
அரேனர்கபர, அமச்ெர்கரக்கரண தரதுகரப்தை
தறரறறன் அரேனர்கபர அல்னது இரணு
அரேனர்கபர ன்தமத்ம்;

(iii)

ரற்தடி அரேனர்கரக்கு ரனறகரக தறந
ஆட்கரம்
கண்கரறப்தை
அமச்ெர்கபறன்
தரதுகரப்தைக்கரக
ங்கப்தட்டுள்பரர்கபர
ன்தமத்ம்;

(iv)

அவ்ரநரறன், அர்கள் ரர் ன்தமத்ம்;

(v)

தரதுகரப்தைக்கரக
ரற்தடி
ஈடுதடுத்றத்ள்ப கண்கரறப்தை
ரர் ன்தமத்ம்;

(vi)

கண்கரறப்தை அமச்ெர்கபறன் தரதுகரப்தைக்கரக
அவ்ரநரண ஆட்கமபப் தன்தடுத்துற்கரண
கரங்கள் ரம ன்தமத்ம்

Stock Market Transactions
Transaction Cost Breakdown
Up to Rs. 50 mn. - 1.12%
Brokerage
CSE fee
CDS fee
SEC fee
Share Transaction Levy -

0.64%
0.084%
0.024%
0.072%
0.300% (0.3%)
--------1.120%
=====

Transaction Cost
Negotiated - Over Rs. 50 mn. transactions
Minimum Brokerage
CSE fee
CDS fee
SEC fee
Share Transaction Levy -

0.200%
0.0525%
0.0150%
0.0450%
0.300% (0.3%)
---------0.6125%
======

அர் குநறப்தறடுரர?

අධීක්ණ මන්ත්රීලරුන්නප ණරක්ක නිධළරින් :
විවහතර
கண்கரறப்தை அமச்ெர்கபறன் தரதுகரப்தை
அரேனர்கள்: றதம்

SECURITY OFFICERS OF SUPERVISORY MEMBERS : DETAILS

2265/'12

4. ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
අග්රහභහතයතුභහ ව බුධවධ ලහන වහ යතමික කටයුතු
අභහතයතුභහශතන්ත ිස ප්රලසනඹ - (1) :

(අ)

(i)

(ii)

ஆட்கமப
அமச்ெர்கள்

(ஆ) ரரன (அ) (i) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப கண்கரறப்தை
அமச்ெர் எருருக்கு ங்கப்தட்டுள்ப தறன்ரறமெ
அற ரகணங்கபறன் (Backup vehicles) ண்றக்மக
வ்பவு ன்தம அர் குநறப்தறடுரர?
(இ) இன்ரநல், ன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

Will he state (i)

ලරී රසකහ ඳහර්ලිශ)න්තතු නිශඹෝජනඹ කයන
අධීක්ණ භන්තත්රීයශඹකුශේ යයහ වහ රඵහ
දී ි න යයක නිරධහරින්ත සඛ්යහ ශකොඳභණද;

the number of security officers provided for
the security of a Supervisory Member of
Parliament in Sri Lanka;

(ii)

එභ යයක නිරධහරින්ත ශඳොලිස නිරධහරින්ත ද,
ිභ න යයක අසලශේ නිරධහරින්තද, නළතශවොත්
වමුදහ නිරධහරින්තද;

whether those security officers are Police
Officers, Officers of the Ministerial
Security Division or Army Officers;

(iii)

whether certain other persons have been
deployed for the security of the Supervisory
Members in addition to the officers
mentioned above;

(iii)

උක්ත නිරධහරින්තට අභතය ශනත් පුධවතරඹන්ත
අධීක්ණ භන්තත්රීරුන්තශේ යයහ වහ
ශඹොදහ  නශුද;

(iv)

එශේ න), ඔවුන්ත කවුරුන්තද;

(iv)

if so, who they are;

(v)

යයක්හ වහ එභ පුධවතරඹන්ත ශඹොදහ ශතන
ි න අධීක්ණ භන්තත්රීරු කවුරුන්තද;

(v)

(vi)

අධීක්ණ භන්තත්රීරුන්තශේ යයක්හ ශනුශන්ත
එළනි පිරික් ශඹොදහ තළනීභට ශවේතු කශර්ද;

the names of Supervisory Members who
have employed such persons for their
security; and

(vi)

the reasons for employing such persons for
the security of Supervisory Members ?

ඹන්තන එතුභහ වන්ත කයන්තශනහිද?
(ය) ඉවත අ(i)හි වන්ත අධීක්ණ භන්තත්රීයශඹකුට රඵහ දී ි න
ඳසුශඳශ යථ (Backup Vehicles) සඛ්යහ ශකොඳභණද
ඹන්තන එතුභහ වන්ත කයන්තශනහිද?

(b)

Will he state the number of backup vehicles
provided for a Supervisory Member, mentioned in
a (i) above ?

(ි) ශනොඑශේ න), ඒ භන්තද?

(c)

If not, why ?
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ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තරු කථහනහඹකතුභනි, ශභශවභ ප්රලසනඹ ඳළන නඟින්තශන්ත
නළවළ.

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඳීමක්ණඹක් කයන්තන ශනොශයි. භභ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි
ඔඵතුභහට ිරඹන්තශන්ත -

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඳළන නඟිනහ.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
යජඹ ශනුශන්ත භභ කයන ප්රකහලඹ-

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
නළවළ. තමුන්තනන්තශේ ිරේහට, භභ යජඹ ශනුශන්ත ිරඹනහ
ශභශවභ ප්රලසනඹක් ඳළන නඟින්තශන්ත නළවළ ිරඹරහ. භභ ශ)කට
අදහශ උත්තයඹ 2011 අශතෝසතු 12 ළනි දින දීරහ  නශඵනහ.

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු කථහනහඹකතුභනි, දිගින්ත දිතටභ-

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශඳොඩ්ඩක් ඉන්තන. ඔඵතුභහ ප්රලසනඹක් ිහුහ. භභ තරු
කථහනහඹකතුභහට උත්තය ශදනහ. උත්තය ශදන එක භශේ හයඹ.
ඔඵතුභහශේ තුට ඔඵතුභහ ිරඹන ශධව තය ඵ ිරඹහඳෆභයි. නමුත්
එඹ තය ශනොශයි. 2011 අශතෝසතු 12 ළනි දින
ඳහර්ලිශ)න්තතුශේදී ඔඵතුභහභ අන රද ප්රලසනඹකට භහ පිළිතුරු දී
 නශඵනහ. තරු කථහනහඹකතුභනි, තරු දඹහසිරි ජඹශේකය
භන්තත්රීතුභහ ඒ ප්රලසනඹටභ )ඵන්තධ ප්රලසනඹක් ඹළිත් අද දින ශභභ
ප්රලසනඹ නයහඹ ඳරඹට ිතුශත් කය  නශඵනහ. නමුත් ශභශවභ
ප්රලසනඹක් භතු න්තශන්ත නළවළ. "අදහශ ශනොශේ" ිරඹරහ භට ඒ
ප්රලසනඹට උත්තය ශදන්තන පුළුන්ත.

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ශ) ප්රලසනඹ නළත ිහුශේ
ශ)කයි. භශේ ශඟ  නශඵනහ රුශධවල කටයුතු අභහතයහසලශේ-

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තරු කථහනහඹකතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බුධවධ ලහන වහ
යතමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන්ත භහ ිරඹන්තශන්ත ශ) අවරහ
 නශඵන සිඹලුභ ප්රලසනරට පිළිතුය "අදහශ ශනොශේ" ඹන්තනයි. තරු
භන්තත්රීතුභහට ඕනෆ න) අතුරු ප්රලසන අවන්තන.

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ශ) ප්රලසනඹ ිහුශේ ශනත්
කහයණඹක් නිහ ශනොශයි, හක්ෂි ි න ඔප්පු කයන්තන කහයණහ
තණනහක් භහ ශඟ  නශඵන නිහයි.

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
භට කථහ කයන්තන ඉඩ ශදන්තනශකෝ. භන්තත්රීයඹකුට
අඳවහඹක් න රුධිඹට ශනොශයි, ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි
උදහවයණ තණනහක් එක්කයි භභ ශ) කහයණඹ ිරඹන්තශන්ත.

ජින්ත ද හස ගුණර්ධන භළ නතුභහ, Member of Parliament
ිරඹන තනතුය දයමින්ත රුශධවල කටයුතු අභහතයහසලශේ ඳශමුළනි
තට්ටුශේ ශකශශර් කහභයශේ office එශක් ඉන්තනහ. ඒ හශේභ
භහ ශඟ  නශඵනහ එතුභහට යපු ලිපි- [ඵහධහ ිරීමභක්

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
Order, please! There is a point of Order being raised.
තරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ). අසර් භන්තත්රීතුභහ. [ඵහධහ ිරීමභක්

ගරු නජෝන් අමරුරංග මශතළ

(ரண்தைறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ශකෝ, ශතොප්පිඹ?

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
තමුන්තනහන්තශේට ශතොප්පිඹ දළ)භහ, ශේ.

Hon. Speaker, he is erroneous in referring to a
Member of this House. Therefore, Sir, I think he must
withdraw that. Hon. Sajin Gunawardena is a Member of
this House. Whatever position he is holding, that has to
be clarified outside the House. Sir, this Member cannot
make any reference to another Member’s conduct.
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු කථහනහඹකතුභනි, ඒක භට අදහශ කහයණඹක් ශනොශයි.
යහත්මිකතහ ි න අඹට, කළසිල්ර ි න අඹට ශනභ ශඵශවත්
 නශඵනහ. තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහට ිරඹන්තන
කළභළ නයි,- [ඵහධහ ිරීමභක්

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

කථළනළයකුරමළ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
හක්ෂි  නශඵනහ න) ඳීමක්ණඹක් කයන්තන.

(Mr. Speaker)
නභ ශනොිරඹහ තනතුරින්ත ිරඹන්තන.

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ශවොයි, තරු කථහනහඹකතුභනි. එක උදහවයණඹක් භහ
තත්ශත්. එතුභහට backup vehicle එකක් දීරහ  නශඵනහ.
ජනහධිඳ න යයක්ක අසලශේ ශේඹ කයන අඹ තභයි ඒශක්
ඉන්තශන්ත. කරුණු ි න භහ ඔඵතුභහට ඒහ ඔප්පු කයන්තන). ඒ
හශේභ රුශධවල කටයුතු ිභ නතුභහට එහපු ලිපිර පිටඳත්
 නශඵනහ. MMP - Monitoring Member of Parliament - ිරඹහ
ඒහශේ වන්ත කයරහ. භහ ශඟ ඒ documents ඔක්ශකෝභ
 නශඵනහ. ශ)ක කවුරු තළනත් අහිතිරන්ත ිරඹන කථහක්
ශනොශයි තරු කථහනහඹකතුභනි. ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ ඉන්තන
භන්තත්රීරු ඒ රුධිඹට ඳත් කය තන්තන පුළුන්ත, ප්රලසනඹක් නළවළ. ඒත්
ත භන්තත්රීරුන්ත තණනහක් ඉන්තනහ. ඒ අඹටත් අහධහයණඹක්
ශ) කයන්තශන්ත.

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
තරු ප්රධහන සරුධහඹකතුභහ පිළිතුයක් දුන්තනහ. ඔඵතුභහ ිරඹපු
කරුණ තළනත් අධහනඹට ශඹොමු කය අපි ශවොඹහ ඵරන්තන).

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු කථහනහඹකතුභනි, වරි උත්තයඹක් ශදන්තන ිරඹන්තන.
ශභොකද, ඒ භන්තත්රීරුන්තටත් ශවො නළවළ. ශභොකද, අද රුශධවල
කටයුතු අභහතයහසලඹ ඳහරනඹ කයන්තශන්ත, රුශධවල කටයුතු
අභහතයහසලශේ සිඹලු ඳරිඳහරන කටයුතු කයන්තශන්ත වජින් ද ලළවහ
.

මෆතිුරමළ

[මූළවනන අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තරු කථහනහඹකතුභනි, ශ) ප්රලසනරට "අදහශ ශනොශේ" ිරඹහ
භභ පිළිතුරු දී  නශඵනහ. [ඵහධහ ිරීම) තකීශභන්ත භහ පිළිතුරු දී
 නශඵනහ.

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
භභ ිරඹන්තශන්ත- [ඵහධහ ිරීමභක්

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔඵතුභහ ිරඹන ශදඹ වළභ  නසශේභ තය ශනොශේ. ඔඵතුභහට
අධීක්ණ ිභ නකභක් ශවෝ භන්තත්රීකභක් ඕනෆ න) භභ
ජනහධිඳ නතුභහට ිරඹහ ඒක රඵහ ශදන්තන). ඒකශන්ත ඕනෆකභ.
ශන ශභොකක් ද?

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

[Expunged on the order of the Chair.]

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

කථළනළයකුරමළ

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
අඳට අශප් යණ්ඩුක් යහභ ඒක කය තන්තනට පුළුන්ත. භභ
ිරඹන්තශන්ත තරු කථහනහඹකතුභනි, ශ)ක අශනක් භන්තත්රීරුන්තටත්
කයන අහධහයණඹක් ිරඹරහයි. ඒ ශතොල්රන්තටත් ශදන්තන ිරඹන්තන
අධීක්ණ භන්තත්රීක). ඒ ශතොල්රන්තටත් ශදන්තන ිරඹන්තන backup
vehicles. ඒ ශතොල්රන්තටත් ශදන්තන ිරඹන්තන අභහතයහසල ඳහරනඹ
කයන්තන.

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
මීට ශඳය පිළිතුයක් දීරහ  නශඵනහලු.

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
අද රුශධවල කටයුතු අභහතයහසලශේ ඳරිඳහරන
කයන්තශන්ත වජින් ද ලළවහ ගුණලර්ධන මෆතිුරමළ.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු කථහනහඹකතුභනි, අතය ශතොයතුරු භභ ිරඹන්තශන්ත
නළවළ. භභ ිත්ත කථහ ිරඹන්තශන්ත. ඒක ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ
ඉන්තන භන්තත්රීරුන්තටත් කයන අඳවහඹක්. ශවො නළවළ ශන්ත.
"අධීක්ණ භන්තත්රී" ිරඹරහ ිරඹනහ න) ඒක පිළිතන්තන.
අධීක්ණ භන්තත්රීරු ත ශකොඳභණ ඉන්තනහද?

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

ගුණලර්ධන
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කටයුතු

[මූළවනන අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
තරු ිභ නතුභහ වරි ශවෝ ළයදි ශවෝ පිළිතුයක් දුන්තනහ. ඒ ි න.

[Expunged on the order of the Chair.]

ඒක ශඵොශවොභ ඳළවළදිලියි. [ඵහධහ ිරීමභක් ඉ නන්ත එතුභහටත්
කයන අහධහයණඹක් ශ)ක.

කථළනළයකුරමළ

கல்ற அமச்சுடன் இமந் அெ ெரர்தற்ந
றரணங்கள்: தெற்தரடுகள்

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඒ ටික ඉත් කයනහ.

අධයළඳන අමළතයළංය වමඟ ඒකළබද්ධ රළජය
නනොලන වංවිධළන : කළර්යයන්

ට ඳසශේ යයක්හ-

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

NGOs WORKING IN COLLABORATION WITH MINISTRY OF
EDUCATION : TASKS

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඔේ. භභ ඒ යයක්කඹන්තශේ න) භඟ ිරඹන්තන).
හවනශේ number එක ිරඹන්තන).

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
නිසි රුධිඹට ඒ ඳළමිණිල්ර ඉදිරිඳත් කයන්තන.

2300/'12

5. ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
අධයහඳන අභහතයතුභහශතන්ත ිස ප්රලසනඹ- (4) :

(අ)

(i)

ශ) නරුට අධයහඳන අභහතයහසලඹ භත රුරුධ
කටයුතුර නියත වී සිටින යහජය ශනොන
සරුධහන කශර්ද;
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(ii)

(iii)

ඳසුගිඹ ර් දවඹක කහරඹ තුශ තුකයශේ ව
උතුරු නළශතනහිය ඳශහත් වළය අශනකුත්
ප්රශධවලර රුරුධ යහජය ශනොන යඹතන අධයහඳන
අභහතයහසලඹ භත ඒකහඵධවධ රුරුධ යහඳෘ න වහ
සර්ධන ළඩටවන්ත ඹටශත් ඉටු කයන රද
කහර්ඹඹන්ත ශන්ත ශන්ත ලශඹන්ත කශර්ද;
උක්ත ළඩටවන්ත ඹටශත් ඳසුගිඹ ර් දවඹ තුශ
ඒ ඒ යඹතනඹ ශ නන්ත අධයහඳන අභහතයහසලඹට
රළබුණු මරයභඹ වහ ්රයභඹ යධහයර ටිනහකභ
හර්ෂික, ශන්ත ශන්ත ලශඹන්ත ශකොඳභණද;

ඹන්තන එතුභහ වන්ත කයන්තශනහිද?

ற்ரதரது கல்ற அமச்சுடன் தல்ரரதட்ட
தெற்தரடுகபறல் ஈடுதட்டுள்ப அெ ெரர்தற்ந
றரணங்கள் ரம;
கடந்

தத்து

ருட

ததருந்ரரட்டம்

(iii)

(b)

If not, why ?

கரனப்

ற்ரம்

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)
තරු කථහනහඹකතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ ශනුශන්ත භහ
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ශදනහ.

(අ)

(i)

அெ

ெரர்தற்ந

ட

ற்ரம்

ரமனத்றட்டங்கபறன்

கலழ்

02.

ශේේ ද චිල්ඩ්යන්ත යඹතනඹ - ශනොරුධිභත්
අධයහඳන අසලශේ ළඩටවන්ත

03.

ප්රෆන්ත ශ්රී රසකහ යඹතනඹ - තණිත
අසලශේ ළඩටවන්ත

04.

ශ්රී රසකහ න නිඳළයු)කරුන්තශේ
ශකොමිභ - තහක්ණ අධයහඳන අසලශේ
ළඩටවන්ත

05.

සීභහහිත ශනසශල් භහතභ - තහක්ණ
අධයහඳන අසලශේ ළඩටවන්ත

06.

කරර් ක්රහෂසට් යඹතනඹ - තහක්ණ
අධයහඳන අසලශේ ළඩටවන්ත

07.

කළශන්තඩිඹහනු යතුකුරු සරුධහනඹ රුඹ භතහමී භහර්ශතෝඳශධවලන උඳශධවලන වහ හභ අසලශේ ළඩටවන්ත

08.

රුරුධ යහජය ශනොන යඹතන කයන රද
ඳරිතයහත ිසුරින්ත ශතොඩනළඟිලි ලහඛ්හ
රුසින්ත කයන රද සුනහමි යනශඹන්ත
රුනහලඹට ඳත් ව ඳහල් නළත ශතොඩ
නළඟීශ) ළඩටවන්ත

09.

ශු ඳහඨලහරහ - එටිශරහට් යඹතනඹ

10.

නළණ - ඩඹශරොේ යඹතනඹ

றரணங்கள்
அதறறருத்ற
றமநரற்நற

தெற்தரடுகள் தவ்ரநரக ரம;
(iii)

යුනිශෂස යඹතනඹ - ප්රහථමික අසලශේ
ළඩටවන්ත/තණිත
අසලශේ
ළඩටවන්ත/ශනොරුධිභත්
අධයහඳන
අසලශේ ළඩටවන්ත

கறக்கு

கல்ற அமச்சுடன் இமந்து தல்ரரதட்ட
கருத்றட்டங்கள்

01.

தகுறறல்

ரகரங்கள் றர்ந் மண தறரெங்கபறல்
தல்ரரதட்ட

separately and on annual basis, the value of
financial and material aids received by the
Ministry of Education from each of those
organizations
under
the
aforesaid
programmes during the last ten years ?

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர - கல்ற
தறற அமச்ெர்)

கல்ற அமச்ெமக் ரகட்ட றணர:

(ii)

development programmes outside the
plantation sector and the Northern and
Eastern Provinces during the last ten years;
and

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ ( අධයළඳන
නිනයෝජය අමළතයුරමළ)

(ය) ශනොඑශේ න), ඒ භන්තද?

(அ) (i)
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குநறப்தறட்ட ரமனத்றட்டங்கபறன் கலழ் கடந்
தத்து

ருட

றரணத்றணரல்

கரனப்

தகுறறல்

கல்ற

அந்ந்

அமச்சுக்குக்

கறமடக்கப்ததற்ந றறெரர்ந் ற்ரம் ததரருட்கள்
ெரர்ந் ன்தகரமடகபறன் ததரற ருடரந்
ரலறறல் தவ்ரநரக ரது
ன்தம அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Education :
(a)

Will he state (i)

(ii)

the Non-Governmental Organizations that
are engaged in various activities with the
Ministry of Education at present;
separately, the tasks performed by various
Non-Governmental
Organizations
in
collaboration with the Ministry of
Education under various projects and

(ii)

වහ (iii) ශකොටසරට අදහශ පිළිතුරු ිමුණුශභහි
දක්හ ිත.
ිමුණුභ වභළගත* කයමි.

(ය) අදහශ ශනොශේ.
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[තරු තහමිණී රුජිත් රුජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ

*වභළනම්වය මත තබන ද ඇමුණුම:

ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்தை:
Annex tabled:

ඳහර්ලිශ)න්තතු
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[නමම ඇමුණුම පුවහතකළන ද තබළ ඇත.]
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[இந் இமப்தை தல் றமனத்றரேம் மக்கப்தட்டுள்பது]
[This annex is also placed in the Library.]
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
තරු අිරර රුයහේ කහරිඹ) භන්තත්රීතුභනි, අතුරු ප්රලසන
ශකටිශඹන්ත අවන්තන. ප්රලසන තුනක් අවන්තන පුළුන්ත. රුනහඩි 9යි
 නශඵන්තශන්ත.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
තරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනඹ
ශභඹයි.

තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභනි, දළන්ත තමුන්තනහන්තශේ ඉදිරිඳත් කශ
ඳරිදි රුරුධ සරුධහනලින්ත, රුශධවල යටලින්ත අශප් අධයහඳන
අභහතයහසලඹට යධහය තළනීශ) වළිරඹහ  නශඵනහ ශන්ත. ශ)හට
යහඳෘ න හර්තහ වරිඹට ශදන්තන ඕනෆ. ශ) කටයුතුරදී අධයහඳන
අභහතයහසලශඹන්ත පුයන්තන ඕනෆ රිඹහ ඳටිඳහටිඹක්  නශඵනහ. භට
ශභන්තන ශ) කහයණඹ දළන තන්තන රළබී  නශඵනහ. භවය රුශධවල
යඹතන -අධයහඳන අභහතයහසලශේ ශනොරුධිභත් අධයහඳනඹ
ශන්තන පුළුන්ත- රුරුධ ශධවල්රට ඳළමිණිඹහභ අධයහඳන
අභහතයහසලශඹන්ත ඒ අලය පිළිශශට කටයුතු ශන්තශන්ත නළවළයි
ිරඹන ශචෝදනහක්  නශඵනහ. අඳට එශවභ ශචෝදනහක් ඉදිරිඳත්
කය  නශඵනහ.
භහ අවන්තන කළභළ නයි, "ඒ යහඳෘ න හර්තහ කස ිරීමභ වහ
තමුන්තනහන්තශේරහශේ කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ශකොඳභණ ඉන්තනහද, ඒ
කුභන තයහ නයශ) උදරුඹද?" ිරඹහ.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
තරු භන්තත්රීතුභහ, ශ) යඹතන සිඹල්ශරන්ත බහතඹක් ඳභණ
අභහතයතුභහත් නිරධහරිනුත් එකතු ශරහ යහඳෘ න හර්තහ වදරහ
රඵහ තත් ඒහ. අඳට ඳළවළදිලි ශනහ, ශ) අලුත් භහත) අලුත්
යශඹෝජකයින්තශතන්ත රඵහ තත් ශධවල් ිරඹහ. ඔඵතුභහ ිරඹන
කහයණඹ භට පිළිතන්තන අභහරුයි. නමුත් අපි තත් ළඩිශඹන්ත
උනන්තදු ශරහ යහඳෘ න වදරහ, ඒ රුශධවල යධහය ශදන අඹට අපි
ශවො පිළිතළනීභක් ි න කය ශ) කටයුතු කශ යුතුයි. වළඵළයි, තරු
භන්තත්රීතුභනි, black money ඒ ිරඹන්තශන්ත money laundering
රට එන උදරුඹට අඳට ඉඩ ශදන්තන ඵළවළ.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ඒක ශඵොශවොභ ශවොයි, තරු කථහනහඹකතුභනි. වළඵළයි,
ශභතළන ප්රලසනඹ  නශඵන්තශන්ත ශභඹයි. එක් එක් යටර රුරුධ
අයමුදල්  නශඵනහ. යහඳෘ න හර්තහ වරිඹහකහය ඉදිරිඳත් කය
තභයි ඒ මුදල් රඵහ තන්තන ඕනෆ. යහඳෘ න හර්තහ වරිඹහකහය
කස ිරීමභට අලය දක් නිරධහරින්ත නළ න ඵට අඳට හර්තහ
ශරහ  නශඵනහ. ඒ පිළිඵ තමුන්තනහන්තශේශේ අධහනඹ ශඹොමු
කයන්තනඹ ිරඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
අපි රුලසහ කයනහ, අශප් සිටින නිරධහරින්ත දක්යි ිරඹහ.
නිරධහරින්ත දක් නළවළයි ිරඹරහ අඳට ිරඹන්තන පුළුන්තකභක්
නළවළ. ශභඹ සකීර්ණ කටයුත්තක්. නමුත් මීට ළඩිශඹන්ත
අධහනඹ ශඹොමු කය ඔඵතුභහශේ ඉල්ලීභ අනු කටයුතු කයන්තන
අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
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ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
භශේ තුන්ත න අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. ශක්පීශේ යහජය
ශනොන සරුධහනශඹනුත් මුදල් තන්තන කටයුතු කයනහද ිරඹහ භහ
අවන්තන කළභළ නයි.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
තරු කථහනහඹකතුභනි, උතුරු නළශඟනහිය රසතහදී
කණ්ඩහඹ)ර හිටපු අඹ ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුශත් ඉන්තනහ.
තමුන්තනහන්තශේරහශේ නහඹකතුභහත් එළනි අඹ ශතනහහ. ඒ නිහ
අපි ඒ අඹත් පිළිතනිමු.

ගරු රනිල් වි්රමසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
එක්ත් ජහ නක ඳක්ශේ නහඹකඹහ තළන වන්ත කයපු නිහ,
තරු නිශඹෝජය අභහතයතුභහ ප්රකහල කශ කහයණඹ පිළිඵ භට
ඳළවළදිලි ිරීමභක් කයන්තන අලයයි.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ඔඵතුභහද නහඹකඹහ?

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
අනලය න) ිදරහ තන්තන එඳහ. නික) කහරඹ නහස න
ශනහශන්ත. [ඵහධහ ිරීම)

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
භහ ශන්තන රුඳක් නහඹකතුභහ. භභ ඔඵතුභහශේ නභ
වන්ත කශශේ නළවළ. [ඵහධහ ිරීම)

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
රුඳක් නහඹකතුභහශේ නභ වන්ත කශහ න) කරුණහකයරහ
ඒක ඉත් කය තන්තන.

තිවහවමශළරළම ප්රළනද්ය ය නල්කම් බ ප්රනද්න
නගොවි බිම් : අ කඳ ක කර ගෆනීම

றஸ்மகரர தறரெ தெனகப் தறரறவு றெரக்
கரறகள்: சுவீகரறப்தை
FARM LAND IN TISSAMAHARAMA DS DIVISION : AQUISITION

2332/’12

6. ගරු වජි ක නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு ெஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ඳරිය අභහතයතුභහශතන්ත ිස ප්රලසනඹ - (1):

(අ)

(i)

 නසභවහයහභ ප්රහශධවශීඹ ශල්ක) ඵර ප්රශධවලඹට
අඹත්, ිරරින්තද ග්රහභ නිරධහරි ශ) සිට
යන්තමිණිතළන්තන දක්හ ප්රශධවලශේ ර් 25කට ළඩි
කහරඹක් ශවේන්ත තහ කයමින්ත ජීරුකහ ශතන ඹන
ශතොරු ඳවුල් 5,000ක් ඳභණ සිටින ඵත්;
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(ii)

2007 ර්ශේදී න සයක්ණ ශදඳහර්තශ)න්තතු
රුසින්ත ඉඩ) සතණනඹක් ඹළයි ඳමින්ත එභ
ශතොරු බි) භළන භහයි) තල් දභහ ි න ඵත්;

(iii)

එශේ භළනු) කයනු රළබ ශතොරු බි) අත්ඳත් කය
තළනීශ) රිඹහලිඹක් යය)බ කය ි න ඵත්;

එතුභහ දන්තශනහිද?
(ය)
(i) ශභභ ශතොරු බි) අත්ඳත් කය තළනීභ නතහලීභට
කටයුතු කයන්තශන්තද;
(ii) ශතොරු බි) අත්ඳත් කය තළනීභ නිහ ඉඩ) අහිමි ව
ශතොවීන්ත වහ තභ ජීරුකහ ශතන ඹහභට වළිර න
ඳරිදි එභ ප්රශධවලශඹන්ත අක්කයඹක ඉඩ) ශකොටක්
රඵහ දීභට කටයුතු කයන්තශන්තද;
(iii) ශභභ කහර්ඹඹ ශකොඳභණ කහරඹක් තුශ නිභ
කයන්තශන්තද;

றஸ்மகரர தறரெ தெனரபர் ஆரமகப்
தறரெத்றற்குரற கறரறந் கறர உத்றரரகத்ர்
தறரறறரருந்து ன்றணறதன்ண மறனரண
தறரெத்றல் 25
ருடங்கரக்கு ரனரக
ரெமணப் தறர்ச்தெய்மக தெய்து ரழ்க்மக
டத்தும் சுரர் 5,000 றெரக் குடும்தங்கள்
இருக்கறன்நணர் ன்தமத்ம்;

(ii)

2 0 0 7ஆம்
ஆண்டு
கரடு
ரதல்
றமக்கபத்றணரல் கரறத் தரமகறப்தேடு
ணக் கூநற இவ்றெரக் கரறகமப றன
அபம
தெய்து
ல்மனக்
கற்கள்
டப்தட்டுள்பதன்தமத்ம்;

(iii )

in the year 2007, those farming lands were
surveyed and boundary stones were laid by
the Forest Conservation Department,
claiming that a land census was being
conducted; and

(iii)

a process to acquire the farming lands thus
surveyed has been launched?

Will he inform this House (i) whether action will be taken to suspend the
acquisition of these farming lands;
(ii) whether action will be taken to allocate one
acre plot of land from that area, enabling
the farmers who have lost their livelihood
as a result of the acquisition of farming
lands to engage in their livelihood; and
(iii) the period within which this task will be
completed?

(c)

If not, why?

(ි) ශනොඑශේ න), ඒ භන්තද?
சுற்நரடல் அமச்ெமக் ரகட்ட றணர:

(ii)

(b)

ඹන්තන එතුභහ ශභභ බහට දන්තන්තශනහිද?

(அ) (i )
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ගරු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කළදර් මශතළ (ඳරිවර නිනයෝජය
අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர் - சுற்நரடல் தறற
அமச்ெர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of
Environment)

தகப ெஜறத் தறரரம அர்கபறன் ரகள்றக்கரண
தறல்:
(அ) (i)

றஸ்மகரர தறரெ தெனரபர் ஆரமகப்
தறரெத்றல் றஸ்மகரர வீச்ெறமடறன் றஸ்மகரர கரல் ல்மனறல் றன
அெ
ணத்றதள்
ரற்தடி
தறரெம்
அமந்துள்பது. இப்தறரெம் கறரறந் கறர
உத்றரரகத்ர்
தறரறவுக்கு
உரறத்ரத்ள்ப
ண்றணறதன்ண
அெ
ணரந்ம்ம
தறத்ள்பது. ரற்தடி தகுறறதள் ரெமணப்
தறர்ச்தெய்மகறல்
ஈடுதடுகறன்ந
நத்ர
1,000 றெரறகள் உள்பணர்.

(ii)

2007 ற்ரம் 2008ஆம் ஆண்டுகபறல் சுற்நரடல்
அமச்ெறன்கலழ் கரப்தட்ட ண பங்கள்
தொகரமத்துக் கருத்றட்டத்றன்தோனம் றன
அெ
கரறகபறன்
ல்மனகமப
அமடரபறடுல்
மடததற்ரள்பது.
அச்ெந்ரா்ப்தத்றல்
றந்ப்
தறர்கமபக்தகரண்ட
கரறகள்
ற்ரம்
லண்டகரனம்
ெறத்துருதர்கபறணரல்
அதறறருத்ற
தெய்ப்தட்ட
கரறகள்
லங்குகறன்நரர
ல்மனத்
தூண்கள்
டப்தட்டுள்பண.
ரெமணப்
தறர்ச்தெய்மக
தெய்ப்தட்ட
ெறன
கரறப்
தகுறகள்
ல்மனறதள்
ந்துள்பரதரறரேம்
தம்தமரக ரெமணப் தறர்ச்தெய்மகறல்
ஈடுதடுகறன்நர்கள்
தரடர்ந்தும்
அக்கரறகபறல் தெய்மகறல் ஈடுதடுற்கு
ண தரதுகரப்தைத் றமக்கபத்றணரல் அதற
ங்கப்தட்டுள்பது. ரற்தடி தறரெம் கரட்டு
ரமணகள்
அறகபறல்
டரடுகறன்ந
தறரெரமகரல்
கரட்டு
ரமணகமபப்
தரதுகரக்கும் தகரள்மகக்கறங்க அற்ரக்கு
உவு
ங்குரேம்
ரெமணப்
தறர்ச்தெய்மகறன் ரரேதரரு ரரக்கரகும்.

இவ்ரர றன அபம தெய்ப்தட்ட றெரக்
கரறகமபச்
சுவீகரறக்கும்
தெற்தரடு
ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பதன்தமத்ம்

அர் அநறரர?
(ஆ) (i)

இவ்றெரக் கரறகள் சுவீகரறக்கப்தடும
றரத்
டடிக்மக
ரற்தகரள்ரர
ன்தமத்ம்;

(ii)

றெரக்
கரறகமபச்
சுவீகரறப்தணரல்
கரறகமப இந் றெரறகரக்கு து
ரழ்க்மகமக்
தகரண்டு
டத்துற்கரக
இப்தறரெத்றல் ஏர் க்கர் கரறம ங்க
டடிக்மக ரற்தகரள்ரர ன்தமத்ம்;

(iii)

இவ்றடம்
வ்பவு
றமநவுதெய்ப்தடும் ன்தமத்ம்

கரனத்றல்

அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Environment:
(a)

Is he aware that (i)

there are about 5000 families who engage in
chena cultivation for their livelihood for
over 25 years in the area from the Kirinda
Grama Niladhari Division to Ranminitenna
belonging to the Tissamaharama Divisional
Secretary's Division;
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු ඒ.යර්.එ). අුදුල් කහදර් භවතහ භවතහ

(iii)

ரற்தடி
கரறகள்
றன
அெ
ணரந்த்றற்கு
தெரந்ரமகரல்
அக்கரறகமபச் சுவீகரறத்ல் மடததநரது.
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ගරු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කළදර් මශතළ

(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)
(ஆ) (i )

ரற்தடி (அ) (i i i )
சுவீகரறக்கப்தடுல்
ற்தைமடரகரது.

ඔක්ශකෝභ ිරඹන්තන ඕනෆද? එශවභ නළත්න) බහතත
කයන්තනද?

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

ඒක තන්තශන්ත නළවළ ිරඹරහ භභ දන්තන සිසවශරන්ත ිරඹන්තශන්ත.

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(ii)

ரழ்க்மகமக்
தகரண்டு
டத்துற்கு
இரேரணரர ரெமணப் தறர்ச்தெய்மகம
ரற்தகரள்ற்கு
இடபறக்கப்தட்டுள்பன்
கரரக ற்தைமடரகரது.

(iii)

ற்தைமடரகரது.

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
සිසවර පුළුන්ත ශන්තද?

ගරු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කළදර් මශතළ

(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)
සිසවර කථහ කයන්තන පුළුන්ත. ඵරහශතන ිරඹන්තන ඵළවළ.
[ඵහධහ ිරීම)

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ත මිනිත්තු 4යි  නශඵන්තශන්ත.

ගරු වජි ක නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு ெஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ඔඵතුභහට පුළුන්ත න) ශකටිශඹන්ත උත්තය ශදන්තන.

ගරු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කළදර් මශතළ

(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)
එච්චයයි  නශඵන්තශන්ත.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
අපි ඵළලුශේ ඔඵතුභහට සිසවර පුළුන්තද ිරඹරහ. එච්චයයි.

ගරු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කළදර් මශතළ

(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)
පිළිතුශර් ඉ නරි ටික භභ බහතත කයන්තනද?

ගරු වජි ක නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு ெஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භභ ිරේශේ, ශකටිශඹන්ත උත්තය ශදන්තන ිරඹරහ.

ගරු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කළදර් මශතළ

(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)
උත්තය දුන්තනහ.

றமடறன் தறகரம்
மடததநரணரல்

(இ) ரது.

ගරු වජි ක නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு ெஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
තරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහත් න්ත ශදන්තන ි න, ඒ
ඳරිර්තනඹ වරිඹට ශකරුශණ් නළවළ. ශකොටයි ශකරුශණ්.
නමුත් කහර ශේරහ සීභහ හිත නිහ භශේ අතුරු ප්රලසන තුන
අවන්තන).

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
අතුරු ප්රලසන තුනභ දළන්ත අවන්තන ඵළවළ. ශරහ නළවළ. එකක්
අවන්තන, ඔක්ශකෝභ එකතු කයරහ.

ගරු වජි ක නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு ெஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. තරු නිශඹෝජය
ිභ නතුභනි, භභ අවන්තන කළභ නයි, ශ) ඳහය)ඳරික ශවේන්ත ශතොරු
තළශන්ත නිඹළලී සිටි සිඹලුභ ශදනහට නීතයනුකර අය ඳරඹක්
තභන්තශේ තහ කටයුතු කයශතන ඹහභ වහ රඵහ ශදන්තන කටයුතු
කයනහද ිරඹරහ.

ගරු ඒ.ණර්.එම්. අබ්දුල් කළදර් මශතළ

(ரண்தைறகு .ஆர்.ம். அப்துல் கரர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)
කයනහ.

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශවොයි. ශඵොශවොභ සතු නයි.

ඳෂළ ක වභළ ය න ක ඳළනය ලන ඳළවල් : විවහතර

ரகர ெமதகபறன் கலரண தரடெரமனகள்: றதம்
SCHOOLS UNDER PROVINCIAL COUNCILS : DETAILS

කථළනළයකුරමළ

2525/’12

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
පිළිතුය රඵහ දුන්තනහ.

ගරු වජි ක නප්රේමදළව මශතළ

(ரண்தைறகு ெஜறத் தறரரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
තරු කථහනහඹකතුභනි, භභත් එහි ඳරිර්තනඹට න්ත දුන්තනහ.
එතුභහ (ය) (i), (ii), (iii)ට උත්තය දුන්තශන්ත නළවළ.

7. ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
අධයහඳන අභහතයතුභහශතන්ත ිස ප්රලසනඹ - (2):

(අ)

2011 ශදළ)ඵර් 31 නරුට,
(i)

ඳශහත් බහන්තහි ඳහරනඹ ඹටශත් ඳළ න ඳහල්
සඛ්යහ;
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2012 ශනොළ)ඵර් 20
(ii)

එභ ඳහල්ර සිටි ශිය සඛ්යහ වහ ගුරුරුන්ත
සඛ්යහ;

ශකොඳභණද ඹන්තන එක් එක් ඳශහත් බහ අනු, ශන්ත
ශන්ත ලශඹන්ත එතුභහ වන්ත කයන්තශනහිද?
(ය) එක් එක් ඳශහත් බහශේ අධයහඳන අභහතයහසල භගින්ත එභ
ඳශහත් බහ ඹටශත් ඳහරනඹ න ඳහල් වහ 2012
ර්ඹට අදහශ ශන්තකය ි න මුදල් ප්රභහණඹන්ත
ශකොඳභණද ඹන්තන ශන්ත ශන්ත ලශඹන්ත එතුභහ ශභභ
බහට දන්තන්තශනහිද?

* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட :
* Answer tabled:

(අ) (i), (ii)

ඳෂළත
1
2
3
4
5
6
7
8
9

(ි) ශනොඑශේ න), ඒ භන්තද?
கல்ற அமச்ெமக் ரகட்ட றணர:
(அ)

2011ஆம்
ஆண்டு
றகறபறல்,
(i)

றதெம்தர்

ரம்

31ஆம்

ரகர
ெமதகபறன்
றருரகத்றன்
கலழ்
கரப்தட்ட தரடெரமனகபறன் ண்றக்மக
வ்பதன்தமத்ம்;

(ii)

குநறத்
தரடெரமனகபறல்
கரப்தட்ட
ஆெறரறர்கள்
ற்ரம்
ரர்கபறன்
ண்றக்மக வ்பதன்தமத்ம்

எவ்தரரு ரகர ெமதக்கும் ற்த தவ்ரநரக
அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) எவ்தரரு
ரகர
ெமதறணதும்
கல்ற
அமச்ெறதெடரக அந் ரகர ெமதறன் கலழ்
றருகறக்கப்தடுகறன்ந
தரடெரமனகரக்தகண
2012ஆம்
ஆண்டுக்கு
ற்தைமடரக
எதுக்கப்தட்டுள்ப தத் தரமககள் தவ்ரநரக
ரம ன்தம அர் இச் ெமதக்கு குநறப்தறடுரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?
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ඵසනහහිය
භධයභ
දකුණ
උතුය
නළශඟනහිය
ඹම
උතුරු භළද
ඌ
ඵයතමු
එකතු

ඳෂළ ක ඳළවල්
වංඛයළල
1,262
1,407
1,028
876
991
1,180
766
802
1,077
9,389

ශිය
වංඛයළල
710,260
42,436
340,650
223,290
329,311
396,605
230,324
219,607
296,547
3,174,030

ගුරුලරුන්
වංඛයළල
32,821
26,446
22,965
12,849
18,095
24,848
13,886
16,061
18,541
185,512

(ය)
ඳෂළත
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ඵසනහහිය
භධයභ
දකුණ
උතුය
නළශඟනහිය
ඹම
උතුරු භළද
ඌ
ඵයතමු
එකතු

2012 ලර්ය නලන් කෂ මුදල්
ප්රමළණය (රුිළයල් මිලියන)
15,912.8
10,262.9
8,941.29
5,010.89
7,118.73
9,182.99
5,589.90
6,221.7
8,476.23
76,717.43

(ි) අදහශ ශනොශේ.

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

asked the Minster of Education:
(a)

Will he state separately in relation to each
Provincial Council (i)
(ii)

the number of schools which were under the
purview of Provincial Councils; and
the number of students and teachers in the
aforesaid schools;

as at 31st December 2011?
(b)

Will he inform this House separately, the amounts
of money allocated by the Provincial Ministries of
Education of each Provincial Council to the
schools coming under the purview of the aforesaid
Provincial Councils in relation to the year 2012 ?

(c)

If not, why ?

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අසක 8-2851/'12-(2), තරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ.

ගරු අජි ක පී. නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තරු කථහනහඹකතුභනි, භහජ ශේහ අභහතයතුභහ ශනුශන්ත
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ  නඹක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම නිනයෝග කරන දී.

றணரம ற்தநரரு றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
තරු කථහනහඹකතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ ශනුශන්ත භහ
එභ ප්රලසනඹ වභළගත* කයනහ.

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශදන ටඹ.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු
( v ) அமச்ெறணரல்
ததற்ரக்தகரள்பப்தட்ட
ரெமகமபத்ம்;

මුදල් ශළ ්රම වම්ඳළදන අමළතයළංය අය ක
නනොලන නගොඩනෆඟිලි වශ ලළශන:කුලී/බදු

றற, றட்டறடல் அமச்சுக்குச் தெரந்ற்ந
கட்டிடங்கள் ற்ரம் ரகணங்கள் : ரடமக/குத்மக
2242/’12

( v ii) அமச்ெறன் தரத் தறரட்தடரகுறறணரறன்
ண்றக்மகமத்ம்;

3. (ගරු නජෝන් අමරුරංග මශතළ - ගරු රවි කරුණළනළයක
මශතළ නලනුල )
-

ரண்தைறகு

(අ)

(i)

( v iii) தபறறரருந்து
ததற்ரக்தகரள்பல்
அடிப்தமடறல்
எப்தந்ம்
தெய்து
தகரள்பப்தட்ட ஆட்கபறன் ண்றக்மகமத்ம்

ற

(The Hon.John Amaratunga on behalf of The Hon. Ravi
Karunanayake)
මුදල් වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයතුභහශතන්ත ිස ප්රලසනඹ - (1):

මුදල් වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයහසලඹට අඹත්
ශනොන ශතොඩනළඟිලි කුලිඹට රඵහ තළනීභ වහ
දයන රද මුළු පිරිළඹ ශකොඳභණද;

(ii)

එක් එක් ශතොඩනළඟිල්ශල් ර්ත අඩිඹක් වහ
කුලිඹ ව කුලී ශවෝ ඵදු කහරඹ ශන්ත ශන්ත
ලශඹන්ත කශර්ද;

(iii)

අභහතයහසලඹට අඹත් ශනොන යඹතනලින්ත
කුලිඹට ශවෝ ඵධවදට හවන රඵහ තළනීභ වහ ළඹ
කශ මුළු මුදර ශකොඳභණද;

(iv)

කුලිඹට ශවෝ ඵධවදට රඵහතත් මුළු හවන සඛ්යහ
ශකොඳභණද;

(v)

தபறறரருந்து
மண

( v i) இவ்ரர
தபறறரருந்து
ததற்ரக்தகரள்பப்தட்ட
ரெமகள்
லது
ற்தட்ட தெனறணத்மத்ம்;

BUILDINGS AND VEHICLES NOT OWNED BY MINISTRY OF
FINANCE AND PLANNING : RENT/LEASE

(ரண்தைறகு
ரஜரன் அதுங்க
கருரரக்க ெரர்தரக)
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அர் தவ்ரநரகத் தரறறப்தரர?
( ஆ) இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Will he state for the year 2012 (i)

the total cost incurred for renting buildings
which are not owned by the Ministry of
Finance and Planning ;

(ii)

the rate per square foot and the period of
lease or rent of each building separately;

(iii)

අභහතයහසලඹ රුසින්ත ඵහහිරින්ත රඵහතත් අශනකුත්
ශේහන්ත කශර්ද;

the total amount spent on renting or leasing
of vehicles from entities not belonging to
the Ministry;

(iv)

(vi)

ඉවත වන්ත ඵහහිරින්ත රඵහතත් ශේහන්ත
ශනුශන්ත දයන රද පිරිළඹ ශකොඳභණද;

the total number of vehicles rented or
leased;

(v)

the other services outsourced by the
Ministry ;

(vii)

අභහතයහසල කහර්ඹ භණ්ඩරශේ මුළු හභහජික
සඛ්යහ ශකොඳභණද;

(vi)

the cost incurred
outsourced services;

(viii)

ඵහහිරින්ත ශේහ රඵහ තළනීශ) ඳදනභ ඹටශත්
ගිරුසු)රට එශළම ශේඹ ඳඹන පුධවතරඹන්ත
සඛ්යහ ශකොඳභණද;

(vii)

the total staff strength of the Ministry; and

(viii)

the number of persons contracted on
outsourced basis?

ඹන්තන 2012 ර්ඹ වහ එතුභහ වන්ත කයන්තශනහිද?
(ය) ශනොඑශේ න), ඒ භන්තද?

(b)

for the aforesaid

If not why?

ගරු (ණචළර්ය) වර ක අමුණුගම මශතළ
(ரண்தைறகு கனரறற ெத் அதொதக)

றற, றட்டறடல் அமச்ெமக் ரகட்ட றணர:
( அ) 2012ஆம் ஆண்டில்,
( i)

றற, றட்டறடல் அமச்சுக்கு தெரந்ல்னர
கட்டிடங்கபறன் ரடமகக்கரக ற்தட்ட தரத்
தெனறணத்மத்ம்;

( i i)

ணறத்ணறரக எவ்தரரு கட்டிடத்றணதும், ெது
அடிக்கரண கட்டம் ற்ரம் குத்மக அல்னது
ரடமகக்கரண கரனப்தகுறமத்ம்;

( i ii) அமச்சுக்குச்
தெரந்றல்னர
அமப்தைகபறடறருந்து ரடமகக்கு அல்னது
குத்மகக்குப்
ததற்ந
ரகணங்கள்
லது
தெனறடப்தட்ட தரத்த் தரமகமத்ம்;
( i v ) ரடமகக்குப்
ததநப்தட்ட
குத்மகக்குப்
ததநப்தட்ட
ரகணங்கபறன் ண்றக்மகமத்ம்;

அல்னது
தரத்

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන්ත භහ එභ ප්රලසනඹ වභළගත* කයනහ.

* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

මුදල් වහ ක්රභ)ඳහදන අභහතයහලඹ 2012 ර්ඹ වහ
ශතොඩනළගිලි කුලිඹට රඵහශතන ශනොභළත.

(ii)

ඳළන ශනොනඟී.

(iii)

2012 ර්ඹ වහ කුලිඹට ශවෝ ඵධවදට හවන රඵහශතන
ශනොභළත.

(iv)

ඳළන ශනොනඟී.
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(v)

යයක්ක ශේහ

ඳළතුශණ් කහයක බහ අසථහශේයි. කහයක බහ අසථහශේදී
ශදළනි තහක් වරි තුන්තළනි තහක් වරි කථහ කයන්තන පුළුන්ත.
භභ ඒක කශශේ නළවළ. භහ තළන වන්ත කයපු කරුණු තළන පිළිතුරු
ශදන්තන අසථහක් මරහනශඹන්ත ඉල්රහ සිටිඹහ. ඒ අසථහ
රළබුශණ් නළවළ. තරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහට
ශභතළනදී ිරඹන්තශන්ත ශේ භහ කයපු ඉල්ලීභ හධහයණද, නළධවද,
භට අසථහක් ශනොරළබීභ හධහයණද නළධවද ිරඹරහ කරුණහකය
ශොඹහ ඵරන්තන ිරඹහයි.

ඳරුරතහ ශේහ
භමි අරසකයණඹ
ගිනි අනතුරු යයක්ණ
(vi)
ගිනි අනතුරු යයක්ණ ශේහ ගිරුසු) අනු හර්ෂික පිරිළඹ
Fire Detection and Alarm System Installed at the Treasury Building
Fire Protection System Installed at the
Treasury Building (Fire Extinguishers)
Hose Reel and Wet Riser System
Co2 Suppression Fire Protection System
Installed at Computer Room (01st Floor
Room No. 122)

රු. 174,720
රු. 109,200
රු.

40,880

(vii)
අභහතයහසල කහර්ඹ භණ්ඩරඹ
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බහණ්ඩහතහය ශතොඩනළගිල්ශල් පිහිටි
ශදඳහර්තශ)න්තතුර කහර්ඹ භණ්ඩරඹ

789

(viii)

පුධවතරඹන්ත භඟ ගිරුසු)රට එශඹී නළත.

ශේහ
යයක්ක ශේහ

යඹතනඹ
සීභහහිත යක්නහ
යයක්ක රසකහ
භහතභ

ඳරුරතහ කටයුතු

යුනිශකඹහර් යඹතනඹ

භමි අරසකයණ

තහඩින්ත ඔෂස ඩින්ත

238

එක් දිනකට ශඹොදහතනු
රඵන ශේක සඛ්යහ
24
25
03

(ය) ඳළන ශනොනඟී.

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ප්රධහන කටයුතු යය)බශේදී ශඹෝජනහ.

ගරු රනිල් වි්රමසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
තරු කථහනහඹකතුභනි, ීම න ප්රලසනඹක් නඟන්තන  නශඵනහ.

කථළනළයකුරමළ

ශදළනි කහයණඹ ශ)කයි. එක එක කණ්ඩහඹ)රට කහරඹ
ශන්ත කයන්තශන්ත යණ්ඩු ඳක්ශේ ප්රධහන සරුධහඹකතුභහ ව
රුරුධවධ ඳක්ශේ ප්රධහන සරුධහඹකතුභහයි. ටියහන්ත අරස
භන්තත්රීතුභහට අපි කහරඹ ශන්ත කය දුන්තනහ. එහි ප්රලසනඹක් නළවළ.
එශවත් ට ඳසු මරහනශේ ඉන්ත මිනිත්තු ඳවක් ළඩි කශහ. ඒක
රුරුධවධ ඳක්ශේ කහරශඹන්ත තන්තන එඳහ. ශභොකද, අඳ දීරහ
 නබුශණ් ඹ)ිරසි නිලසචිත කහරඹක්. රුරුධවධ ඳක්ශේ ප්රධහන
සරුධහඹකතුභහශතන්ත එකී කහරඹ ළඩි ිරීමභ තළන ිහුශේ නළවළ.
එතුභහශේ අනුභළ නඹ නළ නයි ඒක කශශේ. ඔඹ ශකොශශේ ලිඹහ
 නශඵනහ. එතුභහශේ අනුභළ නඹ නළ න මරහනශඹන්ත එළන්තනක්
කයනහ න) ඒ කහරඹ ශනත් තළනිරන්ත ශොඹහ තන්තන ශේරු. අපි
ඒ මිනිත්තු ඳව තත්ශත් නළවළ. තරු කථහනහඹකතුභනි, කරුණහකය
මරහනඹට උඳශදස ශදන්තන එශවභ කයන්තන එඳහ ිරඹරහ.
තරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ බහඳ න නහභහලිඹ න)
කයරහ  නශඵන්තශන්ත ශ) මුළු බහශේ අයි නහසික) යයක්හ කය
තන්තනයි. අඳට ඒ රුලසහඹ  නශඵන්තන ඕනෆ. ඒ රුලසහඹ නළ න
අසථහකදී ශ) බහ ශකොශවොභද ශතන ඹන්තශන්ත ිරඹන ප්රලසනඹ
අඳට ි න ශනහ. භටත් සිදු වුණහ එශශල් එතුභහ එක්ක චන
හුභහරුක් කය තන්තන. තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ
ඔඵතුභහශතන්ත භහ ඉල්රනහ ඒ )ඵන්තධශඹන්ත ඔඵතුභහට
ප්රලසනඹක් ි න වුණහ න). ශකශේ ශවෝ ශභතළන  නශඵන්තශන්ත
බහශේ )ප්රදහඹ වහ අයි නහසික) ශේ යයක්හ වුණහද නළධවද
ිරඹන කහයණඹයි. භශේ ඳළත්තද ශනත් ඳළත්තක්ද ිරඹන එක
අවන්තන ළඩක් නළවළ.
තරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහභ ඒ ඳටිතත කයපු එකට ිහු)
කන්ත දීරහ රුභර්ලනඹ කයරහ ඵරන්තන. එතශකොට අඳට පුළුන්ත
ඔඵතුභහ වමු න්තන. අඳ තළන වන්ත කය  නශඵනහ න) ඒකට
පිළිතුරු ශදන්තන අසථහ  නශඵන්තන ඕනෆ. ිත්ත ලශඹන්ත භහ
කශශේ ගිනස හර්තහට ඹන්තන ඕනෆ ශදඹක්. තරු
කථහනහඹකතුභහට කයන්තන ඵළරි ශදඹක්. අවුරුදු ශදකවභහයිරන්ත,
තුනිරන්ත ඳසශේ භන්තත්රීයඹකුට කථහ කයන්තන භභ ඉඩ වළදුහ.

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
තරු රුඳක් නහඹකතුභහ ිරඹපු ශධව )ඵන්තධශඹන්ත භභ අලය
පිඹය - [ඵහධහ ිරීමභක්

(ெதரரகர் அர்கள்)

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(Mr. Speaker)
තරු රුඳක් නහඹකතුභහ ීම න ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කයන්තන.

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ගරු රනිල් වි්රමසිංශ මශතළ

කථළනළයකුරමළ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
තරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ ශ) බහශේ ටියහන්ත අරස
භන්තත්රීතුභහ භහ තළන වන්ත කයපු ශරහශේ ඳහර්ලිශ)න්තතු

Sir, since my name was mentioned -

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
එතුභහ නභ වන්ත කශශේ නළවළ. මුරසුශන්ත හිටපු - [ඵහධහ
ිරීම)
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ඳහර්ලිශ)න්තතු
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ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

කථළනළයකුරමළ

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

Sir, give me a minute.

(Mr. Speaker)
ඒ තළන ශොඹහ ඵරන්තන).

කථළනළයකුරමළ

ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඳටිතත කයපු ඒහ අවරහ තරු රුඳක් නහඹකතුභහ වන්ත
කයපු කරුණ පිළිඵ ශොඹහ ඵරහ මුරසුශනන්ත ශවෝ ඹ)ිරසි අඩු
ඳහඩුක් වුණහ න) අලය උඳශදස රඵහ ශදන්තන). මුරසුන
තන්තනහ සිඹලු භන්තත්රීරුන්තට අලය උඳශදස රඵහ ශදන්තන).

කහයක බහ අසථහරදී තත යුතු රිඹහ භහර්ත පිළිඵ, කී
යක් කථහ කයන්තන පුළුන්තද, කථහ කයන ශකොට නිශඹෝජය
අභහතයතුභහ ශකොතළනද ඉන්තන ඕනෆ ිරඹන ඒ සිඹල්ර පිළිඵ
අලය උඳශදස භභ ශවට බහට දළනු) ශදන්තන). [ඵහධහ ිරීම)
භභ ඒ තළන ශොඹහ ඵරන්තන). ශොඹරහ ඵරරහ -

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, give me half a minute. Let me say just one word.
කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශභොකක්ද එක චනඹ, one word?

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I did not extend the time as accused by the Leader
of the Opposition. Time was allotted to the DNA and the
DNA Leader in the House wrote to me, - I have the note to give him five more minutes. So, that is wrong
information. He cannot accuse me.
The other matter is, he wanted to raise a point of
Order and I allowed that. After that, he was attacking the
Member concerned, which is against the Standing Orders.
So, I called him to order.
කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඒ තළන ශොඹහ ඵරන්තන) ිරඹරහ භභ ිරේහ ශන්ත. ප්රධහන
කටයුතුරට ඹන්තනයි දළන්ත  නශඵන්තශන්ත. [ඵහධහ ිරීම) භතු කයපු
ප්රලසනඹ පිළිඵ භභ ිරේහ. ඒහ ශොඹහ ඵරරහ භභ -

ගරු අජි ක පී. නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
තරු අසර් භන්තත්රීතුභහ, අතයඹ ිරඹන්තන එඳහ.

ගරු රනිල් වි්රමසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

At that time the Hon. John Amaratunga was present in
the House. I do not know whether - එතුභහ හිටිශේ නළවළ.
The Leader of the DNA was here.

(ெதரரகர் அர்கள்)

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
බහ ශනොභඟ ඹනහ.

කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ප්රධහන කටයුතු යය)බශේදී ශඹෝජනහ, තරු අරුන්තදික ප්රනහන්තදු
භවතහ. [ඵහධහ ිරීම) නිලසලුද ශන්තන. භභ වන්ත කශහ, ඒ තළන
ශොඹහ ඵරන්තන) ිරඹරහ. මුරසුන ශකොශවොභද රිඹහ කය
 නශඵන්තශන්ත, ශකොශවොභද රිඹහ කශ යුතු  නශඵන්තශන්ත ිරඹරහ
ිරඹන්තන). ශඳොඩ්ඩක් ඉන්තන.[ඵහධහ ිරීම) ශභඹ මරහනඹට
රුරුධවධ ශචෝදනහක්. ඒ නිහ භභ ඒ තළන ශොඹහ ඵරන්තන).
ප්රධහන කටයුතු යය)බශේදී ශඹෝජනහ පිළිඵ දළනු) දීභ.

නඳෞද්ගලික මන්ත්රීන්නප ඳන ක නකටුම්ඳ ක
ணற உரப்தறணர் ெட்டதோனங்கள்
PRIVATE MEMBERS' BILLS

මිවහටිකල් නරෝවහ ජළතයන්තර ණයතනය
(වංවහථළගත ිරීමනම්) ඳන ක නකටුම්ඳත
றஸ்டிகல் ரரஸ் ெர்ரெ றரணம்
(கூட்டிமத்ல்) ெட்டதோனம்

MYSTICAL ROSE INTERNATIONAL INSTITUTE
(INCORPORATION) BILL

ගරු අරුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்தைறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)
තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත වන්ත ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
කයනහ:
"මිසටිකල් ශයෝස ජහතයන්තතය යඹතනඹ සසථහතත ිරීමභ වහ ව ඳනත්
ශකටු)ඳත ඉදිරිඳත් ිරීමභට අය දිඹ යුතු ඹ."

ගරු (වලදය) සුදර්ශිනී ප්රනළන්දුපුල්නල් මශ කමිය
(ரண்தைறகு (மத்ற
தர்ணரந்துதைள்ரப)

கனரறற

(றருற)

சுர்றணற

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle)

විසින් වහථිර කරන දී.
ஆரரறத்ரர்.
Seconded.

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය.
ඳන ක නකටුම්ඳත ඊ අනුකූල ඳෂමුලන ලර ිරයලන දින්, එය
මුද්රණය ිරීමම නිනයෝග කරන දී.
ලළර්තළ ිරීමම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිනයෝගය ය න ක ඳන ක
නකටුම්ඳත අධයළඳන අමළතයුරමළ නලත ඳලරන දී.

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
இன்தடி, ெட்டதோனம் தொன்தொமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக்
கட்டமபறடப்தட்டது.
ெட்டதோனம் றமனக் கட்டமப இன. 47 (5) இன்தடி கல்ற
அமச்ெருக்கு அநறக்மக தெய்ப்தடுற்கரகச் ெரட்டப்தட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Education for report.
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කථළනළයකුරමළ

(ெதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ප්රධහන කටයුතු. රුර්ජන ඳනත් ශකටු)ඳත 2013, කහයක බහ
අසථහ.

විවර්ජන ඳන ක නකටුම්ඳත, 2013
எதுக்கலட்டுச் ெட்டதோனம், 2013
APPROPRIATION BILL, 2013
කළරක වභළනලහිදි තලදුර  ක වකළ බන දී.
[ප්රගතිය: නනොලෆම්බර් 19 ]
[කථළනළයකුරමළ මූළවනළරූඪ විය.]

குழுறல் ரரேம் ஆரப்ததற்நது.- [ரர்ச்ெற: ம்தர் 19]
[ெதரரகர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.]
Considered further in Committee. - [Progress: 19th November]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

126 ලන ය ර්ය.- අධයළඳන අමළතයලරයළ

01 න ළඩටවන.- ශභශවයු) ළඩටවන - පුනයහර්තන රුඹදභ,
රු. 561,740,000

மனப்தை 126.- கல்ற அமச்ெர்
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01.-தெல்தொமநச் தெற்தரடுகள்-லண்டுருஞ்
தெனவு ரூதர 561,740,000
HEAD 126.- MINISTER OF EDUCATION
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 561,740,000

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ඳශමුන උඳශල්ඛ්නශේ ශීර් අසක 126, 212, 213 රකහ
ඵළලීභ පර් බහත 10.00 සිට අඳය බහත 6.00 දක්හ. රුහදඹ
යය)බ ිරීමභ රුරුධවධ ඳහර්ලසඹ ශනුශන්ත අිරර රුයහේ
කහරිඹ) භවතහ.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
තරු බහඳ නතුභනි, "රුර්ජන ඳනත් ශකටු)ඳශතහි කහයක
බහ අසථහශේ අද දින, -2012.11.20 න අඟවරුහදහ- ඉදිරිඳත්
කයන අභහතයහසලඹ වහ ඒ ඹටශත් ි න අශනකුත් ශදඳහර්තශ)න්තතු
වහ යඹතනරට අදහශ අසක 126, 212, 213 දයන ළඹ ශීර්ලින්ත
එක් එක් ළඩටවන්තහි සිඹලුභ පුනයහර්තන රුඹද) වහ මරධන
රුඹද) රුපිඹල් 10ිරන්ත කඳහ වළරිඹ යුතුඹ"යි භභ ශඹෝජනහ කයමි.

තරු බහඳ නතුභනි, 2013හි අඹ ළඹ කහයක බහ අසථහශේ
අධයහඳන ළඹ ශීර් ශනුශන්ත රුහදඹ යය)බ කයමින්ත අධයහඳන
ක්ශේරශේ ි න ශරහ  නශඵන ප්රලසනත්, ඒ හශේභ මුදල් ශන්ත
ිරීමභ )ඵන්තධශඹන්ත අපි අධහනඹ ශඹොමු කශ යුතු ශවේතු
හධකත්, ඒ හශේභ ශභහි ි න ප්රලසන පිළිඵත් යශට් ජනතහ
ශනුශන්ත ව ශ) යශට් අධයහඳනඹ රඵන රක් 40කට යන්තන
ශිය ශියහන්ත ශනුශන්ත භභ ශ) බහට ප්රකහල කයන්තන
කළභළ න ශනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, ඳළයණි ිරඹභනක්  නශඵනහ, "උතත භනහ
ශිල්ඳඹභයි භතු රැශකනහ" ිරඹරහ. අධයහඳනඹ )ඵන්තධශඹන්ත
එළනි ිරඹභන්ත හශේභ රුරුධ කරුණු කහයණහ අන්තශේ හිටපු
රුරුධ පුධවතරඹන්ත ඉදිරිඳත් කය  නශඵනහ. අධයහඳනශේ  නශඵන
ටිනහකභ, උතත්කශ)  නශඵන ටිනහකභ, ඉශතනීශ)  නශඵන
ටිනහකභ පිළිඵ රුරුධ යකහයශඹන්ත කරුණු ඉදිරිඳත් කය
 නශඵනහ.
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අපි කල්ඳනහ කයන්තනට ඕනෆ, අශප් යශට්  නශඵන එකභ
)ඳත භහන )ඳත ඵ. භභ වළභ දහභ ිරඹනහ හශේ අඳට
ශතල් )ඳත නළවළ; තල් අඟුරු )ඳත නළවළ; අඳට භශතෝලීඹ
ලශඹන්ත ශවෝ සහබහරුක ලශඹන්ත ශවෝ අඳට ශතොඩ ඹන්තන
පුළුන්ත අශප් යට ඉදිරිඹට ශතන ඹන්තන පුළුන්ත )ඳත් අශප් යශට්
නළවළ. එශවභ න) අශප් යශට්  නශඵන එකභ )ඳත, ළදතත්භ
)ඳත තභයි භහන )ඳත. ශ) භහන )ඳත ශකශයහි අපි
රුශලේ අධහනඹ ශඹොමු කශ යුතු  නශඵනහ. ශ) යශට්
අධයහඳනඹ රඵන රක් 40ක් ඳභණ න ඳහල් ශිය ශියහන්ත
ශකශයහි රුශලේ අධහනඹ ශඹොමු කශ යුතු  නශඵනහ.
අන්තශේ හිටපු සී.ඩුලිේ.ඩුලිේ. කන්තනන්තතය භළ නතුභහශේ
සිට හිටපු අධයහඳන අභහතයරු ඳහල් ශිය ශියහන්ත ශකශයහි,
ඒ හශේභ ශ) යශට් අධයහඳනඹ ශකශයහි අධහනඹ ශඹොමු ශකොට
රුරුධ අසථහන්තහිදී රුරුධ කටයුතු කය  නශඵනහ. ඒ ශ)
අධයහඳනඹ ශතොඩනළඟීභ ශනුශන්ත, අධයහඳනඹ යයක්හ ිරීමභ
ශනුශන්ත, අධයහඳනශේ ඉදිරි දළක්භ ශනුශන්ත. ශ) භෆතක සිට
අඳට දිරන්තනට රළශඵන තත්ත්ඹක් තභයි අධයහඳනඹ ශකශයහි
ශඹොමු න අධහනඹ මීට ඩහ ළඩි කශ යුතුයි ිරඹන තළනට ශ)
යශට් භතඹක් ශතොඩනළශඟමින්ත ඳ නන ඵ. ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ
රුරුධ අධයහඳනශේදීන්තශේ සිට රුලසරුදයහර යචහර්ඹරුන්ත දක්හ ව
ශ) පිළිඵ උනන්තදුක් දක්න වළශභෝභ ිරේශේ අශප් යශට්
අධයහඳනඹට ශන්ත කයන මුදල් ප්රභහණඹ භදි ිරඹරහයි.
ඳයණ වළන්තහඩ් හර්තහ ටිකක් ිරඹහ ශතන ඹන ශකොට භභ
දළක්කහ, මීට දලක තණනහකට ඉසය ශරහ අශප් යශට්
අධයහඳනඹ )ඵන්තධශඹන්ත ශකොශවොභද මුදල් ශන්ත කයරහ
 නශඵන්තශන්ත ිරඹරහ. සී.ඩුලිේ.ඩුලිේ. කන්තනන්තතය භළ නතුභහ
නිදවස අධයහඳන ඳනත ඉදිරිඳත් කයන ශකොට එතුභහශේ අයමුණ
වුශණ් ශභොකක්ද, ශ) යශට් අධයහඳනඹ රඵන දරු දළරිඹන්ත
ශනුශන්ත එතුභහ ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් ශභොකක්ද ිරඹරහ
කරුණු ශොඹන්තන අඳට පුළුන්තකභ රළබුණහ. කරුණු ශොඹහ
ශතන ඹන ශකොට භභ දළක්ක ශදඹක් තභයි තරු බහඳ නතුභනි,
1950 අහනඹ න රුට අශප් යශට් දශ ජහ නක යදහඹශභන්ත
සිඹඹට 4.6ක් අධයහඳනඹට ශන්ත කය ි න අතය, 1960 අහනඹ
න රුට අධයහඳනඹ වහ දශ ජහ නක යදහඹශභන්ත සිඹඹට 10ක්
ශන්ත කය  නශඵන ඵ. ඒ ිරඹන්තශන්ත මීට දලක තණනහකට ශඳය
එකට  නබුණු ශ්රී රසකහ නිදවස ඳක්ඹ ශන්තන පුළුන්ත, එක්ත්
ජහ නක ඳක්ඹ ශන්තන පුළුන්ත, ශ) ඳක් ශදශක්භ යණ්ඩු දශ
ශධවශීඹ නිසඳහදිතශඹන්ත සිඹඹට 10කට යන්තන මුදල් ප්රභහණඹක්
අධයහඳනඹ වහ ශන්ත ිරීමශභන්ත අධයහඳනශේ ටිනහකභ
පිළිඵ භනහ ළටහීභිරන්ත සිටි ඵ අඳට ඳළවළදිලි නහ.
දළන්ත අපි ඵරන්තන ඕනෆ ඒ ශන්ත ිරීමභ අද ශකොතය) දුයට ඳවත
ළටිරහද ිරඹරහ. එකට එතය) රුලහර මුදරක් ශන්ත කයරහ
අධයහඳනඹ පුළුල් කයන්තන -දියුණු කයන්තන- කටයුතු කශත් අද ඒ
ශන්ත ශනොිරීමභ තුශ අධයහඳනඹට අලය )ඳත් රඵහ තළනීශ)
හිඟකභක්  නශඵනහද, ශකොතය) දුයට අධයහඳනශේ ඳසු ඵළසභක්
 නශඵනහද ිරඹරහ අඳ කල්ඳනහ කයන්තන ඕනෆ.
තරු බහඳ නතුභනි, මුදල් අභහතයතුභහ ශභය අඹ ළඹ කථහ
ඉදිරිඳත් කයමින්ත අධයහඳනඹ වහ ශන්ත කය  නශඵන මුදල්
ප්රභහණඹ තළන වන්ත කයනහ අපි දළක්කහ. අධයහඳනඹට දයන
රුඹදභ භසත රුඹදශභන්ත සිඹඹට 9ක් න ඵටත්, දශ ජහ නක
යදහඹශභන්ත සිඹඹට 4.1 න ඵටත් එතුභහ ප්රකහල කශහ.
නමුත් තරු බහඳ නතුභනි, දශ ජහ නක යදහඹශභන්ත සිඹඹට
4.1ක් අධයහඳනඹට ශන්ත කශහ ිරේහට ඒ ශන්ත කය  නශඵන
මුදල් ප්රභහණඹ අධයහඳනඹ වහ තත් අභහතයහසල තණනහක්
දයන රුඹද)ර එකතුක් රුධිඹට තභයි අඹ ළශේ වන්ත කයරහ
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 නශඵන්තශන්ත. දළන්ත භහ උදහවයණඹක් රුධිඹට ිරඹනහ න),
තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ රුඹද) ඹටශත් ශනත් අභහතයහසලඹකට
ශන්ත කයන රද මුදල් අධයහඳනඹට කයන රුඹදභ ඹටශත් එකතු
කය  නශඵනහ. ඒ හශේභ යජශේ නිරධහරින්තශේ ධහරිතහ සර්ධන
වහ පුහුණු ළඩටවන්ත ිරඹන රුඹ ඹටශත්ත් රුරුධ
අභහතයහසලරට ශන්ත කයන රද මුදල් අධයහඳනඹ ඹටශත් ශන්ත
කයන රද මුදල් රුධිඹට රකරහ  නශඵනහ. ෘත්න්ඹ වහ නිපුණතහ
සර්ධනඹ ඹන රුඹඹන්තරට ශන්ත කයන රද මුදලුත්
අධයහඳනඹ වහ ශන්ත කයන රද මුදල් රුධිඹට රකරහ ශ)
සිඹඹට 4.1ට ිතුශත් කය  නශඵනහ. නමුත් ශභතළන  නශඵන
ප්රලසනඹ ශ)කයි. ශභශවභ ඵළලුශොත් අධයහඳනඹ වහ ශන්ත
කයන මුදල් වළභ අභහතයහසලශඹන්තභ අඳට ශවොඹහ තන්තන පුළුන්ත.
ශභොකද, අපි රිඹළදුරු පුහුණු ඉශතන තන්තන ශකොටත් රුභධයතත
මුදල්ලින්ත කයන ශන්ත ිරීමභත් -තත් අභහතයහසලඹක ඕනෆ
එකක්- අධයහඳනශේ කර්තයඹට දභන්තන පුළුන්ත.
දළන්ත උදහවයණඹක් රුධිඹට සචහයක කටයුතු අභහතයහසලශඹන්ත
සචහයකඹන්තට භඟ ශඳන්තන පුධවතරඹන්ත පුහුණු කයන්තන කයන
මුදල් ශන්ත ිරීමභත් අධයහඳනඹ ශනුශන්ත දයන රුඹදභක්
ලශඹන්ත දභන්තන පුළුන්ත. ඒක හධහයණ නළවළ. ඒක නිහ අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්තශන්ත ඒක ශනොශයි. රුලසරුදයහර
යචහර්ඹරුන්තශේ ඉරහ, රුධවතුන්තශේ ඉරහ, අධයහඳනශේදින්තශේ
ඉරහ අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ්, අධයහඳනඹ වහ ජහ නක
යදහඹශ) ව යහජය රුඹදශ) ළඩි ප්ර නලතඹක් හර්තහ කශ යුතුඹ
ිරඹරහයි. අපි ිරඹන්තශන්ත නළවළ, ශ)ක එකය කයන්තන ඕනෆ
ිරඹරහ. එකය සිඹඹට 6ක් කයන්තන ඕනෆ ිරඹරහත් අපි ිරඹන්තශන්ත
නළවළ. ඒකත් ශරශවසි ඳවසු කහර්ඹඹක් ශනොශයි ිරඹරහත් අපි
දන්තනහ. නමුත් මීට ළඩිඹ ධනහත්භක පිඹශයන්ත පිඹය ශ)
ශකශයහි ඵරන්තන ඕනෆ ිරඹරහ භහ රුලසහ කයනහ.
ශ) යශට් අධයහඳනඹ වහ ශන්ත කයන මුදල් ප්රභහණඹ ශ)
යට තුශ වරිඹහකහය ශඵදී ශනොඹන ඵට භහ ශවො උදහවයණඹක්
ිරඹන්තන) තරු බහඳ නතුභනි. අශප් යශට් යකට රක් තුනක්
හශේ -අඩු ළඩි ලශඹන්ත- ශිය ශියහශෝ ප්රභහණඹක් උස ශඳශ
වදහයනහ. ඒ අඹශතන්ත 22,000කට, 23,000කට රුතය තභයි
රුලසරුදයහර අධයහඳනඹ රඵන්තන පුළුන්තකභ රළශඵන්තශන්ත.
හභහනයශඹන්ත අශප් යශට් රුලසරුදයහරරට ශතෝයහ තළනීශ)
ක්රභශේදඹ තභයි, අශප් යශට් උස ශඳශ වළදෆරූ අඹශතන්ත මුළු
යශටන්තභ ඉවශභ රකුණු තත්ත ක්රභශේදඹ භත රුලසරුදයහරඹට
ඹන්තන සිඹඹට 40ක් ශතෝයහ තනු රඵනහ. ඉතුරු සිඹඹට 60
ශතෝයහ තනු රඵන්තශන්ත දිසත්රික් ඳදනභ භතයි. එතශකොට භහ
ිරඹන්තන) අධයහඳනඹට ශන්ත කයන මුදර එක එක
දිසත්රික්කරට ශඵදී ඹෆශ) ශකොතය) ශනක්  නශඵනහද
ිරඹරහ. ප්රධහනභ ශධව දිසත්රික්කර  නශඵන අඩු ඳහඩුයි.
රුශලේශඹන්තභ ගුරුරුන්තශේ අඩු ඳහඩු. )ඳත්ර අඩු ඳහඩු.
පුසතකහරර අඩු ඳහඩු. රුදයහතහයර අඩු ඳහඩු. රීඩහ පිට්ටනිර
අඩු ඳහඩු.
තරු බහඳ නතුභනි, භසත ශන ශඳන්තන්තන ශවො
උදහවයණඹක් භහ ිරඹන්තන). රුලසරුදයහරරට ඵහ තන්තන උස
ශඳශ රුබහතශඹන්ත ශතෝයහ තළනීශ) ක්රභශේදශේදී භසත රකුණු
භත -ඉවශ ඉරහ ළඩිභ රකුණු තත්ත ප්රභහණඹ භත- සිඹඹට 40ක්
තන්තන ශකොට අශප් ජන අනුඳහතඹට අනු රුලසරුදයහරරට
ශත්ශයන යකහයඹ භහ ිරඹන්තන). භහ වදය පීඨඹ වහ ඉන්තජිශන්තරු
පීඨඹ ඳභණක් ිරඹන්තන). භසත රකුණු භත ඵහ තළනීශ)දී
වදය පීඨඹට ශකොශම දිසත්රික්කශඹන්ත 151ක් ශත්ශයනහ. ඒ
ිරඹන්තශන්ත, ශකොශම දිසත්රික්කශේ ජනතහශතන්ත 17,000කට එක
ශභඹකු ලශඹන්ත ශත්ශයනහ. දිසත්රික් ඳදනභ භත ශකොශම
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දිසත්රික්කශඹන්ත වදය පීඨඹට 77ක් ශත්ශයනහ. 151ක් ජහ නක
භට්ටශභන්ත ශත්ශයනහ; 77ක් දිසත්රික් භට්ටශභන්ත ශත්ශයනහ.
එතශකොට වදය පීඨඹ වහ ශකොශම දිසත්රික්කශඹන්ත
ශකොඳභණ ප්රභහණඹක් ශත්ශයනහද ිරඹරහ අඳට හිතහ තන්තන
පුළුන්ත.
එතශකොට ශඳොශශොන්තනරු දිසත්රික්කශඹන්ත ජහ නක ඳදනභ
භත ඉවශභ රකුණු තත් ශභයින්ත ර්ත කය තත්තහභ වදය
පීඨඹට ශත්ශයන්තශන්ත එක්ශකනහයි. ඒ ිරඹන්තශන්ත ළඩිභ රකුණු
තත් ප්රභහණඹ අනු වදය පීඨඹට ඹන්තන රළශඵන්තශන්ත
එක්ශකනහටයි. ඒ එක්ශකනහ ඹන්තශන්තත් 410,000ක ජන
අනුඳහතඹකටයි. ඒ ිරඹන්තශන්ත 410,000ක ජනතවනශඹන්ත
එක්ශකනහටයි වදය පීඨඹට ඹන්තන පුළුන්ත න්තශන්ත. දිසත්රික්
ඳදනභ  නශඵන නිහ 15 ශදශනක් වදය පීඨඹට ශත්ශයනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ භසත රකුණු භත තත්තහභ
නුයඑළිඹ දිසත්රික්කශඹන්ත 761,000ක ජනතහ ශනුශන්ත
වදය පීඨඹට ශත්ශයන්තශන්ත එක්ශකනහයි. 761,000ක් අතරින්ත
නුයඑළිඹ දිසත්රික්කශඹන්ත වදය පීඨඹට ශත්ශයන්තශන්ත
එක්ශකනහයි. දිසත්රික් ඳදනභ -district quota එක- භත 28
ශදශනක් ශත්ශයනහ. තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ පුත්තරභ
දිසත්රික්කශඹන්ත භසත රකුණු භට්ටභ භත 779,000ක ජන
අනුඳහතඹකට වදය පීඨඹට ශත්ශයන්තශන්ත එක්ශකනහයි. ශ)
ඉවශභ රකුණු නළත්න), ජහ නක භට්ටශ) රකුණු ශඳශ තළසවීභ
අනු තත්තහභයි. එතශකොට district quota එක නිහ 29 ශදශනක්
ශත්ශයනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, අධයහඳනඹ ශනුශන්ත රඵහ ශදන
ඳවසුක)ර භතුරනඹ ශකොතය) බිඳී ශතොස  නශඵනහද, එහි
ශකොතය) අඩු ඳහඩුක)  නශඵනහද ිරඹරහ ශ) තුළින්ත අඳට හිතහ
තන්තන පුළුන්ත. නුයඑළිඹ දිසත්රික්කශඹන්ත වදය පීඨඹට ඉවශභ
රකුණු තත් එක්ශකශනක් ඹන රුට, ශකොශම දිසත්රික්කශඹන්ත 151
ශදශනක් ඹන්තන අපි ශකොතය) ඳවසුක) දිඹ යුතුද? ඒ අනු
අධයහඳනඹට ශකොතය) මුදරක් ශන්ත කශ යුතුද ිරඹරහ භභ ශ)
බහශන්ත අවනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, භභ ඒ එක්කභ ඉන්තජිශන්තරු පීඨඹත්
උදහවයණඹට තන්තනහ. ශකොශම දිසත්රික්කශඹන්ත ජහ නක ඳදනභ
භත ඉන්තජිශන්තරු පීඨඹට 156 ශදශනක් ශත්ශයන්තශන්ත
16,400කටයි. එතශකොට district quota එකට 89ක් ශත්ශයනහ.
ශඳොශශොන්තනරු දිසත්රික්කශඹන්ත එක්ශකනහයි ශත්ශයන්තශන්ත. ඒ
ිරඹන්තශන්ත
ජනතවනශඹන්ත
410,000කට
එක්ශකනහයි
ශත්ශයන්තශන්ත. District quota එක නිහ ඉන්තජිශන්තරු පීඨඹට 18ක්
ඹනහ. ශභොණයහතර දිසත්රික්කශඹන්ත 440,000කට එක්ශකනහයි
ශත්ශයන්තශන්ත. District quota ක්රභඹ භත 32ක් ඹනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, යශට් ඳහල් 9,000ක්  නශඵන ශකොට ශ)
9,000 භතභ )ඳත් ශඵදී ඹහශ) ශකොතය) අඩු ඳහඩුක්
 නශඵනහද ිරඹන එක ඒ අනු අඳට ශඳශනනහ. වදය -රුදයහ
- අංශයෙන් උගන්වන ගුරුවරුන්යේ අඩු පාඩුවක් යෙෝ එයෙම
නළත්න) දක් ගුරුරු ශනොභළ නවීභ ශවෝ එශවභ නළත්න)
ශවොභ ගුරුරු ඒ ප්රශධවලරට ඹන්තන අකභළ නකභ ශවෝ ශභොන
ඹ) ශවෝ ප්රලසන නිහ අඩු ඳහඩු  නශඵන ඵ අඳට ශඳශනනහ. භභ
හිතන්තශන්ත අලුශතන්ත ිරඹන්තන ඕනෆ නළවළ, ශකොශඹින්ත ඵළවළය
අශප් ත) ප්රශධවලරට ශකොතය) ප්රභහණඹිරන්ත අධයහඳන ඳවසුක)
ශදන්තන ඕනෆද ිරඹරහ න්යණඹ කයන්තන ඒ ශධවභ ි න.
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ අශප් යශට් දිසත්රික්ක ලශඹන්ත
තත්තහභ ඒ දිසත්රික්කර  නශඵන ෆශවන ඳහල් ප්රභහණඹකට
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ඳවසුක) ශනොරළබී ඹන්තන එක උදහවයණඹක් භභ තමුන්තනහන්තශේට
ිරඹන්තන). ශ්රී රසකහශේ දිසත්රික්ක 10කභ  නශඵන ඳහල්ර
පුසතකහර ඳවසුක) ඳළළ නශේ ඒ ඒ දිසත්රික්කශේ මුළු ඳහල්
සඛ්යහශන්ත සිඹඹට 50කට ඳභණයි. ශඳොතක් ඳතක් ිරඹරහ
දළනුභක් රඵහ තන්තන පුළුන්ත වළිරඹහක්  නශඵන්තශන්ත ශ) යශට්
දිසත්රික්ක 10කභ  නශඵන ඳහල්ලින්ත සිඹඹට 50ක රුතයයි.
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ ෆභ දිසත්රික්කඹකභ රුදයහතහය
ඳවසුක) ඳ නන ඳහල්  නශඵන්තශන්ත සිඹඹට රුසකටත් ඩහ අඩු
ප්රභහණඹක්. හභහනය රුදයහතහයඹක  නශඵන බීකයඹක්ත්
ශනොදළක්ක, නළත්න) අපි අය Ordinary Level කශ කහරශේ
හශේ ඉතහභ සීමිත රුදයහතහය ඳවසුක)ත් ශනොරළබුණු ඳහල්
සිඹඹට 80කටත් ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් ඳ නනහඹ ිරඹන එක
අඳට ඳළවළදිලි නහ. තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ ශ) යශට්
 නශඵන ඳහල් නදවස තණශනන්ත සිඹඹට 38කට ඳභණයි
රීඩහසතණ ඳවසුක)  නශඵන්තශන්ත. ඒ ිරඹන්තශන්ත අශනක් ඳහල්ර
දරු දළරිශඹෝ රීඩහ කයන්තන, රීඩහ ඳවසුක) රඵහ තන්තන කළභළ න
නළධවද?
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ අද ශරෝකඹ දියුණු ශමින්ත
ඳ නන ශකොට ඳහල්රට ඳරිතණක තහක්ණඹ -ඳරිතණක
අධයහඳනඹ- ළඩි ළඩිශඹන්ත දිඹ යුතුයි. ශරෝකඹ ශනස න
ක්රභඹත් එක්ක අශප් යටත් ශනස කයන්තන න), අශප් යට ශනස
භහතකට ශතන ඹන්තන න) ඳරිතණකඹ ිරඹන එක අද අතයලය
අසතඹක් ඵට ඳත් ශරහ  නශඵනහ. අපි ශ) භවහ ශරොකු කථහ
ිරේහට, භවහ ශරොකු ශධවල් ඳළවළදිලි කශහට අශප් යශට් ඳරිතණක
ඳවසුක)  නශඵන්තශන්ත ශ) ඳහල් නදවස තණශනන්ත සිඹඹට
50කට ඳභණයි ිරඹන එක භභ ශ) අසථහශේදී ිරඹනහ, තරු
බහඳ නතුභනි. ඒ ිරඹන්තශන්ත ඳරිතණකඹක් දළක නළ න,
ඳරිතණකඹක් කදහත් රඵහ තන්තන ඵළරි, ඳරිතණකඹක් අත ඳත
තහන්තනත් පුළුන්තකභක් නළ න අඹ සිඹඹට 50කට යන්තන
ප්රභහණඹක් ශ) යශට් ඉන්තනහ ිරඹන එක ඳළවළදිලියි.
එශවභ න) අපි ශ) ඳහල් වහ ඳවසුක) රඵහ ශදන්තන ඕනෆ
ශනොශයිද? ශ)හ වහ අලය මුදල් ශන්ත කශ යුතු ශනොශයිද?
ශකොශම දිසත්රික්කඹට, නළත්න) ශනත් දිසත්රික්කරට ඳභණක්
මුදල් ශන්ත ිරීමශභන්ත අඳට ෆහීභකට ඳත් න්තනට පුළුන්තද? අපි
ඳහල් වළභ එකක්භ දියුණු කයන්තනට ඕනෆ ිරඹන භතශේ සිටිධවදී,
ශවෝභහතභ භහින්තද යහජඳක් රුදයහරඹ ඳභණක්, එශවභ නළත්න)
ශකොශම ප්රශධවලශේ ප්රධහන ඳහරක් ඳභණක් දියුණු ිරීමශභන්ත ශ)
ප්රලසනඹ රුන්තනට ඵළවළ ිරඹන එක අපි අශඵෝධ කය තන්තනට
ඕනෆ.
ශවෝභහතභ භහින්තද යහජඳක් රුදයහරශේ වශේ ඳන්ත න 16ක්
 නශඵනහ. භහ හිතන වළටිඹට රසකහශේ ශ) ළඩිභ ඳන්ත න ප්රභහණඹ
 නශඵන්තශන්ත ශවෝභහතභ භහින්තද යහජඳක් රුදයහරශේ. ශ)
රුදයහරඹට රුතයක් රුශලේත්ඹ දීරහ ඵළවළ. ශර්ය ඹ අභහතයහසලඹ
ඹටශත් අධයහඳනඹ දියුණු කයධවදී, ශ) යශට්  නශඵන ඳහල්
නදවස තණන ශකශයහිභ ශවො ිිරන්ත ඵළලිඹ යුතු
 නශඵනහ. එශේ  නබිඹදී - [ඵහධහ ිරීම) ඉ නන්ත අපි ිරඹන්තශන්ත,
අශනක් ඳහලුත් අභහතයහසලඹට බහය තන්තන. බහය අයශතන
කයන්තන ශකෝ. ිභ නතුභහට යණ්ඩුක්රභ යසථහශන්තභ තකී)
ඳයහ  නශඵනහ. ඳශහත් අධයක්රුන්ත ඳත් කයන්තශන්තත් එතුභහ.
ට අභතය අධීක්ණඹ ිරීමශ) ඵරඹත් යණ්ඩුක්රභ
යසථහශන්තභ එතුභහට දීරහ  නශඵනහ. [ඵහධහ ිරීමභක් ඔඹ
හශේ යර උත්තයඹක් ශනොශයි, අපි ඔඵතුභහශතන්ත
ඵරහශඳොශයොත්තු න්තශන්ත. යණ්ඩුක්රභ යසථහශන්තභ අධීක්ණ
ඵරතර ිභ නතුභහට දීරහ  නශඵනහ. එතුභහ ඒ ඵරතර වරිඹට
අතට අයශතන රිඹහත්භක කශහ න)? භහ දන්තනහ එතුභහටත් ඒක
ශල්සි ඳවසු කහර්ඹක් ශනොශයි ිරඹරහ, ශ) ඳ නන ක්රභඹ තුශ,
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ශ) සිටින භළ න ිභ නරුන්තශේ ඵරඳෆ) භත ව ශ) යණ්ඩු
ශතන ඹන ළඩ පිළිශශ භත. නමුත් යණ්ඩුක්රභ යසථහශන්ත
ඔඵතුභහට ඒ ඵරඹ දීරහ  නශඵනහ ිරඹරහ භහ ශ) අසථහශේ දී
ිරඹන්තන ඕනෆ.
තරු බහඳ නතුභනි, අධයහඳනශේ  නශඵන ප්රලසන පිළිඵ
කරුණු තණනහක් තළන වන්ත කයන්තනට  නශඵනහ. ශභහි
 නශඵන ළදතත්බහඹ භත ශ) කරුණ භහ ඉදිරිඳත් කයන්තන ඕනෆ.
අපි දන්තනහ, ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ අධයහඳනඹ
ශධවලඳහරනීකයණඹ වුණු ඵ. භහ කනතහටුශන්ත වුණත් ිරඹන්තනට
ඕනෆ ශදඹක්  නශඵනහ. ශඳශර්දහ ඳළළ න අධයහඳන කටයුතු
පිළිඵ උඳශධවලක කහයක බහට භහ වබහගි වුණහ. - එදහ හිටපු
භළ න ිභ නරුන්ත ශ) අසථහශේ දී තරු බහශේ නළවළ- අශප් තරු
අධයහඳන ිභ නතුභහත් සිටිඹහ, හසුශධව නහනහඹක්කහය
ිභ නතුභහත් සිටිඹහ. ශ) යශට් ජහ නක ඳහල්ලින්ත ඳහල් එකසිඹ
තණනකටභ සුදුසු රුදුවල්ඳ නරු ඳත් කය නළවළ. ජහ නක ඳහල්
 නශඵන්තශන්ත තුන්තසිඹ වතළිවක් න), එභ තුන්තසිඹ වතළිශවන්ත
එකසිඹ තණනකභ රුදුවල්ඳ නරු නළවළ. ියි, ශ)
රුදුවල්ඳ නරුන්ත නළ නකභද? නළවළ, රුදුවල්ඳ නරු ඉන්තනහ.
සුදුසුක)  නශඵන රුදුවල්ඳ නරු ඉන්තනහ. රුබහත භත් වුණ
රුදුවල්ඳ නරු ඉන්තනහ. නමුත් සුදුසුක)  නශඵන, රුබහත භත්
වුණු රුදුවල්ඳ නරුන්ත ශ) ඳහල්රට ඳත් කයන්තශන්ත නළ න කම
ිදිල්රක සිටිනහ. එදහ උඳශධවලක කහයක බහශේ හිටපු යණ්ඩු
ඳක්ශේ භවය භන්තත්රීරු ශඹෝජනහ කශහ, "ශ) රුදුවල්ඳ නරු
ඳත් කයධවදී ප්රශධවලශේ ශධවලඳහරනයඹහශතන්ත අවරහ ඳත් කයන්තන
ඕනෆ. එශවභ ශනොවුශණොත් ප්රලසන ි න ශනහ. ශ) ශකොමින්ත
බහ අශවෝසි කයන්තන ඕනෆ" ිරඹරහ. අය ළදි යුතශේ ශධවල් තභයි
එදහ උඳශධවලක කහයක බහශේ දී කථහ කශශේ.

ගරු ලළසුනද්ල නළනළයක්කළර මශතළ (ජළතික භළළ ශළ
වමළජ ඒකළබද්ධතළ අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு ரசுர ரரக்கர - ரெற தரறகள்,
ெதோக எருமப்தரட்டு அமச்ெர்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)
එතළන ිරඹහ සිටිශේ, ඒක වරි නළවළ ිරඹරහ යි.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
හසුශධව නහනහඹක්කහය ිභ නතුභනි, ළඩි භතඹ  නබුශණ්
ශකොශවොභද? ඒක වරි නළවළ ිරඹන භතඹ ශනුශන්ත යණ්ඩු
ඳක්ශේ භළ න ිභ නරු කී ශදශනක් ශඳනී සිටිඹහද? අපි අධයහඳන
ිභ නතුභහට තරු කයනහ. නමුත් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු
යකහයඹට ිභ නතුභහ ඒ )ඵන්තධශඹන්ත තදින්ත සිටිශේ නළවළ.
ඔඵතුභහ තදින්ත ඉරහ, ''ඒ තළන ශභතළන කථහ කයන්තනත් එඳහ,
අධයහඳන ක්ශේරඹට කයන ශධවලඳහරන ිඟිලි තළසී) ඉත්
කයන්තන ඕනෆ, ශ) )ඵන්තධශඹන්ත ප්රලසන ශභඳභණ උග්ර ශරහ
 නශඵන්තශන්ත, ශ) ප්රලසන ශභඳභණ දරුණු ශරහ  නශඵන්තශන්ත ශ)
ශධවලඳහරන භළදිවත්වී) නිහඹ, ඒ නිහ තළන කථහ කයන්තන එඳහ"
ිරේහ න) වරි. ඒ උඳශධවලක කහයක බහශේ බහඳ නයඹහ
රුධිඹට ඔඵතුභහ ඒහට තදින්තභ රුරුධවධ ශරහ කටයුතු කයයි ිරඹන
එකයි අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න්තශන්ත.

අධයහඳන ක්ශේරඹට ශධවලඳහරන ඳත්වී) කයන්තන රුතයක්
ශනොශයි, ශ) ශකොමින්ත බහ අශවෝසි කයන්තන පිඹුරු ඳත්
වදන්තනත් අධයහඳන උඳශධවලක කහයක බහශේදී හකච්ඡහ
කයනහ. ශ) යශට් එළනි තත්ත්ඹක් ි න වීභ තළන අඳට වරි
කනතහටුයි. ශ) යශට් ළදතත්භ අභහතයහසලඹක් තභයි අධයහඳන
අභහතයහසලඹ ිරඹන්තශන්ත. ශ) යශට් ජීනහලිඹ අධයහඳනඹයි. ශ)
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු අිරර රුයහේ කහරිඹ) භවතහ

යශට් ඳහල් ශිය ශියහන්ත තභයි ශ) යට අනහතතඹට ශතනි
ඹන්තශන්ත. ඒ දරුන්ත රළබ අධයහඳනඹ තුළින්ත අනහතතශේදී
ශරෝකඹට රුය ශරහ ඒ ශතොල්රන්ත තභයි ශ) යට දියුණු කයහ
ශතන ඹන්තශන්ත. ඒ නිහ භභ ිරඹනහ ශ)හ තළන මීට ඩහ
තකීභක් ි න කටයුතු කශ යුතුයි ිරඹරහ.
තරු බහඳ නතුභනි, චක්රශල්ඛ් උල්රසනනඹ ිරීම), ජහ නක
ලශඹන්ත තත්තු භවය ප්ර නඳත් නභඹ න්යණ නිහ ි න ශරහ
 නශඵන බි ළටී) එභටයි. ඒහ තළන ිරඹරහ අහනඹක්
කයන්තන ඵළවළ. භභ උදහවයණඹක් ිරඹන්තන). ඳහු ගිඹ කහරශේ
ශඳෝක ඳහල් ක්රභඹක් ි න කශහ. භවය ප්රහථමික ඳහල් හ
දළ)භහ. ඒ හශේභ භවය තළන්තර ඳහල් යය)බ කශහ. ඉතහ
ශකටිශඹන්ත ිරඹනහ න) ප්රහථමික අධයහඳනඹ රඵහ දුන්ත භවය
ඳහල් හ දළ)භහ. ඒහ හ දළමීශ)දී, භශතෝලීඹ හධක තළන
කල්ඳනහ ශනොකය, රුධිභත් ශොඹහ ඵළලීභිරන්ත ශතොය කටයුතු
කශ නිහ, භහිඹසතනඹ, රේතර ළනි ප්රශධවලර තුන්ත ශේරත්
කන්තන නළ න අහිසක ශදභේපිඹන්තට ඳශමු ශර් ශභයින්ත
ඉසශකෝශරට අයශතන ඹන්තන ිරශරෝ මීටර් 15ක් රුතය දුය
ිරුදශතන ඹන්තන අද සිධවධ ශරහ  නශඵනහ. ඒ අඹශේ ශේ ශඟ
 නබුණු ඳහර ළහුහ. ඒ නිහ දළන්ත ිරශරෝ මීටර් 15ක්-20ක් දුය
ඳහරට තභන්තශේ ශභයින්ත අයශතන ඹන්තන සිධවධ ශරහ
 නශඵනහ. ඒ අඹට එශවභ පුළුන්තකභක්  නශඵනහද, අශප්
ජනතහට ඒ වහ අලය භහර්ත ඳවසුක)  නශඵනහද, අශප්
ජනතහශේ යර්ථිකඹ ඒ තය) ලක් නභත්ද, අශප් ත)ර ඳවුල්
සසථහ ඒ තය) දියුණුද ිරඹරහ භභ අවන්තන කළභ නයි. ියි
තමුන්තනහන්තශේරහ ඒහ තළන අධහනඹ ශඹොමු කයන්තශන්ත නළත්ශත්?
ියි ඒහ තළන අධහනඹ ශඹොමු ශනොකය ශභළනි න්යණ තන්තශන්ත?
භහ නිශඹෝජනඹ කයන කුලිඹහපිටිඹ යනශේ ිරරින්තද ිරඹරහ
ඳහරක්  නශඵනහ. ඒක රසණ යභණීඹ තභක්. ළක්
 නශඵනහ. ඒ ළ ශඟ තභයි ඳහර  නබුශණ්. ඒ ඳහර හ
දළ)භහ. වරිභ රසණ තභක ඒ ඳහර පිහිටහ  නබුශණ්. ළ,
දහතළඵ, ඳන්තර ිරඹන ඒ සකල්ඳ ඔක්ශකෝභ දළන්ත නළ න ශරහ.
භභ හිතන වළටිඹට ඒ ශදභේපිඹන්ත උධවශනෝණඹකුත් කශහ.
භහධයලිනුත් ඒක ශඳන්තනුහ. ශදභේපිඹන්ත ිරඹනහ, ශභයින්ත
අයශතන ිරශරෝ මීටර් 10කට ළඩි ප්රභහණඹක දුයක් ඒ අඹට ඹන්තන
ශරහ  නශඵනහ ිරඹරහ. ශඳොඩි ඳළටේ අයශතන කට්ට අේශේ
ඹන්තන ශරහ  නශඵන එශකන්ත ඒ අඹ පුදුභ දුකක් රුඳින්තශන්ත. ියි ඒ
ශකශයහි තමුන්තනහන්තශේරහශේ අධහනඹ ශඹොමු කශශේ නළත්ශත්
ිරඹරහ භභ අවනහ. ඳහු ගිඹ කහරඹ පුයහභ අධයහඳන ක්ශේරශේ
ි න ශරහ  නශඵන ප්රලසන රුනහ ශනුට ශභොකක්ද කශශේ?
දළන්ත අපි දිගින්ත දිතටභ, දිගින්ත දිතටභ ිරේහ, ශ) අධයහඳන
ක්ශේරශේ ප්රලසන භඟ වයහ තන්තන, එශවභ නළත්න) ඒ ප්රලසන
අභ කය තන්තන, එශවභත් නළත්න) ඒ ප්රලසන රුන්තන අපි
කටයුතු කශ යුතුයි ිරඹරහ. නමුත් ඒ ශනුට තත්ත රිඹහ භහර්ත
තළන ඵරන්තන. ඒ ශනුට රිඹහ කය  නශඵන යකහයඹ ඵරන්තන. ඒ
තළන කනතහටුශන්ත වුණත් ිරඹන්තන ඕනෆ. ඒ )ඵන්තධශඹන්ත ලත
ඳවකටත් භහයි) කයන්තශන්ත නළතු ශ) යණ්ඩු භවය න්න්තදු
න්යණ තත්තහ.
තරු බහඳ නතුභනි, භහ දළන්ත උදහවයණඹක් ිරඹන්තන).
රුදුවල්ඳ නරුන්ත ඳත් කයන්තශන්ත රුදුවල්ඳ නරුන්ත ඳත් ිරීමභ වහ
ව රුබහතඹිරන්ත. අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේඹට ඳත් ශන්තශනත්
අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේශේ රුබහත තුළින්ත. දළන්ත ළඩ ඵරන
රුදුවල්ඳ නරු ඉන්තනහ. භහ උගුය කට ශල් යව න කල් ශ)
කහයණඹ ිරඹන්තශන්ත ශන ශභොනත් නිහ ශනොශයි. ශ)
ප්ර නඳත් නඹ රිඹහත්භක කයන්තන දුන්තශනොත් දිගින්ත දිතටභ, දිගින්ත
දිතටභ ළරැදි තළනකට තභයි අධයහඳනඹ තල්ලු න්තශන්ත. භහ
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නළත අවන්තශන්ත, "රුදුවල්ඳ න ශරේණිධහරින්ත සිටිඹදී, අධයහඳන
ඳරිඳහරන ශේශේ ශරේණිධහරින්ත සිටිඹදී, එක එක නිර්ණහඹක
වදරහ, කළබිනට් ඳත්රිකහ ඉදිරිඳත් කයමින්ත ළඩ ඵරන
රුදුවල්ඳ නරුන්ත ශේශේ පිහිටු න්තශන්ත ියි?" ිරඹරහයි. ඒ වහ
 නශඵන වුභනහ ශභොකක්ද? භවය ශධවලඳහරනයශඹෝ ිරඹනහ,
"ශ) ශතොල්ශරෝ තභයි ශඳෞරුඹ  නශඵන අඹ. ඳහල්රට
නහඹකත්ඹ ශදන්තන ශවොභ පිරි ශ) ශතොල්ශරෝ තභයි. ශ)
ශතොල්රන්තට ශරොකු ළඩ ශකොටක් කයන්තන පුළුන්ත" ිරඹරහ. ඒ
තළන ඕනෆ ඳළත්තකට අර්ථ කථනඹ කයන්තන පුළුන්ත. නමුත්
රුදුවල්ඳ න ශේහ යසථහක්  නශඵනහ. අධයහඳන ඳරිඳහරන
ශේශේ නී න ශයගුරහසි  නශඵනහ. ඒහට පිටින්ත කටයුතු කශහභ
සිධවධ න්තශන්ත යශට් අධයහඳන ක්රභඹ ල් දින එක ශනොශයිද
ිරඹන එක භහ අවන්තන කළභළ නයි. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්තන.
භවය ඳහල්ර ිරසිභ සුදුසුකභක් නළ න PT ගුරුරු
රුදුවල්ඳ නරු ලශඹන්ත ඳත් ශරහ ඉන්තනහ. ඒ හශේභ
ශධවලඳහරනයඹන්ත ඒහට අත තළසීභ තුශ භවය ඳහල්ර දණ
ශචෝදනහරට රක් වුණු අඹ රුදුවල්ඳ නරුන්ත ලශඹන්ත ඉන්තනහ.
කුලිඹහපිටිඹ ශඵෝතමුල්ර ප්රශධවලශේ ඳහරක්  නශඵනහ. භහ
දන්තනහ රුධිඹට එහි රුදුවල්ඳ නයඹහ ශදතුන්ත ළයඹක් අඳචහය
ශචෝදනහරට රක් ශරහ  නශඵනහ. නමුත් තභත් රුදුවල්ඳ න
ලශඹන්ත කටයුතු කයනහ. ියි? කරහඳ අධයක්යඹහ
ශධවලඳහරනයශඹක් න), එශවභ නළත්න) ඒ ප්රශධවලශේ
ශධවලඳහරනයඹහට කරහඳ අධයක්යඹහ ශත ඵරඳෆ) කයන්තන
පුළුන්ත න) ඒහ )ඵන්තධශඹන්ත රිඹහ භහර්ත තන්තශන්ත නළවළ.
ඒහ රුන්තන කටයුතු කයන්තශන්ත නළවළ.
දළන්ත ශභශවභ තත්ත්ඹක්  නබිඹදී රුදුවල්ඳ නරුන්තශේ
ශඳෞරුඹ නඟහ සිටු න්තන අධයහඳන අභහතයහසලඹ ශභොනහද
කශශේ? දළන්ත භහ දන්තනහ රුධිඹට, අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේහ
යසථහ ශන්තන පුළුන්ත, රුදුවල්ඳ න ශේහ යසථහ න්තන
පුළුන්ත, ගුරු යසථහ ශන්තන පුළුන්ත ශ) ඕනෆ එකක් ඹටශත්
රුබහතරට ශඳනී සිටින්තන ඕනෆ. ට අභතය රුදුවල්ඳ නරුන්ත
ඳත් කයධවදී )මුඛ් හකච්ඡහක් ඳත්නහ. )මුඛ් හකච්ඡහ
ඳත්රහ නිසි අඹ ශතෝයහ තළනීශ) ක්රභශේදඹක්  නශඵනහ. ඒ
වහ තභයි )මුඛ් හකච්ඡහක් ඳත්න්තශන්ත. එභ තනතුය
වහ නයහයික දළනුභ ශකොඳභණ  නශඵනහද ිරඹරහ ඳීමක්හ
කයන්තන තභයි, රුබහත ඳත්රහ ප්රලසන ඳරරට පිළිතුරු ලිඹන්තන
කස කයරහ  නශඵන්තශන්ත. අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේඹ ශන්තන
පුළුන්ත, රුදුවල්ඳ න ශේඹ ශන්තන පුළුන්ත, ඒ ශතොල්රන්තශේ
 නශඵන නහඹකත් රක්ණ, ඒ ශතොල්රන්ත ඒ තනතුරු
ශවොඵන්තන සුදුසු පුධවතරඹන්තද ිරඹරහ ඳීමක්හ කයන්තන තභයි
)මුඛ් ඳීමක්ණ ඳත්න්තශන්ත. එතශකොට රුදුවල්ඳ නරුන්ත ඳත්
ිරීමශ)දී රුබහත ඳළළත්වීභ, )මුඛ් ඳීමක්ණ ඳළළත්වීභ අලය
නළවළයි ිරඹන එකද ශ) ිරඹන්තශන්ත?
දළන්ත රුදුවල්ඳ නරු කර්නල්රු කයන්තන න්යණඹ කශශේ
ශභොකද? එයින්ත අදවස න්තශන්ත ශභොකක්ද? ශන තළනකට ශන්ත
ශ) ක්ශේරඹ ශ) තල්ලු කයන්තශන්ත. රුදුවල්ඳ නරු කර්නල්රුන්ත
ලශඹන්ත පුහුණු කයනහ. දළනට රුදුවල්ඳ නරුන්ත ලශඹන්ත ඳත්
කයපු අඹට අලය සුදුසුක) නළ න නිහද එශවභ කයන්තශන්ත? ත
ශවේතු  නශඵන්තන පුළුන්ත. භවය අඹ කළභළ න ශන්ත කර්නල් තනතුය
තන්තන. ශභොකක් ශවෝ ශදනහ න) තන්තනහ ශන්ත. ඒක ශනභ
කථහක්. නමුත් ප්රලසනඹ  නශඵන්තශන්ත, ශ) ප්ර නඳත් නභඹ න්යණඹ
ළරැදි එකයි. ශ) යකහයඹට කටයුතු ිරීමභ ළරැදි පර්හදර්ලඹක්
ිරඹරහ භහ ශ) අසථහශේදී ඳළවළදිලි ශඳන්තහ ශදන්තන ඕනෆ. එභ
නිහ භහ ිරඹන්තශන්ත අධයහඳන ක්ශේරශේ ශභළනි රිඹහ භහර්ත
අනුතභනඹ කයන්තන එඳහඹ ිරඹරහයි.
තරු බහඳ නතුභනි, දළන්ත ඵරන්තන. අධයහඳන ක්ශේරශේ තත්
ප්රලසනඹක් තභයි ගුරු ළටුප් රුභතහ. එභ ප්රලසනඹ රුන්තන
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කටයුතු කයන්තන තභත් යණ්ඩුට ඵළරි ශරහ  නශඵනහ. ශ)
ගුරු ළටුප් රුභතහ නළ න කයන්තන ඳසු ගිඹ අඹ ළඹිරන්ත රුපිඹල්
මිලිඹන 3,000ක් ශන්ත කශහ. නමුත් ඒ රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ට
සිදු වුණු ශදඹකුත් නළවළ. යශඹත් ත මුදරක් ශන්ත කයනහ.
භවය රුට ඒක භඟදී කඳහ වරිනහ. ශභළනි තත්ත්ඹක් තභයි
 නශඵන්තශන්ත. ඒ අනු ගුරුරුන්තශේ ළටුප් රුභතහ ඉත්
කයන්තනත් යණ්ඩුට ශනොවළිර ශරහ  නශඵනහ.
ඒ රුතයක් ශනොශයි. ගුරුරුන්තශේ හිඟ ළටුප් ශදන්තනත් ඵළරි
ශරහ  නශඵනහ. භට භතක රුධිඹට, භහ දන්තනහ රුධිඹට ශකොශම
අධයහඳන කරහඳශේ ඳභණක් ගුරු හිඟ ළටුප් රඵහ ශදන්තන රුපිඹල්
මිලිඹන 75ක් ඕනෆ. ඒ )ඵන්තධශඹන්ත කටයුතු කයන්තන යණ්ඩුට
ශනොවළිර ශරහ  නශඵනහ. වළඵළයි, එදහ මුදල් අභහතයයඹහ අඹ
ළඹ ඉදිරිඳත් ිරීමශ)දී, "ශ) න ශකොට හිඟ ළටුප් ශතහ අන්ත
කය ිත" ිරඹහ වන්ත කශහ. ඉ නන්ත ගුරුරු අඳට කථහ කය
අවනහ, "හිඟ ළටුප් දීරහ  නශඵන්තශන්ත ශකොශවේද භන්තත්රීතුභහ, අඳට
න) හිඟ ළටුප් දීරහ නළවළ. හිඟ ළටුප් ශතහ අන්ත කය
 නශඵන්තශන්ත ශකොශවේද?" ිරඹරහ. ශභළනි ප්රලසන තභයි ඒ
)ඵන්තධශඹන්ත ගුරුරු අශඳන්ත අවන්තශන්ත. ශභොකද, ඳහල්ර
කටයුතු කය ශතන ඹන්තන ගුරුරුන්තටත් ශවො භහනසික
ඒකහග්රතහක්  නශඵන්තන ඕනෆ.
ගුරු භහරු භණ්ඩර ඳත් ිරීමභ තළන ඵරන්තන. ගුරු භහරු
භණ්ඩර ඳත් ිරීමභට අධයහඳන අභහතයහසලඹට තභ පුළුන්තකභක්
නළවළ. එදහ Public Accounts Committee එශක්දී භභ අධයහඳන
අභහතයහසලශේ ශල්ක)තුභහශතනුත් ඒ තළන ිහුහ. ට ඳසශේ
උඳශධවලක කහයක බහශේදිත් ිහුහ. එතශකොට එතුභහ ිරේහ
බහඳ නතුභහශතන්ත අවන්තන ිරඹරහ. භභ හිතන්තශන්ත එතුභහ
ශල්ක)යඹකු රුධිඹට බහඳ නයඹහශතන්ත අවන්තන ශනොශයි,
නිසි ක්රභශේද අනුතභනඹ කයන්තන කටයුතු කයන්තන. ඒහ සථහපිත
කයන්තන කටයුතු කයන්තන. අඳට  නශඵන්තශන්ත තමුන්තනහන්තශේරහ
එක්ක ශඳෞධවතලික ප්රලසනඹක් ශනොශයි. නමුත් ශ)හ රිඹහත්භක
ශනිරීමභ තුශ, ගුරු භහරු භණ්ඩර ඳත් ශනොිරීමභ තුශ එක එක
ඳශහත්ර හිතුභතඹට ගුරුරු භහරු කයනහ. ඡන්තද ළඩරට
එන්තන ිරඹනහ. ඳශහත් බහ භව ිභ නරු කයන ශවො
ශල්රභක්  නශඵනහ. රුදුවල්ඳ නරුන්තට කට්ටිඹ අය ශතන
එන්තන ිරඹනහ.
ට ඳසශේ ඒහට ගිශේ නළත්න) ඒ
ශතොල්රන්තශතන්ත දිගින්ත දිතටභ ඳළි තන්තනහ. ඒ ශතොල්රන්තට රුරුධ
යකහයශඹන්ත ඳවයදී) කයනහ.
ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහ දිගින්ත දිතටභ ශ) තළන භභ ිරේහ. ඳශහත්
බහ භළ නයණඹ  නශඵධවදී ළඩිශඹන්තභ ගිහිල්රහ ශඳයමුශණ්
ඉන්තශන්ත රුදුවල්ඳ නරු. භවය උඳ ගුරුරු ඉන්තනහ, ශඟට
තනතුයක් තන්තන ඵරහශඳොශයොත්තුශන්ත. භවය ඳශහත්ර ඉන්තන,
ිරසිභ දළනුභක් අශඵෝධඹක් නළ න ශධවලඳහරනයශඹෝ ශ) හශේ
න්යණ තත්තහභ ශභොකක්ද ශන්තශන්ත? ශ)හ කඩහ ශතන ළශටනහ
ශන්ත. ශ)හශේ වයඹන්ත පිළිඵ දන්තශන්ත නළවළ ශන්ත. ශ)හශේ
වතය ශකොණක් දන්තශන්තත් නළවළ. ශ)හ ඳත් කයන්තන ඕනෆ
ශකොශවොභද ිරඹරහ දන්තශන්තත් නළවළ. රුධිභත්බහඹක් දන්තශන්තත්
නළවළ. අධයහඳනඹකුත් නළවළ.
භභ ිරඹන්තශන්ත අඩුභ තණශන්ත ඳහර්ලිශ)න්තතුට ඳත් ශරහ එන
ශකොටත් එක්ශකෝ අභ අධයහඳන සුදුසුකභක් දභන්තන ඕනෆ
ිරඹරහයි, තරු බහඳ නතුභනි. වළභ ක්ශේරඹටභ අභ අධයහඳන
සුදුසුකභක්  නශඵනහ න) ඳහර්ලිශ)න්තතුට ඳත් ශරහ එන
අඹටත් අභ අධයහඳන සුදුසුකභක් දභන්තන ඕනෆ. ඳශහත් බහරට
එන අඹටත් අභ අධයහඳන සුදුසුකභක් දභන්තන ඕනෆ. ශභොකද, ශ)
යශට් සිඹලුභ භවජනතහ ශනුශන්ත ප්ර නඳත් නභඹ න්යණ තන්තශන්ත
ශ) අඹයි. ශ) යශට් අනහතතඹ පිළිඵ සිඹලුභ න්න්තදු න්යණ
තන්තශන්ත ශ) අඹයි. යහජය නිරධහරිනුත් වරිඹහකහය ඒක කයන්තශන්ත
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නළත්න), යහජය නිරධහරින්ත ඒ තළන ඒ අභහතයරු -භළ න ිභ නරු
- දැනුවත් කරන්යන් නැත්නම්, රාජ්ය ිලධාාිනනුත් එයෙියෙෝ
ිරඹහ ශතන ිභ නයඹහ ඵරන ශධවලඳහරන ශකෝණශඹන්තභ
ඵරනහ න), ශ) යට ඹන්තශන්ත ශකොවහටද ිරඹන එක තළන අලු නන්ත
අටුහටීකහ ිරඹන්තන අලය නළවළ, තරු බහඳ නතුභනි. ඒකයි භභ
ිරේශේ ඳශහත් බහර දරුණු රුධිඹට ශ) තත්ත්ඹ සිදු න ඵ.
වළඵළයි, ශවො භව ිභ නරු ඉන්තන ඳශහත් බහර එළනි
තත්ත්ඹක් ි න න්තශන්ත නළවළයි ිරඹන එකත් භභ ිරඹන්තන
ඕනෆ. ඔඵතුභහභ ඒකට උදහවයණ දන්තනහ ි න ිරඹරහයි භභ
හිතන්තශන්ත.
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ නිහ ශ) ශකශයහි රුශලේ අධහනඹක්
ශඹොමු කශ යුතුඹ ිරඹරහ භභ ිරඹනහ. ඳසු ගිඹ කහරශේ අපි
අධයහඳන ක්ශේරශේ  නශඵන රුරුධ තළටලු ශඳන්තහ දුන්තනහ. රුරුධ
අඩු ඳහඩුක) ශඳන්තහ දුන්තනහ. ඒක ශභොන කහරශේත්  නශඵන්තන
පුළුන්ත. වළඵළයි, ප්රලසනඹ  නශඵන්තශන්ත ඳසු ගිඹ කහරශේ ශ)
තත්ත්ඹ උග්ර වුණු එකයි. ඒ නිහ අශඳො උසශඳශ රුබහතඹට
ශඳනී සිටි ශභයින්තට සිදු වුණ අහධහයණඹ ඵරන්තන.
රුලසරුදයහරඹට ශත්රුණහ අඹ එළිඹට ගිඹහ. යඳසු තත්තහ.
නළතත් ශනස කශහ. ශදතුන්ත යක් ශනස කශහ. ඒ ළයදි න්න්තදු
න්යණ නිහ එකභ ශධව නළත නළත කයන්තන ඳටන්ත තත්තහ.
ඵරන්තන, රුලසරුදයහරඹට ශත්රුණු ශභයින්තට තභත් ඵළරි
වුණහශන්ත රුලසරුදයහරඹට ිතුශත් ශන්තන. ඳසු ගිඹ කහරශේ
උස අධයහඳනඹ )ඵන්තධශඹන්ත වරිඹහකහය රිඹහ භහර්ත
ශනොතළනීභ තුශ භවය ශභයින්ත ශකොටකට උඳහධිඹ අයශතන
රුලසරුදයහරලින්ත එළිඹට ඹන්තන ඵළරි ඉන්තනහ. භවය
ශකොටකට ිතුශට ඹන්තන ඵළරි ඉන්තනහ. දළන්ත කහරඹක් තත
ශරහ  නශඵනහ. නමුත් ඒහට රුඳු) ශදන්තන ශ) යණ්ඩුට
පුළුන්තකභක් රළබී නළවළ, ශ) න ශතක්. අඹ ළශඹන්ත උස
අධයහඳනඹට ල්ලි ශන්ත කය  නශඵනහ. නමුත් අපි දළන තන්තන
කළභළ නයි, ඉදිරි කහරශේ ශ) ඵහ තළනී) කයන්තශන්ත, ශකොශවොභද,
උස අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්තශන්ත ශකොශවොභද ිරඹරහ. ශ)ක
කර්භහන්තතලහරහකට ශභයින්ත ඵහ තන්තනහ හශේ කයන්තන
පුළුන්ත ශදඹක් ශනොශයිශන්ත. ඒ නිහ අශඳො උස ශඳශ භත්
ශිය ශියහන්ත ශනුශන්ත අනහතතශේ ඒ ළඩ කටයුතු කස
ශන්තශන්ත ශකශේද ිරඹරහ භහ දළන තන්තන කළභළ නයි.
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ ඳසු ගිඹ කහරශේ රුබහත
ශදඳහර්තශ)න්තතුශේ ප්රලසන තළනත් අපි ශඳන්තහ දුන්තනහ. ඒ
අසථහශේ සයුක්ත තණිතඹ ප්රලසන ඳරශේ  නබුණු තළටලු
පිළිඵත් අපි ශඳන්තහ දුන්තනහ. තරු අධයහඳන ිභ නතුභහ ිරේහ,
ඉවශභ සුදුසුක)  නශඵන අඹ තභයි ඳත් කය  නශඵන්තශන්ත ිරඹරහ ඒ
රුබහත ප්රලසන ඳර වදන්තන.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
තරු භන්තත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත රුනහඩි ඳවක කහරඹක්
ඳභණයි  නශඵන්තශන්ත.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ශවොයි.

තරු බහඳ නතුභනි, ඒ සයුක්ත තණිතඹ ප්රලසන ඳරඹ වළදුශේ
ඉවශභ සුදුසුක)  නශඵන භවහචහර්ඹරු ිරඹරහ එතුභහ ප්රකහල
කශහ. භහ ිරේහ, එශවභ ශනොශයි ිරඹරහ. සයුක්ත තණිතඹ
පිළිඵ මීට ළඩිඹ ශජයසඨත්ඹ  නශඵන භවහචහර්ඹරු රුෘත

251

ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු අිරර රුයහේ කහරිඹ) භවතහ
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ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

රුලසරුදයහරශේත්, තත් රුලසරුදයහරරත් හිටිඹහ. වළඵළයි ශ)
ප්රලසන ඳරඹ වළදුශේ කළරණිඹ රුලසරුදයහරශේ හභහනය
යචහර්ඹයශඹක් ිරඹරහ භහ එතුභහට ිරේහ. එතුභහත් ඒ
අසථහශේදී ඒ ඵ දළන ශතන හිටිශේ නළවළ. භහ අවන්තන කළභළ නයි
එශවභ රිඹහ භහර්ත අයශතන  නශඵන්තශන්ත ියි ිරඹරහ. එශවභ
කටයුතු කයන්තන න්යණඹ කය  නශඵන්තශන්ත කහශේ වුභනහ භත ද,
ඒ )ඵන්තධශඹන්ත තත්ත රිඹහ භහර්ත ශභොනහද ිරඹරහ භහ
අවන්තන කළභළ නයි.
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ දිගින්ත දිතටභ ඳහල්රට
ශභයින්ත දළමීභ සිධවධ නහ මුදල් භත. ප්රධහන ඳහල්ර
රුදුවල්ඳ නරු රුරුධ උඳක්රභ භත ශ) කටයුතු කයනහ. Car
saleරට ල්ලි ශතනගිහින්ත දීරහ; එශවභ නළත්න) ශනත් එක
එක පුධවතරඹන්තට ල්ලි දීරහ අද ශභයින්ත ඳහල්රට ිතුශත්
කයන්තන පුළුන්තකභ  නශඵනහ. එක අතිරන්ත තරු අධයහඳන
ිභ නතුභහ ශ) )ඵන්තධශඹන්ත මීට ශඳය අනුතභනඹ කශ රිඹහ
භහර්ත අනුතභනඹ ශනොිරීමභ පිළිඵ භහ එතුභහට සතු නන්තත
ශනහ. ශනදහ ිභ නයඹහත් ශදනහ. නමුත් අපි ිරඹන්තන
ඕනෆ, ශ) කහයණශේදී රුදුවල්ඳ නරුන්තටත්, එක එක
පුධවතරඹන්තටත් ඕනෆ රුධිඹට නටන්තන ශදන්තන එඳහ ිරඹරහ. අශප්
ඳහල් ඳධවධ නඹ තුශ එක ඳන්ත නඹක සිටිඹ යුතු ශභයින්ත ප්රභහණඹ
35ක් ශදනකු න) අද-

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ (අධයළඳන අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற அமச்ெர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)
තරු භන්තත්රීතුභනි, ඔඵතුභහත් යශට් අධයහඳනඹ නඟහ
සිටුනහට කළභළ න ශකනකු ශර, ඕනෆභ රුදුවල්ඳ නයඹකු
ශභොනඹ) ශවෝ ක්රභශේදඹක් ඳහල්රට දරුන්ත ිතුශත් ිරීමභ
)ඵන්තධශඹන්ත කයශතන ඹනහ න) කරුණහකය, උඳශධවලක
කහයක බහශේ නළතත් භට ශඳෞධවතලික ශවෝ ඒ ක්රභශේදඹ
ශභොකක්ද ිරඹරහ ිරඹන්තන. ශ) )ඵන්තධශඹන්ත අඹථහ රිඹහක්
කයනහ න) ශධවලඳහරන ඳක්, ඳහට, තයහ නයභ ශනොඵරහ කටයුතු
කය ඒක ශක්හ තන්තන ඔඵතුභහශේ වශඹෝතඹත් රඵහ ශදන
ශර භහ ඉල්රහ සිටිනහ.

ඒ ශතොයතුය ශදන්තන. ශතොයතුය දුන්තන තභන්ත, ශභොන
රුදුවල්ඳ නට වුණත් ඒකට අලය දුවභ ශදන්තන අපි කටයුතු
කයනහ.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ඔඵතුභහශේ ප්රකහලඹට ශඵොශවොභ සතු නයි. එශවභ න) භභ
ඔඵතුභහශතන්ත එක කහයණඹක් ඉල්රන්තන). දළන්ත හභහනයශඹන්ත
ඳහරක එක ඳන්ත නඹක සිටින ශභයි තණන 35යි ශන්ත. යනන්තද
රුදයහරශේ දළන්ත එක ඳන්ත නඹක 50 තණනක් ඉන්තනහ.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
42යි.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
42යි ිරඹමු ශකෝ. ඒකත් ළඩියි තරු ිභ නතුභනි.

(The Hon. Bandula Gunawardane)
42 ඉක්භරහ  නශඵනහ න)- [ඵහධහ ිරීමභක්

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
අන්තන, ඒ ඉක්භරහ ිතුශත් කය තත්ත ක්රභශේදඹ ශොඹරහ
ඵරන්තන ශකෝ. භට ඵළවළ ශන්ත ගිහින්ත ශවොරු අල්රන්තන. ඒක
තමුන්තනහන්තශේ දළන තන්තන ඕනෆ, අධයහඳන අභහතයයඹහ රුධිඹට.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඔඵතුභහ ශතොයතුය ිරඹන්තන.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ශ) ශතොයතුය භභ ිරේහ. ඳසු ගිඹ දහ Public Accounts
Committee එශක්දීත් භභ ිරේහ. ශකොශම  නශඵන ප්රධහන
ඳහල්ර තත්ත්ඹ තමුන්තනහන්තශේ ඵරන්තන. ඹ) රුශලේ
ශවේතුක් භත ිතුශත් කය තළනීභ )ඵන්තධ ශනොශයි භභ ශ)
ිරඹන්තශන්ත. ශ)ක ශභෝසතයඹක් ශරහ; ශ)ක ශවොයකභක් ශරහ;
ශ)ක යටහක් ශරහ. ඒ, ශ) ල්ලි අය ශතන දහන එක. භභ
ිරඹන්තශන්ත නළවළ-

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
තරු භන්තත්රීතුභහ, භට, ශ) රුධිඹට ල්ලි ශදන්තන ඹන එක
තහත්තහ ශකශනක් ශවොඹරහ ශදන්තන; එක අ)භහ ශකශනක්
ශවොඹරහ ශදන්තන. එක පුධවතරශඹකුට ඉදිරිඳත් ශන්තන ිරඹන්තන.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
තරු ිභ නතුභනි, ශ) කහයණඹ යරයි ශන්ත. යනන්තද
රුදයහරඹ, ශයෝඹල් එක හශේ ප්රධහන ඳහල්රට ඒ චක්රශල්ඛ්ඹ
උල්රසනනඹ කය ිතුශත් කය  නශඵන්තශන්ත කුභන ඳදනභ භතද
ිරඹරහ ඔඵතුභහ ශොඹරහ ඵරන්තන. ඒ ප්රභහණශේ න) රළයිසතු
අයශතන රිඹහ කයන්තන. ඒක යරයි ශන්ත. ඒක භභ ශදන්තන ඕනෆ
නළවළ ශන්ත. ඔඵතුභහට පුළුන්ත ශ) )ඵන්තධශඹන්ත රිඹහ භහර්ත
තන්තන.

තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ භභ රුශලේශඹන්තභ ිරඹන්තනට
ඕනෆ කහයණඹක්  නශඵනහ. ශ) යශට් ඉසග්රීසි ගුරු හිඟඹක්
 නශඵනහ. පුහුණු ගුරුරුන්තශේ අඩු ඳහඩු  නශඵනහ. ත)ර
ඉන්තන දරුන්තට ඉශතන ශතන ඉදිරිඹට ඹන්තන පුළුන්ත අසථහක්
තභයි, ඉසග්රීසි ගුරුරුන්තට ශවො පුහුණක් දීරහ ත)ර යහප්ත
ිරීමභ. ඒ දුර්රකභ නිහ ත)ර ඉන්තන අඹට රුලහර අඩු ඳහඩුක්
ශරහ  නශඵනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, ඉසග්රීසි ගුරුරු හිඟකභ නිහ භභ
නිශඹෝජනඹ කයන කුලිඹහපිටිඹ යනශේ ඉසග්රීසි ගුරුරු පුහුණු
කයන භධයසථහනඹක් ි න කශහ. ඒක යය)බ කශශේ රුලහර
මුදරක් ළඹ කයරහයි. තරු බහඳ නතුභනි, ශ) ශනුශන්ත
වත්ශකෝටි තණනක් ශන්ත කයරහ  නබුණහ. ශ) යඹතනඹ ශතොඩ
නඟන්තන රුපිඹල් 73,551,360ක් ශන්ත කයරහ  නශඵනහ. නමුත්
2012 ළප්තළ)ඵර් 30 දක්හ අදහශ කහර්ඹ වහ බහරුත කය නළවළ.
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භභ Public Accounts Committee එශක් ඉන්තන නිහයි දන්තශන්ත.
[ඵහධහ ිරීමභක් ඔඵතුභහශේ අසථහශේදී ිරඹන්තන. එශවභ න) භට
ශරහ ඕනෆ, තරු බහඳ නතුභනි. [ඵහධහ ිරීමභක්

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
එතුභහට ත රුනහඩිඹයි  නශඵන්තශන්ත. එභ නිහ කථහ කයන්තන
ඉඩ ශදන්තන. තරු අිරර රුයහේ භන්තත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත
රුනහඩිඹක් ශදනහ. තරු ිභ නතුභහ, ඔඵතුභහ ඳසු පිළිතුරු
ශදන්තන.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ඳසු ගිඹ කහරශේ ඒ රුධිඹට රක් තණනක රුලහර මුදල්
ප්රභහණඹක් අඳශත් ගිඹහ. අපි ඒ පිළිඵ ප්රලසන කශහභ ිරේශේ ශ)
වහ රුදුලිඹ තන්තන ශනොවළිර වුණහ ිරඹරහ. රුදුලිඹ ඕනෆ න) අපි
රුභධයතත මුදල්ලින්ත ශවෝ අයශතන ශදනහ. රුදුලි රැවළන්ත ටික
ශඳනි ශඳනී ඹනහ. ශ)හ ඳරිඳහරනඹ කයන්තන පුධවතරශඹෝ නළවළ.
ශ)හ ශනුශන්ත ශඳනී සිටින්තන පුධවතරශඹෝ නළවළ.

තරු බහඳ නතුභනි, නිර ිඳු) මිරදී තළනීශ)දී එක
පුධවතරශඹකුට ඳභණක් ශටන්තඩයඹ ප්රදහනඹ ිරීමශ) ශවේතුශන්ත
ි න ව ප්රභහදඹ නිහ රුපිඹල් 89,674,495ක අ නශර්ක රුඹද)
දළීමභට සිදු ශරහ  නශඵනහ. ශභළනි ළයදි රිඹහ භහර්ත නිහ සිදු
වුණ අක්රමිකතහ රුලහර ප්රභහණඹක් භට වඳුන්තහ ශදන්තනට පුළුන්ත.
නමුත් භට රළබී  නශඵන ශකටි කහරඹ තුශ ඒ පිළිඵ දළනුත්
කයන්තනට ශරහ නළවළ. ඒ නිහ භභ ඉල්රහ සිටින්තශන්ත,
අධයහඳනඹ වරි භඟට තන්තන ිරඹරහයි. තමුන්තනහන්තශේ අශඳන්ත
ප්රලසන කය කය ඉන්තශන්ත නළ න ශ) )ඵන්තධශඹන්ත වරිඹට න්න්තදු
න්යණ අයශතන, නිරධහරින්තට උඳශදස දීරහ, චක්රශල්ඛ්න
උල්රසනනඹ කයන්තශන්ත නළ න ශ) චක්රශල්ඛ්න වරිඹහකහය
රිඹහත්භක කයන්තන කටයුතු කයන්තන ිරඹහ ඉතහ කහරුණික
ඉල්රහ සිටිනහ. එශවභ වුශණොත් ශ) යශට් අධයහඳනඹට
අනහතතඹක්  නශඹයි ිරඹරහ භභ රුලසහ කයනහ. ශඵොශවොභ
සතු නයි.
[ප.බහ. 10.43

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ ( අධයළඳන
නිනයෝජය අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற
தறற அமச்ெர்)

 தெரய்ெர - கல்ற

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)
තරු බහඳ නතුභනි, අපි එතුභහට සතු නන්තත ශනහ. අශප්
shadow Cabinet ිභ නතුභහශේ කථහශන්ත ඳසු - කහරඹ න)
ිරඹන්තන ඵළවළ- කථහ කයන්තනට රළබීභ තළන භභ තුටු නහ.
අපි ඔඵතුභන්තරහශතන්ත ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ මිතුරු
ප්ර නරුශයෝධතහක්. තුරු ප්ර නරුශයෝධතහක් ශනොශයි තරු
බහඳ නතුභනි. ශ) අධයහඳනඹ ිභ නතුභහටත්, භටත්,
ජනහධිඳ නතුභහටත්, නිරධහරින්තටත්, යණ්ඩුඳක්ශේ ශවෝ
රුරුධවධ ඳහර්ලසශේ භන්තත්රීරුන්තටත් අයි න ශදඹක් ශනොශයි.
ශභහි අයි නඹ ශ) යශට් භසත ජනතහට. තරු බහඳ නතුභනි, ඒ
ජනතහශේ අයි නඹ ඔවුන්ත ඳහරුච්චි කයන වළටි න්තනිශේදනඹ
නහ ශියත් රුබහතශඹන්ත, හභහනය ශඳශ රුබහතශඹන්ත ව
උස ශඳශ රුබහතශඹන්ත.

ශකශේ නමුත් තරු බහඳ නතුභනි, භහ භශේ ප්රධහන කථහ
ඳළත්තිරන්ත තඵහ මලික කරුණු ිරහිඳඹක් තළන කථහ කයන්තනට
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ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශභොකද, අහධහයණ ශර ශචෝදනහ
කශහ. භහ තරු ජනහධිඳ නතුභහට සතු නන්තත ශනහ, ශභය අඹ
ළඹ ශල්ඛ්නශඹන්ත අධයහඳනඹ ශනුශන්ත රුපිඹල් බිලිඹන 306ක්
ශන්ත ිරීමභ තළන. ඒ හශේභ ශ) අසථහශේදී තරු ිභ නතුභහටත්
සතු නන්තත ශනහ. ශභොකද ශ) අධයහඳනඹ නිළයදි භහතකට
ශඹොමු ිරීමභ වහ හකච්ඡහ ිරීමභට ඳභණක් රුශලේ උඳශධවලක
කහයක බහ 32ක් ඳළළත්වහ. වළභ ශදනහශතන්තභ අදවස තත්තහ,
තරු බහඳ නතුභනි. ශඟට ශ) කටයුතුරදී අඳත් එක්ක එකට
හිටි, ශ) කටයුතුරට වබහගි ව ශල්ක)තුභහ, රුබහත
ශකොභහරිසතුභහ, නිශඹෝජය ශකොභහරිසතුමිඹ, ග්රන්තථ ප්රකහලන
ශකොභහරිසතුභහ, ජහ නක අධයහඳන යඹතනශේ අධයක්
ජනයහල්තුභහ, ගුරු රුදයහරර පීඨහධිඳ නරුන්ත, රුදුවල්ඳ නරුන්ත,
ගුරුරුන්ත ව ද දරුන්ත ශත භශේ සතු නඹ පුද කයනහ.
ශඟට තරු බහඳ නතුභනි, දශ ජහ නක නිසඳහදනශඹන්ත සිඹඹට
6ක් අධයහඳනඹ වහ ශන්ත කශ යුතුඹ ිරඹන සකල්ඳඹ
ශකොශවොභ ද ි න වුශණ් ිරඹන එක තළන වන්ත කයන්තනට භභ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. සිඹඹට 6.43ක් ශභන්තන ශ) අසලරට
ශ) ය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන්ත ශන්ත ශරහ  නශඵනහ. හභහනය
අධයහඳනඹ - භධයභ යජඹ, හභහනය අධයඳනඹ - ඳශහත් බහ,
උස අධයහඳන රුඹද), ෘත්න්ඹ වහ නිපුණතහ සර්ධන රුඹද),
අශනකුත් අභහතයහසල ඹටශත් න අධයහඳන රුඹද). -යර්ථික
සර්ධන අභහතයහසලඹ ශ) තුශ නළවළ. - ශඟට භවශඳොශ
ශියහධහය, තහක්ණ වහ ඳර්ශේණ රුඹද), රීඩහ අධයහඳනඹ,
යජශේ නිරධහරින්තශේ ධහරිතහ සර්ධනඹ වහ පුහුණු ළඩ ටවන,
ශ) අඹ ළඹ ශඹෝජනහ භඟින්ත අධයහඳනඹ වහ යශඹෝජන. ශ)
ශන්ත කය  නශඵන ශ) මුදල් ටික එකතු කය ඵරන රුට සිඹඹට
6.43 ක සඛ්යහ එනහ. තරු බහඳ නතුභනි, මුළු රුඹදභ ඵළලුහභ
බිලිඹන 306 යි.
ශ) සිඹඹට 6 ිරඹන සකල්ඳඹ තළන භභ තමුන්තනහන්තශේරහට
ශඳොඩ්ඩක් භතක් කයන්තනට කළභ නයි. දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශඹන්ත
අධයහඳනඹට සිඹඹට 6ක් ශන්ත කයන ශර UNESCO
)ශ)රනශේදී ඳශමු ඉල්ලීභ කශශේ, ඉ නශඹෝපිඹහශේ Addis
Ababa Declaration එශකන්ත. අඩිස අඵහඵහ නතයශේ ඳළතුණු
UNESCO )ශ)රනශේදී තභයි ශ)ක සිධවධ ශරහ  නශඵන්තශන්ත.
ඒ සිඹඹට 6 ශන්ත කයන්තශන්ත කුභක් වහද තරු
බහඳ නතුභනි? දශ ජහ නක නිසඳහදනශඹන්ත සිඹඹට 6ක් ශන්ත
කයන්තශන්ත ළභට අධයහඳනඹ රඵහ දීභ වහයි. තරු බහඳ නතුභනි,
ඳහල් දරුන්තට අධයහඳනඹ රඵහ දීභට ඳභණක් ශනොශයි, ළභට
අධයහඳනඹ රඵහ දීභ වහයි ඒ සිඹඹට 6 ශන්ත කයන්තශන්ත. ශ)
වහ ඵරඳහන කහයණ කීඳඹක්  නශඵනහ. එන) ඳහල් ඹන
ඹශේ සිටින සිඹලු භ දරුන්ත ඳහල් ඹෆභ; ළඩිහිටි හක්යතහ.
ශ්රී රසකහශේ ඳහල් ඹන ඹශේ සිටින දරුන්තශතන්ත සිඹඹට 99ක්
ඳහල් ඹනහ තරු බහඳ නතුභනි. අශප් යශට් ප්රහථමික අසලශේ
අධයහඳනඹ රඵන ප්රභහණඹ සිඹඹට 100යි තරු බහඳ නතුභනි. ශ)
ශඹෝජනහ යශේ ළභට අධයහඳනඹ වහ ිරඹරහයි.
ශඟට, රසකහශේ ළඩිහිටි හක්යතහ ඵරන්තන. රසකහශේ
ළඩිහිටි හක්යතහ සිඹඹට 98යි. එහිදී අඳ ශදළනි න්තශන්ත
ජඳහනඹට ඳභණයි තරු බහඳ නතුභනි. ජඳහනශේ computer
තහක්ණශේ දියුණු ව ඒක පුධවතර යදහඹභ ළඩි වීභ නිහ තභයි
ඒ තත්ත්ඹ ඳ නන්තශන්ත. තරු බහඳ නතුභනි, අප්රිකහනු යටල්
ශභන්ත ශනො ශ්රී රසකහ දරුන්තශේ අධයහඳනඹ ශනුශන්ත
ශනොභසුරු රුඹද) කයනහ. ශ) සිඹඹට වඹට ශඳෞධවතලික ඳහල්
එකතු ශන්තන ඕනෆ. ශ) සිඹඹට වඹට සුඵ ඳතන්තනන්තශේ,
ශදභේපිඹන්තශේ මුදල් සිඹල්ර එකතු ශන්තන ඕනෆ. තරු
බහඳ නතුභනි, නමුත් අද ශනක) එඹ තණනඹ කය නළවළ.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු තහමිණී රුජිත් රුජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ

ශරෝශකෝඳකහයශේ ිරඹහ  නශඵනහ, "ශදගුරුන්ත රුසින්ත තභ දරුන්තට ශදන ශනො භ දන න), රුඹතුන්ත ඵහ භළද - ඉන්තට ඉදිරි
සිල්ඳ ශදනුභළයි" ිරඹරහ. ළභට අධයහඳනඹ වහ යුශනසශකෝ
හර්තහශේ ශදන රද නභ කුභක්ද? "ඉශතනුභ ඔඵ තු සතු"
ඹන්තනයි. "Learning: the Treasure Within" by Jacques Delors
තරු බහඳ නතුභනි, ශභඹ අශප් ශරෝශකෝඳකහයශේ  නශඵන
ිරඹභනට භහන ිරඹභනක්. අධයහඳනශේ රුඹදභ අඩසගු ඵ
“Youth and Skills” නභළ න ශඳොශත් ිරඹහ  නශඵනහ.
උතන්තඩහ ළනි යටල් අධයහඳනඹ ශනුශන්ත සිඹඹට 6ක්
ශන්ත කයනහ ිරඹරහ ශභතුභන්තරහ ිරඹනහ. තරු බහඳ නතුභනි,
ඒ අඹ අධයහඳනඹ ශනුශන්ත සිඹඹට 6ක් ශන්ත කයනහ. ඒ
කුභක් වහද? වළඵළයි ඒ යශට් ජනහධිඳ නයඹහ ෘත්න්ඹ අධයහඳන
පුහුණු ව ඒ වහ උඳශදස අශඳන්ත ඉල්රනහ. ඔවුන්ත ඒ සිඹඹට
6 ශන්ත කයන්තශන්ත ශකොශවොභද? ඒ යශට් ප්රහථමික අධිශේ සිට
රුලසරුදයහරඹ දක්හ HIV/AIDS අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්තන
යුනිශෂස එශකන්ත මුදල් ශදනහ. අන්තන ඒ මුදර භඟ, ළඩිහිටි
අඹට, දරුන්තට, අධයහඳනශඹන්ත ඵහහිය භහජතත න්තනහ ව
ශනත් කහයණහ වහ රුඹද) කයන මුදරත් එක්ක තභයි
උතන්තඩහශේ ළභට අධයහඳනඹ ිරඹරහ සිඹඹට 6 ක් ශන්ත
කයන්තශන්ත.

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
රසකහශේ කථහ ශභොකක්ද?

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
රසකහශේ කථහ ඔඵතුමිඹ අවතන්තන. රසකහට ළඩිහිටි
අධයහඳනඹක් අලය නළවළ. රසකහට AIDS පිළිඵ අධයහඳනඹක්
අලය නළවළ. ඒක ඔඵතුමිඹ දන්තනහ ශන්ත.

ඳරිතණක භධයසථහන ශදකක් ඳහල් ඳහදක  නශඵනහ.
නළණර භධයසථහනඹ  නශඵනහ, තරු බහඳ නතුභනි. ඉ නන්ත ශ)
හශේ තභට අද තහක්ණඹ ශතන ගිහිල්රහයි  නශඵන්තශන්ත. අද අශප්
යජඹ, අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ, නහභල් භන්තත්රීතුභහ කථහ කයන්තශන්ත
වළභ දරුකුටභ laptop එකක් ශදන්තන. අද e-villages ි න ශරහ
 නශඵනහ. බිබිර පිටකුඹුය ඳහරට, කතයතභ ජහ නක ඳහරට අද
ඳරිතණක තහක්ණඹ ගිහිල්රහ  නශඵනහ. භභ හිතන්තශන්ත,
තමුන්තනහන්තශේ ඒ තළන දළන තත්ශතොත් ශවොයි. භභ එකක්
ිරඹන්තන). [ඵහධහ ිරීමභක් අශන්ත please, භශේ කහරඹ තන්තන
එඳහ. භට ශඳොඩි කහරඹයි  නශඵන්තශන්ත.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
එතුභහශේ කහරඹ තන්තන එඳහ. තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභනි,
ඔඵතුභහ කථහ කයන්තන.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ශඟට, ළඩ ිරීමභට ඉශතනුභ - learning to do- තළන
ඵරන්තන. ළඩ කයන ශරෝකශේ ප්රහේ ෘත්න්ඹ අධයහඳනඹ තළන
1972 සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළ නනිඹශේ යණ්ඩු කහරශේ
යචහර්ඹ ශප්රේභදහ උඩතභ භවතහ භඟින්ත ි න කශ ප්රහථමික
අධයහඳනඹ පිළිඵ සකල්ඳඹ යුශනසශකෝ ඳළරිස ලහඛ්හත්
යදර්ලඹට තත්තහ, තරු බහඳ නතුභනි.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභනි, වදිසි ප්රලසනඹක්.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
වදිසි න) ශඳොඩ්ඩක් එවහ ඳළත්තට ඹන්තන.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

වභළඳතිුරමළ

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
එතුමිඹ ශකොශවොභද දන්තශන්ත?

(The Chairman)
නිශඹෝජය ිභ නතුභහ ශේරහ ශදන්තශන්ත නළවළ.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
එතුමිඹ දන්තනහ.
ශඟට, ශඩශරෝර්ස හර්තහට අනු
අධයහඳනඹ යර්ථික රුදයහට අදහශ ශරහ  නශඵනහ; Economic
Education. ඒහශේභයි, දළනුභ වහ ඉශතනුභ - learning to
know. න ඳන්තනශේ ශේතශඹන්ත ශනස න රුදයහත්භක යර්ථික
වහ භහජ යහනඹ යසිඹහ ලහන්ත නකය කරහඳශේ ශ) අසලශඹන්ත
දියුණු යට ඵට ඳත් ශමින්ත ඉන්තදිඹහ අභිබහ ඹෆභට අපි සදහන)
ශරහ  නශඵනහ, තරු බහඳ නතුභනි. ඳරිතණක හක්යතහ නිහ
ඉන්තදිඹහ අඳට ඩහ ඉදිරිශඹනුයි ඉන්තශන්ත. දළන්ත අශප් භන්තත්රීතුභහ
ිරේහ, ඳරිතණක පිළිඵ. 1994 න ශකොට අඳට ඳරිතණක
හක්යතහක්  නබුශණ් නළවළ. නමුත් අඳට දළන්ත සිඹඹට 38ක
ර්ධනඹක්  නශඵනහ. ඳරිතණක තහක්ණ භධයසථහන - [ඵහධහ
ිරීමභක්
ශඳොඩ්ඩක් ඉන්තන. තරු බහඳ නතුභනි, සුනිල්
වඳුන්තශනත් න භන්තත්රීතුභහරහ ත)රට ඹන්තශන්ත නළ න නිහ දන්තශන්ත
නළවළ. රසකහශේ දුප්ඳත්භ ප්රහශධවශීඹ ශල්ක) ශකොට්ඨහඹ
සිඹමරහණ්ඩු. "භහින්තද චින්තතන" ප්ර නඳත් න ප්රකහලනඹ ඹටශත්
සිඹමරහණ්ඩු ප්රහශධවශීඹ ශල්ක) ශකොට්ඨහශේ රුතයක් රක් 150

256

(றெரபர் அர்கள்)

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ශ්රී රසකහ යණ්ඩු රැිරඹහ අසථහ රඵහ දීභට යුශනසශකෝ
උඳශදස අනු -තරුණඹහ වහ දක්තහ හර්තහ අනු - කටයුතු
කශශේ මීට ර් තුනකට ශඳයයි. තරු බහඳ නතුභනි, භභ ත යර
උදහවයණඹක් ශදනහ. උඳශධවලක කහයක බහශේ භවය
භන්තත්රීරුන්ත ිරඹපු ශධව භභත්, තරු ිභ නතුභහත් අනුභත කශශේ
නළවළ.
නමුත්
ඳයිතතයසරහට
රුතයක්
ශනොශයි,
ශධවලඳහරනයඹන්තටත් ශ) යශට් අධයහඳනඹ තළන ඉක්  නශඵනහ.
ශභොකද ශධවලඳහරනයශඹෝත් තභ, ඳහර, ශදභේපිශඹෝ, ද දරුශෝ
ිසුරු කයනහ. ඒ අඹටත් ශ)ක න්තනිශේදනඹ ශනහ. ශ)
selected අඹ තන්තන න්යණ ඳභණක් නිළරැදියි ිරඹරහ අඳට
ිරඹන්තන ඵළවළ, තරු බහඳ නතුභනි. Elected අඹටත් ඒ වහ
ඵරඹක්  නශඵනහ. ඒක ඉ නවහශේ ඔප්පු කය  නශඵනහ.

භභ භතක් කයන්තන ඕනෆ කහයණඹක්  නශඵනහ. ශවොභ
ප්රහථමික ගුරුයඹහ භහිඹසතනඹ ිිරරිඹන්තකුඹුය භව රුදයහරශඹන්ත
ශත්රුණහ. ඔහුට ශකොශම අශලෝක කනිසඨ රුදයහරශේ
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රුදුවල්ඳ නකභ රඵහ දුන්තනහ. ඒ හශේභ න ඳහරක් යය)බ කය
ඉතහ ළදතත් ප්රත නඹක් දළක් ව ඒ.යර්.ටී. අරස භවතහට ඳශමු
ශරේණිශේ රුශලේ තනතුයක් ශදන්තන ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ යචහර්ඹ
ඵදිඋධවදීන්ත භළ නතුභහ නිරධහරින්තට නිශඹෝත කශහ. [ඵහධහ ිරීමභක්
ඵළවළ. භශේ ශේරහ ශදන්තන ඵළවළ. ඒ හශේභ තරු බහඳ නතුභනි,-

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

Sir, I rise to a point of Order.
වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
Point of Order එකක් ශදන්තන පුළුන්ත. ශන එකක්
ිහුශොත් බහශනුත් ඹන්තන පුළුන්ත.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
භභ ිරඹන්තන ඕනෆ ළඩ ඵරන රුදුවල්ඳ නරු, ළඩ ඵරන
අධයක්රු තළන -

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

There is a point of Order being raised by the Hon.
Akila Viraj Kariyawasam.
ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ශ) ශඳොත් ශදශක්භ නිශඹෝජය අභහතයතුභහශේ පින්තූරයඹ
නළවළශන්ත.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
භභ ඔඵතුභහට කයදය කශශේ නළවළ.

වභළඳතිුරමළ
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ළඩ ඵරන අධයක්රු, ළඩ ඵරන රුදුවල්ඳ නරු
ශභොනයහතර, ව)ඵන්තශතොට  නබුණු අධයක්රු පුහුණු කයන
භධයසථහනරට ශකොශඹින්ත ඳත් කයරහ අරිනහ. ටික දක්
ඉන්තනහ. පුහුණු ශනහ. යඳහු ශකොශමට එනහ; ත)ඳවට
එනහ; කලුතයට එනහ. තරු බහඳ නතුභනි, ශ) ඳහල් නදවස
තණනින්ත අටදහවක් දුසකය ඳහල්. ශ)හශේ දරුන්තට
උතන්තන්තන, ශ)හ ඳත්හ ශතන ඹන්තන, අඩු තණශන්ත ශ)
දරුන්ත ටික ඵරහ තන්තන ගුරුයශඹක් ඳත් කයන්තන, ඒ ගුරුයඹහ
ඳහරනඹ කයන්තන රුඹ උඳශධවලකරුශඹකු ඳත් කයන්තන,
අධයක්යශඹකු ඳත් කයන්තන ඵයඳතශ අභහරුකභක්  නබුණහ.
වළඵළයි භභ ිරඹන්තන) ඒ කහරශේ ශකොශවොභද කශශේ ිරඹරහ
තරු බහඳ නතුභනි. එදහ 40,000ක් ඳත්වී) දුන්තනහ; ජනරු ඳත්වී).
"කළිරරි", "පිපිඤසඤහ" ිරඹරහ ලිඹන්තන ඵළවළ. ඳත්වී) රඵහ අදට
අවුරුදු 20ක්-25ක් රුතය ශනහ. ඒ අඹ භහ මුණ තළශවන්තන
එනහ; භශේ තරු ිභ නතුභහ මුණ තළශවන්තන එනහ; නිරධහරින්ත
මුණ තළශවන්තන එනහ. ණඹට රුබහතඹ කය  නශඵන්තශන්ත. තණිතඹ
භත් නළවළ. රුබහතඹ අභත්. ඒ අහිසකඹන්තට pension එක
ශකොශවොභද වදරහ ශදන්තශන්ත ිරඹන එක තළන උඳශධවලක කහයක
බහශේදී අපි කථහ කයනහ; න්යණ තන්තනහ තරු බහඳ නතුභනි.
අශන්ත ඒ අඹ අශප් ඳහල් දරුන්ත ඵරහ තත්තහ. ජහතයන්තතය
ඳහල්ර ඉන්තනහ ශන්ත "toilet teacher" ිරඹරහ ශකශනක්. භභ ඒ
චනඹ ිරඹන්තන කළභළ න නළවළ. ඒ ිරඹන්තශන්ත ශභයින්ත toilet
එක්කයශතන ඹන ශකනහ. අඩු තණශන්ත ඒ ළශඩ්ත් කය ි න ශන්ත
ඒ ගුරුරු. ඒ නිහ ඒ අඹට අනුක)ඳහ කය, ඒ අඹට වනඹක්
රඵහ ශදන්තන ඕනෆ ිරඹරහ අපි න්යණඹ කශහ අශප් තරු
ිභ නතුභහශේ බහඳ නත්ශඹන්ත.
තරු බහඳ නතුභනි, එක්ත් ජහ නක ඳක් යජඹ කහරශේ ළඩ
ඵරන අධයක්රුන්ත ඳත් කශ වළටි භභ ිරඹන්තන). ශභන්තන ඒ
තළට් එක. ඒ තළට් නිශේදනශේ photocopy භහ ශඟ  නශඵනහ.
භභ අවනහ, "කී ශදනකුට ඳත්වී) දීරහ  නශඵනහද?" ිරඹරහ. ශ)
අඹ සුදුසුක) නළ න අඹයි. අඳ ශ) ිරඹන්තශන්ත ළඩ ඵරන
රුදුවල්ඳ නරුන්ත තළන.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභනි, ඔඵතුභහ ිරඹන්තන කී ශදනකුට
ඳත්වී) දීරහ  නශඵනහද ිරඹරහ. [ඵහධහ ිරීමභක්

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ඒක point of Order එකක් ශනොශයි.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ශ) ශඳොත් ශදශක් එකකත් එතුභහශේ පින්තූරයඹ දහරහ නළවළ.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ඒක point of Order එකක් ශනොශයි. තරු භන්තත්රීතුභනි,
ඔඵතුභන්තශේ ඳක්ශඹන්ත රුනහඩිඹක් කළශඳනහ.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ශඵොශවොභ සතු නයි, බහඳ නතුභනි.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
එක්ශකශනක් ඵණ්ඩහයශර අධයහඳන කහර්ඹහරශේ උඳගුරු
එච්.එ). සිරිශේන භවතහ; යහජකීඹ රුදයහරශේ -

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
2001-2004 කහරශේ?

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
භභ ිරඹන්තන). ශඳොඩ්ඩක් ඉන්තන. තත් ශකශනක් තභයි
උඳගුරු ශක්.ජී. ශෝභදහ භවතහ. අධයක්ක) දීපු ලිසට් එක
 නශඵනහ, ශදරුඹශන්ත.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු තහමිණී රුජිත් රුජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ
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ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

තරු බහඳ නතුභනි, යුධවධඹ  නබුණු කහරශේ, ිරසි ශකනකු
ගිශේ නළ න කහරශේ, ගිරි දුර්ත, න දුර්ත ශතහ ශතන ගිහිල්රහ ඒ
ඳහල් ටික බහය ශතන, ඒ ඳහල්ර තකීභ බහය ශතන කටයුතු
කශ ශකොටක් ඉන්තනහ. ගුරු ළටුඳ ළඩියි; උඳහධිඹ  නශඵනහ;
ඩිප්ශරෝභහ  නශඵනහ; පුහුණු  නශඵනහ; ඒ අඹ ගුරු ශරේණිශේ
ඉවශභ ශරේණිඹට ඳත් වුණ අඹ. ඒ අඹශතන්ත අවුරුදු 10, 15 ළඩ
ඵරන රුදුවල්ඳ නරුන්ත වළටිඹට ළඩ තත්තහ. ශඵෝ)ඵ වඬ භළධවශධව,
ශඩි වඬ භළධවශධව, ශරොේ ටවන්ත ඵහය දීරහ රුදුවල්ඳ න ඳළනරහ ඹන
ශකොට ඒ ඳහර බහය තත්තහ, ඒ අහිසක ගුරුයඹහ. තරු
බහඳ නතුභනි, ඒ දුසකය කහර ඳරිච්ශේදශේ, ඒ කනතහටුදහඹක
කහර ඳරිච්ශේදශේ ශ) යශට් අධයහඳනඹ ශනුශන්ත ඒ අඹ කටයුතු
කශහ. තරු ිභ නතුභනි, වළඵළයි ඒ අඹට රුජඹ කුභහයඹහ කුශේණි
කයපු ශධව න) කයන්තන එඳහ ිරඹරහ භභ ඔඵතුභහට ිරඹනහ. ඒ
අඹට හධහයණඹ ඉසට කයන්තන ිරඹරහ භභ ඉල්ලීභක් කයනහ.

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ිභ නතුභහ නළවළ ශන්ත.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
නළ න වුණහට කභක් නළවළ. තරු බහඳ නතුභනි, අධයහඳන
ක්ශේරශේ ළඩ කයන එක ශල්සි ළඩක් ශනොශයි. ශවොක්
අවන්තන ශන්තශන්ත නළවළ. කන්තනන්තතය භවත්භඹහට ිරේ ශධව
දන්තනහ ශන්තද? කන්තනන්තතය භවත්භඹහ තළන "ශඩ්ලි නිේස"
ඳත්තශර් ශකොරට් ලිඹනහ ලිපිඹක, භනහ අධයහඳනඹක් ශනොරද
හික්මීභක් ි න - හික්මීභක් ි න ිරඹරහ ිරඹනහ - අශික්ෂිත
පුධවතරශඹක් ිරඹරහ. එශවභයි කන්තනන්තතය භළ නතුභහට ශකොරට්
ිරේශේ.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
කවුද ශකොරට්?

ගරු මන්ත්රීලරනයක්

(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)
සුධවශදක්.

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
තරු බහඳ නතුභනි, කථහ අන්ත කයන්තනද?

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
අන්ත කශත් කභක් නළවළ.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
තරු බහඳ නතුභනි, එක්ත් ජහ නන්තශේ භහන අයි නහසික)
පිළිඵ ප්රයප් නඹ - 1948, ශභහ අයි නහසික) පිළිඵ ප්රයප් නඹ 1990, රභන්තකහ ප්රකහලනඹ - 1994, වර සර්ධන ඉරක්ක,
ශරෝක අධයහඳන ප්රයප් නඹ ශජොමි නඹන්ත - 1990 ව 2000, ළභට
අධයහඳනඹ පිළිඵ ඩකහ ප්රයප් නඹ, යඵහධිතඹන්තශේ අයි නහසික)
පිළිඵ එක්ත් ජහ නන්තශේ ප්රකහලඹ ිරඹන අන්තතර්ජහ නක
ප්රයප් නලින්ත ශ) යශට් ෆභ දරුකුටභ ප්රහථමික අධයහඳනඹට
පිරුසීශ) අයි නඹ ව නක කය  නශඵනහ. ඒ නිහ ඳහල්රට
දරුන්ත ිතුශත් ිරීමභ පිළිඵ අඳ රකහ ඵළලිඹ යුතුයි ිරඹහ භභ
රුලසහ කයනහ.

තරු බහඳ නතුභනි, තත් කහයණඹක් භභ භතක් කයන්තන
ඕනෆ. භහ ඌ ඳශහශත් භව ිභ න කහරශේ, ඌ ඳශහශත්
අධයහඳන ිභ න කහරශේ ළසී ගිඹ ඳහරක් තභයි ඵණ්ඩහයශර
කරහඳශේ, රසඵළධවද ඳහර. එඹ රසකහශේ ශවොභ ප්රහථමික
ඳහර ඵට ඳත් කශහ, තරු බහඳ නතුභනි.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ශඵොශවොභ ශවොයි. ශඵොශවොභ සතු නයි.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
තරු බහඳ නතුභනි, අශප් යහජඳක්රු ශදඳශක් ශදඳළත්ශත්
ඉන්තනහ. භහ හිතන්තශන්ත භට ශඳොඩි කහරඹක් ශධවරු ිරඹරහයි. අශප්
නහභල් යහජඳක් භන්තත්රීතුභහශේ ශරහශන්ත රුනහඩි ඳවක්
ශදනහලු. භභ එතුභහට සතු නන්තත ශනහ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
නළවළ, නළවළ. ඔහු හර්තහකරුශක්. "ශඩ්ලි නිේස" එශක්
කර්තෘ. ඒ කහටුන්තකහයඹහ "ශඩ්ලි නිේස" එශක් කර්තෘ. අධයහඳනඹ
තළන කථහ කයරහ ශවොක් අවන්තන ඵළවළ තරු බහඳ නතුභනි. අපි
අත්න්ත කය  නශඵනහ එක්ත් ජහ නන්තශේ භහන අයි නහසික)
පිළිඵ ප්රයප් නඹට-

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභහ, දළන්ත කථහ අහන ිරීමභට
සදහන) ශන්තන.

(The Hon. Sunil Handunnetti)
රුභධයතත අයමුදල්ලින්තද දන්තශන්ත
මුදල්ලින්තද?

නළවළ.

රුභධයතත

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ඔන්තන, ඔන්තන, ර්යහට කෆ තවනහ. අන්තන, අන්තන ලිතඹ
ඉසසුහ. තප්පුරනහ. තප්පුරන්තන එඳහ. අන්තන තප්පුරනහ. [ඵහධහ
ිරීමභක්

තරු බහඳ නතුභනි, ශ)ක ඉතහභ ළදතත් කහයණහක් ශන්ත.
ශ) ළඹ ශීර්ඹ තළන ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ අද දශේභ හකච්ඡහ
ශනහ. ශන අභහතයහසල හශේ ශනොශයි, අධයහඳන
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අභහතයහසලඹ. ශ) හකච්ඡහශේදී අපි ඔක්ශකොභ එකතු ශරහ, කථහ
කයරහ, අලුත් ශදඹක්, ශවො ශදඹක් නිර්භහණඹ කයරහ අශප් දළශේ
දරුන්තට රඵහ ශදන්තන ඕනෆ. අශප් ජනහධිඳ නතුභහ ිරඹරහ
 නශඵනහ, "දරුන්තට ශවොභ ශධව රඵහ ශදන්තන ඕනෆ" ිරඹන
කහයණඹ.

වභළඳතිුරමළ

තරු බහඳ නතුභනි, ශභහ අඳචහය )ඵන්තධශඹන්ත අපි කනතහටු
ශනහ. භහ හිතන වළටිඹට අශප් ශභහ සර්ධන වහ කහන්තතහ
කටයුතු අභහතයහසලශඹන්ත ඒ තළන නිර්ශධවල ඉදිරිඳත් ිරීමභක්
කයන්තන කටයුතු කයශතන ඹනහ. භහ  නස කයල්ලිඹධවද
ිභ නතුභහට සතු නන්තත ශනහ. තරු බහඳ නතුභනි, ශභොකද
ශභහ අඳචහය )ඵන්තධශඹන්ත ළඩටවනක් ශභශතක් නිළරැදි
ඳහල් ඳධවධ නඹ තුශ රිඹහත්භක ශරහ නළවළ. ඒ නිහ එඹ ඳහල්
ඳධවධ නඹ තුශ නිළරැදි රිඹහත්භක ශන්තන ඕනෆ. ඳසු ගිඹ දිනක
"ශෝටර්ස ඒේ"හිදී ඒ )ඵන්තධශඹන්ත උනන්තදු දක්න සිඹලු
ශදනහ එකතුශරහ හකච්ඡහක් ඳළළත්වුහ. තරු ිභ නතුභහ ඒ
නිර්ශධවල ඉදිරිඳත් කයහරු. භභ අශප් නිරධහරින්තශතන්ත ඉල්රනහ,
ඒහ )ඵන්තධශඹන්ත දළඩි ශර කටයුතු කයන්තන, රිඹහත්භක
ශන්තන ිරඹන කහයණඹ.

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ ශමුන්තට න හිරිවළය
ශනොරකහ වළීමභ ිරඹන කහයණඹ තනිමු. තළවළනු ශමුන්තශේ
අධයහඳනඹ ශනුශන්ත කටයුතු කශ භරහරහ යුෂසහයිට භහ ශ)
අසථහශේදී සුඹ ප්රහර්ථනහ කයනහ. ිඹ ඵයඳතශ ශර
ශයෝතහතුය ශරහ  නශඵනහ. ඒ දළරිරුඹ ශභහ අධයහඳනඹ
ශනුශන්ත කටයුතු කශ තළනළත් නඹක්.
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ දළන්ත අශප් යශට් භවය
ප්රශධවලර ඳහල් ශභයින්තට අහත්මිකතහන්ත ි න ශනහ. ශ)
අහත්මිකතහන්ත භහ හිතන වළටිඹට දරුන්තට ඳභණක් ශනොශයි,
ළඩිහිටි අඹටද ි න න රක්ණ ඳවශ ශරහ  නශඵනහ. අශප්
යශට් ය  නවක යුධවධඹක් අන්ත කය  නශඵනහ. එශවත් ළඵෆ
නිළයදි උඳශධවලන ශේහක් අශප් අධයහඳන ඳධවධ නශේ නළවළ.
ළඵෆ නිළයදි උඳශධවලන ශේහක්  නශඵනහ න) ශ) ප්රලසන ි න
ශන්තශන්ත නළවළ. බහනහ ඳන්ත න, යතමික ළඩවටන්ත, ශඹෝගී,
උඳශධවලනඹ - counselling - නිළයදි යකහයශඹන්ත නළවළ, තරු
බහඳ නතුභනි. ඒ නිහ ඒ පිළිඵ රිඹහත්භක රුඹ යුතුයි ිරඹරහ භහ
රුලසහ කයනහ.
1.

රුශලේශඹන්ත උඳශධවලන ශේහ ශියහශේ තළටලු රුහ
තළනීභ, ඔහුශේ අත් දළකී) යධහය කය තළනීභට උදවු රුඹ
යුතුඹ.

2.

ඔහුශේ රුලසහඹන්ත ව අතඹන්ත යරශඹන්ත තළටලු රුඳීභට
යධහය කශ යුතුයි.

3.

උණුසු) වහ සු හතහයණඹක් ි න කශ යුතුයි.

4.

පර්ණ යවයබහඹ යයක්හ කශ යුතුයි.

5.

අනිඹ) ඵරඳෆ) ව ප්රශඹෝජන අශප්ක්හ ශනොකශ යුතුයි.
උඳශධවලන ශේහ රඵහ ශදන අඹට සඹස රුනඹ ඉතහභ
ළදතත් කහයණඹක්. ඉතහභත් ළදතත් තළටලු ශියන්තශේ
අධයහඳනික වහ අභිශඹෝත පිළිඵ තළටලු ඵ සි නඹ යුතුයි.
උඳශධවලකඹහ නිතය ශඳොත්ඳත් ිරඹවීශභන්ත වහ පුහුණුශන්ත,
අත් දළකී)ලින්ත න්තනධවධ රුඹ යුතුයි. තරු බහඳ නතුභනි,
එඵළරුන්ත උඳශධවලනඹ ඹනු මලික ලශඹන්ත උඳශදස දීභක්
ශවෝ අනුලහනහ ිරීමභක් ශනොශයි. අහද දීභක්
ශනොශයි. රුනඹහනුකර වළඩ තළසවීභක් ද ශනොශයි.
ශඳශමවීභක් ද ශනොශයි. ශතොයතුරු රුසුරුහ වළීමභක් ද
ශනොශයි. උඳශධවලනඹ එක් සිදුවීභක් ශවෝ අසථහක්
ඳභණක් ශනොශයි, තරු බහඳ නතුභනි. ශ) හශේ නිඹමිත
උඳශධවලනඹ රඵහ දීභට රුශලේ උඳශධවලන ශේහ
ඉතහභත් රුධිභත් රිඹහත්භක ිරීමභට කහරඹ දළන්ත ඳළමිණ
 නශඵනහ ිරඹහ භහ හිතනහ.
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(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
දළන්ත අහන කයන්තන.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
තරු බහඳ නතුභනි, අහන ලශඹන්ත භහ ශ) කහයණඹත්
වන්ත කයනහ. මීට ඳසශේ දරුන්තට නිර ිඳු) ප්රලසනඹ එන්තශන්ත
නළවළ. රඵන අවුරුධවශධව නිඹමිත ශරහට දරුන්තශේ නිර ිඳු)
ටික ශඵදනහ; දරුන්තශේ ශඳශ ශඳොත් ටික ශඵදනහ. ශ) න
ශකොට ව)ඵන්තශතොට, රසමුල්ර, තසතල්ර, ඹහඳනඹ ඹනහදී
ප්රශධවලර 2013 ර්ශේ ඳහල් නිර ිඳු) ශඵදහ වළීමභ ඳටන්ත
තත්තහ. අපි ශදවුන්තදය තුඩුශේ ඉරහ ශප්දුරු තුඩු -ශදඳළත්තභනිශඹෝජනඹ න යකහයඹට තභයි ශ) කටයුත්ත යය)බ කශශේ.

ඹහඳනශේ ශතන්තභයහච්චි, ඩභහයච්චි, ලිකහභ) ඹන
ප්රශධවලර මුළු ශිය සඛ්යහ රක් 39කට යන්තනයි. ඒ අතය
භික්ෂු භික්ෂුණීන්ත වන්තශේරහ 45,000ක් ඉන්තනහ. "ෂර්ධහ" රඵහ
ශදන මුසලි) සිසුරුඹන්ත රක් 2.5ක් ඉන්තනහ. ශඵදහ වරින රද මුළු
ශයදි ප්රභහණඹ ඳළකට් රක් 68යි. මුළු ශයදි ප්රභහණඹ දශ ලශඹන්ත
මීටර් රක් 112යි. තරු බහඳ නතුභනි, ළඹ කයන මුදර රුපිඹල්
මිලිඹන 1,750යි. ශ) යකහයඹට අධයහඳනඹ රුධිභත් ව
ක්රභත් නිර්භහණඹ ශමින්ත ඳ නන ශභොශවොතක අපි
තමුන්තනහන්තශේරහශේ
ශවො
අදවස,
ශඹෝජනහ,
මිතුරු
ප්ර නරුශයෝධතහන්ත ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. වළඵළයි තුරු
ප්ර නරුශයෝධතහන්ත ශනොශයි. ඒහ ඵරහශඳොශයොත්තුශන්ත අද ශ)
ද පුයහභ රුහදඹ භඟ අපි ඵධවධ නහ. ඒ හශේභ භශේ තරු
ිභ නතුභහ තමුන්තනහන්තශේරහ අවන වළභ ප්රලන
ස ඹකටභ ඉතහ
නිළරැදි, ඳළවළදිලි, පිරිසිදු උත්තය රඵහ ශදයි ිරඹරහ රුලසහ
කයමින්ත ඔඵතුභහට සතු නන්තත ශමින්ත භශේ චන සල්ඳඹ
අන්ත කයනහ, තරු බහඳ නතුභනි.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Pon. Selvarasa, you have 20 minutes to speak.
[தொ.த. 11.05]

ගරු නඳොන්. නවල්ලරළවළ මශතළ

(ரண்தைறகு ததரன். தெல்ரெர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

தகப றெரபர் அர்கரப, 2013ஆம் ஆண்டுக்கரண
வு தெனவுத்றட்டத்றன் இண்டரம் ரள் குழுறமன
றரத்றரன கல்ற அமச்ெறன் றற எதுக்கலடு தரடர்தரக
உமரற்ரமறட்டு ரன் ணகறழ்கறன்ரநன். ரகு
ஜணரறதற அர்கள் இந் வு தெனவுத் றட்டத்மச்
ெர்ப்தறத்து உமரற்நறததரழுது, இனங்மகறன் ரெற
ருரணத்றல் 4.1 வீத்மக் கல்றக்தகண எதுக்கறறருப்த
ரகக் கூநறறருந்ரர். இந் எதுக்கலட்டில் கல்றத் றமக்
கபத்றன் கலழுள்ப ஆறம் தரடெரமனகள் அதறறருத்றத்
றட்டம், ரறம் ஆம்தப் தரடெரமனகள் அதறறருத்றத்
றட்டம்
ற்ரம்
மண
அதறறருத்றத்
றட்டங்கரம்
அடங்கறத்ள்பண. 2012ஆம் ஆண்டில் ஆறம் தரடெரமனகள்
அதறறருத்றத் றட்ட ரமனகள் தொன்தணடுக்கப்தட்டு ந்றருந்
ரரேம் இதுமறல் எரு ெறன தரடெரமனகபறல் ட்டும்
யறந்ரர றட்டத்றன்தோனம் றஞ்ஞரண ஆய்வுகூடங்கள்
ரர்கரமட
தரமணக்கரகத்
றநந்துமக்கப்
தட்டுள்பண. 2013ஆம் ஆண்டு தறநப்தற்கு இன்ணதொம் 40
ரட்கள் இருக்கறன்ந ரமபறரன, இந் ஆறம் தரட
ெரமனகள் அதறறருத்றத் றட்டத்றன்கலழ் த்மண தரட
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු ශඳොන්ත. ශල්යහහ භවතහ

ெரமனகள் அதறறருத்ற தெய்ப்தட்டண? ன்தம ரங்கள்
உற்ர ரரக்க ரண்டிர்கபரக இருக்கறன்ரநரம்.
கடந் 30 ஆண்டுகரன த்த் னரற்நறரன தரறக்கப்தட்ட
டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் தரறவுதெய்ப்தட்ட தரட
ெரமனகபறல் இதுமறல் த்மண தரடெரமனகள் ஆறம்
தரடெரமனகள் அதறறருத்றத் றட்டத்றன்கலழ் அதறறருத்ற
தெய்ப்தட்டு ரர்கரமட கல்ற டடிக்மகக்கரகக்
மகபறக்கப்தட்டுள்பண? ன்தமத்ம் ரன் ரகட்க றரும்தை
கறன்ரநன். கல்ற அமச்ெறணரல் தபறறடப்தட்டுள்ப அன்
தொன்ரணற்ந அநறக்மகறல் ப்தட்டுள்ப
கல்கபறன்
தறகரம் டக்கு, கறக்கறரேள்ப தரடெரமனகபறல் இதும
றல் ரன்கு ரத்றர அதறறருத்ற தெய்ப்தட்டு கல்ற
டடிக்மககரக்கரகக் மகபறக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. அற்
நறரன டக்கறரேள்ப ஸ்கந்ரரரக் கல்ரைரறத்ம் கறக்கறரன
தோன்ர தரடெரமனகரம் அடங்குகறன்நண. அப்தரடெரமன
கபறல் இண்டு
றருரகரமன ரட்டத்றரேம் என்ர
அம்தரமந ரட்டத்றரேம் அமந்துள்பண. கல்றமச்
ெறதமட கரன் தறகரம் கறக்கு
ரகரத்றல்
மகபறக்கப்தட்டுள்ப 3 தரடெரமனகரம் ெறங்கபப் தரட
ெரமனகபரக உள்பண. கறக்கு ரகரம் றழ் ரதசும் க்கள்
அறகபறல் ரழ்கறன்ந எரு தறரெரக இருந்தும் இந்
ஆறம் தரடெரமனகள் அதறறருத்றத் றட்டத்றன்கலழ் இது
மறல் எரதரரு கட்டிடரறதம் கட்டிதொடிக்கப்தட்டம
ெறங்கபப் தரடெரமனகபரகர இருக்கறன்நண. றழ் தரற
தோன ரர்கள் கல்ற கற்கும் ந்தரரு தரடெரமனறரேம்
கட்டிடங்கள் கட்டிதொடிக்கப்தடறல்மனதண ரன் றமணக்
கறன்ரநன்.

ගරු පී. ිළයනවේන මශතළ

(ரண்தைறகு ததர. தறரெண)

(The Hon. P. Piyasena)

கறக்கு ரகரத்றரேள்ப தன றழ்ப் தரடெரமனகபறல்
கட்டிடங்கள் கட்டப்தட்டுக்தகரண்டிருக்கறன்நண.

ගරු නඳොන්. නවල්ලරළවළ මශතළ

(ரண்தைறகு ததரன். தெல்ரெர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

கல்ற அமச்ெறணரல்
தபறறடப்தட்ட தொன்ரணற்ந
அநறக்மகறன் தறகரம்,
எரு றழ்ப் தரடெரமனகூட
அதறறருத்ற தெய்து தொடிக்கப்தடறல்மன. [இமடதௌடு] அன்
வுகபறல் அதுதற்நறக் குநறப்தறடப்தடறல்மன.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
තරු භන්තත්රීතුභහට ඵහධහ කයන්තන එඳහ.

ගරු ඩිළන් නඳනර්රළ මශතළ (විනද් රැිරයළ ප්රලර්ධන ශළ
සුබ වළධන අමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர - தபறரட்டு ரமனரய்ப்தை
ஊக்குறப்தை, னரணரம்தைமக அமச்ெர்)

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

He was a TNA Member.
ගරු නඳොන්. නවල්ලරළවළ මශතළ

(ரண்தைறகு ததரன். தெல்ரெர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

Yes, but he has crossed over to the Government.
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ட்டக்கபப்தை ரட்டத்மப் ததரரத்பறல் இதும
றல் எரு தரடெரமனறனரது ரமனகள் ஆம்தறக்கப்
தடறல்மன. இப்ததரழுதுரன் அந் ரமனகள் எப்தந்க்
கரர்கபறடம் தகரடுக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. [இமடதௌடு] வு
தெய்து லங் கள் ரதசும்ரதரது அமப்தற்நறப் ரதசுங்கள்!
ன்மணக் குப்த ரண்டரம்.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ඒ භන්තත්රීතුභහට කථහ කයන්තන
භන්තත්රීරුන්ත සිඹලු ශදනහ හඩි ශන්තන.

ඉඩ

ශදන්තන. අශනක්

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
තරු බහඳ නතුභනි, -

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)
(The Chairman)

තරු අධයහඳන අභහතයතුභහ.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
භන්තත්රීතුභහ ිරඹන එක අපි පිළිතන්තනහ. භහින්තශදෝදඹ ඳහල්
දව ඹටශත් උතුරු නළශඟනහිය ඳශහත්ර ඒ ඳහල් ඳධවධ නඹත්
රසකහශේ ිරසි දිනක ශනොව රුරූ යකහයඹට ළරසු) කය
 නශඵනහ. නමුත් ශ) ර්ශේදී අපි යය)බ කශශේ ඳහල් 409යි.
ඒ ඳහල් 409න්ත, ඳශමු ශරේණිඹ ඉත් කශ ඳහල්  නබුණහ, 362ක්.
ඒ 362ට තභයි ප්රමුඛ්තහ දුන්තශන්ත. අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ ශ) අඹ
ළඹ ශල්ඛ්නශඹන්ත ඒ වහ මුදල් ශන්ත කය  නශඵනහ. ඳහල්
දවට න) කශ ඳහල් උතුරු නළශඟනහියටත්, -දකුණට හශේභ
ශවෝ ටත් ළඩිශඹන්ත ශදන්තන පුළුන්ත න)- අපි රඵහ ශදනහ
ිරඹන එක භභ ශඵොශවොභ තකීශභන්ත තමුන්තනහන්තශේට ිරඹනහ.

ගරු නඳොන්. නවල්ලරළවළ මශතළ

(ரண்தைறகு ததரன். தெல்ரெர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

2012ஆம் ஆண்டில் அற்தகண எதுக்கப்தட்ட தரடெரமனக
பறல் இதும 45 தரடெரமனகரக்குரற ரமனத்றட்டங்கள்
தர்த்றமடந்றருப்தரக அமச்ெர் அர்கள் கூநறணரர்.
ஆகர, அந் 1,000 தரடெரமனபறல் றகுறப் தரடெரமன
கபறன் ரமனகமப தொடிப்தற்கு த்மண ருடங்கள்
டுக்கும்? ன்ர ரங்கள் ரகட்கறரநரம். 2013ஆம் ஆண்டுக்
தகண தரறவுதெய்ப்தட்ட தரடெரமனகபறன் ரமனகள்கூட
அர ஆண்டில் தொடிக்கப்தடுர ன்தது ரகள்றக்குநற
ரகத்ரன் இருக்கறன்நது. ரர, அந் ரமனகமபச்
ெரறச் தெய்து தொடித்ரல் ரங்கள் ன்நறத்மடர்கபரக
இருப்ரதரம்.
இனங்மகறல் 2004ஆம் ஆண்டு ற்தட்ட சுணரறறணரல்
தரறக்கப்தட்ட தரடெரமனகபறல் இதும றருத்ப்தடரல்
இருக்கறன்ந எரதரரு தரடெரமன இருக்கறநதன்நரல், அது
ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றரேள்ப ததரற கல்னரர த்ற
கல்ரைரறதண ரன் றமணக்கறன்ரநன். சுணரறரல் த
ரகப்
தரறக்கப்தட்ட
அந்ப்
தரடெரமனமப்
தைணருத்ரம்
தெய்ற்கு
எரு
தரண்டர்
ஸ்ரதணத்றணரல்
றற
எதுக்கப்தட்டும்கூட,
எப்தந்க்கரர்கபறன் அெந்ப்ரதரக்கறன் கரரக அந்
ரமனம த்ற அெரங்கம் றரத்ரண்டி றமன
ற்தட்டது.
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ணறதம், றரத்ப்தட்ட அந்
ரமன
இதும
தரடங்கப்தடறல்மன.
அந்ப்
தரடெரமன
ஆறம்
தரடெரமன அதறறருத்றத் றட்டத்றன்கலழ் ரெர்க்கப்தட்ட
ரதரறரேம்,
அது
2012ஆம்
ஆண்டுத்
றட்டத்றதள்
ரெர்க்கப்தடரல் 2013ஆம் ஆண்டுக்கரண றட்டத்றரனரன்
ரெர்க்கப்தட்டுள்பரக ரங்கள் அநறகறன்ரநரம். ணர,
வுதெய்து சுணரறரல் தரறக்கப்தட்ட இப்தரடெரமனம
2013ஆம் ஆண்டிரேம் நறடரது தைணமத்துத் ரண்டு
தண ரன் இந் இடத்றரன உங்கபறடம் ரகட்டுக்தகரள்ப
றரும்தைகறன்ரநன்.

ெறன தரடெரமனகபறரன ற்ததரழுதுகூட ற உவு
றறரரகறக்கப்தகறன்நது. தொரல் அற்குரற ததரருட்கமபக்
தகரள்ணவு தெய்ற்கரக அறதர்கள் தகரடுப்தணம
ங்குரர்கள். தறன்ணர் அத்தரமக கல்றத் றமக்
கபத்ரல் அர்கரக்கு reimburse தண்ப்தடும். ஆணரல்
ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் ெறன தரடெரமனகரக்கு ரன்கு
ரங்கரக்கரண
தகரடுப்தணவுகள்
ங்கப்தடரல்
இதும றரேமரக இருக்கறன்நது. இந் றமன தரடர்ந்
ரல் அந் ரர்கள் ற உமத் தரடர்ந்து ததந
தொடிர எரு துர்ப்தரக்கற றமனக்குத் ள்பப்தடுர்.

டக்கு, கறக்மகப் ததரரத்ட்டில், ஆெறரறர்கபறன்
தற்நரக்குமந குமநரக இருந்ரதரறரேம் றரெட தரடங்க
பரண றஞ்ஞரணம், கறம், ஆங்கறனம் ரதரன்நற்ரக்கு
ஆெறரறர்கமபப் ததற்ரக்தகரள்றல் றகவும் ெறத்ம
ரங்கள் றர்ரரக்குகறன்ரநரம். கமனப் தட்டரரறகபறணரல்
அங்குள்ப ஆெறரறர்கபறன் ஆபற றப்தப்தட்டிருக்கறன்ந
கரத்றணரல், றஞ்ஞரணம், கறம், ஆங்கறனம் ரதரன்ந
தரடங்கரக்கரண ஆெறரறர்கரக்குப் ததரும் ட்டுப்தரடு
ற்தட்டிருக்கறன்நது.
கஷ்டப்
தறரெங்கபறரேள்ப
தரட
ெரமனகள்கூட அதறறருத்ற அமடந்து ருகறன்ந இக்கரன
கட்டத்றல், ரர்கரக்குக் கல்ற கற்தற்குத் ரமரண
ெறகமபத்ம் ரய்ப்தைக்கமபத்ம் ரங்கள் ற்தடுத்றக்
தகரடுத்ரல், இந் ரட்டிரன கல்றகற்ந ல்னதரரு
ெதொரத்ம உருரக்க தொடித்ம். கடந் இண்டு ரங்
கரக்கு தொன்தை ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றன் தடுரன்கமப்
தறரெத்றல் கஷ்டறமனறரேள்ப எரு தரடெரமனக்கு ரன்
அறறரகச்
தென்ரநன்.
அங்குள்ப
ரர்கபறணரல்
தரடறரணச்
தெற்தரடுகள்,
இமப்தரடறரணச்
தெற்தரடுகள்
ரதரன்நம
றகவும்
அரணரகச்
தெய்ப்தட்டு, அர்கள் தொன்ரணற்நகரண எரு றமனறல்
இருப்தம ரன் கண்ரடன். ணறதம், அர்கள் ெற,
ரய்ப்தைக்கள் அற்நர்கபரக இருக்கறன்நரர்கள். கடந் 30
ருடங்கபரக இந் ரட்டிரன இடம்ததற்ந த்த்த்றணரல்
தரறக்கப்தட்ட
தகுறகபறரேள்ப
இப்தடிரண
ரர்
கரக்குக் கல்ற கற்தற்குச் ெறநந் ெற,ரய்ப்தைக்கமப
ற்தடுத்றக்தகரடுத்ரல்
அர்கமபக்
கல்றரன்கபரக
ரற்நற ததரும ற்தடும். ஆகர, இவ்ரநரண றமனக்கு
அந் ரர்கமபக் தகரண்டு ருற்குத் ரமரண
ெறகமபத்ம் ரய்ப்தைக்கமபத்ம் தெய்துதகரடுக்க ரண்டு
தன்ர ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்மப் ததரரத்பறல் அங்கு
தோன்ர ததரற கல்ற றரணங்கள் இருக்கறன்நண. என்ர
கறக்குப் தல்கமனக்ககம், அடுத்து அெறணர் ஆெறரற
தறற்ெறக் கனரெரமன, ற்நது ரெற கல்றறல் கல்ரைரற.
2002ஆம் ஆண்டில் உனக ங்கறறன் ஆவுடன் 300
றல்ரன் ரூதரய் தெனறல் கட்டப்தட்ட இந்த் ரெற
கல்றறல் கல்ரைரற 160 ஆெறரற ரர்கரக்குரற
ெறகரடன் ஆம்தறக்கப்தட்டது. இப்ததரழுது இந்க்
கல்ரைரறறல் 300 ரர்கள் தறற்ெற ததரகறன்நரதரறரேம்,
இன்ணதொம் அது 160 ரதருக்குரற குப்தமநகள் ற்ரம் றடுற
ெறகமபத்ரன் தகரண்டிருக்கறன்நது. ஆணகரத்றணரல்,
அங்கு குப்தமந ற்ரம் றடுறகரக்கரண கட்டிட ெறகமப
இண்டு டங்கரக அறகரறக்க ரண்டித்ள்பது. அத்துடன்,
தம கட்டிடங்கள் தன ருடங்கபரக ந்ற தரரறப்தை
றன்நறக் கரப்தடுகறன்நண. ஆகர, அற்நறன் தரரறப்தை
ரமனகமபத்ம் கணத்றதனடுத்து, ரர்கபறன் னன்
கருற அங்கு ரதரதுரண கட்டிட ெறகமபத்ம் தெய்து
தகரடுக்குரர ரன் அமச்ெர் அர்கமப அன்தைடன்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.

அண்மறரன
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட
வு
தெனவுத்
றட்டத்றரன, ஆெறரறர் றணங்கபறன்ரதரது, அர்கமபப்
தறரெரரறரக றணம் தெய்வுள்பரகக் குநறப்தறடப்
தட்டுள்பது. அற்கரக ரங்கள் ன்நற உமடர்கபரக
இருக்கறன்ரநரம். ஆெறரறர்கள் இடரற்நம் ததரறரன
தறச்ெறமணம ற்தடுத்ரது, அந்ந்ப் தகுற ஆெறரறர்கள்
அர்கரமட தறரெத்றல் ரெம தெய்க்கூடி ரய்ப்மத
ற்தடுத்றக் தகரடுத்ரல், ரர்கபறன் னன்கமப - கல்றச்
தெற்தரட்மட - ரம்தடுத்னரதன்ர ரன் ண்ணு
கறன்ரநன். ரன் இவ்றடத்றல் இன்ததரரு றடத்மத்ம்
கூநரண்டிறருக்கறன்நது. அரது, இந் வு தெனவுத்
றட்டத்றன்தோனம் கஷ்டப் தறரெங்கபறரேள்ப தரடெரமன
கபறல் கல்ற கற்கறன்ந ரர்கரக்குப் தரறகள்
ங்கப்தட இருக்கறன்நண; ற உவு ங்கப்தட
இருக்கறன்நது; ருடதரன்ரக்கு இண்டு டமகள் இனெ
ெலருமடகள் ங்கப்தடறருக்கறன்நண. இற்மந மடதொமநப்
தடுத்தும்ரதரது
ரது
தறச்ெறமணகள்
ற்தடரல்
இருப்தற்கு, தரறவுதெய்ப்தட்ட ததற்ரநரர்கள் தொன்ரறரற
ரக இருந்து டத்துற்கு அமச்ெர் அர்கள் ஆண
தெய்ரண்டுதண
ரன்
இவ்றடத்றல்
ரகட்டுக்
தகரள்கறன்ரநன்.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
තරු භන්තත්රීතුභනි, ඔඵතුභහත් දන්තනහ ඳසු ගිඹ දලක තුශන්ත
අඳට ඒ ඳළත්ශත් ඹන්තන පුළුන්තකභක්  නබුශණ් නළවළ ිරඹරහ. ට
ඳසශේ භහ ඒ රුදයහපීඨ සිඹල්රටභ ගිඹහ. ඔඵතුභහ ිරේ යකහයඹට
ඒ ශතොඩනළඟිලි ඹනහදිඹ රුලහර ශර අඵරන්ත ශරහ  නශඵනහ.
රඵන ර්ශේදී උතුරු නළශඟනහිය ඳශහත් ශදශක්භ ඒ සිඹලුභ
රුදයහපීඨ නවීකයණඹ කය, අලය ගුරුරු රඵහ දීරහ,
ප්ර නසරුධහනඹ කය, පුහුණුවී) කටයුතු ටික කයනහ. දළන්ත අඳට
නිදවශේ ඔඵතුභහත් ඒ ඳශහත්රට එක්ක ශතන ඹන්තන පුළුන්ත.

ගරු නඳොන්. නවල්ලරළවළ මශතළ

(ரண்தைறகு ததரன். தெல்ரெர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

ன்நற! ன்நற! ஆணரல், அர தோன்ர ெரப் கரனத்துக்குள்,
அரது 2003ஆம் ஆண்டுரன் இது றநக்கப்தட்டது ன்ந
உண்மம ரன் இங்கு அமச்ெர் அர்கரக்குக் கூந
றரும்தைகறன்ரநன். இதுட்டுல்ன, அங்கறருக்கறன்ந அெறணர்
ஆெறரறர் தறற்ெறக் கனரெரமன 1956ஆம் ஆண்டு அப்ரதரம
அமச்ெர் தகப ல்மனர அர்கபரல் றநக்கப்தட்ட
ரதரது ந்றமனறல் இருந்ரர, அந்றமனறரனர இன்ரம்
இருக்கறன்நது. அரது அந்க் கட்டிடம் தழுதுதரர்க்கப்
தடரர அல்னது தரரறக்கப்தடரர இல்மன. அன்ர தன
ஆெறரறர்கமப உருரக்கற அந்க் கனரெரமன இன்ர
ந்ற ெறகரம் இல்னரல் இருக்கறன்நது. ஆகர, அந்
ஆெறரற ரர்கரக்கு ன்மதக்கும் மகறல் அந்க்
கட்டிடங்கமபத் றருத்துற்கு ஆண தெய்த்ரர அன்தைக்
குரற அமச்ெர் அர்கமப ரன் றரகக் ரகட்டுக்
தகரள்கறன்ரநன்.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු ශඳොන්ත. ශල්යහහ භවතහ

கல்றறல் பர்ச்ெற கர ரண்டுரணரல் தரடெரமன
கபறல் ெரறரண தொகரமத்தும் இடம்ததந ரண்டும்.
ெரறரண தொகரமத்தும் இடம்ததநர தரடெரமனறல்
இருந்து ல்ன ரர்கள் உருரகரட்டரர்கள். எரு
தரடெரமன இரணு ரலறறல் றருகறக்கப்தட்டரல் அந்ப்
தரடெரமன ந்றமனறல் தெல்ரேம் ன்தம ரங்கள் ன்கு
அநறரரம். இப்ததரழுது இங்குள்ப ெறன தரடெரமனகபறன்
அறதர்கள்
'ரகர்ல்'கபரக
ரற்நப்தடுகறன்நரர்கள்.
தரடெரமன அறதர் 'ரகர்ல்' ஆக ரரம்ததரழுது அங்கு
military றருரகம் மடததரர ற, அமறரண எரு
சூல் ற்தடுது கஷ்டரக இருக்கும். அந் மகறல்,
அறதர்கமப ரகர்ல்கபரக ரற்ரம் டடிக்மகம
றரத்றறட்டு ரர தர்கரக்கு அந் ரய்ப்மத லங்கள்
தகரடுக்கனரம். குநறப்தரக து ரட்டில் தரடெரமனகபறல்
இரணுரண சூழ்றமன ற்தடுமத் றர்த்துக்
தகரண்டரல் அது கல்றக்கு உறரக இருக்கும். [இமடதௌடு]
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இது
இப்தடிறருக்க,
ற்தகணர
ரன்
கூநற
ட்டக்கபப்தை
ரெற
கல்றறற்
கல்ரைரற
தற்நற
றடத்துக்கு ருகறன்ரநன். ட்டக்கபப்தை எரு றெரப்
தறரெம். உண்மறரன ரட்டுக்குத் ரமரண தல்மனக்
கூடுனரக உற்தத்ற தெய்கறன்ந இந்ப் தறரெத்றரன
றெர ஆெறரறர்கரக்குத் ட்டுப்தரடு றனவுகறன்நது.
ரரேம், அங்கு ெங்கல ம், டணம், ரடகதொம் அங்கறரேம்
ரதரன்ந றடங்கரக்கும் ஆெறரறர்கரக்குத் ட்டுப்தரடு
றனவுகறன்நது. அந் ரெற கல்றறற் கல்ரைரறறல் றெர
தேடம் உட்தட இந் ரன்கு தேடங்கமபத்ம் ஆம்தறப்தற்கு
டடிக்மக டுக்க ரண்டுதன்ர உங்கமப றரகக்
ரகட்டு, அற்கு லங்கள் ஆண தெய்ரல் ரங்கள்
ன்நறத்மடர்கபரக
இருப்ரதரதன்ர
கூநற,
ணது
உமம தொடிக்கறன்ரநன். ன்நற.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ශඵොශවොභ සතු නයි. මීශඟට තරු රක්සභන්ත ඹහඳහ අශුර්ධන
නිශඹෝජය අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට රුනහඩි 10ක්  නශඵනහ.

ගරු පී. ිළයනවේන මශතළ

(ரண்தைறகு ததர. தறரெண)

(The Hon. P. Piyasena)

Sir, I rise to a point of Order.
[ප.බහ. 11.25

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

ගරු ක්ෂහමන් යළඳළ අනබ්ලර්ධන මශතළ (ණර්ථික වංලර්ධන
නිනයෝජය අමළතයුරමළ)

(The Chairman)

There is a point of Order being raised.

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண - ததரருபரர
அதறறருத்ற தறற அமச்ெர்)

ගරු පී. ිළයනවේන මශතළ

(ரண்தைறகு ததர. தறரெண)

(The Hon. P. Piyasena)

அர் ரமறல்னர
கறக்கறல் அப்தடிரண -

கம

கமக்கறநரர்.

டக்கு,

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

That is not a point of Order. තරු භන්තත්රීතුභහ, කථහ කය
ශතන ඹන්තන. ඔඵතුභහට ත රුනහඩි තුනක් ඳභණයි
 නශඵන්තශන්ත.
ගරු නඳොන්. නවල්ලරළවළ මශතළ

(ரண்தைறகு ததரன். தெல்ரெர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

ரன் டக்கு, கறக்கறரேள்ப றழ்ப் தரடெரமனகமபப்
தற்நறச் தெரல்னறல்மன. இனங்மகறரேள்ப தரடெரமனகள்
ெறனற்நறல் உள்ப றமனமமத்ரன் குநறப்தறட்ரடன்.
றடங்கமப
றபங்கறக்தகரள்பரல்
குரக்கலடு
தெய்
ரண்டரம். [இமடதௌடு]

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ඔඵතුභහට රුනහඩි තුනයි  නශඵන්තශන්ත. ඒහට ිහු) කන්ත
ශදන්තන ඹන්තන එඳහ.

ගරු නඳොන්. නවල්ලරළවළ මශතළ

(ரண்தைறகு ததரன். தெல்ரெர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

தகப அமச்ெர் அர்கரக்கு அது தரறத்தன்ர ரன்
றமணக்கறன்ரநன்.

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister
of Economic Development)
තරු බහඳ නතුභනි, ඉතහභත්භ ළදතත් අභහතයහසලඹක් තභයි
අධයහඳන අභහතයහසලඹ. රුශලේශඹන්තභ යටක අනහතතඹ උශදහ
කයනු රඵන යශඹෝජනඹක් වළටිඹට තභයි අධයහඳනඹ අඳ
රකන්තශන්ත. අධයහඳනඹ පිළිඵ යශට් වළභ ශදනහශේභ
උනන්තදුක්  නශඵන නිහ ඒ රුඹ )ඵන්තධ දශේ රුහදඹක් අද
අඳට රළබී  නශඵනහ.

තරු බහඳ නතුභනි, භහ ඳශමුශන්තභ අධයහඳන ිභ නතුභහට
භහශේ රුශලේ සතු නඹ පිරිනභනහ. තරු ඵන්තදුර ගුණර්ධන
ිභ නතුභහ අධයහඳන ිභ නයඹහ වළටිඹට ඳත් වුණහට ඳසශේ,
ඳ නන අධයහඳන ක්රභශේ ශනක් ි න කය තන්තන ශ) යශට්
සිඹලු ශදනහශේභ අදවස තන්තන භහසික ඳළළත්ශන අධයහඳන
කටයුතු පිළිඵ උඳශධවලක කහයක බහට අභතය රුශලේ
අධයහඳන උඳශධවලක කහයක බහක් ඳත් කය ශතන හකච්ඡහ
හය 40කට ඩහ ඳළළත්වහ. එතුභහ ඒ කහයක බහට කළපු
සිඹලු ශදනහශේභ අදවස තත්තහ. අධයහඳනඹ, ිභ නයඹකුට
ජනප්රිඹ භහතෘකහක් ශනොශයි. භහ හිතන වළටිඹට එක්ත් ජහ නක
ඳක්ඹ ඒක ශවොටභ දන්තනහ. ඒ ඳක්ශේ හිටපු අධයහඳන
ිභ නරු ශදශදශනකු න කරුණහශේන ශකොඩිතුක්කු
භවත්භඹහ ශකොශම දිසත්රික්කශේ 13න තළනට ළටුණහ. සුයනිභර
යහජඳක් භවත්භඹහ ත)ඳව දිසත්රික්කශඹන්ත 13 න තළනටයි
ශත්ීම ඳත් වුශණ්. ඒ නිහ ශඳශනනහ ශ)ක ජනප්රිඹ ශන්තන
න්න්තදු තන්තන පුළුන්ත අභහතයහසලඹක් ශනොශයි ිරඹරහ.
ඳසු ගිඹ කහනු ිතුශත ශ) යජඹ අධයහඳනඹ ශනුශන්ත
රුශලේ අධහනඹක් ශඹොමු කශහ. ශභය අඹ ළශඹන්ත භසත
රුඹදශභන්ත සිඹඹට 9ක් අධයහඳනඹ ශනුශන්ත ළඹ කයන්තන
ශඹෝජනහ කය  නශඵනහ. ඒක භතක  නඹහ තන්තන. අශප් අිරර
රුයහේ කහරිඹ) තරු භන්තත්රීතුභහ ඉතහ ටිනහ කහයණහ කීඳඹක්
වන්ත කශහ. එතුභහ ිරේ ශඵොශවෝ කහයණහ භහ අනුභත කයනහ.
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අඳ ඵරන්තන ඕනෆ 2005 න ශකොට ශ) යශට් ශතොයතුරු
තහක්ණඹ  නබුශණ් ශකොතළනද ිරඹරහ. ශතොයතුරු තහක්ණඹ
සිඹඹට 5ක භට්ටභකයි  නබුශණ්. ශ) න ශකොට අශප් යණ්ඩු
එභ භට්ටභ ශතනළල්රහ  නශඵනහ සිඹඹට 35 දක්හ. තරු
බහඳ නතුභනි, 2016 න ශකොට ශතොයතුරු තහක්ණඹ සිඹඹට 75
දක්හ ළඩි කයන්තන උත්හව අයශතන  නශඵනහ. ඳරිතණක නළ න
ඳහල්  නශඵනහ. නමුත් 1994 න ශකොට, 2005 න ශකොට
ඳරිතණක කීඹක් ශ) රුදයහරරට  නබුණහද? නමුත් ශ) යජඹ
ඹටශත් ශතොයතුරු තහක්ණශේ ඒ ශන ඳසු ගිඹ කහනුශේ
අධයහඳනඹට කය  නශඵනහ. අධයහඳනශේ යශඹෝජනඹ ිරඹන්තශන්ත
ශ) අඹ ළශඹන්ත ශන්ත කශ සිඹඹට වතයයි තණනින්ත ශඳන්තන
එක ශනොශයි. අධයහඳනඹ ශනුශන්ත ෆභ අභහතයහසලඹිරන්තභ
මුදල් ළඹ කය  නශඵනහ. රසකහ ජර්භහණු කහර්මික අබයහ
යඹතනඹට ශන්ත කශ මුදල් ශ)කට ිතුළු ශන්තශන්ත නළවළ.
යර්ථික සර්ධන අභහතයහසලඹ වළභ රුදයහරඹකටභ ළසිිරළි
කළසිිරළි ඳවසුක) ි න ිරීමභට යශඹෝජනඹක් කශහ. එක
අවුරුධවදක් තුශ ළසිිරළි කළසිිරළි 8000ක් වළදුහ. ශ)
ඳහර්ලිශ)න්තතුශේදී අතුරු ප්රලසන ිස, භවය සථහන
)පර්ණශඹන්ත ශනස කයන්තන අඳට පුළුන්තකභක් රළබුණහ. ඒ
නිහ ශ) අධයහඳන ක්රභශේ රුලහර ශනක් ි න කශ යුතුයි.
ශභොකද, අද ශවොසශකොස, සිසතප්පරු දළනුශ) ශක්න්ත්රසථහන ඵට
ඳත් කය  නශඵනහ. ඒ ඉරක්කඹට ඹන්තන ඳසු ගිඹ කහනු
ිතුශත ශ) යණ්ඩු යශඹෝජනඹක් කය  නශඵනහ. ශ)
යශඹෝජනඹත් එක්කභ භහ භතක් කයනහ, තරු බහඳ නතුභනි, ශ)
ළදතත්භ න්න්තදුයි ිරඹරහ. ශ) අධයහඳනශේ න්න්තදු තළනීභ
අභහරුයි. නමුත් ශ) ධවරුන්යික ඳහල්, ප්රහථමික ඳහල් ිරඹහ ි න
කයන න්න්තදු භවය තළන්තරදී භවය අඹට අප්රන්තන වුණත් ශ)
න්න්තදු තත යුතුභ න්න්තදුක්. ඒ හශේභ ඒ න්න්තදු තත් එකත්
ළදතත් ශනහ. ඒක තමුන්තනහන්තශේරහ දන්තනහ. තරු
බහඳ නතුභනි, ශ) යශට් වීයකළටිඹ, දික්ළල්ර, ශතලිේජරුර භධය
භවහ රුදයහර  නබුණහ. ඉසය ශ) ප්රලසනඹ  නබුශණ් නළවළ.
ශභොකක්ද, ශ) ය සකල්ඳඹ. ජහ නක ඳහල් ිරඹහ ශදභවුපිඹන්තශේ
ඔළුටත් යහ; දරුන්තශේ ඔළුටත් යහ. වළභ ශදභවුපිශඹක්භ
උත්හව කශහ, තභන්තශේ දරුහ ජහ නක ඳහරකට දභන්තන. වළභ
ශදභවුපිශඹක්භ උත්හව කශහ, තභන්තශේ දරුහ ජහ නක
ඳහරකට ඹන්තන. දරුශෝත් උත්හව කශහ, ජහ නක ඳහල්රට
ඹන්තන. අශප් ඳහල් ඳධවධ නඹ කඩහ ළටුශණ් එතළනදීයි. ඒක අපි
භතක  නඹහ තන්තන ඕනෆ.
ශ) යණ්ඩු ි න කශ ධවරුන්යික ඳහල්, ප්රහථමික ඳහල් ක්රභඹ
තළන භභ උදහවයණ ිරහිඳඹක් ිරඹන්තන), තරු බහඳ නතුභනි. වළභ
ප්රහශධවශීඹ ශල්ක) ශකොට්ඨහඹකභ ඳහල් තුනක් සර්ධනඹ
කයන්තන යණ්ඩු කටයුතු කය ශතන ඹනහ. භශේ යනශේ
ඳහරක්  නශඵනහ. ඒ ශඵසතමු ඳහර. ඒකට අවුරුදු 102ක්
ශනහ. ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ නිශඹෝජය ිභ නයශඹක් ඳත්
වුණහ, වරිස නිතශේකය භළ නතුභහ. ඳයණ ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ
ශේඳහර යත්නහඹක භළ නතුභහ ඳත් වුණහ. ශඵසතමුශේ ධ)භ දින්තන
වහමුදුරුශෝ, සිරිඳහශධව නහඹක වහමුදුරුශෝ මුර ඉරහභ ඉශතන
තත් ඳහර. ශඵසතමුශේ නහරක වහමුදුරුශෝ මුර ඉරහභ ඉශතන
තත් ඳහර. අවුරුදු 102ක් ශරහත් ශ)
ඳහරට හණිජ
අසලශඹන්තත්
රුදයහ
අසලශඹන්තත්
එක
දරුශක්ත්
රුලසරුදයහරඹකට ඹහ තන්තන ඵළරි වුණහ. ශභොකක්ද අපි කය
 නශඵන්තශන්ත? ශ) නිහ තභයි යණ්ඩු ශතන ඹන ධවරුන්යික ඳහල්,
ප්රහථමික ඳහල් සකල්ඳඹ වහභ රිඹහත්භක කශ යුත්ශත්.
ඳසු ගිඹ කහරඹ ඵරන්තන. 2010- 2011 යය)බ කශ ධවරුන්යික
ඳහල් 100 ගුණහත්භක සර්ධනඹත් එක්කභ 2009 ර්ශේ
අධයඹන ශඳොදු ව නක ඳර හභහනය ශඳශ රුබහතඹ භත්
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ප්ර නලතඹ සිඹඹට 37යි; උස ශඳශ රුබහතඹ භත් ප්ර නලතඹ
සිඹඹට 56යි. 2011 ර්ඹ ශනශකොට අධයඹන ශඳොදු ව නක
ඳර හභහනය ශඳශ රුබහතඹ භත් ප්ර නලතඹ සිඹඹට 53.8 දක්හ
ළඩි ශරහ  නශඵනහ, තරු බහඳ නතුභනි.
2011 න ශකොට අශඳො උස ශඳශ භත් ප්ර නලතඹ 60.33
දක්හ ළඩි ශරහ  නශඵනහ. දුසකය ඳහල්ර උස ශඳශට රුදයහ
ගුරුරු හිටිශේ ශකොයි කහරශේද? දුසකය ඳහල්ර උස ශඳශට
රුදයහ ගුරුරු ඳත් කය  නබුණහද? ඉසග්රීසි ගුරුරු ඳත් කය
 නබුණහද? ඳසු ගිඹ කහනුශේ ශෞන්තදර්ඹ ගුරුරු ඳත් කය
 නබුණහද? ශ) යණ්ඩු තහක්ණ ගුරුරුත්, රුදයහ ගුරුරුත්, ඒ
හශේභ ඉසග්රීසි ගුරුරුත් තුන්ත දහවක් තරු බහඳ නතුභනි, ඳසු ගිඹ
අවුරුදු කීඳඹ ිතුශත ඳත් කශහ. භහින්තද යහජඳක් භළ නතුභහ
ජනහධිඳ න වුණහට ඳසශේ ශ) න රුට ගුරුරුන්ත 56,000ක් ඵහ
ශතන  නශඵනහ. ශ) ශන සිදු කශහ. අපි කල්ඳනහ කශ යුත්ශත්
ශ) ශන ශ) යශට් ි න කයන්තන න) ප්රහශධවශීඹ ශල්ක)
ශකොට්ඨහ භට්ටශභන්ත ශ) ඳහල් සර්ධනඹ අපි ඉදිරිඹට ශතන
ඹහ යුතු ඵයි. TNA එශක් භන්තත්රීතුභහ දළන්ත කථහ කශහ. ශ)
ධවරුන්යික ඳහල් ක්රභඹට ශදභශ ඳහල් 139ක් ිතුළු කය
 නශඵනහ. මුසලි) ඳහල් 85ක් ි න කයන්තන ශඹෝජනහ කය
 නශඵනහ. ශභොකද, ශ) ඳහල් වළභ තළනටභ ශඵදී ඹන්තන ඕනෆ.
නතයශේ ඳහල්රට දරුන්ත ඒභ ළශළක්වීභ වහ ශ) ඳහල්
සර්ධනඹ වහභ ි න කශ යුතුයි.
ඳසු ගිඹ කහනු ිතුශත අධයහඳන ක්ශේරශේ තළටලු
යහශිඹක්  නබුණහ. එක යට ශභඹහ ිතුළු කයන ශකොට උහරු
න්න්තදු ශදනහ. චක්රශල්ඛ් ශනස කයන්තන උහරු න්න්තදු ශදනහ. Z
-score එකට න්න්තදු ශදනහ. ශ)හයින්ත අධයහඳනඹ අවුල් කශශේ
නිරධහරින්ත ශනොශයි. අධයහඳනශේ ඒ ඳළත්තත් අවුල් කයන්තන
වවුල් වුණහ. ඒ නිහ න්න්තදු තළනීශ)දී රුලහර අඳවසුතහකට ඳත්
වුණහ.
ඳශහත් බහ තළන කථහ කශහ. භවය ඳශහත් බහර
අධයහඳනඹ තළන කථහ කශහ. භභ අසක ිරඹනහ, දකුණු
ඳශහශත් අධයහඳනශේ ශරොකු ශනක් ශරහ  නශඵන ඵ. දකුණු
ඳශහශත් අධයහඳන අභහතයයඹහ අශඵෝධශඹන්ත ළඩ කයනහ.
ඳශහත් බහත් ඒ ශේඹ කයනහ. ඒ නිහ ශ) ළඩ පිළිශශ
රිඹහත්භක
ිරීමශ)දී
රුශලේශඹන්ත
අධයහඳනශේ
ශ)
ගුණහත්භකබහඹ වහභ සර්ධනඹ කයන්තන ධවරුන්යික ඳහල්,
ප්රහථමික ඳහල් ක්රභඹ ඉතහභත් ඉක්භනට තදුයටත් ඉදිරිඹට ශතන
ඹන්තන අලයයි.
තරු බහඳ නතුභනි, ශ) අධයහඳනඹ අවුල් කශශේ අන්තතහදී
ශධවලඳහරනඹයි. ඒක භතක  නඹහ තන්තන ඕනෆ. සුනිල් වඳුන්තශනත් න
භන්තත්රීතුභහටත් භභ ඳළවළදිලි ිරඹනහ, -අනුය කුභහය දිහනහඹක
භන්තත්රීතුභහත් ශ) අසථහශේදී බහ තර්බශේ ඉන්තනහ,රුලසරුදයහර තුශ අර්බුද ි න ිරීමභ )ඵන්තධශඹන්ත අන්තතර්
රුලසරුදයහර ඵර භණ්ඩරඹ සිඹඹට 100ක් ත ිරඹන්තන ඕනෆ ඵ.
ශභොකද, රුලසරුදයහරඹක  නශඵන ඳවසුක) තළන කථහ කයන්තන
ඳන්ත දවක් එනහ, ශඳශඳහළිශඹන්ත. ඒක පිටිඳසශේ ශභොකක්ද
 නශඵන්තශන්ත? ඒක පිටිඳසශේ  නශඵන්තශන්ත ශධවලඳහරනඹ. කරහ
අසලශඹන්ත රුලසරුදයහරඹට ගිඹහභ ඒ කරහ ශියඹන්ත සිඹලු ශදනහභ
ශඳශ තසරහ ඒ ශතොල්ශරෝ ශ) යහඳහයඹට අයශතන මුළු යටභ
අවුල් කයන්තන ඳසු ගිඹ කහනුර කටයුතු කශහ. භහින්තද
යහජඳක් ජනහධිඳ නතුභහ යශට් ජනහධිඳ න ශනොවුණහ න)
ශභරවකටත් ශඩි  නඹරහ දව ශදශනකුට, ඳවශශොස ශදශනකුට.
ඉසීශභන්ත කටයුතු කශ නිහ ඒ තත්ත්ඹ ශුයහ තත්තහ.
රුලසරුදයහර අර්බුදඹ පිටිඳසශේ  නබුශණ් ශධවලඳහරනඹ. ශ)
අධයහඳන ක්රභශේ  නබුණු ළරැධවද නිහ කරහ අසලඹට රුලහර
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු රසභන්ත ඹහඳහ අශුර්ධන භවතහ
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ගරු ක්හමන් යළඳළ අනබ්ලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண)

ප්රභහණඹක් ිතුළු වුණහ. කරහ අසලඹට ිතුළු වුණු අඹට
රුබහතරට ඳන්ත නරට ඹෆභ අලය න්තශන්ත නළවළ. ඒ අඹට ඳහඩ)
කයරහ ඳහස ශන්තන පුළුන්ත. ඒ අඹට ඵළරි වුණහ, වදය රුදයහර
ශියඹන්ත ඒකට තන්තන. ියි ශවේතු? වදය රුදයහරශේ
ශියඹන්තට ඒකට ශරහක් නළවළ. රුදයහ ශියඹන්තට ඒකට
ශරහක් නළවළ. වළඵළයි ශ) ඔක්ශකොභ අයශතන කශශේ ශ)ක
කඩහකප්ඳල් කයන්තන. ඳසු ගිඹ කහනු ිතුශත ශ) යණ්ඩු
ඉසීශභන්ත ඒහට මුහුණ දුන්තනහ.
කවුරු ශදොස ිරේත් ඳසු ගිඹ අවුරුදු ශදක-තුන තුශ වළභ
ඳශහතකභ ශ) අධයහඳන ක්රභශේ ඹ) ිරසි දියුණුක් ි න ශරහ
 නශඵනහ. හභහනය ශඳශ ප්ර නපර, උස ශඳශ ප්ර නපර ඳභණක්
ශනොශයි, ශියත් ප්ර නපර ඳහ ඉතහ රුලහර ශර ළඩි ශරහ
 නශඵනහ. වළඵළයි ඉදිරි කහරශේදී ශනස වී) යහශිඹක් ිරීමභ
වහ කඩිනමින්ත ශ) යට දළනුශ) ශක්න්ත්රසථහනඹ ඵට ඳත්
කයන්තන අලයයි.
තරු බහඳ නතුභනි, අධයහඳනඹ පිළිඵ කරුණු රුලහර
ප්රභහණඹක් කථහ කයන්තන  නශඵනහ. 1865 ශභෝර්තන්ත ගිරුසුශ)
ශඹෝජනහක් අනු අධයහඳනශේ ඳරිඳහරනඹ ඳටන්ත තත්තහ,
ශදඳහර්තශ)න්තතුක් කයරහ. භහ සතු නන්තත නහ, රුරුධවධ
ඳහර්ලසශේ නහඹකතුභහට. ශභොකද, එතුභහ අධයහඳන ිභ න
ලශඹන්ත සිටි කහරශේ රුදුවල්ඳ නරුන්ත පුහුණු කශහ. අපි ඒක
අතඹ කයන්තන ඕනෆ. රුදුවල්ඳ නරුන්ත පුහුණු කය ශවො
රුදුවල්ඳ නරුන්ත ප්රභහණඹක් එතුභහ ශ) යටට දුන්තනහ. තරු
ිභ නතුභනි, අඳට ඒ හශේ රුදුවල්ඳ නරුන්තශේ සචිතඹක්  නබිඹ
යුතුයි.
ඒ රුතයක් ශනොශයි. රුදුවල්ඳ නරුන්තට ශදන ළටුඳ
ප්රභහණත් නළවළ. ළටුඳ ශදන්තන ඵළරි න) ඔවුන්තට දීභනහක්
ශදන්තන ඕනෆ. ශභොකද භවය රුදයහරර රුදුවල්ඳ නරුන්තශේ
ළටුඳට ඩහ උඳගුරුරුන්තශේ ළටුප් ළඩියි. එතශකොට
රුදුවල්ඳ නයඹහට කළඳ වීභිරන්ත කටයුතු කයන්තන ඵළවළ. අිරර
රුයහේ කහරිඹ) භන්තත්රීතුභනි, ශඵොශවෝ දුයට අය ඔඵතුභහ ිරඹපු
ශචෝදනහ එන්තශන්ත එභ නිහයි. ශභොකද, මුළු කහරඹභ රුදුවශල්
ළඩ කයන නිහ රුදුවල්ඳ නයඹහට  නශඵන ටිනහකභ ළඩියි.
නමුත් ප්රලසනඹ  නශඵන්තශන්ත ළටුප් ප්රභහණත් නළ න එකයි. ඒ තළන
කල්ඳනහ කයරහ ළටුප් ඳරිභහන්ත )පර්ණශඹන්ත ශනස කයන්තන
ඕනෆ.
අිරර රුයහේ කහරිඹ) භන්තත්රීතුභනි, ශරේණිධහරින්තට රුතයක්
රුදුවල්ඳ නක) කයන්තන ඵළවළ. එඹ රසකහශේ හර්ථක ශරහ නළවළ.
ළඩ ඵරන රුදුවල්ඳ නරු ශවොට කටයුතු කයනහ. ශරේණිඹ
 නබුණහඹ ිරඹරහ, ශකොශඹ  නබුණහඹ ිරඹරහ රුදුවරක කටයුතු
කයන්තන ඵළවළ. ශඳෞරුත්ඹත්, අනික් සිඹල්රභත් ඵරන්තන ඕනෆ.
ඒ වහ ක්රභශේදඹක් වදරහ ඒ කටයුතු කයන්තන ඕනෆ. රුබහතඹට
ලිඹරහ, ශරේණි අයශතන, ව නක අයශතන රුදයහරරට ගිඹහභ
රුදයහරශේ කටයුතු කය තන්තන ඵළරු මුළු රුදයහරඹභ රුනහල කයපු
රුදුවල්ඳ නරු ඉන්තනහ. ඒක අපි ශත්රු) තත යුතුයි. ශ)ක
ශභයින්තශේ ජීරුතත් එක්ක කයන ශල්රභක්. අශප් යශට්  නශඵන
රුලහර යශඹෝජනඹ.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ශවොයි. තරු නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, දළන්ත ඔඵතුභහශේ කථහ
අන්ත කයන්තන.

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)
තරු බහඳ නතුභනි, ඳසු ගිඹ කහනු ිතුශත කශ ශ)
ශන ඉදිරි කහරශේදී කඩිනමින්ත රිඹහත්භක කයන ශර ඉල්රහ
සිටිමින්ත භශේ චන සල්ඳඹ අන්ත කයනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
සතු නයි.

ශඟට තරු යසජිත් භධවදුභ ඵණ්ඩහය භන්තත්රීතුභහ. ට ශඳය තරු
නිශඹෝජය කහයක බහඳ නතුභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ි න.

අනුරරුල කථළනළයකුරමළ මූළවනනයන් ඉල ක වුනයන්,
නිනයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ [ගරු මුරුනපසු චන්ද්රකුමළර් මශතළ]
මුළවනළරූඪ විය.
அன்தறநகு, ெதரரகர் அர்கள்
அக்கறரெணத்றணறன்ர
அகனர, குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்
[ரண்தைறகு
தொருரகசு ெந்றகுரர் ] மனம கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES
[THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR ] took the Chair.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

The Hon. Sunil Handunnetti, please.
ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, -

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Sunil Handunnetti, you will be the next speaker.
ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
නළවළ, නළවළ. භශේ ශරහ. භශේ නභ දීරහ  නබුශණ්. රුරුධවධ
ඳහර්ලසශේ ශඟ කථහ අඳට  නශඵන්තශන්ත. [ඵහධහ ිරීම) තරු
නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, පිළිශශක්  නශඵනහ ශන්ත.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)
I am sorry, Hon. Sunil Handunnetti. ඔඵතුභහ next speech
එක කයන්තන. දළන්ත යසජිත් භධවදුභ ඵණ්ඩහය භන්තත්රීතුභහ කථහ
කයන්තන.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, - [ඵහධහ ිරීමභක්
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නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

You carry on, Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara.
ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
අශප් එක්ත් ජහ නක ඳක්ශේ කථිකඹන්ත 10ශදශනක් රුතය
ඉන්තනහ.

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(The Hon. Sunil Handunnetti)

Sir, I rise to a point of Order.
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

274

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශඳොඩ්ඩක් ඉන්තන. කථහ කයන එක ශනභ ශදඹක්. හධහයණ
කටයුතු කයන්තන. [ඵහධහ ිරීමභක්

(The Deputy Chairman)

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

There is a point of Order being raised by Hon. Sunil
Handunnetti.

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
නළවළ, නළවළ. තරු බහඳ නතුභහ -

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ශභභ තරු බහශේ කථිකඹන්ත
න) ිරීමශ) පිළිශශක්  නශඵනහ ශන්ත.

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

නෆඟී සිටින ය.
ழுந்ரர்.
rose.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශඳොඩ්ඩක් අවතන්තන. හභහනය ක්රභඹ ශ)කයි. [ඵහධහ ිරීමභක්
ශඳොඩ්ඩක් ඉන්තන. ඳශමුන කථහ රුඳක්ශඹන්ත, යඑන්තපී එශකන්ත.
ශදන කථහ ටීඑන්තඒ එශකන්ත. [ඵහධහ ිරීමභක්

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)
(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, තරු බහඳ නතුභහ භශේ නභ
ප්රකහලඹට ඳත් කශ නිහ භභ කථහ කයනහ. තරු සුනිල්
වඳුන්තශනත් න භන්තත්රීතුභහශතයි භශතයි අතය ප්රලසනඹක් ි න කය
තන්තන ඕනෆ නළවළ. [ඵහධහ ිරීම)

Hon. Azwer, please sit down.
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
රුහදඹ යය)බ කයන්තශන්ත එක්ත් ජහ නක ඳක්ශඹන්ත. ශඟට
යණ්ඩු ඳක්ශඹන්ත කථහ කයනහ. භන්තත්රී ප්ර නලතඹ අනු ශඟට
ශදභශ ජහ නක න්තධහනශඹන්ත කථහ කයනහ. ශඟට යණ්ඩු
ඳක්ශඹන්ත කථහ කයනහ. ශඟ භන්තත්රී ප්ර නලතඹ අනු රුරුධවධ
ඳහර්ලසශේ අඳටයි කථහ කයන්තන අසථහ  නශඵන්තශන්ත. ඒකට
භශේ නභ දුන්තනහ. ඒක පිළිතත්තහ.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)
තරු අනුය දිහනහඹක භන්තත්රීතුභහ, කරුණහකය හඩි ශන්තන.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශදන කථහ TNA එශකන්ත. ශඟ කථහ DNA එකට. [ඵහධහ
ිරීම) ඒක ිරඹන්තන ඕනෆ. ඒක ිරඹන්තශන්ත නළ න ශ)ක
හධහයණඹ කයන්තන වදන්තන එඳහ. මරහනශඹන්ත නභ ිරඹපු එකභ
ළයදියි. ඒක පිළිතන්තන ඕනෆ.

(The Deputy Chairman)

The Hon. Speaker has already announced the name of
the Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara. You will be
the next speaker, Hon. Sunil Handunnetti. Next time, we
will do the correct thing.

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
කථහනහඹකතුභහ ළරැදි ළශඩ් කශශේ. කථහනහඹකතුභහ ළයදි
ළශඩ් කයරහ භහරු වුණහ.

[මූළවනන අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
තරු සුනිල් වඳුන්තශනත් න භන්තත්රීතුභහ, අපි ශ) )ඵන්තධශඹන්ත
හද රුහද කය තන්තන ඕනෆ නළවළ.

[ඵහධහ ිරීම)

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(The Deputy Chairman)

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශ)ශක් ක්රභඹක්  නශඵනහ ශන්ත.

Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, please carry
on.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
භශේ නභ කලින්තභ දීරහ  නබුශණ්. භශේ නභ ශල්ඛ්නශේ ඹටින්ත
 නශඵන්තශන්ත. ඒක ශල්ක)තුමිඹට ශඳශනන්තශන්ත නළවළ. [ඵහධහ
ිරීම)

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, තරු බහඳ නතුභහ භශේ නභ
ිරේ නිහ භභ කථහ කයනහ.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඒක ශනභ කථහක්. ක්රභඹ වදන්තන. ශ) ක්රභඹ ළරැදියි.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
තරු අනුය දිහනහඹක භන්තත්රීතුභහ, තමුන්තනහන්තශේ ශ)කට
fight කයන්තන ඕනෆ නළවළශන්ත. තරු බහඳ නතුභහ භශේ නභ
ප්රකහලඹට ඳත් කශ නිහ භභ කථහ කයනහ. තමුන්තනහන්තශේත්
එක්ක භශේ රුහදඹක් නළවළ. [ඵහධහ ිරීම)

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
එතශකොට වරිද? ශභොකක් වරි ක්රභඹක්  නශඵනහ න) ඒක
යිරන්තන ඕනෆ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
තමුන්තනහන්තශේ යණ්ඩුත් එක්ක fight කයන්තන, භහත් එක්ක
fight කයන්තශන්ත නළතු. තමුන්තනහන්තශේ, අපි රුරුධවධ ඳහර්ලසශේ
ඉන්තශන්ත.

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
රුරුධවධ ඳහර්ලසශේ හින්තදහ තභයි තමුන්තනහන්තශේ ඒ ක්රභඹ
යිරන්තන ඕනෆ.

[ප.බහ. 11.38

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
භභ ඒ ක්රභඹ යිරනහ. තරු බහඳ නතුභහ ිරේහට ඳසශේ භභ
ශභොකක්ද කයන්තශන්ත? [ඵහධහ ිරීමභක්
තමුන්තනහන්තශේ
බහඳ නතුභහත් එක්ක ඵරහ තන්තන. [ඵහධහ ිරීම)

තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ශ) යශට් ළදතත්භ
අභහතයහසලඹක් පිළිඵ, ශ) යශට් අනහතතඹ )ඵන්තධ න්න්තදු
තන්තනහ ක්ශේරඹක් )ඵන්තධ කථහ ිරීමභට අසථහ රළබීභ තළන
භහ න්තශතෝ ශනහ. මීට අවුරුදු තණනකට ඉසශල්රහ
 නබුණහට ඩහ අද ශ) යශට් ශදභවුපිඹන්තශේ අලුත්භ ප්රණතහ
තභයි, තභන්තශේ දරුහට ශකොශවොභ වරි උතන්තන්තන ඕනෆඹ
ිරඹන එක. අපි ඵරන්තන ඕනෆ ත්භන්ත යජඹ ඒ වහ ශකොඳභණ
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උදේක් කයනහද, අධයහඳනඹ වහ ශකොඳභණ මුදරක් ශන්ත
කයනහද ිරඹරහ. ශරෝකශේ දියුණු යටරත්, ශරෝකශේ
ශනොදියුණු යටරත් ශඵොශවෝ ශරහට අඹ ළශඹන්ත ප්රමුඛ්ත්ඹක්
ශදන්තශන්ත, ළඩි මුදරක් ශන්ත කයන්තශන්ත අධයහඳනඹ ශනුශනුයි.
අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ මුදල් ිභ නයඹහ රුධිඹට ශභය අඹ ළඹ
ඉදිරිඳත් කයධවදී ිරේහ, )පර්ණ මුදලින්ත සිඹඹට 4.2ක්
අධයහඳනඹ වහ ශන්ත කයනහ ිරඹරහ. එතුභහ එශේ ප්රකහල
කයධවදී, අඹ ළඹ ිසතශ)න්තතු ශද ඵරන ශකොට අපි දළක්කහ
යජශඹන්ත ශන්ත කයන මුදර රුතයක් ශනොශයි හභහනය ඵහහිය
ඳන්ත න තහසතුත් ශ) අඹ ළඹ ිසතශ)න්තතුර  නශඵන ඵ.
අශප් අධයහඳන ිභ නතුභහ ඵහහිය ඳන්ත න ඳත්පු ගුරුයශඹක්
රුධිඹට ඒකත් ශ)කට ිතුශත් කශහද ිරඹරහ භභ දන්තශන්ත නළවළ.
ඒ රුතයක් ශනොශයි. ශඳෞධවතලික ඳහල් ව ජහතයන්තතය
ඳහල්ර රුඹදභත් ශ)කට ිතුශත් කය  නශඵනහ. එශවභ
ිතුශත් කය තභයි, තමුන්තනහන්තශේරහ ශ) අඹ ළශඹන්ත
අධයහඳනඹ වහ සිඹඹට 4.2ක් ළඹ කයනහඹ ිරඹරහ
 නශඵන්තශන්ත. නමුත් භව ඵළසකු හර්තහ අනු ඳළවළදිලිභ
ශඳශනනහ, ඳසු ගිඹ අවුරුධවද නශකොට ශ) යශට් දශ ශධවශීඹ
නිසඳහදනශඹන්ත -

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
තරු භන්තත්රීතුභනි, ශරෝකශේ ශනත් යටලුත් එක්ක ශන්ත ශ)
දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශේ ප්ර නලතඹ වදන්තශන්ත. එතශකොට ඒ යටර
දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශඹන්ත කය ප්ර නලතඹක් අධයහඳනඹට ළඹ
ශනහද ිරඹරහ ඵරරහ, ඔඹ සිඹඹට 6 වදහ ශතන  නශඵනහ ශන්ත.
එතශකොට ඒක ිශභරිකහ එක්ත් ජනඳදශේ, එශවභ නළත්න)
ජර්භනිශේ, එශවභ නළත්න) සිසතප්පරුශේ තත්ශතොත් ශඳෞධවතලික
අසලශේ රුඹදමින්ත තභයි ඒ ප්ර නලතඹ වළශදන්තශන්ත. යජශේ
රුඹදශභන්ත ිරඹරහ යශඹෝජනඹක් නළවළ. දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශේ
ප්ර නලතඹක් ශර අධයහඳනඹ ශනුශන්ත කයන රුඹදභ තභයි ඒ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
ඔඵතුභහශතන්ත භහ අවන්තශන්ත, "මීට ඉසය ශරහ යජඹ රුසින්ත
අඹ ළඹ ිසතශ)න්තතු වදධවදී සිඹඹට තණන නිර්ණඹ කයධවදී ශභඹ
ිතුශත් කශහද?" ිරඹරහයි.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඒ පිළිඵ දළන්ත වන්ත කයන්තනට ගිශඹොත් ඔඵතුභහශේ
කහරඹ අඳයහශධව ළඹ න නිහ භශේ කථහශේ දී භහ ඉතහභ
ඳළවළදිලි හිටපු අධයහඳන අභහතය රලිත් ිතුශත්මුදලි භළ නතුභහ
ශ) තරු බහට කය  නශඵන ප්රකහලඹක් ිතුශත් වළන්තහඩ්
හර්තහ භහ ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත් කයන්තන).

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
වළභදහභත් අඹ ළඹ ිසතශ)න්තතු ිරඹධවදී අධයහඳනඹ වහ
ශන්ත කශ මුදල් ප්රභහණඹ අපි දළක්ශක් යජඹ රුඹද) කයන මුදර
ශකොඳභණද ිරඹන එකයි. කදහත් යජශේ අඹ ළඹ
ිසතශ)න්තතුරට ශඳෞධවතලික අසලඹ ශ) අධයහඳනඹ වහ
රුඹද) කයන මුදර ිතුශත් කයරහ  නබුශණ් නළවළ.
සී.ඩුලිේ.ඩුලිේ. කන්තනන්තතය භළ නතුභහ මීට අවුරුදු 60කට,
65කට ඉසය ශරහ යය)බ කශ නිදවස අධයහඳනඹ ශකොඳභණ
දුයට අර්ථත් ශරහ  නශඵනහද ිරඹරහයි අපි අවන්තශන්ත.
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අශප් අධයහඳන නිශඹෝජය අභහතය භශේ හිතත් රුජිතමුණි ද
ශොයිහ භළ නතුභහ හක්යතහ තළන කථහ කශහ. භහ හිතන
වළටිඹට මීට අවුරුදු 40කට, 50කට ඉසය තභයි ලිවීශ) ව
ිරඹවීශ) වළිරඹහ තළන ඵළලුශේ. අද අපි ඵරන්තනට ඕනෆ, අශප්
ඳරිතණක හක්යතහ ශකොඳභණද ිරඹන එකයි; ශතොයතුරු
තහක්ණඹ පිළිඵ හක්යතහ ශකොඳභණද ිරඹන එකයි. අපි
ඒහ තළනයි ඵරන්තනට ඕනෆ, තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි. අද ශ)
යශට් උස ශඳශ රුදයහ රුඹ හිත ඳහල් 716න්ත රුදයහතහය
ඳවසුක)  නශඵන්තශන්ත ඳහල් 615කට රුතයයි. [ඵහධහ ිරීමභක් භහ
ඒක තළන ිරඹන්තන එතළනට එනහ.
තමුන්තනහන්තශේරහ දළන්ත අවුරුදු 18 ක්  නසශේ - අවුරුදු ශදකක්
වළශයන්තන - ඵරශේ ඉන්තනහ. ඳහල් 6788න්ත හභහනය ශඳශ
රුදයහතහය ඳවසුක)  නශඵන්තශන්ත 2688කටයි. හභහනයශඹන්ත
යජඹක යයු කහරඹ අවුරුදු 06යි. තමුන්තනහන්තශේරහ තභ -අවුරුදු
03ක්  නසශේ- අධයහඳන ප්ර නඳත් න වදනහ. ඵන්තදුර ගුණර්ධන
ිභ නතුභහ ශ) තළන ශඵොශවොභ උත්හවඹක් තන්තනහ ඵ භහ
දන්තනහ. තමුන්තනහන්තශේ ශ)ක රිඹහත්භක කයන්තන ශකොඳභණ
කහරඹක් තත කයනහද ිරඹරහ තරු ිභ නතුභහශතන්ත භහ අවනහ.
ඒ රුතයක් ශනොශයි. [ඵහධහ ිරීමභක් ඔේ, 2016 දී. තමුන්තනහන්තශේ
දළන්ත අලුත් අධයහඳන ප්ර නඳත් නඹක් වදරහ, ධවරුන්යික ඳහල්
1,000ක් ව ප්රහථමික ඳහල් - ශභහ මිතුරු ඳහල් - 5,000ක්
වදන්තන කටයුතු කයනහ. තරු ිභ නතුභනි, තමුන්තනහන්තශේශේ ශ)
හර්තහ අනු ධවරුන්යික ඳහල් 1,000න්ත ඳහල් 50යි ඳසු ගිඹ
අවුරුධවදට වදරහ  නශඵන්තශන්ත.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඳසු ගිඹ අවුරුධවශධව වදරහ නිභ කය  නබිරහ රුෘත කයපු ඳහල්
සඛ්යහ 50යි. ඒ අසථහශේ ශ) භව ශඳොශශො ිතුශත -

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
තමුන්තනහන්තශේට ශකොඳභණ කහරඹක් තත නහද, ශ) ඳහල්
1,000භ )පර්ණ කයන්තන.
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ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඒකට ශදන්තන පුළුන්ත උඳරිභ ටික ශදනහ. තමුන්තනහන්තශේත්
එක්ක එකඟ ශරහ රඵන අවුරුධවදටත් මීට ළඩිඹ තන්තනහ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
බිලිඹන 37යි. දළන්ත තමුන්තනහන්තශේරහ ජහ නක අධයහඳන
ප්ර නඳත් නඹක් තළන කථහ කයනහ. ජහ නක අධයහඳන ප්ර නඳත් නඹ
වදන යඹතනඹ තභයි, ජහ නක අධයහඳන යඹතනඹ. දළන්ත අවුරුදු
3ක් තත ශරහ. තමුන්තනහන්තශේරහ ශ)කට නිරධහරින්ත ඳත් කශශේ
කදහද? බහඳ න යදී අනික් තනතුරුරට නිරධහරින්ත ඳත්
කයන්තන තමුන්තනහන්තශේරහට ඵළරි වුණහ. [ඵහධහ ිරීමභක් ජහ නක
අධයහඳන යඹතනඹට සිඹලු ශදනහ ඳත් කය ඉයද? ඒක
රිඹහත්භක ශනහද? කදහද ඳත් කශශේ ිරඹන්තන.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, පර්ණ සුදුසුක) රඵහ  නශඵන
ඉ නවහශේ ඩහභ ශවො නිරධහරි භණ්ඩරඹක් ජහ නක අධයහඳන
යඹතනඹට ඳත් කය  නශඵනහ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
කදහද ඳත් කශශේ ?

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ජහ නක අධයහඳන යඹතනඹට?

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
2012 - 2016 වහ නිලසචිත යජශේ මරය ප්ර නඳහදන, අශනකුත්
යධහය රඵහ ශදන යඹතනර, සරුධහනර සිඹලුභ අයමුදල්
ි න තභයි ශ) ළඩ පිළිශශ කස කය  නශඵන්තශන්ත, තරු
භන්තත්රීතුභනි. ඒ නිහ 2012 - 2016 න රුට ශකොශම නතයශේ ශවෝ
ශනත් නතයඹක  නශඵන සුපිරි ඹයි )භත ජනප්රිඹ ඳහරක
 නශඵන සිඹලු ඳවසුක) හිත ෆභ ප්රහශධවශීඹ ශල්ක)
ශකොට්ඨහඹකභ ඳහල් 03ක් වදනහ.

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
ඔේ. කදහද ඳත් කශශේ ?

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
භභ ය දසරභ ඳත් කශශේ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
ඔඵතුභන්තරහ අධයහඳනඹ ශනුශන්ත ශන්ත කය  නශඵන්තශන්ත
රුපිඹල් බිලිඹන 37යි.

තමුන්තනහන්තශේරහශේ අය ශවජින්ත ගිරුසුශභන්ත වුණු අරහබඹට
රුතයක් ශ) අවුරුධවශධව බිලිඹන 80ක් ශතනහ. තමුන්තනහන්තශේරහ
භවහ භහර්තරට බිලිඹන131ක් ශතනහ. අපි ිරඹන්තශන්ත ශ)ක
දියුණු කයන්තන න) ශ)කට මීට ඩහ මුදල් අලයයි ිරඹන එකයි.

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
නළවළ, නළවළ.ළඩ ඵරන අඹයි හිටිශේ.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
නළවළ, නළවළ ිරසිභ ළඩ ඵරන ශකශනක් සිටිශේ නළවළ.
ඔඵතුභහ ඔඹ අවන්තශන්ත ජහ නක අධයහඳන ශකොමිභ තළනයි. ඒ
ශකොමිභ ඳත් කයන්තශන්ත අපි ශනොශයි. ජනහධිඳ නතුභහයි.
ශකොමිශ) සිඹලුභ හභහජිකඹන්ත ශ) නරුට ඳත් කය අන්ත.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
ඒ ිරඹන්තශන්ත, ශභශතක් ළඩ ඵරන අඹ හිටිඹහ. අවුරුදු තුනක්
ගිඹහට ඳසශේ දළන්ත වරි ඳත් කය  නශඵනහ න) කභක් නළවළ. ඒ
තළන අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. ධවවී නයික ව ප්රහථමික ඳහල් ක්රභඹ
තළන අඳට ඹ) ප්රලසන  නශඵනහ. භට භතකයි භභ බිබිර, නහතර
රුදයහරඹට ගිඹහ. භභ ඹධවදී ගුරුරුයි, ශදභේපිශඹොයි ඔක්ශකොභ
ඳහශර් සිටිශේ. භට යයසචියි නිශඹෝජය ිභ නතුභහත් එතළනට
යහඹ ිරඹහ. [ඵහධහ ිරීමභක් අපි ශනොශයි. අපි කදහත්
ශදභේපිශඹොත්, ඳහල් ශභයිනුත් ඳහයට දභරහ නළවළ. ඒ ශරහශේ
නිශඹෝජය ිභ නතුභහත් භභත් එක්ක ගිඹහ. තමුන්තනහන්තශේශේ
ප්ර නඳත් නඹ නිහ ශභොකක්ද එතළන වුශණ්? ිභ නතුභනි, භභ
ිරඹන්තශන්ත ශ)හ ශනස කය තන්තනඹ ිරඹහයි. [ඵහධහ ිරීමභක්
භශේ ශරහ. භභ අවන්තශන්ත එදහ ඔඵතුභහත් ගිඹහ ශන්ත. [ඵහධහ
ිරීමභක් ඔඵතුභහත් භභත් ශදශදනහභ ගිඹහ ශන්ත. නහතර රුදයහරඹට
ගිඹහභ -[ඵහධහ ිරීමභක් වළඵළයි, තමුන්තනහන්තශේ භභත් එක්ක
ිරේශේ "නළවළ, භහත් ශ) ක්රභඹට රුරුධවධයි" ිරඹරහයි. [ඵහධහ
ිරීමභක්

තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ශ) ශභයින්ත ිරශරෝමීටර් 3ක්
ඳහරට ඳයින්ත එන්තන ඕනෆ. භවය රුට ඳශවේ ඳන්ත නශඹන්ත ඳසු
නළත ත ිරශරෝමීටර් 5ක් රුතය ඵස එශක් ඹන්තන ඕනෆ. [ඵහධහ
ිරීමභක් ඒ ඳහර ළහුණහයින්ත ඳසු තමුන්තනහන්තශේරහශේ
අධයහඳන ක්රභඹ ඹටශත් අය අහිසක දුප්ඳත් ශභයින්ත -[ඵහධහ
ිරීමභක් ිභ නතුභනි,  නශඵන ශදඹ යයක්හ කයන්තනයි අඳට
ඕනෆ. අය ශභයින්ත ිරශරෝමීටර් තුනක් ඳයින්ත ිරුල්රහ ත
ිරශරෝමීටර් 5ක් ඵස එශක් ඹන්තන ඕනෆ. ඒ ඳහශර් ඵසුත් නළවළ.
ශ) තළන ප්රහශඹෝගික ඵරන්තනඹ ිරඹහ භභ ිරඹනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, සිඹමරහණ්ඩුශේ, හිරිපිටිඹ
ිරඹන තභට භභ ගිඹහ. [ඵහධහ ිරීමභක් අවශතන ඉන්තනශකෝ.
ඳත්තු ශදකක් දීරහ අධයහඳනඹ වදන්තන ඵළවළ. පිටකුඹුයට
ඹන්තනත් ශඳොශයොත්තමුල්ශල් ශභඹහ ිරශරෝමීටර් 3ක් ඳයින්ත ඹන්තන
ඕනෆ. තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභනි, ශ) තමුන්තනහන්තශේශේ
යනශේ. තමුන්තනහන්තශේයි නිශඹෝජය ිභ න. ත ිරශරෝමීටර්
3ක් ඵස එශක් ඹන්තන ඕනෆ. [ඵහධහ ිරීමභක් ශඟ ඉසශකෝශල්.
[ඵහධහ ිරීමභක් ඵස නළ න ප්රලසනඹයි  නශඵන්තශන්ත. භභ
තමුන්තනහන්තශේශතන්ත අවන්තශන්ත උස ශඳශට ඹනහ න) අඳට
කභක් නළවළ. [ඵහධහ ිරීමභක් ඒහ වදන්තන.
ඵන්තදුර
ගුණර්ධන
භළ නතුභනි,
තමුන්තනහන්තශේශේ
ශවෝභහතභට වරි ඹන ශධව ශභොනයහතරට වරිඹන්තශන්ත නළවළ.
ශවෝභහතභට වරි ඹන ශධව ශඳොශශොන්තනරුට වරිඹන්තශන්ත නළවළ.
ශවෝභහතභට වරිඹන ශධව අ)ඳහයට, රුල්තමුට වරිඹන්තශන්ත නළවළ.
[ඵහධහ ිරීමභක් ඔඹ සට් එක වළශභෝටභ අඳින්තන ඵළවළ.
තමුන්තනහන්තශේට අපි ිරඹන්තශන්ත ශ) ප්රලසන තළන කල්ඳනහ කය
කටයුතු කයන්තනඹ ිරඹහයි. සිඹමරහණ්ඩුශේ හිරිපිටිඹ ිරඹන තභට
ගිඹහ. භවහ රුදයහශරට ඹනශකොට ඒ ශභඹහ වළතළප්භයි ඳයින්ත
ගිශේ.
දළන්ත ප්රහථමික අධයහඳනඹ රඵන්තන තරඵළධවද ිරඹන ඳහරට
ඹන්තන ිරශරෝමීටර් 18ක් ඹන්තන ඕනෆ. භභ ඉල්රන්තශන්ත ශ)ශක්
ප්රහශඹෝගික තළන්ත තමුන්තනහන්තශේරහ වදන්තන ිරඹරහයි. අපි
අධයහඳනඹ රුශේචනඹ කයනහ ශනොශයි, අපි ශ) ළරැධවදක්
ශඳන්තහ ශදන්තශන්ත.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ රුතයක් ශනොශයි, භහින්තද
චින්තතනශේ  නශඵනහ, "සිඹලුභ ශභයින්තට දිහ යවහයඹ ශදනහ"
ිරඹරහ. භභ අධයහඳන ිභ නතුභහශතන්ත අවනහ, "ශ) දිහ යවහයඹ
දළන්ත කී ශදනහටද ශදන්තශන්ත?" ිරඹරහ. තරු ිභ නතුභහ ිරඹන්තන.
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ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඳහර්ලිශ)න්තතුට යශොත් ශදන්තන).

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
ඳහර්ලිශ)න්තතුට යශොත් ශභයින්තට ශදනහ, එච්චයයි. ඒ
එක්කභ -[ඵහධහ ිරීම)

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ද රක්ඹකට ශදනහ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
ද රක්ඹකට ශකොශවේද ශදන්තශන්ත? ශභයි  නසන රක්ඹක්
ඉන්තනහ. [ඵහධහ ිරීම) ද රක්ඹකට දිහ යවහයඹ ශදනහ?
[ඵහධහ ිරීම)

ගරු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
 නසන රක්ඹකට ශදන්තන ඕනෆ. සිඹලුභ දරුන්තට දිඹ යුතුයි.

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
කීඹකට කළශනහද?

ගරු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
1994 දී යඑන්තපී එශකන්ත සිඹලුභ ශභයින්තට දිහ යවහයඹ
දුන්තනහ. [ඵහධහ ිරීම)

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
ඒ රුතයක් ශනොශයි, අධයහඳන ිභ නතුභහශතන්ත භභ අවනහ,
තරු අධයහඳන ිභ නතුභනි,-

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශභයි කීඹක් දල්ට කනහද ිරඹරහ ශනොශයි ිහුශේ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
අධයහඳන ිභ නතුභනි, තමුන්තනහන්තශේරහ ගුරු ශේශේ ව
රුදුවල්ඳ න
ශේශේ
යසථහ
සශලෝධනඹක්
කශහ.
තමුන්තනහන්තශේ කශහ ශන්තද? තමුන්තනහන්තශේ ශ) ගුරු ශේශේ ව
රුදුවල්ඳ න ශේශේ යසථහ සශලෝධනඹ වදධවදි අඩු තයමින්ත එක
ගුරු ෘත්න්ඹ මි නඹිරන්ත ඒ තළන ිහුහද? නළවළ.
තමුන්තනහන්තශේරහ යසථහ වදරහ, කළබිනට් භණ්ඩරඹ අනුභත
කයරහ, දළන්ත ෘත්න්ඹ මි නරට ිරඹනහ ශ) වහ අදවස
ශදන්තන ිරඹරහ. [ඵහධහ ිරීමභක් තමුන්තනහන්තශේශේ කථහශේදී
උත්තය ශදන්තන.
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ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ශභතුභහ ශ) බහ ශනොභඟ
ඹළවීභක් කයන්තශන්ත. කළබිනට් භණ්ඩරශේ හභහජිකඹහ භභ. ගුරු
යසථහක්ත්,
රුදුවල්ඳ න
යසථහක්ත්
කළබිනට්
භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් කය නළවළ. හකච්ඡහ කය යසථහක්
වදමින්ත ඳ නනහ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
නමුත් යසථහක් වදරහ  නශඵනහ.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
තභ වදමින්ත ඳ නනහ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ
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ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ගුරු භහරු භණ්ඩර වදහ ශතන ඹනහ. [ඵහධහ ිරීම)

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
ගුරු භහරු භණ්ඩරඹ ඳත් කයන්තශන්ත අවුරුධවද මුර. [ඵහධහ
ිරීම) තරු අධයහඳන ිභ නතුභනි, ගුරු භහරු භණ්ඩරඹ ඳත්
කයන්තශන්ත තමුන්තනහන්තශේ ශනොශයි. ගුරු භහරු භණ්ඩරඹ ඳත්
කයන්තශන්ත ෘත්න්ඹ මි නලින්ත; ෘත්න්ඹ මි නර සිටින
නිරධහරින්ත. තමුන්තනහන්තශේරහට ගුරු භහරු භණ්ඩර ඳත් කයන්තන
ඵළවළ. තමුන්තනහන්තශේරහ ශභොනහද කය  නශඵන්තශන්ත? ඌ
ඳශහශත් ගුරු භහරු භණ්ඩරශේ  නශඵන ඵරතර ඳශහත් ශල්ක)ට
දීරහ  නශඵනහ. ඒක වරිද? ෘත්න්ඹ මි නරට ඒ අයි නඹ දීරහ
නළවළ. [ඵහධහ ිරීම) තමුන්තනහන්තශේරහ නළශඟනහිය ඳශහශත් ගුරු
භහරු භණ්ඩරර අයි නඹ දීරහ  නශඵන්තශන්ත කහටද?
යණ්ඩුකහයඹහටයි.

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
වදරහ  නශඵනහ.

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
අයිශඹෝ! ශධවලඳහරනඹ.

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
වදරහ ඉය නළවළ. ෘත්න්ඹ මි නර අදවස දිනඹක් ිතුශත
ඉදිරිඳත් කයන්තන ිරඹරහ  නශඵනහ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
දිනඹක් ිතුශත ශදන්තන ිරඹරහ ශකොශවොභද ිරඹන්තශන්ත?

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
දිනඹක් දුන්තනහ, ඒ දිනඹ ිතුශත අදවස ඉදිරිඳත් කයන්තන
ිරඹරහ.

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
භභ අවනහ, ෘත්න්ඹ මි නර අයි නහසික) ශකොශවේද
 නශඵන්තශන්ත ිරඹරහ. ඒ රුතයක් ශනොශයි, ශභන්තන ජනහධිඳ න
කහර්ඹහරශඹන්ත ලියුභක් එනහ. ශ) ලියුශභන්ත ඌ ඳශහත්
අධයහඳන ශදඳහර්තශ)න්තතුට ිරඹන්තශන්ත ශභොනහද? භභ ශ)
ලිපිඹ වභළගත* කයනහ.

යඹතන සග්රව වහ නී නීම නරට සීභහ ශනොවී කටයුතු කයන
ක්රභශේදඹක් වදන්තන ිරඹරහ ශ) ලිපිශඹන්ත ිරඹනහ. ඒ ිරඹන්තශන්ත
ශ) යශට්  නශඵන යඹතන සග්රවඹ තමුන්තනහන්තශේරහ රුසි
කයනහ. නී නීම න රුසි කයනහ.

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
දිනඹක් ිතුශත.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
රුසි කයන්තන ඕනෆ ශරහට කයන්තන ශනහ.

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඳශමුශන්ත ිරේ ශධව අතයයි.
කළබිනට් භණ්ඩරඹට එළනි ිරසිභ යසථහක් ඉදිරිඳත් කය
නළවළ. ශදළනි කරුණ ශඳෝණඹ )ඵන්තධශඹන්ත එදහ ිරේ ටිකට
භභ තමුන්තනහන්තශේරහට ශඳොතක් ලිඹරහ  නශඵනහ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
තමුන්තනහන්තශේශේ කථහශේදී උත්තය ශදන්තන. තරු නිශඹෝජය
බහඳ නතුභනි, ඒ රුතයක් ශනොශයි, ගුරුරුන්තශේ ෘත්න්ඹ
මි නඹක  නබුණු අයි නහසිකභ න ගුරු භහරු භණ්ඩර ඳත් ිරීමශ)
අයි නඹත් ශ) යණ්ඩු ඔවුන්තට දීරහ නළවළ. තමුන්තනහන්තශේරහ
ජහ නක ඳහල්ර ගුරු භහරු භණ්ඩරඹට ඒ අයි නඹ දීරහ නළවළ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
තමුන්තනහන්තශේරහට එශවභ කයන්තන ඵළවළ.

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ඕක තභයි ළරැධවද.

—————————
* පුවහතකළන තබළ ඇත.

* தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
තමුන්තනහන්තශේ tuition ඳන්ත නලින්ත ශභයි එළිඹට දභනහ
හශේ යඹතන සග්රවඹයි, නී න ීම නයි ශ) යශටන්ත ඉත් කයන්තන
ඵළවළ. [ඵහධහ ිරීම)

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ඳහල්ර ශකොල්ශරෝ නික) භළශයනහ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
දළන්ත මිනී භයන්තශන්ත නළවළ, උසනහ. උසරහ අතුරුදවන්ත
කයනහ.

තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, අපි ළයදි ිරඹන ශකොට
ශභතුභන්තරහට තයව ඹන එකයි ප්රලසනඹ  නශඵන්තශන්ත. ශ) ළයදි
වරිතසහ තන්තන ිභ නතුභනි.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ රුතයක් ශනොශයි, භභ
අවනහ රුදුවල්ඳ නරු- [ඵහධහ ිරීම) භභ ශනොශයි ශන්ත.
තමුන්තනහන්තශේරහ භභ ිරේ එකට වයස කඳරහ ශන්ත ශ)හ
අවතත්ශත්. ශනත් ශදඹක් නිහ ශනොශයි ශන්ත. [ඵහධහ ිරීම)
තමුන්තනහන්තශේරහශේ ළලුන්ත එශක් ශකස ළඩියි. ඒහ
ජහතයන්තතයඹටත් ගිහිල්රයි  නශඵන්තශන්ත. ඔඹ ළලුන්ත එශකන්ත
කඳපු ඒහ ළඩියි. ඔඹ ළලුන්ත එශක් ශකොණ්ඩ රුතයක් ශනොශයි,
ශඵලිත් කඳරහ  නශඵනහ. තමුන්තනහන්තශේශේත් ශඵල්ර කඳරහ
 නශඵනහ. [ඵහධහ ිරීම) ඔඵතුභහ ශභොනහද කථහ කයන්තශන්ත?
ශඵල්ර කඳරහ. අතතහරහ ඵරන්තන ශඳොඩ්ඩක්. [ඵහධහ ිරීම)

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
අපි ශඵලි කඳරහ නළවළ.

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශදශදනහ, ශදශදනහ දිවහ ඵරහ තත්තහභ වරි.

(The Hon. Bandula Gunawardane)
අධයහඳනඹ තළන කථහ කයන්තන.

ගරු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(The Hon. Kabir Hashim)
ඔඹ ශදන්තනට ශදන්තනහ මුහුණු ඵරහ තන්තන.

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
ඉ නන්ත අධයහඳනශේ ගුරුරු )ඵන්තධයි අපි කථහ කයන්තශන්ත.
අධයහඳන ළඹ ශීර්ඹන්තට මුදල් භදි ිරඹන එකයි අපි කථහ
කයන්තශන්ත. ශ) අභහතයහසලඹට ල්ලි ශන්ත කය නළ න එක තළනයි
කථහ කයන්තශන්ත. ශන ශභොනහද කථහ කයන්තන ිරඹන්තශන්ත?
තමුන්තනහන්තශේශේ tuition තළනත්, අශප් හිත මිර ශභොවහන්ත රහල්
ශග්රේරු භන්තත්රීතුභහශේ ජහතයන්තතය ඳහල් තළනත් අපි කථහ
කයන්තශන්ත නළවළ. ඒක තභයි ප්රලසනඹ. [ඵහධහ ිරීම) ඒ රුතයක්
ශනොශයි, තමුන්තනහන්තශේරහ අද ළඩ ඵරන රුදුවල්ඳ නරු- [ඵහධහ
ිරීමභක් තමුන්තනහන්තශේත් එක්ත් ජහ නක ඳක්ඹට ිරුල්රහ
ිභ නක) අය ශතන හිටිඹහ. එක්ත් ජහ නක ඳක්ශඹන්ත මිනී භයරහ
නළවළ. ඵඹ ශන්තන එඳහ. අද අතුරුදවන්ත වුණු මිනිසසු තණන
ිරඹන්තන ඵළවළ. [ඵහධහ ිරීම)

ගරු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
අවතන්තනශකෝ. ශීරහචහය රුධිඹට අවතන්තන. [ඵහධහ ිරීම)

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ශකොයි ළලුන්ත එශකත් ශකස ශකොට  නශඵනහ ශන්ත.

ගරු මන්ත්රීලරනයක්

(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)
නළවළ, ශවො ළලුන්තර නළවළ.

ගරු කබීර් ශළෂීම් මශතළ

(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ශවො ළලුන්තර ඒහ පිරිසිදු කයනහ.
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(ரண்தைறகு கதேர் யரலம்)

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
ඒ රුතයක් ශනොශයි, රුදුවල්ඳ න ශේශේ ශදළනි ඳන්ත නඹට
උස ිරීමශ) රුබහතශඹන්ත පිරික් භත් ශරහ සිටිධවදී,
තමුන්තනහන්තශේරහ කළබිනට් ඳත්රිකහක් අනුභත කය ශතන ළඩ
ඵරන රුදුවල්ඳ නරු ශදදවස තණනකට ඳත්වී) ශදන්තන ඹනහ.
භභ අවන්තශන්ත අධයහඳනශේ හධහයණත්ඹ ශ)කද? රුබහතශඹන්ත
රකුණු තත්ත කට්ටිඹ ඉන්තනහ.[ඵහධහ ිරීම) භභ තමුන්තනහන්තශේට
ශඳන්තන්තන). එක ගුරුරිඹක් රුදුවල්ඳ න රුබහතඹට ලිඹරහ
රකුණු 174ක් රඵහ ශතන  නශඵනහ. රකුණු 174ක් රඵහ තත්
එක්ශකනහට-

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)
Order, please! තරු භන්තත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත රුනහඩි
ශදකක කහරඹක්  නශඵනහ.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
ශභතුභන්තරහ භශේ කථහට ඵහධහ කශහ. ඒ නිහ භට ත
රුනහඩි ඳවක් රුතය ශදන්තන. [ඵහධහ ිරීම) අපි හකච්ඡහ කයමු. භට
ත ශරහ ශදන්තනශකෝ.අශප් අධයහඳන ිභ නතුභහශේ
ශරහශන්ත ශදන්තන. භභ ශවො කථහක් කය ශතන යශේ.
ශභතුභන්තරහ ඒකට ඵහධහ කශහ. රකුණු 110  නශඵන අඹට
තමුන්තනහන්තශේරහ ඳත්වී) ශදනහ. ඒ හශේභ ඳශමුළනි ශරේණිශේ
අධයහඳනශේදීන්ත සිටිධවදී, අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේශේ අඹ සිටිධවදී
තමුන්තනහන්තශේරහ රුදුවල්ඳ නරුන්තට කරහඳ අධයක් තනතුරු
ශදනහ. තමුන්තනහන්තශේරහ ශකොට්ඨහ අධයක් තනතුරු
රුදුවල්ඳ නරුන්තට ශදනහ. එක තළනක ඳශහත් ලහීමරික අධයහඳන
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අධයක් තනතුයට ගුරුයශඹක් දභරහ  නශඵනහ. අධයහඳන
ිභ නතුභනි, භභ අවන්තශන්ත ශ) හශේ ශධවල් කය
තමුන්තනහන්තශේට අධයහඳනශේ හධහයණත්ඹ ි න කයන්තන
පුළුන්තද, අධයහඳනඹ දියුණු කයන්තන පුළුන්තද?

ශ්රී රසකහශේ අධයහඳන ක්ශේරශඹහි ප්රභහණහත්භක ර්ධනඹක්
දිරන්තන රළබුණු කහනුක්. ඒ වහ භහන එභ කහනු
ශනත් ශවේතු කහයණහ නිහ භහජඹ භවත් යන්තශදෝරනඹකට රක්
ව කහනුක් ඵත් ඔඵ, අඳ කවුරුත් දන්තනහ කහයණඹක්.

තමුන්තනහන්තශේරහ අද ප්ර නපර තළන කථහ කයනහ. ප්ර නපර ළඩි
ශරහ  නශඵන ඵ අපි ිරඹනහ. නමුත් අධයහඳනශේ
ගුණහත්භකබහඹ ළඩි කයන්තන ඕනෆ. අධයහඳනශේ ශධවලඳහරන
ත න නළ න කයන්තන ඕනෆ.

රසකහශේ ඉ නවහඹ දිවහ ඵරන කර ෆභ අසථහකදීභ තරු
නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, අධයහඳනශේ ප්රභහණහත්භක ර්ධනඹ
වහ ශනොශඹක් යජඹන්ත, ශනොශඹක් නහඹක නහයිකහන්ත භවහ
ඳරිභහණශේ යශඹෝජන කය  නශඵනහ. ෆභ අඹ ළඹිරන්තභ
මුරයභඹ ලශඹන්ත ළරිරඹ යුතු ප්රභහණඹක් ෆභ නහඹකඹකුභ,
නහයිකහක්භ අධයහඳනඹ දියුණු කයන්තන යශඹෝජනඹ කය
 නශඵනහ ිරඹන එකත් ඔඵ, අඳ කවුරුත් දන්තනහ කහයණඹක්.

ඒ රුතයක් ශනොශයි, තමුන්තනහන්තශේරහ කයන ශධවලඳහරන ඳළි
තළනී) තළනත් භභ ිරඹන්තන ඕනෆ. ශධවලඳහරන ඳළිතළනී)රට
රක් වුණු න්තධහනශේ සිඹලු ශදනහටභ ඳත්වී) දුන්තනහ. එදහ ඵන්තදුර
ගුණර්ධන ිභ නතුභහ යණ්ඩුට ගිඹහට ඳසශේ එක්ත් ජහ නක
ඳක්ශේ ශධවලඳහරන ඳළිතළනී)රට රක් වුණු අඹශේ නහභ
ශල්ඛ්නඹක් තමුන්තනහන්තශේරහශේ ප්රධහනත්ශඹන්ත අනුභත කය
තත්තහ. නමුත් තමුන්තනහන්තශේ ශභොනහද කශශේ? තභ ඒ අඹට
රැිරඹහ දීරහ නළවළ. අධයහඳනශේ හධහයණත්ඹ ඔශවොභද? ඵන්තදුර
ගුණර්ධන ිභ නතුභනි, අඩු තයමින්ත තමුන්තනහන්තශේ එක්ත්
ජහ නක ඳක්ශේ ිභ නයඹකු රුධිඹට හිටිඹහ. තමුන්තනහන්තශේට
න) ඳළිතළනීභක් වුශණ් නළවළ. තමුන්තනහන්තශේට ශවො
ිභ නකභක් රළබුණහ. අඩු තයමින්ත එක්ත් ජහ නක ඳක්ශේ ඉන්තන,
ශධවලඳහරන ඳළිතළනී)රට රක් වුණු අශප් අධයහඳන ශේක
සතභශේ ගුරුරුන්තට දළනට අනුභත ශරහ  නශඵන උසවී) රඵහ
ශදන්තන ිරඹරහ භභ තමුන්තනහන්තශේශතන්ත ඉල්රහ සිටිනහ.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)
දළන්ත අහන කයන්තන.

ගරු ණර්.එම්. රංජි ක මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

(The Hon. R.M.Ranjith Madduma Bandara)
ඒ රුතයක් ශනොශයි, ගුරු වහ රුදුවල්ඳ න ශේශේ ළටුප්
රුභතහ ඉත් ිරීමභට ඉදිරිඳත් කශ අතුරු ළටුප් යසථහ
තමුන්තනහන්තශේ තභ රිඹහත්භක කශශේත් නළවළ.

ජනහධිඳ නතුභහ ශ) තරු බහශේදී ිරේහ, ළටුප් රුභතහ  නබුණු
සිඹලු අඹට හිඟ ළටුප් ශතේහ ිරඹරහ. භහ හිතන රුධිඹට
තමුන්තනහන්තශේරහ සිඹඹට 25කටත් ශතරහ නළවළ. භහ තරු
අධයහඳන ිභ නතුභහශතන්ත ඉල්රහ සිටිනහ, කරුණහකය ශ) හිඟ
ළටුප් ශතන්තන අලය කටයුතු කයන්තන ිරඹරහ. ශඵොශවොභ
සතු නයි.
[අ. බහ. 12.04

ගරු නළමල් රළජඳක් මශතළ
(ரண்தைறகு ரல் ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, අඹ ළඹ කහයක බහ අසථහශේ
රුශලේශඹන්තභ අධයහඳන ක්ශේරඹ පිළිඵ චන සල්ඳඹක් ශ)
උත්තීමතය ව බහ ඉදිරිශේ ප්රකහල කයන්තන අසථහ රඵහ දීභ
පිළිඵ ප්රථභශඹන්තභ භශේ සතු නඹ, ප්රණහභඹ පුද කයනහ.

ශරෝකශේ ඕනෆභ යහජයඹක, ඕනෆභ නහඹකඹකු තභ යහජය
ප්ර නඳත් න අතුරින්ත මරයභඹ ප්ර නඳත් න, රුශධවල ප්ර නඳත් න වහ භහන
ව ළදතත්කභක් අධයහඳන ප්ර නඳත් නරට රඵහ ශදන ඵ ඔඵ අඳ
කවුරුත් දන්තනහ කහයණඹක්. ඳසු ගිඹ කහනු ර්තභහන

2005 ශයන්ත ඳසු ශ) යශට් ප්රභහණහත්භක වහ ගුණහත්භක
දියුණුක් අධයහඳන ක්ශේරඹ තුශ ි න කයන්තන ශනොශඹක් ළඩ
පිළිශශල්, ශඹෝජනහ, ප්ර නඳත් නභඹ න්යණ යහශිඹක් රිඹහත්භක
වුණහ. තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ අතුරින්ත ධවරුන්යික ඳහල්
1,000ක් සර්ධන ිරීමශ) ළඩ පිළිශශ වහ භහන ප්රහථමික
ඳහල් 5,000ක් සර්ධනඹ කයන්තන, ඳරිතණකහතහය තභ තුශ
සථහඳනඹ කයන්තන, රුදයහතහය තභ තුශ නිර්භහණඹ කයන්තන අලය
ඳරියඹ ි න කයන්තන ශධවලඳහරනික ලශඹන්ත න්න්තදු න්යණ තත්තු
කහරඹක් රුධිඹට ඳසු ගිඹ කහනු අඳට වඳුන්තහ ශදන්තන
පුළුන්ත.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ යශට් ග්රහමීඹ
ඳහල්ර ගුරු පුයප්ඳහඩු  නශඵනහ. රුඳක්ශේ කථිකශඹෝ,
යණ්ඩු ඳක්ශේ කථිකශඹෝ ශඵොශවෝ ශදශනක් ඒ පිළිඵ කරුණු
ඉසභතු කශහ. අද අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහශේ යජඹ ඒ ගුරු පුයප්ඳහඩු
පුයන්තන අලය ගුරුරු 50,000කට ළඩි පිරික් ශ) න
ශකොටත් ඒ අදහශ ඳහල්රට අනුයුක්ත කයරහ  නශඵනහ ිරඹන
එකත් භහ ශ) අසථහශේ ප්රකහල කයන්තන කළභළ නයි.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභයි ඳහල් නිර ිඳු)
රඵහ දීශ) ළඩ පිළිශශ. ශභහි ඹ) ඹ) ප්රභහදවී) ි න. වළඵළයි,
තශ) දරුහශේ අලයතහක් න ඳහල් නිර ිඳුභ රඵහ ශදන්තන
අ නතරු ජනහධිඳ නතුභන්තශේ යජඹ කටයුතු ශකරුහ. ඒ හශේභ
අ නතරු ජනහධිඳ නතුභන්ත ශභය අඹ ළශඹන්ත තශ) ජීත් න
දරුන්තශේ, එශවභත් නළත්න) ශ) ධවරුන්යික ඳහල් 1,000ට,
ප්රහථමික ඳහල් 5,000ට වසු ශනොන හුශදකරහ ඹයි වඳුන්තන
ඳහල්ර දරුන්තශේ, අඩු යදහඹ) රඵන ඒ ශදභහපිඹන්තශේ
යර්ථිකඹ නසහරන්තනත්, ඒ දරුන්තශේ ඳහල් අධයහඳනඹ දියුණු
කයන්තනත්, ඒ ඳහල්ර ඹටිතර ඳවසුක) සර්ධනඹ කයන්තනත්
අලය කටයුතු කය  නශඵනහ. ඒ පුසචි නසගිරහ භල්ලිරහට ඳහල්
නිර ිඳුභ යකට ශදතහක් රඵහ ශදන්තනත්, යවහය ශේරක්
රඵහ ශදන්තනත් ඒ වහ භහන ඹමින්ත ඳහවන්ත යුශක් රඵහ
ශදන්තනත් ශභය අඹ ළශඹන්ත ශඹෝජනහ කය  නශඵනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඳසු ගිඹ කහරසීභහ තුශ
ව)ඵන්තශතොට දිසත්රික්කශේ හශේභ ිරලිශනොච්චි, මුර නේ
දිසත්රික්කර ත)රටත් ගිහිල්රහ අපි ඳහල් ශභයින්තට ඳහවන්ත
රඵහ ශදන්තන කටයුතු කශහ. ඒ ශරහශේ අපි දළක්කහ ඒ
ශදභහපිඹන්තශේ, දරුන්තශේ  නශඵන අලයතහ. තශභන්ත යපු
නහඹකඹකු රුධිඹට ඒ අලයතහ වඳුනහ තත්ත අ නතරු
ජනහධිඳ නතුභන්තට අපි සතු නන්තත ශනහ. ඒ තශ) දරුන්තට
අලය ඳහල් උඳකයණ රඵහ ශදන්තන, ඳහවන්ත යුශක් රඵහ
ශදන්තන, නිර ිඳු) රඵහ ශදන්තන ඒ තත්තු න්න්තදු න්යණඹ පිළිඵ
එතුභන්තටත්, අශප් තරු අධයහඳන අභහතයතුභහටත්, තරු නිශඹෝජය
අධයහඳන අභහතයතුභහටත් අශප් සතු නඹ, ප්රණහභඹ පුද කයනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ භහ රුලසහ කයනහ,
අශප් ශදභශ ජහ නක න්තධහනශේ තරු භන්තත්රීතුභන්තරහ ශ) දසර
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තුටු ශනහ ි න ිරඹරහ. දමිශ නහඹකඹන්ත රුධිඹට ඔඵතුභන්තරහ
යඩ)ඵය ශන්තන ඕනෆ. එදහ උතුශර් රසතහදඹ ඳ නන කහර
සීභහශේ කශර් තුක්කු දභහශතන ගිඹ දරුහට, අද ඒ තුක්කු
අයින්ත කය ඳහල් ශඳොත් ඵෆතඹ කශර් දභහශතන ඳහල් ඹන්තන
පුළුන්ත ඳරියඹ අද අපි ශ) යට තුශ නිර්භහණඹ කය  නශඵනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ ශනොශඹක් යජඹන්ත
ශනොශඹක් අසථහරදී ඳහල් ඳධවධ නඹ තුශ සර්ධන කටයුතු
ශකරුද, තභත් ශතොඩනළඟිලි අලයතහ )පර්ණ වී නළ න
ඳහල් ශඵොශවොභඹක් ශ) යශට්  නශඵනහ.
ශතොඩනළඟිලිර අලයතහ පුයහරන්තන ඳසු ගිඹ යජඹන්ත
තණනහකටභ ඵළරි ශරහ  නශඵනහ. එක ඳළත්තිරන්ත අපි තුටු
නහ ශ) යජඹ ඒ වහ ළඩ පිළිශශක් ඉදිරිඳත් කයරහ  නශඵන
එක තළන. ඒ හශේභ ගුරු තුරනඹ පිළිඵ තළටලු  නශඵනහ.
භවය රුඹඹන්ත වහ අලය ගුරුරුන්තශේ අඩු ඳහඩුක)
 නශඵනහ. ඉසග්රීසි බහහ, තණිතඹ, රුදයහ හශේ රුඹඹන්ත
වදහයන්තන අශප් ත)ර ශදභවුපිඹන්තශේ දරුන්තට පුළුන්ත
ඳරියඹක් අද නිර්භහණඹ ශරහ නළ න ඵත් අපි කවුරුත්
පිළිතන්තනහ ව කහයණඹක්. ඒ වහ ඳළවළදිලි දර්ලනඹක් ඉදිරිඳත්
කය  නශඵනහ. ඉදිරි කහර සීභහ තුශ සථිය නිතභනඹක් ි න
තශ) දරුහටත් ඉසග්රීසි ඉශතන තන්තන, ඳරිතණක ඉශතන තන්තන,
තණිතඹ ඉශතන තන්තන, රුදයහ ඉශතන තන්තන අලය ගුරුරු
ඳඹන්තන ශ) යජඹ කටයුතු කයයි ිරඹන රුලසහඹ අඳ තු
 නශඵනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ ශ) යශට් ඳසු ගිඹ
භහ ිරහිඳඹ තුශ, ඳසු ගිඹ ය ිරහිඳඹ තුශ භවත්
යන්තශදෝරනඹකට ශවේතු වුණ කහයණහ ිරහිඳඹක්  නශඵනහ. එඹ
ිතළමුන්තශේ යකල්ඳ නිහ ශන්තන පුළුන්ත,ිතළ) පුධවතරයින්තශේ
ශවෝ කණ්ඩහඹ)ර රිඹහ කරහඳඹ නිහ ශන්තන පුළුන්ත. අපි
දන්තනහ භවය අසථහර ප්රලසන ඳර ළයදුණහ. ඒ හශේභ ප්රලසන
ඳර mark කයන්තන, එශවභ නළත්න) ිතළයී) කයන්තන අලය
ඳවසුක) නළ න වුණ කහර සීභහකුත්  නබුණහ. අපි දළක්කහ ඳසු ගිඹ
කහරශේ Z-score ප්රලසනඹ නිහ රුලසරුදයහර ප්රශේලඹ වහ ඵරහ
ශතන හිටිඹ ශවෝදය ශවෝදරිඹන්ත භහනසික ලශඹන්ත කඩහ ශතන
ළටුණහ. ඒ හශේභ රුලසරුදයහර අධයහඳනඹ පිළිඵ, ඒහශේ
ගුණහත්භක බහඹ පිළිඵ ශනොශඹක් භ නභතහන්තතය, ප්රලන
ස
යහශිඹක් ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ ශ) යට තුශ ි න වුණහ. අපි හුශදක්
ශධවලඳහරනීකයණශඹන්ත අධයහඳනඹ අයින්ත කයන්තන ඕනෆ. අපි
හුශදක් ශධවලඳහරනික හසි තකහ ශ) යශට් අධයහඳනඹ බහරුත ිරීමභ
)පර්ණශඹන්ත නතය කයන්තන ඕනෆ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ එක්කභ අධයහඳනශේ
ප්රභහණහත්භක දියුණු වහ භහන අධයහඳනඹ තුශට ගුණහත්භක
දියුණුක් යය)බ කශ යුතු කහරඹ එශළඹී ි න ඵ භභ ශ)
උත්තීමතය බහ තුශ ප්රකහල කයන්තන කළභළ නයි. අපි දන්තනහ
තභත් අධියහජයහදී අධයහඳන ප්ර නඳත් නර ශණළලි අශප්
අධයහඳන ක්රභශේදඹ තුශ  නශඵනහඹ ිරඹරහ. ප්රසිධවධ ඳහල්
ිරඹන සකල්ඳඹ, ගුණහත්භක ඳහල් ිරඹන සකල්ඳඹ ඉසභතු
කයමින්ත එශවභ නළත්න) අබිඵහ ගිඹ කහර සීභහක්  නබුණහ.
ජනප්රිඹ ඳහල් ිරඹන සකල්ඳඹ ශනුට ගුණහත්භක ඳහල්
ිරඹන සකල්ඳඹ තභ තුශ සථහඳනඹ කයන්තනට ඕනෆ.
අද ශකොශම ඳහල් තත්ශතොත්, රුලහඛ්හ රුදයහරඹ, යහජකීඹ
රුදයහරඹ, යනන්තද, නහරන්තද හශේ රුදයහරර ඵහුතයඹක් ඉන්තශන්ත
5 ය ශියත් රුබහතශඹන්ත භත් ශරහ ත)ලින්ත යපු දරුන්ත.
වළඵළයි අද අශප් ත)ර දරුශෝ, අශප් ත)ර නසගිරහ, භල්ලිරහ 5
ය ශියත්ඹ ඉවළින්ත භත් ශනහ. අද හණිජ අසලශඹන්ත
ඳශමුශනිඹහ ව)ඵන්තශතොට දිසත්රික්කශඹන්ත බිහි ශනහ. 5 ය
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ශියත් රුබහතශේ ඳශමුශනිඹහ තහල්ශරන්ත, ව)ඵන්තශතොටින්ත බිහි
න යුතඹ අද යය)බ ශරහ  නශඵනහ. අද උතුරු - නළශඟනහිය
ප්රශධවලර යර්ථික ලශඹන්ත භව රුලහර දියුණුක් දක්නට
රළශඵනහ. ප්රසිධවධ ඳහල්රට ශභයි ිද තන්තනහ ශනුට
ගුණහත්භක ඳහල් ිරඹන සකල්ඳඹ තභ තුශට අයශතන ඹන්තන
ඕනෆ කහර සීභහ දළන්ත ිරුල්රහ  නශඵනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ නිහ තභයි ශ) ඳහල් 1,000
ළඩ පිළිශශශේ ළදතත්කභ  නශඵන්තශන්ත. "භහින්තශදෝදඹ ඳහල්
1,000" සථහඳනඹ ිරීමශ) ළදතත්කභ  නශඵන්තශන්ත අන්තන ඒ
නිහයි. වළඵළයි අපි පිළිතන්තනහ, -අපිත් ත)ර ශධවලඳහරනඹ
කයනහ, ත)ර ිරුදිනහ- ප්රහශඹෝගික තළටලු  නශඵනහ. එඹ
රිඹහත්භක ිරීමශ)දී ශදභවුපිඹන්තට, දරුන්තට ශනොශඹක්
අඳවසුතහරට මුහුණ ඳහන්තන සිදු ශනහ. ඒ පිළිඵ අපි මීට
ඩහ අධහනඹ ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ කයනහ. ඒ
වහ ඳහල් සර්ධන මි නඹ, රුදුවල්ඳ නරු, ශදභවුපිඹන්ත,
දරුන්ත ව රුශලේශඹන්ත යදි ශිය සත) අධහනඹ ශඹොමු කශ
යුතුයි. ශභොකද අද යදි ශිය සත)  නශඵන්තශන්ත ශකොශම ප්රසිධවධ
ඳහල්රට, භවනුය ප්රසිධවධ ඳහල්ට රුතයයි. ියි අපිට තශ)
යදි ශිය සත) පිහිටුන්තනට ඵළරි? 1 න ශර් සිට 5 න ය
දක්හ තශභන්ත අධයහඳනඹ වදහයරහ ශකොශමට ශභයි එනහ. ඒ 1
න ශර් සිට 5 න ය දක්හ අධයහඳනඹ වදහයපු ශභයින්තශේ
යදි ශිය සත) පිහිටුරහ ඒ ඳහල් සර්ධනඹ කයන්තන අලය
ළඩ පිළිශශක් රිඹහත්භක කයන්තන ශ) න රුටත් අපි ප්රභහදයි
ිරඹන එක භභ ශ) අසථහශේදී ප්රකහල කයනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ තභයි යශට් ෆභ
දරුශකුටභ laptop ඳරිතණකඹක් 5 න ශයන්ත ඳසු රඵහ
ශදනහ. ශකොශමට ඳභණක් සීභහ ව තහක්ණඹ තභට අයශතන
ඹනහ. ට අලය ළඩ පිළිශශක් ශ) න රුට අ නතරු
ජනහධිඳ නතුභහශේ නහඹකත්ශඹන්ත රිඹහත්භක ශනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, රීඩහ ිරඹන්තශන්ත ඳහරත්
එක්ක එකට ඹන්තන ඕනෆ ශදඹක්. ශ) යශට් රීඩහ නසහරන්තන
න) රීඩහ අභහතයහසලඹත් අධයහඳන අභහතයහසලඹත් ඒකහඵධවධ
එක ළඩ පිළිශශක් රිඹහත්භක කයන්තන ඕනෆ. ඒ වහ අලය
ළඩ පිළිශශක් ඒ තරු අභහතයරුන්ත ශදශඳොශ එකතු ශරහ
රිඹහත්භක කයන්තන ඕනෆ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ අපි භහින්තද චින්තතන
ඉදිරි දළක්භ දිවහ ඵළලුශොත්, අපි එයින්ත ශධවශීඹ යර්ථිකඹක් තළන
කථහ කයනහ. ශධවශීඹ යහඳහරිකයින්ත තළන අපි කථහ කයනහ.
ශධවශීඹ නිසඳහදන තළන අපි කථහ කයනහ. ශධවශීඹත්ඹ තළන අපි
කථහ කයනහ. තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, වළඵළයි තභත්,
අධයහඳනඹ තුශ අධියහජයහදීන්තශේ ශණළළි ශනස කය
ශධවශීඹත්ඹ අතඹ කයන, ශධවශීඹ අධයහඳන ප්ර නඳත් නඹක් කස
කයන්තන අපි ප්රභහදයි ිරඹන එකත් භභ ශ) අසථහශේදී භතක්
කයන්තනට ඕනෆ.
එඹ ඹ) ිරසි ශනස වීභකට රක් ශරහ  නශඵනහ. ඒ
ශනසවීභ ඉතහභත් භන්තදතහමී සරූඳඹිරන්ත තභයි අද කටයුතු
කයන්තශන්ත. අද යජඹ රුසින්ත කෘෂි කර්භහන්තතඹට රුලහර මුදරක්
යශඹෝජනඹ කයනහ. කෘෂි කර්භහන්තතඹට යශඹෝජනඹ කයන
රුලහර මුදරට රිරන යකහයශේ අධයහඳනඹක් අපි අශප් දරුන්තට
රඵහ ශදනහද නළධවද ිරඹන එක අපිට සිතන්තන සිධවධ ශරහ
 නශඵනහ.
ඳරියඹ පිළිඵ තනිමු. භසත ශරෝකඹහභ අද ඳරිය
ශනසවී), භශතෝලීඹ පිහිටී), භශතෝලීඹ ශනසවී) තළන කථහ
කයනහ. වළඵළයි, අද අශප් අධයහඳන ක්රභශේදඹ තුශ ශ)හ පිළිඵ
නිර්ණහඹකඹන්ත, ශ)හ පිළිඵ රුලහයදඹන්ත යට තුශ නිර්භහණඹ
කයන්තන අපි ළඩ පිළිශශක් රිඹහත්භක කයනහද නළධවද ිරඹන
එක පිළිඵ හකච්ඡහ කශ යුතු කහරඹ දළන්ත එශඹී ි න ඵ අපි
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රුලසහ කයනහ. අපි නිදවස අධයහඳනඹ අතඹ කයනහ. ශ) යශට්
අහිසක දුප්ඳත් ශදභවුපිඹන්තශේ දරුන්තශේ අයි නහසිකභක්
නිදවස අධයහඳනඹ. වළඵළයි, තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, නිදවස
අධයහඳනඹ ශධවලඳහරනයඹහශේ ශධවලඳහරනික ටන්ත ඳහඨඹක්
ශනොන ඵත් ශ) අසථහශේ භහ ප්රකහල කයන්තන ඕනෆ. ඒ හුශදක්
ශධවලඳහරන හසි රඵහ තන්තන නිදවස අධයහඳනඹ ිරඹන ශධව
ඉදිරිඹට දභහ තභ ශධවලඳහරන ඳක්ර ශවෝ කණ්ඩහඹ)ර ටන්ත
ඳහඨඹක් ඵට නිදවස අධයහඳනඹ සීභහ ශනොකශ යුතුයි ිරඹන
එකත් ශ) උත්තීමතය බහට භහ ප්රකහල කයන්තන කළභළ නයි.
භහ ඉසයශරහ "භහින්තද චින්තතන ඉදිරි දළක්භ" තළන කථහ
කශහ. එහි නිර්භහණඹ න්තනහව නතන ශරෝකඹ තළන අපි කථහ
කශහ. ශධවශීඹ කර්භහන්තත තළන අපි කථහ කශහ. ශරෝකඹහ
යශඹෝජනඹ කයන්තන, ශරෝකඹහ පිළිඵ දළක්භක් ි න අනහතත
ඳය)ඳයහක් ශ) යශට් බිහි කයන්තන ඕනෆ ිරඹන එක භහින්තද
චින්තතන ඉදිරි දළක්ශ) නියන්තතයශඹන්ත කථහ කයනහ. වළඵළයි, තරු
නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, භහින්තද චින්තතන ඉදිරි දළක්ශභන්ත අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්තනහ ව නතන ශරෝකඹ, භහින්තද චින්තතන
ඉදිරි දළක්ශභන්ත අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්තනහ ව ඒ යසිඹහශේ
යඩ)ඵයඹ ඵට ශ) ශ්රී රසකහ ඳත් කයන්තන න) ඒ භහින්තද
චින්තතනශඹන්ත ඉදිරිඳත් න රැකී යක්හරට, භහින්තද
චින්තතනශඹන්ත නිර්භහණඹ න්තනහව යහඹකඹන්තට රිරන
යකහයඹට අශප් අධයහඳන ප්ර නඳත් න ප්ර නසසකයණඹ රුඹ යුතු ඹයි
භහ ශඹෝජනහ කයනහ. එශවභ ශනොවුශණොත්, එක් ඳළත්තිරන්ත
යර්ථිකඹ සර්ධනඹ ශයි; භවහ ළේ අමුණු ඉදි ශයි; කෘෂි
කර්භහන්තතඹ දියුණු ශයි; යට යර්ථික ලශඹන්ත දියුණු ශරහ න
රැකී යක්හ බිහි ශයි; වළඵළයි, අශප් අහිසක දුප්ඳත්
ශදභවුපිඹන්තශේ දරුන්තට ඒ නිර්භහණඹ න්තනහ ව රැකී යක්හර
උරුභ කරුන්ත ඵට ඳත් ශන්තන ඵළරි ශයි.
ශභොකද, ඔවුන්තශේ අධයහඳන ක්රභඹ ශනත් භහතකටයි ශඹොමු
න්තශන්ත. ඒ අධයහඳන ප්ර නඳත් න ප්ර නසසකයණඹ කයන්තන;
අධයහඳන ප්ර නඳත් න ශ) යශට් නතන ශ්රී රසකහට තළශශඳන
යකහයශඹන්ත නිර්භහණඹ කයන්තන අලය කහරඹ දළන්ත එශඹී
 නශඵනහ. එශවභ ශනොවුශණොත්, ඳක් රුඳක් ශේදඹක් නළතු
ශ) යශට් තරුණ ප්රජහ ඳහ ය තණනහිරන්ත අපි සිඹලු
ශදනහටභ වය කයන්තන ඳටන්ත තනියි. ශභොකද, ශ) යශට්
නිර්භහණඹ
න යර්ථිකඹට රිරන යකහයශේ අධයහඳන
ප්ර නඳත් නඹක් ශ) යටට නිර්භහණඹ ශනොකශ නිහ. ඒ වහ අලය
නිර්ණහඹකඹන්ත බිහි ිරීමශ), නිර්භහණඹ ිරීමශ) කහරඹ දළන්ත එශඹී
ි න ඵත් භහ ශ) උත්තීමතය බහ තුශ භතක් කයන්තන ඕනෆ. ඒ
හශේභ ජහ නක පුයළසිඹහශේ ශතෝලීඹ නතයඹ ඵට ඳරිර්තනඹ
ව ශ්රී රසකහ තුශ ඒ ශතෝලීඹ අභිශඹෝතරට මුහුණ ශදන්තන පුළුන්ත
අධයහඳනඹක් හිත දරු ඳය)ඳයහක් ශ) යටට බිහි කයන්තන අපි
කවුරුත් එකතු ශමුයි ිරඹන යයහධනඹ කයමින්ත ඔඵ සිඹලු
ශදනහටභ සුඵ අනහතතඹක් ඳතමින්ත, ශතරුන්ත යණ ඳතමින්ත භහ
නිවඬ ශනහ.
[අ.බහ. 12.17

ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ (ඉදිිරීමම්, ඉංජිනන්රු
නවේලළ, නිලළව ශළ නඳොදු ඳශසුකම් නිනයෝජය අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு னெந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல்
ரெமகள், வீடமப்தை, ததரதுெறகள் தறற அமச்ெர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, අඹ ළඹ කහයක බහ
අසථහශේදී ඉතහභත්භ ටිනහ භහතෘකහක් න අධයහඳන
අභහතයහසලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ අදවස ප්රකහල කයන්තනට
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අසථහ රළබීභ පිළිඵ භහ තුටු නහ. ශ) පිළිඵ රුරුධවධ
ඳහර්ලසඹ )ප්රදඹහනුකර ඍණහත්භක, අසුඵහදී අදවස ඳශ
කයධවදී, අශප් නහභල් යහජඳක් භන්තත්රීතුභහ ඉතහභත්භ සුඵහදී
ධනහත්භක ටිනහ කරුණු යහශිඹක් ශ) තරු බහට ඉදිරිඳත්
කශහ. එතුභහශේ කථහශන්ත ඳසු භට කථහ ිරීමභට අසථහ
රළබීභ පිළිඵ භභ ඉතහභත් තුටු න අතය, එතුභහ වන්ත
කයන රද සිඹලුභ කරුණු භභ අනුභත කයනහ.
රුශලේශඹන්තභ අපි එතුභහශේ කථහශේ හයහසලඹ අයශතන
ඵරමු. අශප් යශට් අධයහඳනඹ ප්රභහණහත්භක ලශඹන්ත සර්ධනඹ
ශරහ  නශඵනහ හශේභ, ගුණහත්භකත් එහි සර්ධන
රිඹහලිඹ යය)බ රුඹ යුතුඹ ිරඹන කරුණ අනුභත කයමින්ත තභයි
භභත් අද ශ) පිළිඵ ශ) තරු බහට කරුණු ඉදිරිඳත් කයන්තන
ඵරහශඳොශයොත්තු න්තශන්ත.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, නිදවසින්ත ඳසු ශ) යට
ඳහරනඹ කයන රද සිඹලුභ යජඹන්ත රුරුධ අඳවසුතහ භළද වුණත්
අධයහඳනඹ ශනුශන්ත ප්රභහණහත්භක මුදල් ශඹොදපු නිහ ඒ
සර්ධනඹ අද ශඟහ කයශතන  නශඵන ඵ අඳ පිළිතත යුතු
 නශඵනහ. ශ) වහ භහ දිරන ශවොභ උදහවයණඹ ශභඹයි. අඳ
ත)ඵද ප්රශධවල නිශඹෝජනඹ කයන භන්තත්රීරු. අශප් ශදභේපිඹන්ත
අඳත් එක්ක ිරඹන රුධිඹට ඒ අඹ ඳහල් ඹන කහරශේ අශප් යශට්
ඳහල්ර  නබුණු ඳවසුක) ශභොනහද, අද අශප් යශට් ෆභ
ඳහරකභ  නශඵන ඳවසුක) ශභොනහද ිරඹරහ සන්තදනඹ කය
ඵළලුහභ ශප්නහ ශ) දලක වතය ඳව තුශ අශප් යශට් අධයහඳනඹ
ශබෞ නක ලශඹන්ත දියුණුක් රඵහ  නශඵන ඵ. අඳ ඒ ඵ
නිවතභහනී පිළිතත යුතු  නශඵනහ. ඒ කහයණඹ නිවතභහනී
පිළිතත යුතු වුණත්, එයින්ත ිරඹළශන්තශන්ත නළවළ ඳහල් වහ රඵහ
දිඹ යුතු ශබෞ නක සර්ධනඹ අහනයි ිරඹරහ.
ඳහල් ශබෞ නක ලශඹන්ත තත් සර්ධනඹ කශ යුතුයි;
දියුණු කශ යුතුයි. ඒ හශේභ, ඳහල් රඵහශතන  නශඵන ඒ
ශබෞ නක සර්ධනඹට හශප්ක් අධයහඳනඹ තුශ අඳ
ගුණහත්භක දියුණුකුත් රඵහ ශතන  නශඵනහද ිරඹන එක
පිළිඵ අද අඳ සඹස රුශේචනඹක ශඹදිඹ යුතුයි. එයින්ත
ිරඹළශන්තනත් නළවළ අශප් යශට් අධයහඳනඹ අඩු දියුණුක් රඵහ
ශතන  නශඵනහඹ ිරඹරහ. ශරෝකශේ යටල් භඟ සන්තදනඹ
කශහභ අශප් යට අධයහඳනශේ ඉතහභ ශවො ඉරක්ක ශඟහ කය
ශතන  නශඵන යටක් ිරඹරහ අද අඳට තුටු රුඹ වළිරයි. ඒ හශේභ
අශප් යශට් හශේ කළඳවීභිරන්ත යුතු, අසක කටයුතු කයන ගුරු
ඳයපුයක් තත් යටක සිටීදළයි ිරඹන කහයණඹත් අඳ රකහ ඵළලිඹ
යුතු ශනහ. ඒ ගුරුරුන්තශේ කළඳවීභ තුළින්ත තභයි අඳ
අධයහඳනශේ ශ) දියුණු ශඟහ කය ශතන  නශඵන්තශන්ත ිරඹන
එකත් නිවතභහනී අඳ පිළිතත යුතු  නශඵනහ. ඒ කරුණු
පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු කයන තභන්ත ශභතළනින්ත ඉදිරිඹට ශ)
අධයහඳනඹ දියුණු ිරීමභ වහ -රුශලේශඹන්තභ ගුණහත්භක
ලශඹන්ත- ළඩි අධහනඹක් ශඹොමු ිරීමභ අඳ සිඹලු ශදනහශේ
තකීභ, යුතුකභ ඵ අඳ භතක තඵහ තත යුතු  නශඵනහ. ශ)ක
රුරුධවධ ඳහර්ලසශඹනුත් සිදු රුඹ යුතුයි.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ රැසවී)
ඳළළත්ශන ෆභ දිනකභ උශධව තරු භන්තත්රීතුභන්තරහ ශ) බහශේ
ප්රලසන අවන යකහයඹ අඳ දිරනහ. අවල් ඳහශල් ළසිිරළි
ඳවසුක) ශකොශවොභද, අවල් ඳහශල් ජර ඳවසුකභ  නශඵනහද,
අවල් ඳහශල් රුදුලිඹ  නශඵනහද, අවල් ඳහශල් රුදයහතහයඹ
 නශඵනහද ළනි ප්රලසන තභයි රුරුධවධ ඳහර්ලසශඹනුත් භතු න්තශන්ත.
යණ්ඩු ඳක්ශේ අධයහඳන අභහතයයඹහ ඒ වහ පිළිතුරු රඵහ
දිඹ යුතුයි. එභ නිහ අද ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුත් හුශදක්භ
අධයහඳනශේ ශබෞ නක සර්ධනඹ පිළිඵ ඳභණක් කථහ කයන
සථහනඹක් ඵට ඳත් ශරහ  නශඵනහ.
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තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ර්තභහනශේ අශප් යශට්
රුශලේශඹන්තභ කථහ ඵවට රක් ශන භහතෘකහක් තභයි ගුරු
ශක්න්තද්රීඹ අධයහඳනඹ සිසු ශක්න්තද්රීඹ අධයහඳනඹ ඵට ඳරිර්තනඹ
රුඹ යුතුඹ ිරඹන කහයණඹ. ගුරුයඹහ උතන්තනහ. ඔහු ිරුල්රහ
අලය කයන කරුණු ිරඹනහ; ලිිතත රඵහ ශදනහ. ශ)ක
තභයි අශප් යශට් අධයහඳන රිඹහලිශේ අන්තශේ සිට සිදු වුණු
කහර්ඹ බහයඹ. ශභඹ රුශලේශඹන්තභ ශිය ශක්න්තද්රීඹ අධයහඳනඹ
ඵට ඳරිර්තනඹ රුඹ යුතුයි. ඒ වහත් අශප් යශට් රුලහර කහර්ඹ
බහයඹක් ඉටු කය  නශඵනහ.
රුශලේශඹන්තභ ශ) සකල්ඳ ශදක දිවහ ඵරන ශකොට ගුරු
ශක්න්තද්රීඹ අධයහඳනඹ තුශ ඳන්ත න කහභයශේ ළකළසභත්, ඒ
හශේභ ශිය ශක්න්තද්රීඹ අධයහඳනඹ තුශ ඳන්ත න කහභයඹක
ළකළසභත් තභ ශනස වීභකට රක් ශරහ ශනොභළ න ඵ අපි
නිවතභහනී පිළිතත යුතුයි. ඳන්ත න කහභයඹක කළු රෆල්ර
 නශඵනහ, ඉදිරිශඹන්ත ශ)ඹ  නශඵනහ, පුටු  නශඵනහ,
ගුරුයඹහ ඉන්තනහ. ඒ තුළින්ත තභයි ගුරු ශක්න්තද්රීඹ අධයහඳනඹ
ඳන්ත න කහභයඹ තුශ යය)බ ශන්තශන්ත. නමුත්, ශිය ශක්න්තද්රීඹ
අධයහඳනශේ ළකළසභ එඹ ශනොශයි. අපි සිසු ශක්න්තද්රීඹ
අධයහඳනඹ වහ ගුරු ශක්න්තද්රීඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ කථහ කශත්,
තභත් ඳන්ත න කහභයශේ ළකළසභත් එභ සකල්ඳඹට තළරශඳන
ඳරිදි ශනස කයරහ නළවළ.
ඒ හශේභ අධයහඳන අභහතයහසලශේ ඉවශ සිට ඳන්ත න කහභයඹ
දක්හභ, රුදුවල්ඳ නයඹහ දක්හභ -භභ උඳශධවලක කහයක
බහශේදීත් ිරඹන එකක් තභයි- අපි ඳරිඳහරනභඹ කටයුතු වහ
තභයි ළඩි ප්රමුඛ්තහක් රඵහ දීරහ  නශඵන්තශන්ත. ශකොට්ඨහ
භට්ටමින්ත රුදුවල්ඳ න රැසවී) ඳත්නහ, කරහඳ භට්ටමින්ත
රුදුවල්ඳ න රැසවී) ඳත්නහ. අධයහඳන අභහතයහසලශඹන්ත
චක්රශල්ඛ් නිකුත් කයනහ. ඒ ෆභ චක්රශල්ඛ්ඹකභ, ෆභ
උඳශදකභ සිඹඹට 99ක්භ  නශඵන්තශන්ත ඳරිඳහරනභඹ කරුණු,
ශමුන්ත ිතුශත් ිරීමභ පිළිඵ කරුණු, ඳහල් ශඳොත් පිළිඵ
කරුණු, ඒ හශේභ ගුරු ශතොයතුරු. නමුත්, අද අධයහඳන සර්ධන
රිඹහලිඹ අධයහඳන අභහතයහසලශේ සිට ඳහර දක්හ ශනභ
ඒකකඹක් රුධිඹට ශතන ඹෆශ) ළඩ පිළිශශක කහශරෝචිත
අලයතහ ශ) යශට් අධයහඳන ක්රභඹ වමුශේ  නශඵන ඵ අපි
පිළිතත යුතු  නශඵනහ. අද රුදුවල්ඳ නයශඹකුට අධයහඳන
රිඹහලිඹ )ඵන්තධශඹන්ත කටයුතු කයන්තන ශරහක් නළවළ.
ඳන්ත න කහභයඹ තුශ ගුරුරුන්තශේ ඉතළන්තවී) රිඹහලිඹ පිළිඵ
ව නිඹමිත හයශේ හය ටවන්ත, කහර ටවන්ත පිළිඵ
අධහනඹ ශඹොමු ිරීමභට ඳහරක රුදුවල්ඳ නයශඹකුට අද
තභන්තශේ මුළු කහරශඹන්ත සිඹඹට එකක්, ශදකක්ත් ළඹ කයන්තන
පුළුන්තකභ රළශඵන්තශන්ත නළවළ. ඒ අඹශේ සිඹලුභ කහරඹ ළඹ
කයන්තශන්ත ඳරිඳහරනභඹ කටයුතු වහයි. එභ නිහ ඳරිඳහරනභඹ
ලශඹන්ත අද අධයහඳන අභහතයහසලශේ සර්ධනභඹ අසලඹක්
 නබුණත්, ඳශහත් කහර්ඹහරර  නබුණත්, කරහඳ කහර්ඹහරර
 නබුණත්, ඒක ඳවශට තරහ ඹෆශ) රිඹහලිඹ පිළිඵ අඳට
ශභොනභ යකහයඹිරන්තත් ෆහීභකට ඳත් ශන්තන පුළුන්තකභක්
නළවළ.
රුශලේශඹන්තභ අපි ඹ) ිරසි ප්රශධවලඹක අධයහඳනඹ පිළිඵ
මීක්ණඹක් කයනු රළබුහ. හක්යතහ පිළිඵ අද අශප් යශට්
ඉවශ තත්ත්ඹක්  නශඵනහ. අපි ඒක නිවතභහනී පිළිතත යුතුයි.
නමුත්, ඳන්ත න භට්ටමින්ත  නශඵන නිපුණතහන්ත තත්තහභ, ඒ
)ඵන්තධ  නශඵන හක්යතහ පිළිඵ තත්තහභ ශකොශවත්භ
අඳට ෆහීභකට ඳත් ශන්තන පුළුන්තකභක් නළවළ. ඒකට ශවේතු න
කරුණු කහයණහ තණනහක්  නශඵනහ. රුශලේශඹන්තභ තුශන්ත
ඳන්ත නඹ, වතශර් ඳන්ත නඹ, ඳශවේ ඳන්ත නඹ, ඒ ඳන්ත න අනු
හක්යතහ තත්තහභ තුන ව වතය ඳන්ත නරට ඩහ ඳශවේ
ඳන්ත නශේ හක්යතහ තයභක් ඳවශ භට්ටභක ඳ නනහ. ඒකට
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ශවේතු ශභොකක්ද? තුශන්ත ඳන්ත නඹට ඩහ වතශර් ඳන්ත නශේ ව
ඳශවේ ඳන්ත නශේ දරුහට ඳව ය ශියත් රුබහතඹ ඳදන) කය
ශතන කරුණු ඉදිරිඳත් කයනහ මික, ඒ පිළිඵ ඉතළන්තවී)
කයනහ මික ඳශවේ ඳන්ත නශේදී අලය කයන කුරතහන්ත,
නිපුණතහන්ත පිළිඵ ළඩි අධහනඹක් ඳන්ත න කහභයඹ තුශදී
සිධවධ කයන්තශන්ත නළවළ. රුශලේශඹන්තභ අශප් යශට් ප්රහථමික
අධයහඳනශේ ි න වුණු ප්රහථමික අධයහඳන ප්ර නසසකයණ ළඩ
පිළිශශත් භඟ දරුහ ඳහරට, ඳන්ත නඹට බහය තන්තන ශකොට ඒ
දරුහ පිළිඵ ගුරුයඹහ නිසි අශඵෝධඹක් රඵහ තත්තහ. ඒ
අඹශේ කුරතහන්ත, ලහීමරික තත්ත්ඹන්ත, ඳවුල් ඳසු බි) පිළිඵ
අශඵෝධඹක් රඵහ තත්තහ. ට ඳසශේ තභයි ඒ ගුරුයඹහ මුළු
ඳන්ත නඹභ බහය ශතන කටයුතු කශශේ. එතශකොට ඒ ගුරුයඹහභ
තභයි දරුන්තශතන්ත ශතොයතුරු රඵහ තන්තශන්ත. එතශකොට ඳහරට
ිතුළු න දරුන්තශතන්ත ශකොඳභණ දරුන්ත සඛ්යහකට ලහීමරික
ප්රලසන  නශඵනහද, ශෞඛ්ය ප්රලසන  නශඵනහද, ඒ අඹශේ
කුරතහන්ත ශභොනහද, ඒ අඹශේ ශදභේපිඹන්තශේ ඳසු බි)
ශභොනහද ිරඹන එක පිළිඵ ඒ ගුරුයඹහභ ඵරරහ ඒ
ගුරුයඹහභ න්න්තදු න්යණ තන්තනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ අන්තශේදී ක්රභඹක්
 නබුණහ, රුශලේශඹන්තභ ඳන්ත නරට භත් ිරීමශ), අභත් ිරීමශ)
ළඩ පිළිශශර )ඵන්තධ. ඒ කහරශේ තුශන්ත ඳන්ත නශේ ඉන්ත
වතය ඳන්ත නඹට දළ)ශ) ඒ භට්ටභට ශඟහ ශරහ  නශඵනහ න)
ඳභණයි. ඒ හශේභ ට ඩහ දක් ශභයින්ත ඉන්තනහ න) තුශන්ත
ඳන්ත නශඹන්ත වතශර් ඳන්ත නඹට දහන්තශන්ත නළතු ඳශවේ ඳන්ත නඹට
දළ)භහ. නමුත් භශනෝ රුදයහත්භක ඵරරහ ශ) ක්රභඹ අද ශනස
කයරහ  නශඵනහ. ශනස කයරහ  නබුණත් තුශන්ත ඳන්ත නශේදී
දරුශකු රඵහ තත යුතු හධන භට්ට) පිළිඵ තභත් ඒ
ක්රභශේදඹන්ත ඳන්ත න කහභයඹ තුශ ගුරුයඹහ රිඹහත්භක කයනහ.
ගුරුයඹහ ඒ ක්රභශේදඹ රිඹහත්භක කශත් අද රුදුවල්ඳ නයඹහත්,
ශකොට්ඨහ කහර්ඹහරශඹන්තත්, රුඹ අධයක්රුන්තත්, ගුරු
උඳශධවලකරුන්තත් ශ)හ පිළිඵ ඳසු රුඳය) කයරහ, ඒහ
පිළිඵ ළඩි දුය අලය කටයුතු සිදු කයන්තශන්ත නළවළ. එභ නිහ
අපි රුශලේශඹන්තභ ප්රභහණහත්භක ලශඹන්ත අධයහඳනඹ පිළිඵ
කථහ කයනහ හශේභ ශ) රඵහ ශතන  නශඵන ජඹග්රවණ අපි ත
තත් ලක් නභත් ිරීමභ වහ ගුණහත්භක අධයහඳන සර්ධන
රිඹහලිඹක්ද අනිහර්ඹශඹන්තභ  නබිඹ යුතු ඵළරුන්ත ඒ වහ
අභහතයහසලශේ ඉන්ත ඳහර දක්හභ ව ළඩ පිළිශශක් රිඹහත්භක
ිරීමශ) අලයතහ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු කයමින්ත භභ නිවඬ
ශනහ. සතු නයි.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Ord, Order, please! The Sitting is suspended till 1.00
p.m.
රැවහවීම ඊ
අනුකූල තළලකළලිකල අ කහිටුලන දින්,
අ.භළ.1.00 නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ (ගරු චන්දිම වීරක්නකොඩි
මශතළ)නප වභළඳති කලනයන් නෆලත ඳල කලන දී.
அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 ற ம இமடறரத்ப்தட்டு
லண்டுந் தரடங்கறற்ர. தறறச் ெதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு
ெந்ற வீக்தகரடி] மனம கறத்ரர்கள்.
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed,
MR.
DEPUTY
SPEAKER
[THE
HON.
CHANDIMA
WEERAKKODY] in the Chair.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
තරු සුනිල් වඳුන්තශනත් න භවතහ, ගුණයත්න වීයශකෝන්ත
භවතහ, රිහඩ් ඵදියුදීන්ත භවතහ. කථිකඹන්ත පිළිඵ ප්රලසනඹක් ි න වී
 නශඵනහ. තරු සුනිල් වඳුන්තශනත් න භවතහ ඳළමිශණනහ.
ඔඵතුභහ කථහ කයන්තන.
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ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ශ)ක ඵයඳතශ තභයි. ඔඵතුභන්තරහට යරයි.

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
තරු බහඳ නතුභනි, අධයහඳන ළඹ ශීර්ඹන්තට අදහශ උශධව
රුශේ තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභහශේ කථහ ශේරහශේ වදිසි
කහයණඹක් වළටිඹට භහ භතු කයන්තන වළදුශේ ශ) කහයණඹයි. ඒ
වහ කහරඹ රඵහ ශනොදීභ නිහ ඒ ප්රලසනඹ භතු ිරීමභට
ශනොරළබීභ අහනහන්තත තත්ත්ඹක්. තරු නිශඹෝජය
ිභ නතුභනි, ඔඵතුභහ කථහ කශ ශරහශේදී භභ ීම න ප්රලසනඹක් භතු
කය ශවෝ කථහ කයන්තන ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් අද දශේ
අධයහඳනඹට අදහශ කහයණඹක් තළනයි. නහටය වහ යසත කරහත්,
නළටු) රුඹඹත් වහ ශභය උස ශඳශ රුබහතඹට ශඳනී සිටින
කුරුණෆතර දිසත්රික්කශේ ශභයින්තට ප්රහශඹෝගික ඳීමක්ණ
ඳළළත්වීභ යය)බ කය  නබුණහ. තරු බහඳ නතුභනි, ශ) ඳීමක්ණ
උශධව 9.00ට ඳටන්ත තන්තනහ. ශ) රුඹඹන්ත ශදකභ -නහටය වහ යසත
කරහත්, නළටු) රුඹඹත්- ඉශතන තන්තන ශභයි ඉන්තනහ. නළටු)
රුඹශේ ප්රහශඹෝගික ඳීමක්ණ වහ උශධව 9.00ට ශ්රීභත් ශජෝන්ත
ශකොතරහර රුදයහරඹට කළරහ  නශඵනහ. නහටය වහ යසත
කරහ රුඹශේ ප්රහශඹෝගික ඳීමක්ණ වහ ඒ ශේරහශේභ
තළට්ටුහන ප්රහථමික රුදයහරඹට කළහ  නශඵනහ. එක ශභඹහ ඒ
ශදකටභ එකභ ශේරහශේ ඹන්තශන්ත ශකොශවොභද ිරඹරහ දළන්ත
ිරඹන්තන ඵරන්තන.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
තරු බහඳ නතුභනි, තරු භන්තත්රීතුභහශේ අයඹ ිතු භභ ඒ
ප්රලසනඹට උත්තය ශදන්තන කහරඹ රඵහ තන්තනහ. තරු භන්තත්රීතුභනි,
ශභභ තත්ත්ඹ වරිඹට ඳීමක්හ කය ඵරන්තන ඕනෆ. ඒ දරුන්තට
අහධහයණඹක් ශරහ  නශඵනහ න) හධහයණඹක් ඉසට කයනහ.
ශභොකද, ශ)ක practical test එකක්. තරු භන්තත්රීතුභනි, ප්රහශඹෝගික
ඳීමක්ණඹක් නිහ ඒ අඹට යදක් ශරහ  නශඵනහ න) ඒක
නිළයදි කය වහභ ඒ අඹට ඒ අසථහ වදරහ ශදන්තන භභ
ශඳොශයොන්තදු ශනහ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඔඵතුභහශතන්ත ශරහ ඉල්රහ කෆ තළහුශේ ශ)ක කය ශදන්තන
තභයි.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
අශන්ත භහ න්තන, වළශභෝභ කෆ තවන ශකොට ඵළවළ ශන්ත.
ඔඵතුභහට ශන දහ භහ ශරහ ශදනහ, භශේ ශරහශන්ත වරි.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ
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(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
තරු භන්තත්රීතුභහ, භහ ශන්තන. ශභළනි ප්රහශඹෝගික ප්රලසන
 නශඵනහ න) අඳ ඒහ ශොඹහ ඵරහ, කථහඵව කයරහ රුහ
තනිමු.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
තරු නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, ශභභ කහයණඹට ඔඵතුභහ
භළදිවත් න්තනටඹ ිරඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
භළදිවත් ශනහ. ශඵොශවොභ සතු නයි. [ඵහධහ ිරීමභක්

ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
තරු භන්තත්රීතුභහ භට අය ශදන්තන. ශඳොඩි ප්රලසනඹක්.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
අය රළශඵනහ.

ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
තරු බහඳ නතුභනි, ීම න ප්රලසනඹක්. භභ අද උශධව ප්රලසනඹක්
ිහුහ. භශේ ප්රලසනඹට උත්තයඹ ිරශඹේශේ නළවළ, ඒක භට රඵහ
ශදනහඹ ිරේහ. ඒක තභ භට රඵහ දී නළවළ.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ඒක ීම න ප්රලසනඹක් ශනොශයි. You can raise it at the Party
Leaders’ Meeting.

තරු සුනිල් වඳුන්තශනත් න භන්තත්රීතුභහ කථහ කයන්තන.

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
රුශලේශඹන්ත භභ තරු නිශඹෝජය අභහතයතුභහශතන්ත දළන්තත්
ඉල්රනහ - භභ තරු අධයහඳන අභහතයතුභහශේත් අධහනඹට
ශභඹ ශඹොමු කශහ. ඔඵතුභහත් ඒක පිළිතන්තනහ ි න ශන්තශභයින්තශේ අනහතතඹ ශභශවභ රුනහල කයන්තනට එඳහඹ ිරඹහ.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ඵයඳතශ චන ඳහරුච්චි කයන්තනට එඳහ අනහතතඹ රුනහල
කයනහඹ ිරඹහ.

ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

We are here from 9.30 in the morning.
වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)
(The Chairman)

That will be looked into by the Party Leaders if you
raise it there.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
තරු බහඳ නතුභනි, අධයහඳන ළඹ ශීර්ඹන්තට අදහශ ශභභ
කහයක බහ අසථහ රුහදශේදී
අඳට යණ්ඩු ඳක්ශඹන්ත
ශභශවභ කථහක් ිශවනහ. රුශලේශඹන්ත ශ) යහඳහයඹ ඹයි
ිරඹහ තන්තනහ ඳක් නිශඹෝජනඹ කයන, ප්රත නශීලි අදවස
දයනහඹ ිරඹන ශ්රී රසකහ නිදවස ඳක්ශේ අඹත් ිතුශත්
ඉන්තන ශ) යණ්ඩුශේ එළනි භත දයන්තනන්ත, තරු ිභ නතුභන්තරහ
ිරඹනහ, නිදවස අධයහඳනඹ ශධවලඳහරන ටන්ත ඳහඨඹක් ඵට
ඳත් කය තන්තන එඳහඹ ිරඹහ. තරු නහභල් භන්තත්රීතුභහශේත්, තරු
රක්සභන්ත ඹහඳහ ිභ නතුභහශේත් අධහනඹට භහ ශභභ කහයණඹ
ශඹොමු කයනහ. නිදවස අධයහඳන ඳනත පිළිඵ රුහදඹ ිරඹන්තන.
එදහ සී. ඩුලි. ඩුලිේ. කන්තනන්තතය ිභ නතුභහ නිදවස අධයහඳන
ඳනත පිළිඵ රුහදශේදී වන්ත කශ කරුණු අනු ඉතහ
ඳළවළදිලි නිදවස අධයහඳනඹ ිරඹන්තශන්ත ශධවලඳහරන අයතරඹක
ප්ර නපරඹක්. ඒක ශධවලඳහරන අයතරඹක්, ශන ශභොකක්ත්
ශනොශයි. අශප් යශට් භධය භවහ රුදයහරර සබහහ
අධයහඳනශඹන්ත නිදවස අධයහඳනශඹන්ත අකුයක් අඳ ඉශතන තත්තහ
න) ඒක ශධවලඳහරන අයතරශේ ප්ර නපරඹක් වළය ශන
ශභොකක්ත් ශනොශයි. ඒක ට ඩහ වෆල්ලු කයන්තනට ඵළවළ. ඒක
ශධවලඳහරන අයතරඹක් තභයි. ඒක ශධවලඳහරන යහඳහයඹක් තභයි.

ශ) යශට් ජනතහ නිදවස අධයහඳනඹ භුක් න රුඳිනහ න), අද
ශභොනයහතර දිසත්රික්කශේ අශප් තරු රුජිතමුණි ද ශොයිහ
භළ නතුභහ නිශඹෝජය අභහතයයශඹක් ශරහ ඉන්තනහ න), තරු
ඵන්තදුර ගුණර්ධන භළ නතුභහ අභහතයයශඹක් ශරහ ඉන්තනහ
න) ඒ නිදවස අධයහඳන අයතරඹ නිහයි. ඒ අයතරඹ ශධවලඳහරන
අයතරඹක් තභයි. ඉතහ ඳළවළදිලි භභ ඒක අධහයණඹ කයන්තනට
ඕනෆ. නිදවස අධයහඳනඹ ශධවලඳහරන අයතරඹක්, ශධවලඳහරන
යහඳහයඹක
ප්ර නපරඹක්.
සි.ඩුලිේ.ඩුලිේ.
කන්තනන්තතය
හර්තහශේ වන්ත කයනහ, සශධවල අධයහඳනඹ වහ කයන රද
අප්ර නවත වධර්ඹශේ, කළඳ ිරීමශ), ශධවලඳහරන යහඳහයශේ
ප්ර නපරඹක් වළටිඹට තභයි නිදවස අධයහඳන ඳනත් ශකටු)ඳත
)භත වුශණ් ිරඹහ. එභ නිහ නිදවස අධයහඳනඹ ිරඹන චනශේ
ශධවලඳහරන අර්ථඹක්  නශඵනහ. එඹ ශධවලඳහරන අයතරඹක
ප්ර නපරඹක් තභයි. [ඵහධහ ිරීමභක් ඔඵතුභහ ශරහක් අයශතන
කථහ කයන්තන.
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ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
එශවභ තභයි අඳ වළභ දහභ එන්තශන්ත.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
තරු බහඳ නතුභනි. ශභය ළඹ ශීර් ඹටශත්ත්, අඹ ළඹ
කථහශේත්, ඉතහ රුශලේ ළදතත්කභක්  නබුණහ, අධයහඳනඹ පිළිඵ
අර්ථ කථනඹට, අධයහඳනඹට ශන්ත කයන මුදල් පිළිඵ.
අධයහඳනඹට ශන්ත කයන මුදල් පිළිඵ අඹ ළඹ කථහශේ තරු
මුදල් අභහතයතුභහ වළටිඹට තරු ජනහධිඳ නතුභහ වන්ත කයන්තශන්ත
ශභශවභයි:
" ශ) අතය අශප් යශට් ිතළ) ශදභහපිඹන්ත රුශධවල රුලසරුදයහරරට ද,
ජහතයන්තතය ඳහල්රට ද, උස අධයහඳන යඹතනරට ද,
ඳහල්ලින්ත ඳරිඵහහිය ඳන්ත න වහ ද සිඹ දරුන්ත ශනුශන්ත යජඹ වහ
භහනභ මුදරක් රුඹද) කයනහ. ශ) අනු අශප් යට අධයහඳනඹ
ශනුශන්ත රුපිඹල් බිලිඹන 306ක් ඳභණ ශ) ර්ශේ රුඹද)
කයනහ. එඹ ජහ නක යදහඹශභන්ත සිඹඹට 4.1ක් ශනහ."

එතශකොට ප්රලසනඹ  නශඵන්තශන්ත ශ)කයි.
යර්ථික රුදයහ පිළිඵ උඳකහයක ඳන්ත න, ශධවලන ඳළළත්ව
භශේ උතත් මිර ඵන්තදුර ගුණර්ධන අභහතයතුභහ ජහ නක යදහඹභ
වදන වළටි ශනොදන්තනහ ිරඹරහ භභ රුලසහ කයන්තශන්ත නළවළ.
අධයහඳනඹට ශන්ත කයන මුදර ජහ නක යදහඹශභන්ත සිඹඹට 4.1ක්
ිරඹරහ එතුභහ ිරඹන්තශන්ත භව ඵළසකු හර්තහශේ ජහ නක යදහඹභ
අර්ථ කථනඹ කයන යකහයඹ ශනොදළන ශනොශයි.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

ශභොකද, එතුභහත් භව ඵළසකු හර්තහලින්ත ජහ නක යදහඹභ, දශ
ශධවශීඹ යදහඹභ, ජහ නක නිසඳහදනඹ, දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනඹ යදිඹ
ශභයින්තට උතන්තරහ  නශඵන ශකශනක්. ජහ නක යදහඹභ පිළිඵ
රුශලේ ප්රහගුණයඹක්  නශඵන අභහතයයශඹක් තභයි අශප් උතත්
මිර ඵන්තදුර ගුණර්ධන අභහතයතුභහ. ඉ නන්ත, එතුභහ ශ)ක
ශනොදළන ජනහධිඳ නතුභහශේ කථහට ිතුළු කශහ ිරඹරහ භභ
රුලසහ කයන්තශන්ත නළවළ. ශදභේපිඹන්ත දරුන්තට ටියුන්ත
ඳන්ත නරට කයන රුඹදභත්, ජහතයන්තතය ඳහල්රට කයන
රුඹදභත් ිරඹන ඔක්ශකෝභ එකතු කයරහ, ජහ නක යදහඹශභන්ත රුඹදශභන්ත ශනොශයි- සිඹඹට 4.1ක් අපි රුඹද) කයනහ ිරඹරහ
අර්ථ නිරූඳණඹක් වදන්තශන්ත ියි ිරඹන ප්රලසනඹ භතු ශනහ.
ශභශතක් ඉ නවහශේ ශභොනභ අඹ ළඹ කථහකදීත් යජශේ
රුඹද), බහණ්ඩහතහයශේ රුඹද), මුදල් අභහතයහසලශඹන්ත කයන
රුඹද), ඒකහඵධවධ අයමුදශරන්ත කයන රුඹද) වළටිඹට අර්ථ
දළක්වහ මික, අධයහඳනඹට යජශේ රුඹදශභන්ත ප්ර නලතඹක්
ශඳන්තනුහ මික ජහ නක යදහඹශභන්ත සිඹඹට 4.1ක් ිරඹන අපරු
එකක් ශඳන්තනුශේ නළවළ. ඒක දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශඹන්ත ිරඹරහ
ිරේහ න) අපි රුලසහ කයනහ. එශවභ ිරේහ න) වරි. ශභොකද,
දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශඹන්ත සිඹඹට 6ක් ශන්ත කයන්තන ිරඹන
රුහදඹක්, සහදඹක්, හකච්ඡහක් යශට්  නබුණහ. වළඵළයි 'ජහ නක
යදහඹශභන්ත' ිරඹරහ චනඹක් ඳහරුච්චි කයරහ රුඹද) කයන අය
ඔක්ශකෝභ ටික ඒකට ිතුළු කශශේ ශභොන අර්ථශඹන්තද ිරඹන එක
අපි දළන තන්තන කළභළ නයි. ඒක උප්ඳයළට්ටිඹක්; ශකොශඹ වරහ
තළහිල්රක්. ශභොකද, ශ)ක දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශඹන්ත ිරඹරහ
දළ)භහ න) ප්ර නලතඹ ශනස ශනහ. ජහ නක යදහඹශභන්ත ිරඹරහ
දභන්තශන්ත ශනත් ළඩකටයි. ඒ, සිඹඹට වඹට ිරට්ටු අතඹක්
ිරඹරහ ශඳන්තනහතන්තනයි.

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ශඵොශවොභ සතු නයි. එශවභ එන්තන.

නමුත් ිත්තභ ශධව ශභොකක්ද තරු බහඳ නතුභනි? අධයහඳන
අභහතයහසලශේ අධීක්ණ භන්තත්රී ශභොවහන්ත රහල් ශග්රේරු

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
භන්තත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ අය භතු කශ ළදතත් ප්රලසනඹට පිළිතුයක්
ශදන්තන භට ශරහ ශදන්තන.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඒක ිරඹන්තන.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
තරු භන්තත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ිරේහ හශේ තළටලු 15ක් රුතය
හර්තහ වී  නශඵනහ. ඒ තළටලු රුන්තන ඒ ශභයින්තට අසථහ
ශදන්තන රුබහත ශකොභහරිසතුභහ න්යණඹ කය  නශඵනහ.
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)
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භළ නතුභහශේ ශඳෞධවතලික උඳකහයක රුදයහරරට ශදභේපිඹන්ත
දයන රුඹදභයි, අශප් බහණ්ඩහතහයඹ දයන රුඹදභයි ශදක එකතු කය
අධයහඳනඹට දයන රුඹද) ශභඳභණයි ිරඹරහ ිරේශොත් එශවභ
ඒක ළරැදියි. එශවභ න) ඕකට අශප් යට ණඹ ශතන ඒහත්
එකතු කයන්තන පුළුන්ත ශන්ත. අශප් යට ණඹ ශතන ප්රභහණඹත්
එකතු කයරහ, ණඹ ශතවී)ද ිතුළු අධයහඳනඹට කයන රුඹද)
ිරඹරහ ණඹ ශතවී)ලින්ත ශකොටකුත් දභන්තන පුළුන්ත. එතශකොට
න) ශ) ප්රභහණඹ ශතොඩක් ශරොකු ශනහ. ඕනෆ න) තත්
දභන්තන පුළුන්ත. රුදුලිඵර භණ්ඩරශේ ඳහඩු ශේ ිරේ රුධිඹට
රුපිඹල් බිලිඹන 150යි. ශතල් සසථහශේ ඳහඩු රුපිඹල් බිලිඹන
94යි. 'ඒහද ිතුළු' ිරඹරහ දභන්තන පුළුන්ත. ශභොකද, අධයහඳන
කටයුතු කයන්තන කුප්පි රහ)පු ඳත්තු කය තන්තන ශතල්රට
රුඹදභක් ඹනහ ශන්ත. ශ) අර්ථ කථනඹ අනු එශවභ තභයි අඳට
ශඳශනන්තශන්ත. කවුරු වරි ශභශඹකු කුප්පි රහ)පු එළිශඹන්ත ඉශතන
තත්ශතොත් එශවභ, ඒ ශභඹහ අධයහඳනඹ ශනුශන්ත භමිශතල්
ඳහරුච්චි කය  නශඵනහ. එතශකොට ශතල් සසථහශේ රුඹද)ලිනුත්
ශකොටක් අධයහඳනඹට තන්තන පුළුන්ත.
තරු බහඳ නතුභනි, ළඹ ශීර් )ඵන්තධශඹන්ත අඳට දී  නශඵන
2න ශළුශ), අධයහඳන ශකොටශේ අපරු අර්ථ දළක්වී)
 නශඵනහ. උස වහ තෘ නයික අධයහඳනඹට කයන රුඹද) එහි
 නශඵනහ. ඒ ඹටශත් එක එක අභහතයහසලරට අදහශ රුඹද)
 නශඵනහ. අභහතයහසලර 'අධයහඳන' ිරඹන චනඹ තෆරුරහ
 නශඵනහ න) ඒකත් ශ)කට එකතු කයශතන  නශඵනහ. ඒ
හශේභ ඒ ඹටශත් අධිකයණශේ ශ්රී රසකහ රුනිසුරුන්තශේ
යඹතනශේ අධයහඳනඹට ශන්ත කයන ප්රභහණඹ වළටිඹට රුපිඹල්
මිලිඹන 24ක්  නශඵනහ. 2013 ිසතශ)න්තතු රුපිඹල් මිලිඹන
24යි. ඒ ඔක්ශකෝභ එකතු කය රුපිඹල් මිලිඹන 6,968ක් ලශඹන්ත
උඳ එකතු දක්හ  නශඵනහ. ඒක එශවභ න), ශ්රී රසකහ
රුනිසුරුන්තශේ යඹතනඹ, ICTAD යඹතනඹ, ජහ නක ශිල්ඳ
බහ යදි ලශඹන්ත එක එක අභහතයහසලලින්ත අධයහඳනඹට
කයන රුඹද) වළටිඹට ශ)හ අර්ථ කථනඹ කයනහ න)
ඔඵතුභන්තරහට භඟ වළරුණු එකක්  නශඵනහ.
ඒ ශභොකක්ද තරු බහඳ නතුභනි? ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ අපි කීඳ
ශදශනක් ශදභශ බහහ ඉශතන තන්තනහ. තරු ඳධවභසිරි භන්තත්රීතුභහ
ිතුළු අපි ිරහිඳ ශදශනක් කහයක බහ කහභයඹක ශදභශ බහහ
ඉශතන තන්තනහ. ශ) රුධිඹට එකතු කයනහ න) "ශ්රී රසකහ
ඳහර්ලිශ)න්තතු, භන්තත්රීරුන්තට ශදභශ බහහ ඉතළන්තවීභ වහ
රුඹදභ ශභඳභණයි" ිරඹරහත් අධයහඳන ිභ නතුභහට ඒකට
තණනක් එකතු කයතන්තන  නබුණහ. ඒකත් අධයහඳනඹ ශන්ත. ශ) අඳ
ිරඹන ඒහශේත් භවය රුට ඉශතනතන්තන ශදඹක්  නශඵනහ න)
ඒකත් අධයහඳනඹ තභයි. අශප් තරු පජය එල්රහර නහඹක
වහමුදුරුශෝ ඵණක් ශධවලනහ කශශොත් ඒකත් අධයහඳනඹට තන්තන
පුළුන්ත.
ධර්භ ලහරහක් වහ දයන රද රුඹද) අධයහඳනඹට දයන රද
රුඹද) ලශඹන්ත එකතු කයන්තන පුළුන්ත. ශ)ක වරි රුහිළුක්.
ශ)ක ිත්තටභ රුහිළුක්. හිනහ ශන්තනත් පුළුන්ත, අඬන්තනත්
පුළුන්ත රුහිළුක්. ශභොකද අඳට ශත්ශයන ශධව තභයි ඔඵතුභන්තරහ
ශභළනි අර්ථ කථනඹක් අධයහඳනඹට තන්තශන්ත ශන ශභොකක්ත්
නිහ ශනොශයි, අධයහඳනඹට රුඹද) ිරීමභ යජශේ ත කීභක්
නහ ශනුට, එඹ යජශේ සුඵහධන කටයුත්තක් නහ
ශනුට, යජශේ අසක එශක් ශේහක් නහ ශනුට, එඹ
ශදභේපිඹන්තශේ කහර්ඹඹක් ඵට ඳටන්තන -ඳයන්තනඔඵතුභන්තරහශේ උත්හවඹක්  නශඵන නිහයි. ශ) යශට්
අධයහඳනශේ රුඹදභ ශදභේපිඹන්තශේ කය භ නන්ත ඹන්තන තභයි ශ)
උත්හවඹ දයන්තශන්ත ිරඹන එක අපි ත කීශභන්ත ිරඹනහ. ඒශක්
ඳශමුළනි, ශදළනි පිඹය තභයි ශ) රිඹහත්භක ශන්තශන්ත. ඒහ
තභයි ඉ නවහශේ අධයහඳන ධර ඳත්රිකහ වළටිඹට නී නතත කශශේ.
ඒහ තභයි අධයහඳන ධර ඳත්රිකහ වළටිඹට ශතනහශේ.
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ඒහට රුරුධවධ කථහ කශ, ඒහට රුරුධවධ වඬ නළග, ඒහට
රුරුධවධ චනඹිරන්ත වරි දහඹක වුණු භන්තත්රීතුභන්තරහ තභයි අද ශ)
ශනත් යකහයශඹන්ත අධයහඳනඹ, ශඳෞධවතලික අධයහඳනඹ,
ජහතයන්තතය ඳහල් අධයහඳනඹ යදී ඒ ඔක්ශකෝටභ දයන රද
රුඹද) එකතු කයරහ අධයහඳනශේ රුඹද) වළටිඹට අර්ථ කථනඹ
කයන්තශන්ත. ඉතහභ කනතහටුදහඹක ශධව තභයි භවජන එක්ත්
ශඳයමුශණ් රිඹහකහරිකශඹක් වළටිඹට ඵන්තදුර ගුණර්ධන
අභහතයතුභහ ඉන්තන කහරශේ ජහතයන්තතය ඳහල් පිළිඵ දළක්ව
යකල්ඳඹ. ඒ භවහ දළළන්තත රුශයෝධඹ, එඹ යටට කයන වහනිඹ
පිළිඵ දළක්ව අදවස අද ශ) අර්ථ කථනශේ නිශඹෝජනඹ
ශන්තශන්ත ශකොතළනද ිරඹරහ භට ශත්ශයන්තශන්ත නළවළ.
තරු බහඳ නතුභනි, ශඟ ප්රලසනඹ ශභඹයි. ශ) අධයහඳනඹට
තමුන්තනහන්තශේරහ මලිකත්ඹ ශදනහ, ප්රමුඛ්සථහනඹ ශදනහ,
අසක එක ශදනහ යදී ලශඹන්ත ිරඹනහ. වළඵළයි ශභතළන
තළටලුක්  නශඵනහ. දළන්ත අධයහඳන අභහතයතුභහශේ උත්හවඹ
 නශඵන්තශන්තත් ප්රහථමික අධයහඳනඹ දියුණු කයන්තනයි; කඩහ ළටිරහ
 නශඵන අධයහඳනඹ දියුණු කයන්තනයි. පිරි ඳහල් ළඩටවන
ශතශනනහඹ ිරඹරහ ඔඵතුභහ අර්ථ කථනඹ කයන්තශන්තත් ශ)
මලික අධයහඳන ශකොට දියුණු කයන්තනයි.
වළඵළයි ප්රලසනඹ  නශඵන්තශන්ත ඔඵතුභන්තරහශේ රුඹද) ශන්ත
ිරීම)ර අධයහඳනඹ වහ යශඹෝජනඹ, භහන අධයහඳන
ඳවසුක) රඵහ දීභ, ප්රහථමික වහ ධවරුන්යික ඳහල් ශතොඩනළඟිලි
ළඩිදියුණු ිරීමභ, ඳන්ත න කහභය උඳකයණ දියුණු ිරීමභ ිරඹන
මලික ශකොටට 2011ට ඩහ ශ) අවුරුධවශධව මුදල් ප්ර නඳහදන
කප්ඳහදු කය  නබීභයි. ඔඵතුභහශේ නිරධහරි භවත්රු කවුරු වරි
ඉන්තනහ න) රුශලේශඹන්තභ ශ) ළඹ ශීර්ර 205 පිටු ශකශයහි
අධහනඹ ශඹොමු කයයි ිරඹරහ භහ රුලසහ කයනහ.
තරු අධයහඳන ිභ නතුභනි, ප්රහථමික අධයහඳනශේ මරධන
රුඹද) අඩු කයරහ  නශඵන්තශන්ත ියි ිරඹරහ ඔඵතුභහ ඳළවළදිලි
ිරීමභක් කයයි ිරඹරහ භහ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. රුශලේශඹන්ත භහ
ිරඹන්තන), ඒ අඩු ිරීමභ කයරහ  නශඵන්තශන්ත ශකොශවොභද ිරඹරහ.
යදර්ල ප්රහථමික ඳහල් යහඳෘ නඹ වහ දයන මරධන රුඹද)
මිලිඹන 30 සිට මිලිඹන 16ට අඩු කයරහ  නශඵනහ. පුසතකහර ලී
ඵඩු - ඳහල් වහ දයන මරධන රුඹද) මිලිඹන 8 සිට මිලිඹන 3ට
අඩු කයරහ  නශඵනහ. තෘව බහණ්ඩ - ඳහල් වහ දයන මරධන
රුඹද) මිලිඹන 5.5 සිට මිලිඹන 6 කය  නශඵනහ. චිර උඳකයණ
වහ දයන මරධන රුඹද) මිලිඹන 3 සිට මිලිඹන 2.9ට අඩු කය
 නශඵනහ. ශඳයදිත සගීත උඳකයණ වහ දයන මරධන රුඹද)
මිලිඹන 3.7 සිට මිලිඹන 3.6 දක්හ අඩු කය  නශඵනහ. ශභන්තන
ශ) යදී ලශඹන්ත අඩු ිරීමභ ශභොකක්ද? ශතොඩනළඟිලි ව
ඉදිිරීම)රට මිලිඹන 117ක් ගිඹ අවුරුධවශධව අඹ ළශඹන්ත
ප්ර නශලෝධනඹ කශහ. ඒක මිලිඹන 82ට අඩු කය  නශඵනහ.
ප්රහථමික ඳහල් යහඳෘ නඹ වහ දයන රද මරධන රුඹදභ මිලිඹන
30 සිට මිලිඹන 25 දක්හ අඩු කය  නශඵනහ. ශතෝයහ තත් ශඳෝක
ප්රහථමික ඳහල් සර්ධනඹ වහ දයන රද මරධන රුඹදභ
මිලිඹන 31 සිට මිලිඹන 7.5 දක්හ අඩු කය  නශඵනහ.
ඔඵතුභන්තරහශේ මලික අයමුණ -මලික ඉරක්කඹ-  නශඵන්තශන්ත
ප්රහථමික අධයහඳනඹ දියුණු ිරීමභ න), ප්රහථමික අධයහඳනඹ නඟහ
සිටුවීභ න), ශ) ප්රහථමික අධයහඳනඹ ශනුශන්ත කයන ශන්ත
ිරීම) ප්ර නලතහත්භකත්, මරයභඹ ටිනහකභ වළටිඹටත් ශ) තය)
රුලහර ප්රභහණඹිරන්ත අඩු ිරීමභට ඵරඳෆ ශවේතු ශභොකක්ද ිරඹරහ
අපි දළනතන්තන කළභළ නයි.
තරු බහඳ නතුභනි, ඒකට ඵරඳහන ශවේතු අපිට දළන තන්තන
අලයතහ  නශඵන්තශන්ත, ප්රහථමික ඳහල්ර අධයහඳනශේ ඵය
)පර්ණශඹන්තභ ශදභේපිඹන්ත භත ඳළටවීශ) යහඳහයඹක්
රිඹහත්භක ශමින්ත  නශඵන ඵ අද අඳට ශඳශනන නිහයි.
ඳහශල් )පර්ණ නඩත්තු කටයුතු, ඉදි ිරීම) කටයුතු, දරුහ
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු සුනිල් වඳුන්තශනත් න භවතහ

ඳහරට ිතුශත් ිරීමශ) ඉරහ සිඹලු කටයුතු -ඒ ඔක්ශකොභ- අද
ශදභේපිඹන්තශේ කය භ නන්ත ඹන තත්ත්ඹක්  නශඵනහ. ඒ නිහභ
තභයි ඔඵතුභන්තරහ ශ) ශදභේපිඹන්ත දයන රුඹදභත් අධයහඳනශේ
රුඹද) වළටිඹට එකතු කය  නශඵන්තශන්ත. දළන්ත යජශේ රුඹද)
ශනුට ශදභේපිඹන්ත දයන ශකොටත් අධයහඳනශේ රුඹදභ ඵට
ඳත් කය  නශඵන ශවේතුත්, ඒ හශේභ ශ) මුදල් ශන්ත ිරීම)ර
කය  නශඵන අඩු ිරීමභත් ඉතහ ඳළවළදිලි ප්රහථමික අධයහඳනඹ
යජශේ ත කීශභන්ත නිදවස කය, එඹ ශදභේපිඹන්තශේ ත කීභක්
ඵට ඳත් ිරීමශ) රිඹහලිඹක්ද ිරඹන එක ඳළවළදිලි කය තන්තන
ඕනෆකභ  නශඵනහ.
ඉතහ ඳළවළදිලි අපි ිරඹනහ, ශ) ශදකභ එකක් ිරඹරහ.
ශදභේපිඹන්ත දරුන්තශේ අධයහඳනඹ ශනුශන්ත කයන මුදල් ශන්ත
ිරීම) යජශේ මුදල් ශන්ත ිරීම) ශරට අර්ථ කථනඹ ිරීමභත්,
ප්රහථමික අධයහඳන අසලශේ ශතොඩනළඟිලි, ඒහශේ නඩත්තු
කටයුතු, ඒහට අලය උඳකයණ ඹන ඒ සිඹල්රට කයපු රුඹද)
ළඹ ශීර්ශඹන්ත කප්ඳහදු ිරීමභත් අතශර් ශරොකු ශනක් නළවළ. ඒ
ශදශක්භ අයමුණ එකක් වළටිඹට ශඳශනනහ තරු බහඳ නතුභනි. ඒ
නිහ මලික භභ දිරන්තශන්ත ඒ කහයණඹයි. ඒක අධහයණඹ කය
තන්තන ිරඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ තළටලු කීඳඹක්  නශඵනහ. ඒහ
ශභන්තන ශභශවභයි. ශ) රුහදශේදීත් ශඵොශවෝ ශදශනක් කථහ
කශහ, ගුරු ළටුප් රුභතහ ප්රලසනඹ. තරු අධයහඳන ිභ නතුභනි
ගුරුරුන්තශේ ශ) ළටුප් රුභතහ  නශඵන්තශන්ත 1997 ඉරහ. 2008
දී අතුරු ළටුප් ශඹෝජනහක් ශතනහහ. 2008.12.03 න දහ ඒ
ශඹෝජනහ කළබිනට් භණ්ඩරඹට ශඹොමු කශහඹ ිරඹනහ. වළඵළයි,
ශ) න ශතක් ශ) ළටුප් රුභතහ ප්රලසනඹ රුඳිරහ නළවළ. කවුරුත්
ශ) තළන ශභොකුත් ිරඹන්තශන්තත් නළවළ. ඒක නිහ ඒකට සිධවධ වුණු
ශදඹක් කවුරුත් දන්තශන්තත් නළවළ. ඒ නිහ භභ තරු ිභ නතුභහශතන්ත
රුශලේශඹන්ත ඉල්රහ සිටිනහ, රුරුධවධ ඳහර්ලසශේ භන්තත්රීරුන්ත
ශඵොශවෝ ශදශනක් ශ) ප්රලසනඹ භතු කශ නිහ, ශ) ළටුප් රුභතහ
)ඵන්තධශඹන්ත ඔඵතුභන්තරහ අයශතන  නශඵන පිඹය, ඒ
)ඵන්තධ දළනට  නශඵන තත්ත්ඹ ශභොකක්ද ිරඹරහ ඔඵතුභහශේ
ළදතත් පිළිතුරු කථහශේදී අධහයණඹට රක් කයරහ ඒ තළන
නිලසචිත, ඳළවළදිලි පිළිතුයක් රඵහ ශදන්තන ිරඹරහ.
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ 2009 දී ිරේහ ශ) වහ
රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ක් ශන්ත කය  නශඵනහ ිරඹරහ. ශ)
රුපිඹල් මිලිඹන 3,000න්ත රුපු ළටුප් ප්රලසනඹ ශභොකක්ද
ිරඹරහත් අපි දළන තන්තන කළභළ නයි. 2009 අඹ ළඹ කථහශේදී
රුශලේශඹන්ත අධහයණඹ කශහ, ගුරුරුන්තශේ ළටුප් රුභතහ
පිඹන්තන රුපිඹල් මිලිඹන 3,000ක් ශන්ත කයනහ ිරඹරහ.
ඔඵතුභන්තරහ දිතටභ අධහයණඹ කයනහ, හිඟ ළටුප් රඵහ දීරහ
 නශඵනහ; හිඟ ළටුප් ශතරහ ඉයයි ිරඹරහ. නමුත් ිත්තටභ ඒ
හිඟ ළටුප් ප්රලසනඹ තභත් එශවභභ ඉතුරු ශරහ  නශඵනහ.
තරු ිභ නතුභනි, 2008 රුබහත ප්රලසන ඳත්තය රකුණු ිරීම)
)ඵන්තධශඹන්ත තළටලුක් ය ශරහශේ ශරේඨ
ස හධිකයණශේ
නඩුක් ඳළතුණහ. ඒ, 282/FR ිරඹන නඩු. අන්තන ඒ නඩුශේ
නිතභනඹක්, න්න්තදුක් වළටිඹට වනක් ශකරුණහ; නිර්ශධවලඹක්
දුන්තනහ, ගුරු ෘත් නඹ ශනභ ශේහක් වළටිඹට රකන්තන
ිරඹරහ. ශ) දසර න) ඔඵතුභන්තරහ ශරේසඨහධිකයණඹ ිරඹන
ශධවල් එතය) තණන්ත තන්තශන්ත නළවළ. නමුත් ශභඹ 2008 දී ිරඹපු
ශදඹක් නිහ භභ අධයහඳන ිභ නතුභහශතන්ත අවනහ, ශ) ගුරු
ෘත් නඹ -ගුරු ශේහ- ශනභ රුශලේ ශේහක් වළටිඹට
රකන්තන ිරඹන කහයණඹ )ඵන්තධශඹන්ත තත්ත රිඹහ භහර්ත
ශභොනහද ිරඹරහ.
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ශඟට, ගුරුරුන්තශේ උස වී) )ඵන්තධ ප්රලසනඹ  නශඵනහ.
ිත්තටභ 2010 ඉරහභ ගුරුරුන්තශේ උසවී) )ඵන්තධ ශ)
තළටලු  නශඵනහ, තරු ිභ නතුභනි. 50,000කට යන්තන
ගුරුරුන්ත සඛ්යහක් -ඒ තණශන්ත නිලසචිතබහඹකුත් නළවළ- ශ)
උසවී) )ඵන්තධශඹන්ත තළටලු නිහ පීඩහට ඳත් ඉන්තනහ. ඒ
ගුරුරු )ඵන්තධශඹන්ත ඔඵතුභන්තරහ තත්ත පිඹය, තත්ත රිඹහ
භහර්තඹ ශභොකක්ද ිරඹරහ දළන තන්තන කළභළ නයි. ශභොකද,
ශකශනකුට හිතන්තන පුළුන්ත, ශ)හ -ළටුප් රුභතහ ප්රලසනඹ,
උස වී) )ඵන්තධ ප්රලසනඹ, ගුරුරුන්තශේ රුඹ දළනුභ )ඵන්තධ
ප්රලසනඹ- එතය) ළදතත් ප්රලසන ශනොශයි ිරඹරහ.
ශ) ප්රලසන, එක ඳළත්තිරන්ත හභහනය ජනතහශේ හශේභ,
වළභ යජශේ ශේකඹහශේ හශේභ ඒ ගුරුරුන්තශේ ජීරුතඹ
)ඵන්තධ ප්රලසන; ඔවුන්තශේ ජීරුකහ )ඵන්තධ ප්රලසන. ඒ හශේභ
අශනක් ඳළත්ශතන්ත ගුරු ෘත් නශේ යත්භ ශතෞයඹ )ඵන්තධ
ප්රලසන. තරු අධයහඳන ිභ නතුභහත් ඒ හශේභ අධයහඳන
අභහතයහසලශේ අධීක්ණ භන්තත්රීතුභහත් -තමුන්තනහන්තශේරහ
ශදඳශභ- හිටපු ගුරු ෘත් නකඹන්ත වළටිඹට, ශභොන අසලශඹන්ත ශවෝ
කභක් නළවළ -ශඳෞධවතලික උඳකහයක ඳන්ත න අසලශඹන්ත ශවෝ
ජහතයන්තතය ඳහල් අසලශඹන්ත ශවෝ - ගුරු ෘත් නශේ යත්භ
ශතෞයඹ පිළිඵ ප්රලසනඹ භන්තත්රීයඹකුශේ යත්භ ශතෞයඹ
පිළිඵ ප්රලසනඹටත් ඩහ තළඹුශයන්ත රකහ ඵරනහ ි න ිරඹරහ
භභ රුලසහ කයනහ. ඒ නිහ ඔඵතුභන්තරහශේ අධහනඹ ඒ
ශකශයහි ශඹොමු කයන්තන ිරඹරහ භභ රුශලේශඹන්ත ඉල්රහ
සිටිනහ. ගුරු ළටුප් රුභතහ පිළිඵත්, උස වී) පිළිඵත්
මීට ඩහ අධහනශඹන්ත, උනන්තදුශන්ත -ඔඵතුභන්තරහශේ
ශධවලඳහරන යහඳෘ න වළටිඹට කයන ශදඹකට අභතය ට එවහ
ගිහිල්රහ- ිත්තටභ ඔඵතුභන්තරහ ගුරු ෘත් නශේ සිටි අඹ වළටිඹට
රකරහ ඒකට ඹ) භළදිවත්වීභක් කයන්තන ිරඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ.
තරු අධයහඳන ිභ නතුභනි, ඔඵතුභහශේ කථහශේදී
රුශලේශඹන්ත අධහයණඹ කශහ, ශඵොශවෝ ශයින්ත කථහ කශහ, පිරි
ඳහල් පිළිඵ. පිරි ඳහල්ර ළදතත්කභ, එහි ඉරක්කඹ, එහි
අයමුණු තළන ඔඵතුභහ කථහ කශහ. ඔඵතුභහශේ ශවෝභහතභ
යනශේභ  නශඵන, පිරි ඳහර වළටිඹට ඔඵතුභහ රුශලේශඹන්ත
පිළිතත්ත සථහනඹක අත් දළකීභක් භභ ිරඹන්තන).
ඔඵතුභහ නිශඹෝජනඹ කයන ශවෝභහතභ යනශේ ඳවශතභ
සිරිඳළයකු) කනිසඨ රුදයහරඹ ඔඵතුභන්තරහ ශතෝයහ තත්තහ පිරි
ඳහරක් වළටිඹට. ඒ ඳහර දියුණු කයන්තන ඔඵතුභන්තරහ ඒ
ඳහශල් O/L ඳන්ත න ඉත් කශහ. ට ඳසශේ ප්රහථමිකඹ ළඩි
කයන්තන ඳටන්ත තත්තහ. ඒ ශනුශන්ත රුපිඹල් රක් ඳවක් ශන්ත
කය තහප්ඳශේ ශකොටක් වළදුහ; එච්චයයි. ඒකට රක් ඳවක්
ශන්ත කශහ. ඉ නන්ත, ශ) යශට් වළභ තළනභ පිරි ඳහල් රිඹහත්භක
ශන්තශන්ත එශවභ න), ඒ ඳයභහර්ථඹ ඉටු ශනහද? භහ දන්තනහ
තයභට ඔඵතුභන්තරහ ඒක ඳටන්ත තන්තන ශකොට ිරේශේ, රුපිඹල්
ශකෝටි තණනක් ඒ ඳහරට යශඹෝජනඹ කය ළඩ කටයුතු ඳටන්ත
තන්තනහ ිරඹරහ. වළඵළයි ඔඵතුභහ අධයහඳන ිභ නතුභහ වළටිඹට
ඔඵතුභහශේභ දිසත්රික්කශේ -ශකොශම දිසත්රිකශේ- ඔඵතුභහශේභ
යනශේ පිරි ඳහරක් වළටිඹට ඒ ඳහර ශතෝයහ ශතන
 නශඵනහ න), ඒ ඳහශල් තත්ත්ඹ ඒක තභයි. ඒ නිහ භහ
ිරඹන්තන ඹන්තශන්ත නළවළ අශනක් තළන්තර තත්ත්ඹ.
තරු ිභ නතුභනි, ඔඵතුභහ අධයහඳන ිභ නයඹහ වළටිඹට ශ)
ඳහල්ර  නශඵන රුභතහ දුරු කයන්තන, අධයහඳනශේ  නශඵන
රුභතහ දුරු කයන්තන ශරොකු ශභශවයක්, ශරොකු උත්හවඹක්
දයන ඵක් යටට ශඳන්තනහ. ඔඵතුභහ උත්හව කයනහ ිරඹරහ
අඳත් රුලසහ කයනහ. වළඵළයි එශවභ  නශඵධවදී ඔඵතුභහ
නිශඹෝජනඹ කයන ශකොශම දිසත්රික්කශේ, ඔඵතුභහ නිශඹෝජනඹ
කයන වහ ශධවලඳහරන නහඹකත්ඹ ශදන ශවෝභහතභ යනශේභ,
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කරහ, හණිජ, රුදයහ ිරඹන අසල තුශනන්තභ උස ශඳශ වදහයන්තන
පුළුන්ත ඳහල්  නශඵන්තශන්ත එකයි. ඒ ශවෝභහතභ භධය භවහ
රුදයහරඹ රුතයයි. රුඹ ධහයහ ශදකක්  නශඵන ඳහල් ශදකයි
 නශඵන්තශන්ත. ඒ ශවෝභහතභ භවහ රුදයහරඹයි, ශවෝභහතභ ජනහධිඳ න
රුදයහරඹයි. ඒ ඔඵතුභහශේ යනශේ. නමුත් ඔඵතුභහ උත්හව
කයනහ, යශට්භ  නශඵන අධයහඳනශේ රුභතහ දුරු කයන්තන.
නමුත් අඩුභ තයමින්ත ඔඵතුභහ ශධවලඳහරන අර්ථශඹන්ත හිතුත්
ළඩක් කයනහ න) කයන්තන  නශඵන ඳශමුළනි තළනත්
ශවෝභහතභ යනඹ තභයි.
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swimming pool එකක්  නශඵන්තන න) ට කලින්ත තුය ශදන්තන
එඳහඹළ! ඉසශකෝශල් ඳටන්ත තන්තන කලින්ත තුය දීරහ  නශඵන්තන
එඳළඹළ. දළන්ත ඔඵතුභහ ිරඹනහ, ජහ නක ඳහර ඳටන්ත අයශතන
 නශඵනහ; ශභයින්ත ඳහරට ඹනහ; ඒ ඹන අතශර් ජරඹ ශදන්තන
ජර)ඳහදන ිභ නතුභහ මුදල් ශන්ත කය  නශඵනහ ිරඹරහ.
එශතක් ශභයි තුය අයශතන ඹහරු. එශතක් ශභයි ශඵෝතල්ර
තුය අයශතන ඹහරු. ඉ නන්ත භහ ිරඹන්තශන්ත, "පින්ත සිධවධ ශච්චහශේ"
ිරඹරහ. ශඵොශවොභ සතු නයි.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභයි ඔඵතුභන්තරහ ඳටන්ත තත්ත
භහින්තද යහජඳක් ජහ නක ඳහර. භහින්තද යහජඳක් ජහ නක ඳහර.
භහත් දන්තනහ අත් දළකීභක් භහ ශ) කහයණඹ ිරඹන්තශන්ත. ඔඵතුභහ
අසක න) ශ) කරුණ පිළිතනියි ිරඹරහ භහ රුලසහ කයනහ. ඒ
ශභයි ඉසශකෝරඹට තුය ටික ශතදරින්ත ශතන ඹන්තන ඕනෆ.
ශඵොන්තන තුය ටික ශතන ඹන්තශන්ත ශතදරින්ත. එතශකොට ඔඵතුභහට
ශ) න තුරු පුළුන්ත ශරහ නළවළ, ශවෝභහතභ භහින්තද යහජඳක්
ජහ නක ඳහශල් නශ ජර ඳධවධ නඹ ශභයින්තට ප්රභහණත් තයභට
රඵහ ශදන්තන; ළසිිරළි ඳධවධ නඹ ශභයින්තට ප්රභහණත් තයභට රඵහ
ශදන්තන. ඒ ඳවසුක) ටික ශභයින්තට ප්රභහණත් තයභට රඵහ දීරහ
දියුණු ඳමුණු කයන්තන ඔඵතුභහට පුළුන්තකභක් නළත්න), භහ
දන්තශන්ත නළවළ, ඒකට  නශඵන ඵහධහ ශභොකක්ද ිරඹරහ.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තරු භන්තත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ දන්තනහද?

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
භහ ගිඹ නිහ ශන්ත ිරඹන්තශන්ත. ඒකට ඹන ශභයි තළනත් භහ
දන්තන නිහ ශන්ත ිරඹන්තශන්ත.

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තරු භන්තත්රීතුභහ ශඵොන තුයයි, ඳහරුච්චිඹට තන්තනහ තුයයි
ිරඹරහ ශදකක්  නශඵනහ. ශත්රුණහද?

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ශදකක්  නශඵනහ, ශදකක්  නශඵනහ. වත් ඉශවුශේ ඒක
ශත්ශයන්තශන්ත නළධවද භට.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
Swimming pool එකට ඳහරුච්චි කයන්තශන්ත ශඵොන තුය
ශනොශයි. ඔඵතුභහ ඉශතන තන්තන ඕනෆ ශ) ශදශක් ශන.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඒක භහ දන්තනහ. භභ ිරේශේ, swimming pool එශක් නහන්තන
කලින්ත තුය ශඵොන්තන එඳහඹළ ිරඹරහයි. ශභයි තුය ශඵොන්තන
ඕනෆ. දළන්ත ශ) ිරඹන්තශන්ත ශඵොන තුයත් නළවළ ිරඹරහයි. ඒ නිහ
ත ''නහන්තන'' එඳහ.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
තරු භන්තත්රීතුභහ, ඒ ප්රශධවලශේ පිහිටීභ අනු මිලිඹන 626ක
රුශලේ යහඳෘ නඹක් රිඹහත්භක ශනහ. ඒ යහඳෘ නශඹන්ත ඕනෆ
ජරඹ රඵහ ශදන්තන ඕනෆ. ජරඹට රුතයක් ශනොශයි, අලු නන්ත
පිහිටුන රුලසරුදයහරඹ, නළශනෝ තහක්ණික උදයහනඹ ිතුළු ඒ
මුළු ප්රශධවලඹටභ අලු නන්ත ජරඹ, රුදුලිඹ රඵහ දීභ වහ තරු දිශන්තස
ගුණර්ධන අභහතයතුභහ රුශලේ යහඳෘ නඹක් වයවහ රුපිඹල්
මිලිඹන 626ක් ශන්ත කය  නශඵනහ. සුභහනඹිරන්ත ඒ ප්ර නවහර්ඹ
ඳහන්තන ඵළවළ.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
අශන්ත, පින්ත සිධවධ ශච්චහශේ. ශභන්තන ළන්තදහ ඔඹ ශදඳශටභ.
එඳභණයි ිරඹන්තන  නශඵන්තශන්ත. ශභොකද, ඒ අඩු ඳහඩු පිළිතත්ත
එකත් ශරොකු ශදඹක්. ඔඵතුභන්තරහ ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුශේදී
කදහත් භහින්තද යහජඳක් ජහ නක ඳහරට තුය නළවළයි ිරඹරහ
පිළිතත්ශත් නළවළ. මුදල් ශන්ත කය  නශඵනහඹ ිරේ එකත්
ශරොකු ශදඹක්. යර්ථික රුදයහ උතන්තනපු, ඉල්ලුභ ළඳයුභ
උතන්තනපු යන්තරිදීන්ත සීනු වඬ  නශඵන කටින්ත, ඔඹ යත්තයන්ත
කටින්ත දළන්ත ඒක පිළිතත්ත එක න) ශරොකු ශදඹක්. ඔඵතුභන්තරහ
ශභච්චය කහරඹක් ිරේශේ, “ඕනෆ ශභශඹක් එන්තන, ශයෝඹල්
එශකන්ත එන්තන, යනන්තශදන්ත එන්තන, නහරන්තශදන්ත එන්තන
භහින්තද යහජඳක් ජහ නක ඳහර පිීම ඉ නීම ඹන්තන ඵඩු  නශඵනහ"
ිරඹරහ. Swimming pool එකකුත්  නශඵනහ ිරේහ. වත් ඉශවුශේ

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ඔඵතුභහට ත රුනහඩිඹයි  නශඵන්තශන්ත.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඔඵතුභන්තරහ නහන්තන එඳහ. ශඵොන තුයත් නළවළ ිරඹරහයි ශ)
ිරේශේ. ශඵොන තුය ටිකත් අද භහින්තද යහජඳක් ජහ නක
ඳහශල්ත් නළවළ. අශන්ත! ජනහධිඳ නතුභහශේ නභ. එතුභහශේ නමිත්
 නශඵන ඳහශල්ත් -භශත අ)ශ), ශ) යශට් එකභ ශ්රී රුභ නඹ
වළටිඹට න) කයන ඳහශල්ත්- අද තුය ටිකක් නළවළ.

තරු ිභ නතුභහ ඒකට ජහ නක ඳහර ිරඹරහ භහ ිරේහට, භහ
නිළරැදිද දන්තශන්ත නළවළ. ශභොකද, භහ දන්තනහ තයභට ඒ ඳහශල්
ගුරුරුන්තට තභ ළටුප් ශතන්තශන්ත ඳශහත් බහශන්ත ශන්තන
ි න.[ඵහධහ ිරීමභක් එශවන) වරි. එශවභ න) භහ ඒක
පිළිතන්තනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ඔඵතුභහට නිඹමිත ශේරහ අහනයි. ඔඵතුභහශේ කථහ
අන්ත කයන්තන.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ශඟ කහයණඹ ශ)කයි. ිභ නතුභනි, තමුන්තනහන්තශේරහ දළන්ත
කර්නල් රුදුවල්ඳ නරුන්ත ඳත් කශහ ශන්ත.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
තරු භන්තත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශේ කථහ අන්ත කයන්තන.

ගරු සුනිල් ශඳුන්නන කති මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඔඵතුභන්තරහ කර්නල් රුදුවල්ඳ නරුන්ත ඳත් කශහ. භහ අවන්තන
කළභළ නයි, ශ) න ශකොට ඒ කර්නල් රුදුවල්ඳ නරුන්තශේ ප්රත නඹ
ශභොකක්ද ිරඹරහ. එතුභන්තරහ බ්රහශෝ කර්නල්රුන්ත වළටිඹට ඒ
ඳහල්ර කයරහ  නශඵන රිඹහකහයක) ශභොනහද, එතුභන්තරහශේ
තත්ත්ඹ ශභොකක්ද, එතුභන්තරහ දළන්ත ශභොන භට්ටශ)
රිඹහන්තරුතර කටයුතු කයනහද, ශ) න ශකොට එතුභන්තරහ ශඟ
සග්රහභඹට -තුන්තන ශරෝක යුධවධඹ ළනි තත්ත්ඹකටශකොඳභණ ශභයින්ත පුහුණු කය  නශඵනහද, එතුභන්තරහ ි න කශ
තත්ත්ඹ ශභොකක්ද ිරඹහ භහ දළන තන්තන කළභළ නයි.
[தற.த. 1.30]

ගරු මුරුනපසු චන්ද්රකුමළර්
වභළඳතිුරමළ)

මශතළ (නිනයෝජය කළරක

(ரண்தைறகு தொருரகசு ெந்றகுரர்
றெரபர்)

- குழுக்கபறன் தறறத்

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

தகப றெரபர் அர்கரப, றர்ரும் ஆண்டுக்கரண
வு தெனவுத் றட்டத்றல் கல்ற அமச்சுக்குரற றற
எதுக்கலட்டின்லரண குழுறமன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு
ெறன கருத்துக்கள் கூநக் கறமடத்துள்ப இச்ெந்ர்ப்தத்றல்
ரழ்ப்தரம், கறபறதரச்ெற உள்பறட்ட டதகுற க்கபறன்
கல்ற
ெரர்ந்
றடங்கமப
ரன்
தொன்மக்க
றரும்தைகறன்ரநன்.

கடந் கரனங்கபறல் ததரும் இடர்கமபச் ெந்றத் டதகுற
ரர்கபறன் கல்ற றமனம, இன்ர தடிப்தடிரக
பர்ச்ெறமடந்து ருகறன்நது. அரது லண்டகரனரக பப்
தற்நரக்குமநகபறன் த்றறல் கற்ரந் அர்கள் இன்ர
அற்மநப்
தடிப்தடிரகவும்
துரற
கறறரேம்
ததற்ரருகறன்நரர்கள்.
இது
ரற்கத்க்க
எரு
றடரகும். இற்கரக ரம் இன்ர கடுமரக உமத்து
ருகறன்ரநரம். லள்குடிரற்நம் மடததற்ந தறன்ணர் - கடந்
தோன்ர ஆண்டுகபறல் ரழ்ப்தரம், கறபறதரச்ெற ஆகற
ரட்டங்கபறன் கல்ற அதறறருத்ற குநறத்து ரம் தல்ரர
றட்டங்கமப
ரற்தகரண்டு
அற்நறன்தோனம்
தன
தொன்ரணற்நங்கமபத்ம் கண்டுள்ரபரம். ட ரகரக் கல்ற
அமச்ெறன்
எத்துமப்தைடன்
இந்
தொன்ரணற்நங்கள்
ட்டப்தட்டண. ஆணரரேம் தற்நறறன் இனக்கறமண அமட
ரங்கள் இன்தம் லண்ட தம் தெய் ரண்டித்ள்பது.
ஆறதம், இதுமறல் ற்தட்ட தொன்ரணற்நம் குநறத்து ரன்
இங்கு குநறப்தறட றரும்தைகறன்ரநன்.
லண்ட கரனரக றல்கபறன் கலழும் ற்ரம் கலற்ரக்
தகரட்டமககபறரேம் இருந்து தடித்து ந் ரர்கரக்கு
றந்க் கட்டிடங்கமப அமத்துக் தகரடுத்துள்ரபரம்.

304

இற்கரக அெரங்கம் ததருபவு றறம ங்கறது.
அரரம் ததரருபரர அதறறருத்ற அமச்ெறன் துரற
ழுச்ெறத் றட்டத்றன்கலழ் தன தரடெரமனக் கட்டிடங்கள்
தைணமக்கப்தட்டதுடன், தைறமத்ம் றர்ரறக்கப்தட்டண.
ரர்கள் தடிப்தற்கரக றல்கமப ரடிச் தெல்கறன்ந
றமனமம இன்தோனம் ரம் தொற்நரக ரற்நறத்ள்ரபரம்.
இது எரு தரரற ரற்நதொம் தொன்ரணற்நதொரகும். இன்மநக்கு
அங்கு ந்ப் தரடெரமனறரேம் குப்தமநப் தறச்ெறமண
இல்மன.
தோன்ர
ஆண்டுகபறல்
இந்
ரற்நம்
ட்டப்தட்டிருப்தது ன்தது எரு ெரரரண றடல்ன.
இற்கு
எத்துமப்தை
ங்கற
ரகு
ஜணரறதற
அர்கமபத்ம் ரண்தைறகு அமச்ெர் ததஸில் ரஜதக்ஷ
அர்கமபத்ம் ரன் இங்கு ன்நறத்டன் தரரட்டுகறன்ரநன்.
இன்ர டதகுறறன் கல்ற அதறறருத்றறரேம் கல்ற
ரம்தரட்டிரேம் ரகு ஜணரறதற அர்கள் றகுந் கரறெமண
தகரண்டுள்பரர். இமண அர் ணது வு தெனவுத் றட்ட
உமறரேம் கூநறத்ள்பரர். ட தகுறறரருந்து தன் தகுறக்கு
றஜம் தெய் ரர்கள் தனம ரகு ஜணரறதற
அர்கள் ரரறற் ெந்றத்துடன், அர்கபறன் ரமகமபக்
ரகட்டநறந்து அற்மநப் தர்த்ற தெய்துதொள்பரர். அரரம்
ட தகுறறல் மடததற்ந அதறறருத்றக் கூட்டங்கபறரேம்
கனந்துதகரண்டு அங்குள்ப கல்றெரர் ரமகள் குநறத்தும்
அர்
கூடுல்
கணம்
தெரேத்றத்ள்பரர்.
இந்
டடிக்மககள் ல்னரம் டதகுறறன் கல்ற அதறறருத்றம
ரம்தடுத்துற்கு உறத்ள்பண.
அந்ப்
தறரெத்றன்
கல்ற
அதறறருத்ற
ரமனத்றட்டங்கபறல் தரண்டு றரணங்கரம் அசுடன்
இமந்து
தெற்தடுகறன்நண.
இந்
மகறல்
அவுஸ்றரர அெறன் றற உறத்டதம் 'த்ணறதெவ்'
அமப்தறன் அதெமத்டதம் தரடெரமனகபறல் தல்ரர
றர்ர ரமனகள் இடம்ததற்நறருக்கறன்நண; தரடர்ந்தும்
இடம்ததற்ர ருகறன்நண. இவ்ரநரண றட்டங்கபறன்கலழ்
இன்தம் தன தரடெரமனகள் தொழுமரகப் தைணர்றர்ரம்
தெய்ப்தடவுள்பண. இமப்ரதரன ட தகுறறல் தரண்டுப்
தறகமப ரற்தகரண்டுரும் மண றரணங்கரம் து
கல்ற ரம்தரட்டுக்குப் தன றகபறரேம் உவுகறன்நண. இந்
உறம ரன் றகவும் ன்நறத்டன் ரற்கறன்ரநன்.
ன்நரரேம், ட தகுறறன் கல்ற றமன தன றடங்கபறல்
இன்தம் உ ரண்டித்ள்பது; இமண ரம் தரடர்ந்தும்
ரத்ரத்ற ருகறன்ரநரம்.
கட்டிடங்கள் ற்ரம் ததபறக பங்கபறணரல் ட்டும்
கல்றம ரம்தடுத்றறட தொடிரது ன்ர ரன் அடிக்கடி
ரத்ரத்ற ருகறன்ரநன். அற்கு அப்தரல் அர்ப்தறப்தைடன்
ரெமரற்ரறரேம் ரர்கபறன் றநமண பர்ப்தறரேம்
அர்கபது தறச்ெறமணகமப இணங்கரண்தறரேம் ஆற்நல்
ததற்நறருக்க ரண்டும். இற்கு அந்ப் தறரெத்றன்
தற்நரக்குமநகள் தர்த்ற தெய்ப்தட ரண்டும். அரது,
றஞ்ஞரணகூட ெற ற்ரம் கறணறத் தரறல்தட்தம்
தறல்ற்கரண றன்ெர ெற ற்தடுத்ப்தட ரண்டும்.
ஆெறரறர்கரம்
ரர்கரம்
தரடெரமனக்குச்
தென்ரக்கூடி
மகறல்
ரதரக்குத்மச்
ெலரக்குற்கரக அங்குள்ப வீறகள் தெம்மரக்கப்தட
ரண்டும்.
அதறறருத்றத்ம்
கல்றத்ம்
என்தநரதடரன்ர
தறன்ணறப்தறமந்துள்பண
ன்தரல்,
ரங்கள்
கல்றமப்தற்நறச்
ெறந்றக்கும்ரதரது
அரணரடு
தரடர்தரகவுள்ப மண பங்கள், ரமகள் தற்நறத்ம்
ரதெரண்டித்ள்பது. ரதரர் டந் கறபறதரச்ெற, தொல்மனத்லவு
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ஆகற
ரட்டங்கபறரேள்ப
ரர்கபறல்
ததரும்தரனரரணரர்
றகவும்
நற
குடும்தங்கமபச்
ரெர்ந்ர்கபரகர இருக்கறநரர்கள். இப்தடிரண றமனறல்
70 வீரரணரர் உள்பணர் ண றப்தறடப்தட்டுள்பது.
கறபறதரச்ெறறல்
2,554
ரர்கள்
ததற்ரநரம
இந்ர்கபரக உள்பணர். இவ்ரநரண எரு தரமகறணர்
தொல்மனத்லவு ரட்டத்றரேம் உள்பணர். இர்கபறல் தனர்
தரடெரமனக்கு
எழுங்கரகச்
தெல்றல்மனதண
அரணறக்கப்தட்டுள்பது.
இர்கள்
ங்கரமட
றர்கரனத்துக்கரண
கல்றம
வ்ரர
தொழுமப்தடுத்ப்ரதரகறநரர்கள்? ன்ந ரகள்ற ங்கள்
ல்ரனரர் தொன்ணறமனறரேதொள்ப எரு ெரல் ன்ரந ரன்
கருதுகறன்ரநன். ஆகர, இந்ச் ெரமன ற்ரக்தகரண்டு
இர்கரக்கரண
கல்றம
ரங்கள்
ஊட்டரண்டும்.
இற்கரக றரெட ஊக்குறப்தைத் றட்டதரன்மந ரங்கள்
உருரக்க ரண்டும். இல்மனதன்நரல், இது அங்குள்ப
கல்றறரேம் ெதோக பர்ச்ெறறரேம் எரு குமநறமனத்மட
ன்மமத்ரன் ற்தடுத்தும். இத்மக றமன றர்கரன
இனங்மகறன்
தொன்ரணற்நத்துக்கு
ந்
மகறரேம்
உகந்ல்ன.
எரு கரனத்றல் ெறங்கப ரர்கள் தன்தகுறறரருந்து
டதகுறக்கு
ந்து
கல்ற
தறன்நறருக்கறன்நரர்கள்.
அந்பவுக்கு டக்கறன் கல்றத்ம் இனங்மகறரன ெறநந்து
றபங்கறது. தறன்ணர், த்த்த்றணரரேம் கல்றக்கரண பப்
தற்நரக்குமநகபறணரரேம்
டதகுற
ரர்கள்
தன்தகுறக்குச் தெல்னரண்டி றமன ற்தட்டது. இன்ர
றமனம லண்டும் ரநறருகறன்நது. டக்கறன் கல்ற
ரம்தரட்டுக்கரண
அடித்பம்
இந்
அெரங்கத்றணரல்
தடிப்தடிரக றர்ரறக்கப்தட்டு ருகறநது. ல்னரற்மநத்ம்
எர இறல் ரற்நறமத்துறட தொடிரது ன்தம ரங்கள்
தைரறந்துதகரள்கறரநரம். அரரமப, ரற்நப்தடரண்டி
றடங்கபறன்
தொன்ரணற்நங்கமப
தொடிந்பவுக்கு
றமவுதடுத்ரண்டும். அறல் கல்றத்ம் என்நரகும். உரற
தருத்றரன கல்றமப் தைகட்டத் நறணரல் தறன்ணர் அமச்
ெரத்றப்தடுத்துது றகவும் கடிணரணது. ஆகரரன் கல்ற
பத்துக்கரண அெறத்ம ரன் றகவும் ரத்ரத்றக்
கூநறரும்தைகறன்ரநன். து கூடுனரண கணத்மக் கல்ற
ரம்தரட்டில் ரம் குறத்து மத்றருப்தற்கும் இதுர
கரரகும்.
தகப றெரபர் அர்கரப, டதகுறறன் கல்ற
அதறறருத்றறல் தொக்கற தறச்ெறமணகபரகவும் ெரல்கபரகவும்
உள்ப ெறன றடங்கமபக் கல்ற அமச்ெர் அர்கபறன்
கணத்துக்குக்
தகரண்டு
றரும்தைகறரநன்.
அங்ரக
துமநெரர்ந் ஆெறரற பத்மப் ததற்ரக்தகரள்றல் ரம்
தரடர்ந்தும்
ெறங்கமபர
றர்ரரக்குகறன்ரநரம்.
அத்துடன் கறம், றஞ்ஞரணம், ஆங்கறனம், கறணறத்
தரறல்தட்தம் ஆகற தரடங்கரக்கரண ஆெறரற பம்
இன்தம் தற்நரக்குமநரகரத்ள்பது. இணரல் இந்த்
துமநகபறல்
தரடர்ந்து
தடிக்கக்கூடி
ஆற்நரேள்ப
தறள்மபகரக்குரற ரய்ப்தை இல்னரற்ரதரகறநது. இந்
றமனமரணது
அந்
ரர்கமப
அர்கரமட
தறரெங்கபறரருந்து
தபறப்தறரெங்கமப
ரரக்கறச்
தெல்னரண்டி றமனக்குத் ள்ரகறநது. ஆகர இமத்
டுத்து,
அந்ந்ப்
தறரெங்கபறல்
உள்ப
தரடெரமனகபறரனர அந்ப் தரடங்கமபப் தடிக்கக்கூடி
றமனமம ரங்கள் உருரக்க ரண்டும். இந்க்
ரகரரறக்மகம
அங்குள்ப
ரர்கரம்
கல்றச்
ெதோகத்றணரும்
ததற்ரநரரும்
தரடர்ந்து
தொன்மத்து
ருகறன்நணர்.
ணர,
இற்கரண
டடிக்மகம
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ரற்தகரள்ற்கு கல்ற அமச்சு தொன் ரண்டுதண
இச்ெந்ர்ப்தத்றரன ரன் ரண்டுரகரள் றடுக்கறன்ரநன்.
அங்கு ஆெறரறர்கரக்கரண தோனப ஆய்வு றமனங்கமப
அமக்கரண்டி
அெறறருக்கறநது.
கறபறதரச்ெற
ரட்டத்மப் ததரரத்மறல், அங்கு அவ்ரநரண
இண்டு
றமனங்கள்
உடணடிரக
அமக்கப்தட
ரண்டித்ள்பது. இந் றமனங்கள் தோனரக அங்குள்ப
ஆெறரற
பத்மத்ம்
அர்கபது
ஆற்நமனத்ம்
றமணத்றநமணத்ம் அறகரறக்கனரதண ரன் கருதுகறன்ரநன்.
ணர இற்கரண ற்தரட்டிமண தகப கல்ற அமச்ெர்
அர்கள்
ரற்தகரள்ப
ரண்டுதன்ர
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
ரழ்ப்தர ரட்டத்றரேம் கல்ற அதறறருத்றறல்
ெணறமனறல்னர
ரதரக்கு
கரப்தடுகறநது.
இன்ர
டதகுறறல்
ட்டுல்ன,
இனங்மகறன்
தல்ரர
தகுறகபறரேதொள்ப கறரப்தைநப் தரடெரமனகபறல் ததபறக
பப் தற்நரக்குமநகரம் ஆெறரறபப் தற்நரக்குமநகரம்
தரடர்ந்து லடிக்கறன்நண. தன கறரப்தைநப் தரடெரமனகபறல்
னெனகூட ெறகள் ற்ரம் குடிலர் ெறகரபதம் தர்த்ற
தெய்ப்தடர
றமனம
கரப்தடுகறன்நது.
தகரழும்தறரேம்கூட ெறன தரடெரமனகபறல் இந்றமனம
கரப்தடுரகச்
சுட்டிக்கரட்டப்தட்டுள்பது.
ஆகர,
கறரப்தைநப் தரடெரமனகபறரேள்ப பப்தற்நரக்குமநகமப
றர்த்றதெய்து, ெறநந் கல்றம ங்குற்கு இந்
அமச்சு
உரற
டடிக்மக
டுக்கரண்டுதன்ர
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
டக்கறல் லவுப் தகுறறரேம் டரட்ெற கறக்கறரேம்
லள்குடிரற்நம் டந் ரகரம் டக்கு, ரகரம் ரற்கு,
தன்ரட்ெற கறக்கு ரதரன்ந தகுறகபறரேம் தல்ரர
பப்தற்நரக்குமநகரம்
ஆெறரறர்
தற்நரக்குமநத்ம்
தரடர்ந்தும்
கரப்தடுகறன்நண.
தன
ஆெறரறர்கள்
பங்குமநந்
தறரெங்கரக்குச்
தென்ர
கல்ற
கற்தறப்தற்குப்
தறன்ணறற்தரணது,
அங்ரக
ததரும்
தறச்ெறமணரக உள்பதன்தமத்ம் ரன் இந் அமறன்
கணத்றற்குக்
தகரண்டு
றரும்தைகறன்ரநன்.
அந்ப்
தகுறகரக்கு இடரற்நம் தெய்ப்தட்ட ஆெறரறர்கள் தனர்
அந்
இடங்கபறல்
தறமப்
ததரரப்ரதற்கப்
தறன்ணறற்கறன்நணர்.
அர்கமப
அங்ரக
தறமப்
ததரரப்ரதற்கும்தடி ற்தைரத்றக் ரகட்டரல் உரறதொமநறல்
ங்கள் கடமமச் தெய்த் ங்குகறன்நணர். இதுகுநறத்துப்
தரடெரமனகபறன் அறதர்கரம் அறகரரறகரம் தரடர்ந்தும்
தொமநப்தரடு தெய்ண்ம் உள்பணர். ஆகர, இந்
றமனமக்கு எரு லர்மக் கரண்தற்கு கல்ற அமச்சு எரு
ததரநறதொமநதரன்மநத் ரரறக்க ரண்டுதண ரன் இங்கு
ரத்ரத்துகறன்ரநன். ஆெறரற தரறற்ெங்கங்கரம் இந்
றமனமமக்
கணத்றற்தகரள்ப
ரண்டும்.
ஆெறரறர்கரக்கரண
உரறமகள்
வ்பவு
தொக்கறரணமரர, அந் அபவுக்கு ரர்கரமட
னன்கரம் தொக்கறரணமதன்தம உர்ந்துதகரள்ப
ரண்டும்.
ரர்கரமட
னன்கமப
தொன்மப்தடுத்றர
தரடெரமனகள்
இங்குகறன்நண.
ரர்கமப
இனக்கரகக்தகரண்ரட
கல்றச்
தெற்தரடுகரம்
கல்றத்றட்டங்கரம்
தொன்தணடுக்கப்தடுகறன்நண
ன்தம
ரம்
நந்துறடக்கூடரது. இரரமப, கஷ்டப் தறரெங்கபறல்
தறற்ரறக்கும் ஆெறரறர்கரக்கு றரெட தகரடுப்தணம ட
ரகர கல்ற அமச்சு ங்குகறன்நது. தன இடங்கபறல்
ஆெறரறர்கரக்கரண
ங்குறட
ெறகள்
தெய்து
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தகரடுக்கப்தட்டுள்பண.
கறபறதரச்ெறறல்
தகரத்ற
தொமநறனரண
றடுறகள்
தொற்கட்டரகச்
தெய்து
தகரடுக்கப்தட்டுள்பண.
இந்
இடத்றரன
தரண்டர்
ஆெறரறர்கபறன்
றடங்கமபத்ம் தொன்மக்க றரும்தைகறன்ரநன்.
ன்ணறப்
தறரெங்கபறல்
10
15
ருடங்கபரக,
குநறப்தரக
த்த்கரனத்றரேம், அர்ப்தறப்தைடன் ரெமரற்நற 600க்கும்
ரற்தட்ட
தரண்டர்
ஆெறரறர்கள்
ங்கபது
றந்
றணத்துக்கரக
லண்டகரனரகப்
ததரரமத்டன்
கரத்றருக்கறன்நரர்கள்.
அர்கரமட
அந்
த்த்கரன
ரெமமக்
தகபறக்குதொகரகவும்
அர்கரமட
ரழ்ரரத்மக் கருத்றதனடுத்தும் அர்கரக்கு றந்
றணம் ங்குற்குரற டடிக்மகம அெரங்கம்
டுத்றருக்கறநது. ன்நரரேம், அம றமவுதடுத் ரண்டும்
ன்தம
இந்
அமறன்
கணத்துக்கு
ரன்
தகரண்டுருகறன்ரநன்.
இரரமப,
கறபறதரச்ெற
ரட்டத்றன்
கல்ற
பர்ச்ெறக்கரக
கடந்
தோன்நரண்டுகபறல்
எதுக்கப்தட்ட
றறறன் அபமத்ம் ரன் இங்கு குநறப்தறட றரும்தைகறரநன்.
2010ஆம் ஆண்டு 180 றல்ரன் ரூதரத்ம் 2011ஆம் ஆண்டு
273 றல்ரன் ரூதரத்ம் எதுக்கப்தட்டது. 2012ஆம் ஆண்டில்
இந்த்தரமக
1,295
றல்ரன்
ரூதரரக
அறகரறக்கப்தட்டது. இந்பவு றறமப் ததரற்குரற
சூமன ரம் ெரத்றப்தடுத்றத்ள்ரபரம். இவ்ரர றறம
எதுக்கற, அந்ப் தறரெத்றன் கல்றம ரம்தடுத்துற்கு
எத்துமத் அமெத்ம் மண ெகன ப்தறணமத்ம் ரன்
இச்ெந்ர்ப்தத்றரன தரரட்டி, அர்கரக்கு அந்ப் தறரெ
கல்றச் ெதோகத்றன் ெரர்தறல் ன்நறமத்
தரறறப்தரரடு,
ெந்ர்ப்தம் ங்கற றெரபர் அர்கரக்கு ன்நறகூநற,
றமடததரகறன்ரநன். க்கம்!

[අ.බහ. 1.43

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
තරු බහඳ නතුභනි, අශප් අධයහඳන ක්ශේරශේ ප්රවීණඹන්ත
ශදශදශනකු න භශේ ගුරුයඹහ වහ උඳකහයක ඳන්ත න
පුශයෝතහමිඹහ ව අශප් ජහතයන්තතය ඳහල් පුශයෝතහමිඹහ, ඒ
හශේභ අශප් නිශඹෝජය අභහතයයඹහ ශර කටයුතු කයන
ප්රහථමික ඳහල් පුශයෝතහමිඹහ ඹන ශ)  නශදනහශතන්තභ එක් වුණ
භවහ හතයඹක් ඵඳු අධයහඳන අභහතයහසලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ
කහයක බහ අසථහශේ දී කථහ කයන්තනට රළබීභත් භවත්
හනහක් ශේ රකනහ. ශභොකද, එතුභහ භශේ ගුරුයඹහ
හශේභ, ශවට අනිධවදහ රුදුවල්ඳ නතුභන්තරහ වමුදහකයණ නශකොට
එතුභහ අශප් ශ)ජර් ජනයහල්තුභහ ශනහ. අපි එතුභන්තරහ සිඹලු
ශදනහටභ සුඵ ප්රහර්ථනහ කයනහ.

ිත්ත ලශඹන්තභ අද කථහ කශ යණ්ඩු ඳක්ශේ ශඵොශවෝ
භන්තත්රීතුභන්තරහ නිදවස අධයහඳනඹ තළන අදවස ප්රකහල කශහ. ශ)
නිදවස අධයහඳනඹට අපි කවුරුත් අයි නහසික) ිරඹන්තනත්,
උප්ඳළන්තන ව නක ලිඹන්තනත් සදහන) නළවළ. නමුත් ශ) නිදවස
අධයහඳනඹ තළන ඉසශල්රහභ භතහදඹක් ප්රකහල වුශණ් එක්ත්
ජහ නක ඳක්ශඹන්ත. එදහ 1946 ඳළළ න යහජය භන්තරණ බහශේ දී
තභයි ශේ.යර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ ිරේශේ, "ශ) යශට් දරුන්ත
උතත් දරුන්ත ඵට ඳත් කයන්තනට න) ශ) අඹට ශනොමිශල්
ශඳොත් ටික රඵහ දීරහ, ශනොමිශල් නිර ිඳු) රඵහ දීරහ, ශනොමිශල්
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දිහ යවහය ශේර රඵහ ශදන්තනට ඕනෆ" යි ිරඹරහ. තරු
බහඳ නතුභනි, ශ) කර්තය ඉසට ිරීමභ තළන එතුභහ 1946 දී
යහජය භන්තරණ බහශේ දී ප්රකහලඹක් කශත් -

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
කවුද?

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
ඔඵතුභහ අය ජහ නක රළයිසතුශන්ත එශවභ ඳහර්ලිශ)න්තතුට
තත්ශත්. ඒ අඹ තභයි. [ඵහධහ ිරීම)

අය ඵඵහ ඩහ තත්ශත්. ඒ ඵඵහශේ තහත්තහ. ශකශේ ශතත්,
අවුරුදු තණනහක් ගිහිල්රහ 1982 දී එතුභන්තට ඒ කර්තයඹ ඉසට
කයන්තනට පුළුන්ත වුණහ. අසර් භන්තත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ බහශන්ත
ඹන්තන එඳහ, ශඳොඩ්ඩක් ඉන්තන. [ඵහධහ ිරීම) තරු ිභ නතුභහ ඳසු
ගිඹ අවුරුධවශධව ශනොශඹකුත් ප්රලසනරට මුහුණ දුන්තනහ. අඳට
භතකයි එතුභහ Z-score ප්රලසනඹට ඵයඳතශ රුධිඹට මුහුණ දුන්ත ඵ.
ශ) අවුරුධවද න රුට රුලසරුදයහර යචහර්ඹරුන්තශේ ර්ජනඹ
නිහ උස ශඳශ රුබහතශේ පිළිතුරු ඳර ිතළයීභ ප්රභහද ශරහ
ඳටන්ත තන්තනට සිදු වුණහ. ශ) හශේ ඵයඳතශ කහයණහරට
ඔඵතුභහ මුහුණ ශදමින්ත සිටි ඒ කහරඹ අන්ත කයරහ, අද නිදවස
අධයහඳනඹට නිඹභ අර්ථඹක් රඵහ ශදමින්ත අඳ සිඹලු ශදනහටභ
භුක් න රුඳින්තනට පුළුන්ත අධයහඳනඹක් -

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

What is the point of Order?

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
Sir, my good Hon. Friend is misleading the House. 1943
දී තභයි නිදවස අධයහඳනඹ යශේ. එතශකොට එක්ත් ජහ නක
ඳක්ඹක්  නබුශණ් නළවළ.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

That is not a point of Order.
ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

That is not a point of Order. අපි එශවභ එකක් තළන
කථහ කශශේ නළවළ.
ගරු මන්ත්රීලරනයක්

(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)
ඔඵතුභහ අවශතන ඉරහ නළවළ.
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වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
තරු භන්තත්රීතුමිඹ කථහ කයශතන ඹන්තන.

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
තරු බහඳ නතුභනි, රක් 40කට යන්තන ඳහල් දරුන්ත
ප්රභහණඹක් ශ) යශට් සිටින ඵ අපි දන්තනහ. එයින්ත රක් 10කට
ළඩි ප්රභහණඹක් -ද රක් වළත්තෆ තණනක්- නහතරික
ඳහල්රටත්, රුසි න රක්ඹක් ග්රහමීඹ ඳහල්රටත් ඹනහ
ිරඹරහ අපි දන්තනහ. වළඵළයි අද ශ) තත්ත්ඹ උඩ, ශ) නහතරික
ව ග්රහමීඹ ඳහල් ඹනුශන්ත  නශඵන ශ) ක්රභශේදඹ තුශ )ඳත්
ශඵදී ඹහශ) දී භවහ ඵයඳතශ රුභතහක් ි න නහ.

දළන්ත අය සුනිල් වඳුන්තශනත් න භන්තත්රීතුභහත් ිරේහ, ජරඹ
ඳවසුක) රඵහ ශදනහ ිරඹරහ ශවෝභහතභ, පිටිඳන, භහින්තද
යහජඳක් රුදයහරඹට. නමුත් භවය අසථහන්තරදී ිත්තටභ
තශ) ඳහල් තළන  නශඵන අශඵෝධඹ, එශවභ නළත්න) අධහනඹ
ඉතහභත් අඩු තත්ත්ඹට ළටිරහ  නශඵනහ. රුශලේශඹන්තභ ඳශහත්
බහ තුශ ශ) රුඹ ඳ නත ශරහ  නශඵන්තශන්ත ඳශහත් අධයහඳන
අභහතයහසලඹට නිහ, ශනොශඹකුත් අඩු ඳහඩුක) ි න නහ. භහ
හිතන වළටිඹට ශ) අසථහශේ තරු බහශේ සිටිනහ, යත්නපුය
දිසත්රික්කශේ ශකොශශොන්තන ප්රශධවලඹ නිශඹෝජනඹ කයන
භන්තත්රීතුභහ. එතුභහත් දන්තනහ ි න, ශකොශශොන්තන ප්රශධවලඹ
තත්ශතොත්, ශකොශශොන්තන අධයහඳන ශකොට්ඨහඹ තුශ ටකයන්ත
භඩුර ඳත්හශතන ඹන ඳහල් තභත්  නශඵන ඵ. ළසිිරළි
ඳධවධ න නළ න ඳහල් 11ක් ශකොශශොන්තන ශකොට්ඨහශේ  නශඵනහ.
ජර ඳවසුක) නළ න ඳහල් 07ක් ශකොශශොන්තන ශකොට්ඨහශේ
 නශඵනහ. ඉ නන්ත අපි ඔඵතුභහශතන්ත ඉල්රන්තශන්ත
නිදවස
අධයහඳන ක්රභඹ තුශ නතයශේද, තශ)ද ිරඹහ ඵරන්තශන්ත නළතු ඒ
රඵහ ශදන්තනහ ව වළභ ශදඹක්භ වළභ ශභශඹකුටභ භ ශේ රඵහ
ශදන්තනඹ ිරඹහයි.
අශප් තරු අිරර රුයහේ කහරිඹ) භන්තත්රීතුභහ ිරේහ, භහින්තද
යහජඳක් රුදයහරශේ රුතයක් වඹ ශර් ඳන්ත න 16ක්  නශඵනහඹ
ිරඹහ. එශවභ කයන්තන එඳහ ිභ නතුභනි. [ඵහධහ ිරීම) තරු
බහඳ නතුභනි, ශනොශඹකුත් යණ්ඩු යහභ ශනොශඹකුත් රුධිශේ
අධයහඳන ප්ර නසසකයණ, ශඹෝජනහ ශතශනනහ. ිත්ශතන්තභ අද
න ශතක් වරිඹහකහය රිඹහත්භක ශරහ  නශඵන්තශන්ත
සී.ඩුලිේ.ඩුලිේ. කන්තනන්තතය භළ නතුභහ නිදවස අධයහඳනඹ
වඳුන්තහ ශදමින්ත ශතනහ ශඹෝජනහ ඳභණයි. [ඵහධහ ිරීම) කෆ
තවන්තන එඳහ. තරු බහඳ නතුභනි, අද  නශඵන ශරොකුභ තළටලු
ශ)කයි. ශභොන ප්ර නසසකයණ ශතනහත් ඒක ශකශයන්තශන්ත
තහකහලික ඳභණයි. ට ඳසු නළතත් ඳයණ ක්රභඹටභ ඹනහ.
අපි දන්තනහ, 2010 දී ඵන්තදුර ගුණර්ධන භළ නතුභහ අධයහඳන
ිභ නතුභහ වළටිඹට ඳත් වුණහයින්ත ඳසු අධයහඳනඹ
)ඵන්තධශඹන්ත ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ රුශලේ උඳශධවලක කහයක
බහක් රැස ශරහ දස තණනහක් ශනොශඹකුත් අදවස රඵහ
තත්තහ. වළඵළයි අද න ශතක් ඒ රුශලේ කහයක බහශේ හර්තහ
අපි කහටත් රළබිරහත් නවළ. ඒ )ඵන්තධශඹන්ත ි න ශරහ
 නශඵන තත්ත්ඹ ශභොකක්ද ිරඹන්තනත් අඳට ිරසිභ රුධිඹක[ඵහධහ ිරීමභක් ඔඵතුභහශේ කථහශේදී ඳළවදිලි කයන්තන. භශේ
ශරහ තත වුණහ.
තරු ිභ නතුභනි, භභ ඔඵතුභහශතන්ත ඉල්රහ සිටින්තශන්ත ගුරු
ඳත්වී) ශදන එක, දරුන්ත ඳහල්රට ිතුළු කයන එක,
ඳහල්ර ශබෞ නක අලයතහ ඉසට කයන එක ශනොශයි.
රුශලේශඹන්තභ අද ශ) දරුන්තශේ අධයහඳන ක්ශේරශේ
ගුණහත්භකබහඹ යයක්හ කයන්තන ඹ)ිරසි ළඩ පිළිශශක්
ඕනෆඹ ිරඹන එක අපි භතක් කයන්තන ඕනෆ. දියුණු යටර සර්ධිත යටර- න) අධයහඳනශේදී වහ ඳලසචහත් උඳහධි අධයහඳන
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ඩිප්ශරෝභහ භත් අඹ තභයි ගුරුරුන්ත වළටිඹට ඵහ තන්තශන්ත.
දියුණු යටක ශදඹක් ශ) යශට් කයන්තනඹ ිරඹහ අපි ඉල්රන්තශන්ත
නළවළ. අද ශ) යශට් රුරුධ ව ගුරුරුන්ත ඉන්තනහ.
වළඵළයි ඌණ සර්ධිත යටක් වළටිඹට ශ) වළභ
ශකශනකුශතන්තභ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්තශන්ත අහිසක
දරුන්තශේ ිස ඳහදන එකයි. එශවභ නළත්න) ශ) යශට්
අනහතතඹ පිළිඵ ඹ)ිරසි කහර්ඹ බහයඹක් කයන්තනඹ ිරඹන
එකයි. වළඵළයි ශ) ගුරුරුන්ත පිළිඵ අධීක්ණඹක්
ශකශයන්තශන්ත නළවළ. දළන්ත වළභ ශදඹක්භ ශධවලඳහරනීකයණඹ
ශරහ. ිරඹන්තනත් කනතහටුයි, රුශලේශඹන්තභ ශ) ඳශහත් බහ
ක්රභඹ තුශ අද උඳහධිඹ  නශඵන ගුරුරුන්ත අධීක්ණඹ කයන්තන
ඹන්තශන්ත ඹන්තත) පුහුණු ඳත්වීභක් රඵපු ගුරුරුයි. ඉසය ඳහල්
ඳීමක්කරු ිරඹහ ශකොටක් සිටිඹහ. වළභ ශකශනක්භ ිරේහ
හශේ රුදුවල්ඳ න ශරේණි රළබ අඹ උහරු ගිඹහ. ඒ අඹට ඳත්වී)
ශදන්තනඹ ිරඹහ ශරේසඨහධිකයණඹ න්න්තදු කශහ. ඒ අඹට ඳත්වී)
රඵහ දී  නශඵනහ. නමුත් අද න ශතක් ඒ අඹට ඳහල් රඵහ දී
නළවළ. අපි දන්තනහ ශකොටක් ජහ නක ඳහල්රට )ඵන්තධ
කයරහ  නශඵනහඹ ිරඹරහ. නමුත් රුලහර ලශඹන්ත ඳශහත් බහර
ඒ ඳත්වී) රඵහ ශදන්තන ඕනෆ අඹට තභත් ඒ ඳත් වී) රඵහ දීරහ
නළවළ. භභ වළභ දහභ ිරඹන ශදඹක් තභයි ජහ නක ප්ර නඳත් නඹක්
 නබිඹ යුතු රුඹඹක් න අධයහඳනඹ ඳශහත් බහ වයවහ, ප්රධහන
අභහතයරු වයවහ ඒ ශතොල්රන්තශේ ශධවලඳහරන අලයතහ
ශනුශන්ත රිඹහත්භක කයන්තශන්ත නළතු, යට ජහ නඹ තළන රකහ,
ජහ නක ප්රලසනඹක් වළටිඹට රකහ -

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
දුසකය ඳහල් 8000ක් ඵරහ තන්තශන්ත භව ිභ නරු.

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
රුශලේශඹන්තභ අධයහඳන ඳරිඳහරන රුබහතඹ භත් වුණු අඹට
නිසි තනතුරු රඵහ ශදන්තශන්ත නළවළ. එභ නිහ රුලහර කඩහ ළටීභක්
සිධවධ නහ. දළන්ත ඵරන්තන. ශභන්තන ශවොභ උදහවයණඹක්. භට
ශභභ ඳහර න) කයරහ ිරඹන්තන පුළුන්ත. කවත්ත භධය භවහ
රුදයහරශේ ශේ ශඳශර්දහ ගුරුරිඹන්ත ශදශදශනක් තවතත්තහ. ඒ
)ඵන්තධශඹන්ත රුදුවල්ඳ නතුභහ කහටද කථහ කශශේ? ඳශහත් බහශේ
භන්තත්රීතුභහට කථහ කයරහ අවනහ, "භහ දළන්ත තන්තන න්යණඹ
ශභොකක්ද?" ිරඹරහ. ගුරුරිශඹෝ ශදශදනහ කහර්ඹහරශේ යණ්ඩු
ශනහ. තත් ඳහරක නිවුන්ත ශවෝදයඹන්ත ශදශදශනක් ිරුත්
රුදුවල්ඳ නට පිහිශඹන්ත අනිනහ.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
උඳශධවලනඹ අලයයි.

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
උඳශධවලනඹ අලයයි. ඒ හශේභ නිශඹෝජය ිභ නතුභහ, ශ)ක
රුහිළුක් වළටිඹට රකන්තන එඳහ. භවය රුට ඔඵතුභහශේ
දරුශෝ ජහතයන්තතය ඳහල්රට ඹන්තන ි න. එශවභ නළත්න)
ශකොශම ශවො ඳහල්ර ඉශතන තන්තන ි න. වළඵළයි ශ) වළභ
එකකභ අහධහයණඹ ිරුල්රහ  නශඵන්තශන්ත අශප් තශ)
දරුන්තටයි. ට ඳසශේ අපි ශනොශඹකුත් අඳචහය තළන, ශභහ
අඳචහය තළන, සත්රී දණ තළන, ශවොයක) තළන, භස ශකොල්ර කෆ)
තළන කථහ කයනහ. ඒ දරුන්ත වරිඹහකහය ඉදිරිඹට ශතන ඹන්තන
ශඳරමවීභක්
කයන්තන.
අධයහඳනශේ
ගුණහත්භකබහඹ,
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු තරතහ අතුශකෝයර භවත්මිඹ
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ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

අධයහඳනශේ ටිනහකභ ිරඹරහ ශදන්තන ශකශනක් නළවළ. ඉ නන්ත
අද ශ) වළභ එකක්භ වරිඹහකහය ප්ර නයුවතත කයනහ න)
තළටලුක් ි න න්තශන්ත නළවළ.
තරු අභහතයතුභනි, භහ හිතන වළටිඹට ඔඵතුභහ රක් තණනක්
දරුන්තට යර්ථික රුදයහ උතන්තපු ශකශනක්. භහත් ඔඵතුභහශතන්ත
ඉශතන තත්තහ. ඉ නන්ත භහ වළභ දහභ ිරඹනහ හශේ අඳට ඔඵතුභහ
තළන රුලසහඹක්  නශඵනහ. ශඳොඩි ශඳොඩි ශධවල් තළන ශක්න්ත න
තන්තන එඳහ. අඳට නිශඹෝජය ිභ නතුභහශතන්ත ප්රලසනඹක් නළවළ.
එතුභහට ප්රහථමික අසලඹ බහය දීරහ, එතුභහ -පුසචි භවත්තඹහනිපුණත්ඹක් ි න ඒ කටයුතු කය ශතන ඹනහ. [ඵහධහ ිරීම)
ශ) න ශකොට අඳට දළන තන්තන රළබී  නශඵනහ, ශ) වළභ
අධයහඳන කහර්ඹහරඹකටභ, ශකොට්ඨහඹකටභ ශ්රී රසකහ ඳරිඳහරන
ශේශේ නිරධහරිඹකු අනුයුක්ත කයන්තන උත්හව කයනහඹ
ිරඹරහ. වළඵළයි ිභ නතුභනි, ශෞඛ්ය ක්ශේරශේ ශෞඛ්ය පිළිඵ
රුශලේත්ඹක්  නශඵන වදයයඹකු, ඒ රුඹඹ දන්තනහ ශකශනක්
එහි ඳරිඳහරනඹ වහ ශඹොදනහ මික් කදහත් නී නයඹකු ඳත්
කයන්තශන්ත නළවළ හශේ අධයහඳන රුඹඹ පිළිඵ සුදුසුක) රඵපු
රුලහර පිරික් අධයහඳනඹ ක්ශේරඹ තුශ ඉන්තනහ, ඒ අඹට ඒ
අසථහ රඵහ ශදන්තන ිරඹහ ඉල්රහ සිටිනහ. ශ්රී රසකහ ඳරිඳහරන
ශේශඹන්ත කවුරුන්ත ශවෝ ශ) වහ අනුයුක්ත කයන්තන ඉන්තනහ
න) ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්තනඹ ිරඹහත්
ඉල්රහ සිටිනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ අපි ශ) අසථහශේදී තත්
කරුණක් භතක් කයන්තන ඕනෆ. ඉසය ඳහල් ගුරුරුන්තට ඹ)
ිරසි ඹස සීභහක් ඹටශත් ශ්රී රසකහ ඳරිඳහරන ශේහ රුබහතරට
ශඳනී සිටින්තන පුළුන්තකභක්  නබුණහ. දළන්ත ඒ අසථහ කප්ඳහදු
කය  නශඵනහ. ඉශතන තන්තන වුභනහක්  නශඵන, උතත්කභ
පිළිඵ අශඵෝධඹක් වහ අලයතහක්  නශඵන ගුරුරුන්තට යහජය
ඳරිඳහරන ශේඹට ිතුශත් වීභට වළිරඹහක්  නශඵනහ න), ඒ
අඹට නළතත් ඒ රුබහතරට ශඳනී සිටින්තන අසථහ රඵහ ශදන්තන
ිරඹරහත් භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, මුදල් ිභ නතුභහ ශ) අඹ ළඹ ඉදිරිඳත්
කයන ශකොට එදහ ශඵොශවොභ රසනට, වුභනහශන්ත,
උනන්තදුශන්ත ිරේහ නිදවස අධයහඳනඹ ත අර්ථත් කයන්තන
ය භළදදී ළඩිපුය නිර ිඳුභකුත්, ඳත්තු කට්ටභකුත් ශදනහ
ිරඹරහ. ඒ හශේභ ධහනය, බිත්තය ව ිරරි හිත යවහය ශේරක්
ශ) හුශදකරහ ඳහල්ර දරුන්තට රඵහ ශදන්තන කටයුතු කයනහඹ
ිරඹරහත් ිරේහ. ිත්තටභ අපි වද නන්තභ කනතහටු නහ,
හුශදකරහ ඳහල් ිරඹරහ ශදඹක් ශ) යශට් ි න ිරීමභ
)ඵන්තධශඹන්ත.

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
භහින්තද චින්තතනශඹන්ත හුශදකරහ වුණු ඳහල්. එශවභයි
ිරඹන්තශන්ත.

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
1,551ක්.

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභනි, එභ සඛ්යහ නිළරැදි කශහට
ශඵොශවොභ සතු නයි. භශේ තණන වළටිඹට එක ඳහරක දරුන්ත
50ක් ඉන්තනහ ිරඹරහ තත්ශතොත්, දරුන්ත 78,000කට තභයි ශ)
ශධවල් රළශඵන්තශන්ත. ඳහල් දරුශෝ 3,970,303ක් සිටින ශ) යශට්
ඳහල් දරුන්ත 78,000කට රුතයක් ියි ශ) ඳත්තු රඵහ ශදන්තන
න්යණඹ කශශේ? [ඵහධහ ිරීම)

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිවහබුල්ළ මශතළ ( ෂමළ වංලර්ධන ශළ
කළන්තළ ක යුුර නිනයෝජය අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு ம். ல். . ம். யறஸ்தைல்னரஹ் - ெறரர்
அதறறருத்ற, கபறர் அரேல்கள் தறற அமச்ெர்)

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of Child
Development and Women’s Affairs)
ඒ ශභයින්තට ශදන්තන එඳහ ිරඹන්තශන්ත ියි?

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ඒ ශභයින්තට ශදන්තන එඳහ ිරඹන්තශන්ත ියි? ඒක වරි
අඳයහධඹක්. [ඵහධහ ිරීම)

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ

(ரண்தைறகு ரெறநற ஜரெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඒ හුශදකරහ ඳහල් ි න කශශේ භහින්තද චින්තතනශඹන්ත.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
නළවළ, නළවළ. ශ) යශට් ිරසිභ ඳහරක් භහින්තද චින්තතනශඹන්ත
හුශදකරහ වුශණ් නළවළ. භශතෝලීඹ ලශඹන්ත හුශදකරහ වුණු එකයි
ඒ ිරඹරහ  නශඵන්තශන්ත.

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභනි, අපි දන්තනහ ඔඵතුභහ අද පුළුන්ත
තය) උත්හව කයන්තශන්ත තරු අධයහඳන ිභ නතුභහශේ
අධහනඹට රක් ශරහ, අඩු තණශන්ත එතුභහශතන්ත පිඹහශනෝ
ශදකක්, තුනක්ත් ශභොණයහතරට අයශතන ඹන්තනයි ිරඹරහ.
[ඵහධහ ිරීම) කරුණහකයරහ ඔඵතුභහ ඔඹ-

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
ශ) හුශදකරහ ඳහල් ිරඹරහ ිරඹන්තශන්ත ශභොන ඳහල්රටද
ිරඹරහ අපි අධයහඳන අභහතයහසලශඹන්ත ිහුහභ, දරුන්ත 50කට
අඩුශන්ත සිටින ශවෝ ිරශරෝමීටර් 4ක් ිතුශත තත් ප්රහථමික
ඳහරක් නළ න ඳහල් තභයි "හුශදකරහ ඳහල්" ිරඹන්තශන්ත ිරඹරහ
ිරේහ. ඉ නන්ත ශ) තණඹට ශ) යශට් ඳහල් 1,561ක් අයි න නහ.

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
අපි පිඹහශනෝ තවන්තශන්ත නළවළ, ඹලින්ත තවන්තශන්ත.

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
ශභොකක් ශඵදුත් කභක් නළවළ. අපි දන්තනහ, ඵන්තදුර
ගුණර්ධන ිභ නතුභහ අද ඔඵතුභහට ශවොට රකුණු දුන්තනහ
ිරඹරහ. ඒක නිහ දළන්ත ටිකකට ඉසශල්රහ එතුභහ ිරේහ, ශ)
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යශට් ප්රහථමික ඳහල් ඔක්ශකොභ නිශඹෝජය ිභ නතුභහට බහය
දුන්තනහ ිරඹරහ. [ඵහධහ ිරීම) ශභයි ටිකකුත් ඉසශකෝරඹකට
දහන්තන) ිරඹරහත් ිරේහ. අපි ිරඹන්තශන්ත ඳහල් දරුන්ත අතය ශ)
හශේ ශඵදීභක් ි න කයන්තන එඳහ ිරඹරහයි. රුශලේශඹන්තභ ඳහල්
දරුශෝ ශ) හශේ ර්ගීකයණඹකට රක් වුණහට ඳසශේ ඒ
දරුන්තශේ භහනසිකත්ඹ ළශටන්තන, ඒ දරුශෝ හුශදකරහ න්තන,
භහජඹ තුශ ශකොන්ත න්තන උත්හව කයනහ. හිසබුල්රහ
නිශඹෝජය ිභ නතුභහ අවනහ, ඒ අඹට ශදන්තන එඳහද ිරඹරහ.
ශදන්තන එඳහ ිරඹරහ ශනොශයි අපි ිරඹන්තශන්ත. ශදන්තන පුළුන්ත න)
3,970,303ටභ ශදන්තන. ිරසිභ තළටලුක් නළවළ.
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වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
තරු ිභ නතුභනි, තරු භන්තත්රීතුමිඹශේ ශධවල් තන්තන එඳහ.

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
අන්තන, අවතන්තන. භශේ කහරඹ-

වභළඳතිුරමළ
ගරු එරික් ප්රවන්න වීරලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு ரறக் தறென்ண வீர்ண)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)
ශයෝඹල් එකටත් එක්කද?

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
ඔේ. ියි? ශයෝඹල් එකට ශදන්තන එඳහ ිරඹරහ නළවළ. එක්ත්
ජහ නක ඳක් යණ්ඩු කහරශේ ශයෝඹල් එකට නික) ශඳොත් ශදන්තන
පුළුන්ත න), නික) නිර ිඳු) ශදන්තන පුළුන්ත න), දිහ යවහය
ශේර ශදන්තන පුළුන්ත න), ඳත්තුත් ශදන්තන පුළුන්ත. වරිද?

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

"Nike" ඳත්තු දභන කී දහවක් ඉන්තනහද? "Adidas" ඳත්තු
දභන කී දහවක් ඉන්තනහද?

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
ඒ කථහ කයන්තශන්ත ඔඵතුභහශේ දරුන්ත තළන.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ ශ)හ ශදන්තශන්ත අ න දුසකය ඳහල්ර
දරුන්තටයි.

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
කරුණහකයරහ කථහ අන්ත කයන්තන.

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
ඔඵතුභහ භට එශවභ කයන්තන එඳහ. ඒ ශකශේ ශතත්-

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
භභ ශනොශයි,
 නශඵන්තශන්ත.

ිභ නතුභහ

තභයි

ශභොනහද

කයරහ

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
ඒ ශකශේ ශතත් අධයහඳනඹ ශනුශන්ත ඉන්තන ශ) අඹ
අධයහඳනශේ ප්රවීණශඹෝ. උඳකහයක ඳන්ත නර පුශයෝතහමිශඹෝ.
ඵන්තදුර ගුණර්ධන ිභ නතුභහ භශේ ගුරුතුභහ. භශේ යදයණීඹ
හිතතහ ශභොවහන්ත රහල් ශග්රේරු අධීක්ණ භන්තත්රීතුභහ ජහතයන්තතය
ඳහල් පුශයෝතහමිඹහ. අශප් හිතත්, ඉතහභ යදයණීඹ නිශඹෝජය
ිභ නතුභහ, ප්රහථමික අසලඹ බහය ිභ නතුභහ ඔඵතුභන්තරහ එකතු
ශරහ ශ) රුඹ ශනුශන්ත කයන්තන ඕනෆ කහර්ඹ බහයඹ කයන්තන.
භභ අහන ලශඹන්ත අශප් ශභොවහන්ත රහල් ශග්රේරු
භන්තත්රීතුභහශතන්ත ඉල්ලීභක් කයනහ. ශභොවහන්ත රහල් ශග්රේරු
අධීක්ණ භන්තත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ, අධීක්ණ භන්තත්රීයශඹක්
වළටිඹට ඔඵතුභහ හිතට එකඟ පිළිතන්තනහද ිරඹන එකත් ප්රලසන
කයමින්ත භභ න නනහ. ශඵොශවොභ සතු නයි.

ගරු ඩිළන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

ගරු එරික් ප්රවන්න වීරලර්ධන මශතළ

(The Hon. Dilan Perera)

(ரண்தைறகு ரறக் தறென்ண வீர்ண)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)
ශයෝඹල් එශක්ත් දුප්ඳත් ශභයි ඉන්තනහ.

වභළඳතිුරමළ

වභළඳතිුරමළ

(The Chairman)
Hon. Minister, what is your point of Order?

(The Chairman)
අන්ත කයන්තන. ඔඵතුමිඹශේ කහරඹ අහනයි.

ගරු ඩිළන් නඳනර්රළ මශතළ

(றெரபர் அர்கள்)

ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
තරු බහඳ නතුභනි, භභ ශකොශවොභද භශේ කථහ අන්ත
කයන්තශන්ත? භශේ කහරශඹන්ත බහතඹක් තරු අධයහඳන නිශඹෝජය
ිභ නතුභහ තත්තහ ශන්ත. ඒ ශකශේ ශතත් අපි රුලසහඹක් ි න -

(றெரபர் அர்கள்)

(ரண்தைறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)
තරු බහඳ නතුභනි, අශප් තරු තරතහ අතුශකෝයර
භන්තත්රීතුමිඹට භෆතක ඉරහ න න යජඹත් එක්ක ශඵොශවොභ ශඟ
)ඵන්තධක)  නශඵනහඹ ිරඹරහ යයසචිඹක්  නශඵනහ. ඒ
)ඵන්තධක) අශප් අධයහඳන ිභ නතුභහට රඵහ දුන්තශනොත්
න නශඹන්ත රඵහ ශදන ඳවසුක) අශප් යශට් අධයහඳනඹ නසන්තන
ඳහරුච්චි කයන්තන අඳට පුළුන්ත ශයි.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
තරු භන්තත්රීතුමිඹ න නශේ ද නකහක් ශර කටයුතු කයයි ිරඹරහ
අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
[தற.த. 2.03]

ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක යුුර
අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு நறமரட் தறத்லன் - மகத்தரறல், ரறத
அரேல்கள் அமச்ெர்)

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.
தகப றெரபர் அர்கரப, இன்மந றணம் கல்ற
அமச்ெறன் றறதரதுக்கலடுகள் தரடர்தரக மடததரகறன்ந
குழுறமன றரத்றல் கனந்துதகரண்டு உமரற்ரற்குச்
ெந்ர்ப்தம் அபறத்மக்கரக ன்நற கூரகறன்ரநன். ணக்கு
தொன்ணர் உமரற்நற தகப உரப்தறணர் அர்கள் தன
றடங்கமபத் தரட்டுச் தென்நரர். இந் றரத்றரன
ரதசும்ததரழுது,
ரன்
தறறறறத்துப்தடுத்தும்
ன்ணற
ரட்டத்றரேள்ப ரர்கரம் ஆெறரறர்கரம் கடந் த்த்
கரனத்றல் றகுந் கஷ்டத்துக்குள்பரகற ரழ்ந் றமனம
ணக்கு ஞரதகத்துக்கு ருகறன்நது.  றல்கபறன் கலழ் கல்ற
கற்ந சூல் கரப்தட்டது; தன தரடெரமனகள் கல்ற
டடிக்மககள் ரவும் றரத்ப்தட்டு தோடப்தட்டிருந்ண;
தரலட்மெகமப ழு தொடிர றமனறல் இருந் த்மணரர
ரர்கமப ரங்கள் கண்ரடரம்.
ஆணரல், ரகு
ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கள் இந் ரட்டிரன
த்த்த்ம தொடிவுக்குக் தகரண்டுந் தறன்ணர் கடந் தோன்ர
ருடகரனரக அந் ரட்டம் கல்ற டடிக்மககபறரன
தொன்ரணற்நகரண தரமம ரரக்கறச் தெல்கறன்நது. இன்ர
மண ரட்டங்கபறரேள்ப ரர்கரடன் ரதரட்டி
ரதரடுபவுக்கு அம்ரட்டத்றரேள்ப
ரர்கபறன்
கல்றறமன உர்மடந்துள்பது. 2009ஆம் ஆண்டு ர
ரத்றன் தறன்ணர் 2012ஆம் ஆண்டுக்கு இமடப்தட்ட
கரனத்றல் தகப அமச்ெர் ததஸில் ரஜதக்ஷ அர்கர
மட ததரருபரர அதறறருத்ற அமச்சு, கல்ற அமச்சு,
ட ரகர ெமத, ற்ரம் அெ ெரர்தற்ந றரணங்கள்
அமணத்தும்
எருங்கறமந்து
அப்தறரெத்றன்
கல்ற
டடிக்மககரக்கரக அறகபறனரண த எதுக்கலடுகமபச்
தெய்றருந்ண.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer will
now take the Chair.
අනුරරුල නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ මූළවනනයන් ඉල ක
වුනයන්, ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ මුළවනළරූඪ විය.
அன் தறநகு, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்ர
அகனர, ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள்
மனம கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ

(ரண்தைறகு நறமரத் தறத்லன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )

ரன் லள்குடிரற்ந அமச்ெரக இருந்ரமபறல்,
ரகு
ஜணரறதற
யறந்
ரஜதக்ஷ
அர்கபறன்
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றகரட்டரல் ததரருபரர அதறறருத்ற அமச்ெர் தெறல்
ரஜதக்ஷ அர்கரடதம் அன்மந கல்ற அமச்ெர்
அர்கரடதம் இமந்து 'தணறக் தரம்' அகற தொகரற
ரருந்
ரர்கரமட
கல்ற
டடிக்மககமப
ரம்தடுத்துற்கரகப்
தன
டடிக்மககமப
டுத்
றருந்ரரம். அன்கரரக அங்கறருந் தன ரர்கள்
தல்கமனக்ககத்துக்குச் தெல்னக்கூடி றமனம உருரணது.
அவ்ரர தென்நர்கமப இன்ர கண்டரல், "ரங்கள்
தொகரறரருந்து தல்கமனக்ககத்துக்குச் தென்நர்கள்" ன்ர
அர்கள்
தெரல்மக்
ரகட்டு
ரங்கள்
ெந்ரரப்
தடுகறன்ரநரம். ரகு ஜணரறதற அர்கள் இந் வு
தெனவுத்
றட்டத்றரேம்
ரர்கரக்தகணப்
தன
றடங்கமப
தொன்தரறந்றருக்கறன்நரர்.
தரறக்கப்தட்ட
தறரெங்கபறரேள்ப ரர்கரக்கு ருடத்றல் இண்டு
ெலருமடகரம் தரறகரம் ங்குற்கரண றட்டதொம்
ரரேம் ெறன அதறறருத்றத் றட்டங்கரம் அறல் குநறப்தறடப்
தட்டுள்பம ரம் கரண்கறன்ரநரம். அற்கரக அருக்கு
இச்ெந்ர்ப்தத்றரன
ணது
தரரட்டுக்கமபத்
தரறறக்
கறன்ரநன்.
ரண்தைறகு அமச்ெர் தந்துன குர்த்ண அர்கபற
ணரல் ரடபரற ரலறறரன - ரட்டங்கள், கங்கள் ண
அமணத்துப் தறரெங்கபறரேம் ன், குக்கறரங்கபறல்கூட றட்டறட்ட மகறல் ல்ன தொமநறரன 'யறந்ரர'
றட்டம் மடதொமநப்தடுத்ப்தடுகறன்நது. எரு கரனத்றல் கப்
தரடெரமனகபறல் ட்டுர ஆய்வுகூடங்கள் இருந்ம ரம்
கண்ரடரம். ஆணரல், இன்ர யறந் ெறந்மணறன்கலழ் தைற
'யறந்ரர' றட்டரணது, கல்ற அமச்ெர் அர்கபறணரல்
அமணத்துப்
தறரெங்கபறரேம்
மடதொமநப்தடுத்ப்
தடுணரல்,
கல்றத்துமந
தரரற
தொன்ரணற்நத்துடன்
தறப்தமக் கரக்கூடிரக இருக்கறன்நது. குநறப்தரக
ன்ணரர், வுணறர, தொல்மனத்லவு, கறபறதரச்ெற ஆகற
ரட்டங்கள் கல்றத்துமநறல் தரரற தொன்ரணற்நமடந்
துள்பம ரம் கரண்கறன்ரநரம். அப்தறரெங்கபறன் கல்ற
றமனம தொன்ரணற்ரற்கரக ன்தடன் எத்துமத்து,
அற்குப் தங்கபறப்தைச் தெய் ரண்தைறகு அமச்ெர் தந்துன
குர்த்ண அர்கரக்கும் அருமட அறறணருக்கும்
குநறப்தரக ட ரகர
கல்றமச்ெறன் தெனரபர்,
ஆரர் ஜற.. ெந்றெறநற ஆகறரரருக்கும் ரன் இச்ெந்ர்ப்
தத்றரன ன்நற தரறறக்கறன்ரநன்.
தகப அமச்ெர் அர்கரப, ரன் ன்தமட க்கள்
ெரர்தரக உங்கபறடம் ெறன ரண்டுரகரள்கமப றடுக்க
றரும்தைகறன்ரநன். அரது, ன்ணரர் ரட்டத்றரன ஏர்
ஆெறரறர் தறற்ெறக் கனரெரமனம ஆம்தறப்தற்கு ற்
தகணர ற்தரடுகள் தெய்ப்தட்டு அற்கரண அதறத்ம்
ங்கப்தட்டுள்பது. ஆணரல், இன்ரம அதமட
தறகள் தொழுதுரகப் தர்த்றமடரல் இருப்தம
ரங்கள் கரண்கறன்ரநரம். ணர, வுதெய்து லங்கள்
இமணக் கருத்றற்தகரண்டு, 2013ஆம் ஆண்டில் அமண
உறர்ப்தறத்து, ெறநந்ரரர் ஆெறரறர் தறற்ெறக் கனரெரமனரக
அமண
ரற்நறத்
ரண்டும்.
அரரதரன,
இந்ப்
தறரெத்றல் த்த்த்றணரல் தரறக்கப்தட்ட தன ஆெறரறர்கள்
இருக்கறன்நரர்கள். ன்ணரர், வுணறர, தொல்மனத்லவு ரதரன்ந
ரட்டங்கபறல் கறம், றஞ்ஞரணம், ஆங்கறனம் ரதரன்ந
தரடங்கரக்கு ஆெறரறர் தற்நரக்குமந கரப்தடுகறன்நது.
ணர, லங்கள் றரெட றட்டங்கபறதெடரக இமண றர்த்ற
தெய்ரல்ரன் அந் ரர்கரமட றர்கரனத்ம
ரங்கள் தரதுகரக்க தொடித்ம். அரரதரன, ன்ணரர், வுணறர
ரட்டங்கபறரன ஆெறரறர் ப த்ற றமனங்கமப
உருரக்கற, அங்குள்ப ஆெறரறர்கபறன் றநன்கமப ரம்
தடுத்துற்கு ஆக்கதர்ரண டடிக்மககமப டுக்க
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உங்கபறடம் அன்தரக ரண்டிக்
ரகரத்றரேள்ப
தரண்டர்

තරු ඵන්තදුර ගුණර්ධන ිභ නතුභනි, උතුරු ඳශහශතන්ත භඩු,
Manthai West ඒ හශේභ ිරලිශනොච්චි, මුර නේ, වුනිඹහ
ප්රශධවලර volunteer teachersරහ වළටිඹට අවුරුදු රුසි තණනක්
ශේඹ කශ අඹට රුතයයි ඒ කහරශේදී ඳත්වීභ ශදන්තන ඵළරි වුශණ්.
ඒ කහරශේ ඒ ගුරුරුන්තට interview එකට එන්තන ඵළරි
තත්ත්ඹක්  නබුණහ යුධවධ කහරඹ නිහ. මුළු රසකහශේභ උතුරු
ඳශහශත්ත් අශනක් ප්රශධවලර හිටපු සිඹලු ශදනහටත් ඳත්වී)
දුන්තනහ. ඳත්වී) ශනොරළබුණු ශ) අඹ අවුරුදු 21කට ළඩි කහරඹක්
ශේඹ කශ අඹ. භවය අඹට ඹ අවුරුදු 40ක්, 45ක් නහ. ඒ
අඹ අපි ශඟට ිරුල්රහ අඬනහ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ ඒ තළන රුශලේ
අධහනඹක් ශඹොමු කයන්තන ිරඹරහ භහ ඉල්රනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ඒ හශේභ භන්තනහයශ)
Teacher Training College එකක් යය)බ කශහ. තභ ඒ කටයුතු
වරිඹට ශකශයන්තශන්ත නළවළ. 2013 ර්ශේ ඔඵතුභහ ඒකට මුදල්
ශන්ත කයරහ ළඩ යය)බ කයන්තන ිරඹරහ ඉල්රනහ. ඒ අලය
buildings ඔක්ශකෝභ  නශඵනහ. ඒ නිහ ඒ )ඵන්තධශඹන්ත ළඩ
පිළිශශක් ශඹොදන්තන ිරඹරහ ඒ ජනතහ ශනුශන්ත භහ
ඔඵතුභහශතන්ත කහරුණික ඉල්රනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ඒ හශේභ එල්ටීටී යුධවධඹ
කහරශේ උතුරු ඳශහශතන්ත පිටත් කශ රුසිදවකට ළඩි මුසලි)
ශභයි පුත්තරභ වහ අනුයහධපුය දිසත්රික්කර තභ අධයහඳන
කටයුතු කයනහ. අවුරුදු 18ක, 19ක කහරඹක් ඒ ශභයින්තට
තභන්තශේ ඳශහතට ඹන්තන ඵළරි තත්ත්ඹක්  නබුණහ. ඉ නන්ත දළන්ත
හභඹ ි න වුණහට ඳසු අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහත්, තරු ඵළසිල්
යහජඳක් ිභ නතුභහත්, අශප් තරු ගුණයත්න වීයශකෝන්ත
ිභ නතුභහත් එකතු ශරහ ඒ ජනතහට නළත ඳදිසචි වීභට උදවු
කයනහ. ඒ ඳවුල්රට ඒ ප්රශධවලරට ඹන්තන ඵළරි ඉන්තශන්ත ඒ
ප්රශධවලර තභ අධයහඳන කටයුතු නළ න නිහයි. ිත්තටභ
)පර්ණශඹන්ත අවුරුදු 20ක් ඒ ප්රශධවලර ජනතහ ජීත් ශරහ
නළ න නිහ ඒ ඳහල් ඔක්ශකෝභ නළ න තත්ත්ඹක්  නශඵනහ. ඒ
හශේභ භවය සිසවර ත)රත් අවුරුදු 20ක් රුතය කහරඹක්
ජනතහට ජීත් ශන්තන ඵළරි තත්ත්ඹක්  නබුණහ. භවය ශදභශ
ත)භහනරත් අවුරුදු 20ක කහරඹක් ජනතහට ජීත් ශන්තන ඵළරි
තත්ත්ඹක්  නබුණහ. ඒ හශේභ ඒ ඳශහතටභ ඳහල් ිරහිඳඹයි
 නශඵන්තශන්ත. ඔඵතුභහ උතුරු ඳශහත් බහත් එක්ක )ඵන්තධ
ශරහ රුශලේ ඒකකඹක් පිහිටුරහ අවුරුදු එකක්, ශදකක් ිතුශත
ඒ ඳහල් සර්ධනඹ කය අලය ගුරුරු රඵහ දුන්තශනොත් රුතයයි
නළත ඳදිසචි ිරීමභ කයන්තන පුළුන්ත ශන්තශන්ත.
ඳහරක්
නළත්න), ඳහශල් ශවො අධයහඳනඹක් නළත්න) ඒ ජනතහ ඒ
ඳශහතට ඹන්තශන්ත නළවළ. රක්ඹක් ඳභණ ජනතහ පුත්තරභ වහ
අනුයහධපුය දිසත්රික්කර ඉන්තනහ, ඒ ජනතහ ඒ ඳශහත්රට
ඹන්තශන්ත නළවළ. ඒ නිහ තරු ිභ නතුභනි, ඔඵතුභහශතන්ත ඉල්ලීභක්
කයනහ, ඒකට රුශලේ ළඩ පිළිශශක් ශඹොදන්තන ිරඹරහ.
அரரதரன, ரெற கல்ற ஆமக்குழுறல் 13 உரப்
தறணர்கள் றறக்கப்தட்டிருக்கறன்நரர்கள். இந் ரட்டிரன தன
றழ், தொஸ்ரம் தரடெரமனகள் இங்கற ருகறன்நண;
அற்நறல் தன இனட்ெக் கக்கரண ரர்கள் கல்ற
கற்கறன்நரர்கள். ணர, இவ்ரமக்குழுறல் எரு றழ்
உரப்தறணமத்ம்
எரு
தொஸ்ரம்
உரப்தறணமத்ரது
றறப்தற்கு லங்கள் டடிக்மக டுக்கரண்டுதண ரன்
உங்கபறடம் ரண்டுரகரள் றடுக்கறன்ரநன்.
அடுத்ரக,
த்த்த்றணரல்
ங்கரமட
தறரெ
ஆெறரறர்கள் தன இப்தைக்கமப ெந்றத்ர்கபரக, றகவும்
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ணம் தரறக்கப்தட்ட றமனறல், தல்ரர கஷ்டங்கரக்கு
த்றறல் ரெமரற்நற ருகறன்நரர்கள். இன்மந ெரரண
சூரல் ரெமரற்ரமறட, அன்மந த்த் கரனங்கபறல்
இந் ஆெறரறர்கள் தரரற கஷ்டங்கரக்கு த்றறரனர
ரெமரற்நறணரர்கள். குநறப்தரக, தம் தெய்ற்குக்கூட
றறல்னரல், அப்தறரெ ரர்கரமட கல்றக்கரக
உமத்ரர்கள்.
இவ்ரர
அர்கள்
அர்ப்தறப்தைடன்
ஆற்நற தறக்கரக றரெட றட்டதரன்மந லங்கள்
அர்கரக்கரக தொன்மக்கரண்டுதண ரன் ரண்டு
ரகரள் றடுக்கறன்ரநன்.
ற்தகணர ரன் குநறப்தறட்டதுரதரன, அங்கு ெறன
தரடெரமனகள் தொற்நரக அறந் றமனறல் உள்பண. ரற்ர
ரன் தொெரப் தறரெத்துக்குச் தென்நரமபறல் அமணப்
தரர்க்கக்கூடிரக இருந்து. அங்ரக ெறன கறரங்கள்
தொற்நரக அறந்து கரடுகபரகக் கரட்ெறபறத்ண. அந்க்
கரடுகள் சுத்ரக்கப்தட்டு அற்நறல் லண்டும் க்கள் ந்து
குடிரரம்மகறல், அந் க்கரமட தறள்மபகபறன்
கல்றச் தெற்தரடுகரக்கு ஆண தெய்ப்தடரண்டும்.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)
(The Presiding Member)

Hon. Minister, your time is up.
ගරු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ

(ரண்தைறகு நறமரத் தறத்லன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )

Sir, give me one more minute.

ணர,
அந்ப்
தறரெத்றல்
இருக்கறன்ந
தரடெரமனகமப
லபக்கட்டிதழுப்தற,
அற்ரக்குத்
ரமரண ஆபற மத்ம் ங்கற, அங்குள்ப ரர்கள்
கல்ற கற்தற்கும் இடம்ததர்ந் க்கள் அங்கு ந்து
குடிரரற்கும்
லங்கள்
றதெய்ரண்டுதன்ர
ரண்டிக்தகரள்கறரநன்.
அத்துடன், ரண்தைறகு அமச்ெர் தந்துன குர்ண
அர்கள் இந் இண்டம ருட கரனத்துக்குள் ஆற்நற
ல்ன தறகரக்கரகவும் அரல் ரற்தகரள்பப்தட்ட ல்ன
தன றட்டங்கரக்கரகவும் ன்ணற ரட்ட க்கள் ெரர்தரக
ன்தமட
ணரர்ந்
ன்நறமத்
தரறறத்துக்
தகரள்கறன்ரநன். அரரதரன, அருக்குப் தக்கதனரகச்
தெற்தடுகறன்ந கல்றப் தறற அமச்ெர் ரண்தைறகு கரறணற
றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர, ரண்தைறகு தரயரன் னரல்
கறரரு, கல்றமச்ெறன் தெனரபர் றரு. ரகரட்டரத
ஜட்ண உட்தட குநறப்தரக, ட ரகர ஆரரண
தஜணல் ஜல.. ெந்றெறநற, ட ரகர கல்றமச்ெறன்
தெனரபர் ற்ரம் அங்கு தறரற்நற ருகறன்ந ஆெறரறர்கள்
அமணருக்கும் ணது ன்நறமக்கூநற றமடததரகறரநன்.
ன்நற.

[අ.බහ. 2.15

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, අද අපි අධයහඳන
අභහතයහසලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ රුහදඹ යය)බ කය  නශඵනහ.
භට ශඳය ශ) ළඹ ශීර් පිළිඵ භන්තත්රීරු යහශිඹක් තභන්තශේ
අදවස ඉදිරිඳත් කශහ. අපි සිඹලු ශදනහභ පිළිතන්තන ඕනෆ ශ) යශට්
අනහතතඹට-
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
කරුණහකය නිලසලුද න්තන. ශ) අසථහශේදී
අතුශකොයර භන්තත්රීතුමිඹ මරහනඹ තන්තනහ ිත.

තරතහ

අනුරරුල ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ මූළවනනයන්
ඉල ක වනයන්, ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය මූළවනළරූඪ විය.
அன்தடி, ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள்
அக்கறரெணத்றணறன்ர
அகனர,
ரண்தைறகு
(றருற)னர
அத்துரகரன அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair
and, THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE took the Chair.

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, අශප් යශට් අනහතතඹට
අධයහඳනඹ ඉතහභ ළදතත් ශනහ ිරඹරහ අපි සිඹලු ශදනහභ
පිළිතන්තන ඕනෆ. අපි සිඹලු ශදනහභ ඳක් ශේදඹිරන්ත ශතොය එඹ
පිළිතන්තනහ. අධයහඳන අභහතයහසලශඹන්ත අඳට දීරහ  නශඵන
“භහින්තශදෝදඹ ධවරුන්යික ඳහල් දවක් ප්ර නනිර්භහණඹ ිරීමශ)
ජහ නක ළඩටවන” නළභළ න ශ) ශඳොශත්ත් වන්ත කය
 නශඵනහ, ''ඳශමු  අධයහඳනඹ'' ිරඹරහ. ශ) යශට් අධයහඳනඹට
ශන්ත කයන මුදර, අධයහඳනඹ වහ කයන ළරසු) හශේභ, ඒ
ළරසු) ශ) යශට් රිඹහත්භක න යකහයඹ අපි ශවොඳින්ත
අධයඹනඹ කයනහ. රුඳක්ඹක් වළටිඹට අඳට රුශේචනඹක්
 නශඵනහ, අද ශ) යශට් අධයහඳනඹට ප්රමුඛ්තහ ශදන්තශන්ත නළවළ
ිරඹරහ. ඒක අපි රුතයක් ශනොශයි ිරඹන්තශන්ත. ශ) යශට්ත්,
භහජශේත් ඒ තළන කථිකහක් ි න ශරහ  නශඵනහ, ශභඳභණ
මුදරක් ශන්ත කයරහත් ශරෝකශේ  නශඵන අභිශඹෝත ජඹ තන්තනට
පුළුන්ත අනහතත ඳයපුයක් ශ) අධයහඳන ක්රභශඹන්ත නිර්භහණඹ
කයන්තන පුළුන්තද ිරඹරහ.

අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ මුදල් ිභ නයඹහ ලශඹන්ත ශභතළනට
ිරුල්රහ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයන අසථහශේදී වන්ත කශහ,
ජහ නක යදහඹශභන්ත සිඹඹට 4.1ක් අධයහඳනඹ වහ ශන්ත ශනහ
ිරඹරහ. එශවභ ිරේශේ යජඹත්, ශඳෞධවතලික ශදභවුපිඹන්ත තභ
දරුන්ත ශනුශන්ත රුඹද) කයන මුදරත් ිතුශත් කයරහයි. නමුත්
අපි ඉ නවහශේ සඛ්යහ ශල්ඛ්න ශද ඵරන රුට යජඹ අධයහඳනඹට
ශන්ත කශ යුතු මුදර එන්තන එන්තනභ ප්ර නලතඹක් ශර කප්ඳහදු
ශරහ  නශඵනහ. එහි ප්ර නපරඹ ශරහ  නශඵන්තශන්ත ශභොකක්ද? අද
ඳහල්රට ගිඹහභ ශඳශනනහ දරුන්තට ඉශතන තන්තන  නශඵන ඒ
ශතොඩනළඟිලි ප්රභහණත්ද, ඒහ ප්රමි නශඹන්ත උස ශතොඩනළඟිලිද
ිරඹරහ. ඒ හශේභ ඒ ඳහල්ර ජර ඳවසුක), ළසිිරළි ඳවසුක),
රුදයහතහය ඳවසුක) හශේභ රීඩහ ඳවසුක)  නශඵනහද ිරඹරහ අද
ශ) බහශේදී රුහද වුණහ. භන්තත්රීරුන්ත දිගින්ත දිතටභ ශ)හශේ අඩු
ඳහඩු ශඳන්තරහ දුන්තනහ. ඒ අඩු ඳහඩු ශඳන්තරහ ශදන තත්ත්ඹක්
නිර්භහණඹ ශරහ  නශඵන්තශන්ත අධයහඳනඹට ප්රභහණත් මුදල්
ශන්ත ශනොිරීමභ නිහයි.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, ඒ හශේභ අද ඳහල්ර ගුරු
හිඟඹක්  නශඵනහ. එක් එක් රුඹට අදහශ පුහුණු කශ ගුරුරුන්ත
අශප් දුසකය ඳහල්ර වරි වළටි ඉන්තනහද ිරඹරහ අද රුලහර
ප්රලසනඹක්  නශඵනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, ඒ හශේභ අද ඳහල්
ඳධවධ නඹට ශධවලඳහරනඹ තුළින්ත රුලහර ඵරඳෆභක් එල්ර ශරහ
 නශඵනහ. භවය ශරහට ඒ ශධවලඳහරන ඵරඳෆභ නිහ
රුදුවල්ඳ නරු, ගුරුරු ශභයින්තට අධයහඳනඹ ශදනහ ශනුට,
අද ඒ ශධවලඳහරනයඹන්ත න්තශතෝ කයන්තන ළඩ කටයුතු කයනහ.
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ශ) යශට් සුදුසුක)  නශඵන පුධවතරඹන්ත සිටිඹදී ළඩ ඵරන
රුදුවල්ඳ නරු වළටිඹට කී ශදනකු ඳත් කයරහ  නශඵනහද
ඵරන්තන. භෆත කහරශේ අපි දළක්කහ ඒ රුදුවල්ඳ නරු ඳහල්රට
ගිඹහභ ශදභහපිඹන්ත, ශභයින්ත එකතු ශරහ තවරහ එශනහ. ඒ
ශධවලඳහරන ඵරඳෆ) තුළින්ත දළන්ත ඳහල් ඳධවධ නඹ එක් එක්
යකහයඹට ශඵදරහ  නශඵනහ. භවය ශරහට ිරඹනහ "ජහ නක
ඳහල්" ිරඹරහ. තත් භවය ශරහට ිරඹනහ "දුසකය ඳහල්"
ිරඹරහ. නමුත් අපි පිළිතන්තන ඕනෆ, ශ) යශට් ඉන්තන සිඹලුභ ද
දරුන්තට එකශේ අධයහඳනඹක් රඵන්තන භහන අයි නහසික)
රඵහ ශදන්තන ඕනෆ ඵ.
අද අධයහඳනඹට ශ) යශට් තළනක් නළත්ශත් ශභොකද? ශ)
යශට් අධයහඳනඹට තළනක් දීරහ නළත්ශත් ශධවලඳහරනඹ කයන
උදරුඹභයි. ශභොකද, ශධවලඳහරනශඹන්ත තභයි න්න්තදු න්යණ තන්තශන්ත,
ශකොඳභණ මුදල් ශන්ත කයනහද, ශභොකක්ද ඒ ක්රභඹ ිරඹරහ.
ඒහ ිරඹරහ ශධවලඳහරනශඹන්ත තභයි අද න්න්තදු න්යණ තන්තශන්ත.
අද ශධවලඳහරනඹට අධයහඳනඹ ළඩක් නළවළ. ශභොකද,
ශධවලඳහරනඹට එන්තන අද අධයහඳනඹක් ඕනෆ නළවළ. අධයහඳනඹක්
නළ න ඕනෆභ ශකශනකුට ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුට, ඳශහත් බහට,
ප්රහශධවශීඹ බහට ිරුත් ඕනෆභ නිරඹකට ඹන්තන පුළුන්ත. අද
තශ) ඉන්තන චණ්ඩිඹහ, තශ) ඉන්තන ශුඵධවදහ, තශ) ඉන්තන සත්රී
දකඹහ, තශ) ඉන්තන ශභහ අඳචහයකඹහ, තශ) ඉන්තන ශවොයහ තභයි
අද ශධවලඳහරනඹට ිතුළු ශරහ ඉන්තශන්ත. අද ශධවලඳහරනශඹන්ත
ල්ලි ශොඹන්තන අධයහඳනඹක් ඕනෆ නළවළ. අද ශධවලඳහරනඹ
තුළින්ත ශතෞය උඳහධි තන්තන අධයහඳනඹක් ඕනෆ නළවළ. අද
ශධවලඳහරනඹ තුළින්ත තභන්තශේ ඵරඹ ශඳන්තන්තනත් අධයහඳනඹක්
ඕනෆ නළවළ. අද රිඹහත්භක කයන නයහඹ ශභඹයි.
අශප් යශට් ජනතහශතන්ත අධයහඳනඹ ්ත් කයනහ. එශවභ
්ත් කශහභ කවුරුත් ප්රලසන කයන්තශන්ත නළවළ. එශවභ ප්රලසන
කයන්තශන්ත නළ න ජනතහක් අද ශ) යශට් නිර්භහණඹ කය ශතන
ඹනහ. අධයහඳනඹක් රඵහ නළ න ජන ශකොට්ඨහඹක් ඳහරනඹ
කයන්තන ශරශවසියි ිරඹහ න්යණඹ කය  නශඵනහ. ඒ නිහ
අධයහඳනඹ, ශෞඛ්ය ළනි අසලරට දිගින්ත දිතටභ ප්රවහය එල්ර
කය ශතන ඹනහ.
ඒ එක්කභ ඵරන්තන, ශභොනහද අශප් රුදුවල්ඳ නරුන්තට ශරහ
 නශඵන්තශන්ත ිරඹහ. ඳසු ගිඹ කහරශේ අපි දළක්කහ,
රුදුවල්ඳ නරුන්තට කර්නල් තනතුයක් දීරහ, uniform එකක්
අන්තදරහ salute තවන තත්ත්ඹකට ඒ රුදුවල්ඳ නරුන්ත ඳත් කශහ.
ඒක රුකට ිඳු) තයතඹක් හශේ වුණහ. රුදුවල්ඳ නරුන්ත
මිලිටරිකයණඹ කයරහ එතළනින්ත ශභොනහද ශරහ  නශඵන්තශන්ත;
ශභොකක්ද, අද අශප් යටට ශරහ  නශඵන ශත ිරඹහ අඳට අවන්තන
සිධවධ ශරහ  නශඵනහ.
යුද භහනසිකත්ඹකට අශප් යට ශතන ගිහින්ත යට පුයහභ භත්
කුඩු ඳළ නරිරහ  නශඵනහ. අද අශප් යශට් සචහයකඹන්ත නහතනඹ
කයනහ; සත්රී දණ කයනහ; ශභහ අඳචහය කයනහ. කවත්ශත්
නහතන සිදු කයනහ. ඒ හශේභ ළලිකඩ ඵන්තධනහතහයශේ ශඩි
 නඹරහ භයරහ දභනහ. අපිට අවන්තන සිධවධ ශනහ, අධයහඳනඹට
ශන්ත කයන මුදල් ප්රභහණඹ කප්ඳහදු කයරහ ඒ මුදල් ශභොන
යහඳෘ නරටද ළඹ කයන්තශන්ත ිරඹහ.
අද ඵරන්තන, තභන්තශේ ප්ර නරූඳඹ ශතොඩ නඟහ තන්තන මිහින්ත
එඹහර් ිරඹහ ඵසශකොශරොත් ගුන්ත ශේඹක්  නශඵනහ. මිහින්ත එඹහර්
යඹතනඹ ඳටන්ත තත් දහ ඉරහභ වළභ අවුරුධවදකභ රුපිඹල් ශකෝටි
තණනක් ඒ යඹතනඹට ශඹොදනහ. ත අවුරුදු තණනකට
රහබඹක් උඳඹන්තන ශවෝ ඹ)ිරසි භහනතහකටත් එන්තන ඵළරි
රුධිඹට තභයි මිහින්ත එඹහර් යඹතනඹ  නශඵන්තශන්ත. අද
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පිරියහශතන යට ශට් ශවලිශකොප්ටර්ලින්ත එවහට ශභවහට ඹනහ.
ඳහල් ශඳොත් ශඵදහ ශදන්තනත් ශවලිශකොප්ටයශඹන්ත ඹනහ.
දුප්ඳතුන්තට ශභොනහ ශවෝ ශදන්තනත් ශවලිශකොප්ටයශඹන්ත ඹනහ.
ශඵොලිවුඩ්ලින්ත
තභන්තශේ
ඹහළුශෝ
යහභ
ඒකටත්
ශවලිශකොප්ටයශඹන්ත තභයි ඹන්තශන්ත. භභ හිතන්තශන්ත අද අශප් යශට්
ශවලිශකොප්ටර් ශ)නිඹහක් -

ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ(රළජය කෂමනළකරණ
ප්රතිවංවහකරණ අමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க - அெரங்க தொகரமத்து
ரெலமப்தை அமச்ெர் )

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

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, what is your point of Order?
ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

This is the Committee Stage Discussion on the Votes
of the Ministry of Education, not on the Ministry of Civil
Aviation.
ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

I know what I am talking about, Hon. Minister. You
do not have to defend all these corruption and excesses.
You do not have to defend. Your father was much better.
ගරු නවින් දිවළනළයක මශතළ
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අද රසකහට ශරහ  නශඵන්තශන්ත ශභොකක් ද ිරඹහ ඵරන්තන.
අධයහඳනශේ තළටලු  නශඵනහ. ශෞඛ්ය ශේශේ තළටලු
 නශඵනහ. රුදුලිඵර භණ්ඩරශේ තළටලු  නශඵනහ. ඛ්නිජ ශතල්
නී නතත සසථහශේ තළටලු  නශඵනහ. [ඵහධහ ිරීම)
ඵන්තධනහතහයශේ- [ඵහධහ ිරීම)
ඵන්තධනහතහයශේ තළටලු
ශභොනහත් නළධවද? [ඵහධහ ිරීමභක් ඵහර ශතල් එන එක
ඔඵතුභන්තරහට තළටලුක් ශනොශයි න්තනට පුළුන්ත. ශේකශඹෝ
ගිහින්ත පිරිඳවදුශේ භළශයන එක ඔඵතුභන්තරහට තළටලුක්
ශනොශයි.
ශභොකද?
ඔඵතුභන්තරහ
ශවොට
ඉන්තනහ.
ඔඵතුභන්තරහට ල්ලි රළශඵනහ. ඔඵතුභන්තරහ යප්රහද භුක් න
රුදිනහ.
ගුරුරුන්ත යදීන්ත කට්ටිඹ තභයි අද දුක් රුඳින්තශන්ත. ඒකයි
අඳ ිරඹන්තශන්ත. අද තමුන්තනහන්තශේරහට තළටලුක් නළවළ. භභ ශ)
කථහ කයන්තශන්ත හුශදක්භ ශභතළන සිටින ිභ නරුන්තට
ශනොශයි. භහ ශ) කථහ කයන්තශන්ත ශ) යශට් ඉන්තන ජනතහ
ශනුශනුයි. ජනතහ ශනුශන්ත තභයි අඳ ශභතළනට ිරුත්
කථහ කයන්තශන්ත. ශභශවභ ශනොශයි, ඔළු උඩ ඉශතන ිරේත්
ඔඵතුභන්තරහ ශ)හ පිළිතන්තශන්ත නළවළ. ශභොකද, ඔඵතුභන්තරහට
යප්රහද රළශඵනහ. ඔඵතුභන්තරහ ඳ නන්තශන්ත ශ) ක්රභඹ ිතුශශේ
තභයි. අද ශ) ක්රභඹ අශවෝසි කශශොත් ශභොකද ශන්තශන්ත? අපි
ශභශවභ ිරඹමුශකෝ. දළන්ත තුශනන්ත ශදකක ඵරඹක්  නශඵනහ,
ිභ න භණ්ඩරඹ 20කට සීභහ කයන්තන සශලෝධනඹක් ශේන්තන
ිරඹහ. [ඵහධහ ිරීම) කයන්තන ඵළවළ. ඒක කයන්තන ශකොන්තදක්
නළවළ. [ඵහධහ ිරීම) ශකොන්තදක් නළවළ. ඒකයි ශරහ  නශඵන්තශන්ත.
ඵරඹ ශඵදීභ තළන අද අශප් යශට් කළබිනට් භණ්ඩරශේ සිටින
ිභ නරුන්තශේ භ නභතහන්තතය ඵරන්තන. ඵරඹ ශඵදීභ තළන
භවය ිභ නරු ිරඹනහ, “Thirteen plus” ිරඹහ. භවය
ිභ නරු ිරඹනහ, “Thirteen minus” ිරඹහ. ත එක්ශකශනක්
ශේ ශඳශර්දහ ිරුත් ිරේහ, “Thirteen minus one, plus two”
ිරඹරහ. රුභල් වීයසල ිභ නතුභහ ඉන්තනහ. එතුභහ බිසදුයි
ිරඹනහ. ශභොකක්ද ශ)ක? ශ)ක ිභ න අච්චහරුක්. ිභ න
භණ්ඩරඹක් ශනොශයි. ිභ න අච්චහරුක්.

(ரண்தைறகு வீன் றமரரக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

But, this Discussion is on the Votes of Education.
ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றரரன் ததரர )

(The Hon. Niroshan Perera)

I am talking about education; I was talking about
education. What I am saying is, they are not allocating
enough money for Education. Instead, they are allocating
money for Mihin Lanka and all that. So, you do not have
to worry. Just listen to my speech.
ශවලිශකොප්ටර්ශ)නිඹහ තළන ිරඹන රුට භවය උදරුඹට
තයවහ ඹනහ. භභ දන්තශන්ත නළවළ, ඒ ශභොකද ිරඹරහ.
අද ිභ න භණ්ඩරඹ තළන කථහ කයමු. අද ශ) යශට් කළබිනට්
භණ්ඩරශේ ිභ නරු 62ක් සිටිනහ. ඒ 62න්ත ශ) යටට ශරහ
 නශඵන ශත ශභොකක්ද? ශභඳභණ ශරොකු ිභ න භණ්ඩරඹක්
සිටින රසකහශේ ජනතවනඹ මිලිඹන 20යි. අපි ශ)ක අශනක්
යටල් භඟ සන්තදනඹ කයමු. ඉන්තදිඹහශේ කළබිනට් භණ්ඩරශේ
ඉන්තශන්ත 27යි; ජනතවනඹ මිලිඹන 1,240යි. ඳහිරසතහනශේ
ඉන්තශන්ත ිභ නරු 19 යි; ජනතවනඹ මිලිඹන 176 යි.
තහයිරන්තතශේ ඉන්තනහ ිභ නරු 28 ශදශනක්; ජනතවනඹ
මිලිඹන 69 යි. ඒ හශේභ ජඳහනශේ ිභ න රු 19 ශදනයි
ඉන්තශන්ත. ජනතවනඹ මිලිඹන 127යි.

අපි දළක්කහ, ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ කෆභරට  ටිකක් එකතු
ශරහ  නශඵනහඹ ිරඹනහ. භහ හිතනහ, ඔක්ශකොභරහ නළ න කය
තත්ශතොත් ශ) යටට ශතක් ශේඹ ිරඹහ මිනිසසු හිතනහ ි න
ිරඹරහ. [ඵහධහ ිරීම) ඔේ, යනික්. [ඵහධහ ිරීම) ඔේ.
අධයහඳනඹට, ශෞඛ්යඹට ශන්ත කයන මුදල් ටික කප්ඳහදු
කයරහ තභන්තශේ ඵරඹ රැක තන්තනට රුලහර ිභ න භණ්ඩරඹක්
නඩත්තු කය ශතන ඹනහ. ඒක අශප් යටට ඔශයොත්තු ශදන්තශන්ත
නළවළ. අධයහඳනඹට මුදල් ශන්ත ශනොිරීමභ හධහයණීකයණඹ
කයන්තනට ඵළවළ. ගුරුරුන්තට ළටුප් ළඩි ශනොිරීමභ අඳට
හධහයණීකයණඹ කයන්තනට ඵළවළ. ඒකයි අඳට  නශඵන තර්කඹ.
අද අධයහඳනඹ තළන රුතයක් කථහ කයන්තනට ිරේහට ළඩක්
නළවළ. ඒක තභයි අශප් තර්කඹ.
ශ) යට ඉසයවට ශතනි ඹන්තශන්ත ශකොශවොභද? ශ) යශට්
අනහතත ඳයපුය ශවො පුයළසිඹන්ත කයන්තශන්ත ශකොශවොභද ිරඹන
කහයණඹ තභයි ශභතළන  නශඵන අලයතහ. අඳට ිරුත් රුහද
කයන්තනට පුළුන්ත, අය ඳහරට අය ඳවසුකභ නළවළ, ශ) ඳහරට
ශ) ඳවසුකභ නළවළ, අය ඳහශල් ශභයි ශභශවභයි ිරඹරහ. ට
ඩහ ඉවශ භට්ටමින්ත හිතන්තන ඕනෆ. අද ඳශහත් බහලින්ත
අධයහඳන ක්ශේරඹට රුඹ යුතු ශේඹ අද ඉටු ශරහ නළවළ.
භවය ඳශහත් බහ ඹටශත්  නශඵන ඳහල් එන්තන එන්තනභ
ශධවලඳහරනඹට ඹට කයරහ, ඒ ඳශහත් බහශේ නයහඹ අනු තභයි
ඒහ ශතනි ඹන්තශන්ත.
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ශ) ඔක්ශකොභ ප්රලසන  නඹහ ශතන ශභයි ශවොට ඳහඩ) කයරහ,
ශදභේපිඹන්ත මුදල් ළඹ කයරහ ශභයි රුබහතඹට ශඳනී සිටිනහ.
ඔඵතුභන්තරහ ඒ රුබහතත් වරිඹට ඳළළත්වහද? ඒ රුබහතත්
වරිඹට ඳත්හ තන්තනට ඵළරි යණ්ඩුක්, ඒ රුබහතත් වරිඹට
ඳත්හ තන්තනට ඵළරි ිභ න භණ්ඩරඹක් තභයි අද ඉන්තශන්ත. අද
ිභ නරු ඉන්තනහ; නිශඹෝජය ිභ නරු ඉන්තනහ; අධීක්ණ
භන්තත්රීරු ඉන්තනහ. ඒ සිඹලු ශදනහභ හිටිඹත් ඒ කටයුතු වරිඹට
කය තන්තනට ඵළරි ශරහ  නශඵනහ. ඔඵතුභන්තරහට පිළිතන්තනට
ඵළරි වුණහ, රුබහතර තළටලු  නශඵනහඹ ිරඹහ. ඒ අහිසක
ශදභේපිඹන්තට ව ද දරුන්තට ශරේඨ
ස හධිකයණට ගිහින්ත
නිශඹෝතඹක් තන්තන වුණහ, ඒක කය තන්තන. අද ශභොනහද
ශභතළනට ිරුත් කථහ කයන්තශන්ත? රුරුධවධ ඳහර්ලසශඹන්ත ඒක
ශකොඳභණ ිරේත් ඔඵතුභන්තරහ ඒක පිළිතත්ශත් නළවළ.
අශප් මිර ශභොවහන්ත රහල් ශග්රේරු භළ නතුභහ ඵරන්තන. එතුභහ
එක්ත් ජහ නක ඳක්ශේ අඳත් එක්ක ශවොට සිටිඹහ. නමුත්
එතුභහ යජඹට එක් න්තනට ඉසශල්රහ, කශ කථහ භට භතකයි.
එතුභහ තයහදිඹක් තත්තහ.
එතුභහ එක්ත් ජහ නක ඳක්ඹ ඒ තයහදිශේ එක ඳළත්තකට
දළ)භහ. අශප් අනහතත ඳයපුය, අශප් ශභයින්ත එහි අනික් ඳළත්තට
දළ)භහ. එතුභහ ිරේහ ඒ තයහදිශේ ඵය ිරයරහ තභයි එතුභහ යණ්ඩු
ඳළත්තට ඹන්තශන්ත ිරඹරහ. නමුත් ඔඵතුභහ යණ්ඩු ඳළත්තට ගිඹහට
ඳසශේ තභයි ශ) සිඹලුභ ප්රලසන ි න වුශණ්. ඔඵතුභහ දක්යි.
ඔඵතුභහට අධයහඳනඹ තළන ශවොඳින්ත ළටශවනහ. නමුත් භහ
දන්තශන්ත නළවළ ශ)හ තළන ඵරන්තන ඔඵතුභහට ඵරඹක් නළධවද
ිරඹරහ. ඒ වුණත්, ශ) කරුණු ශකශයහි ඔඵතුභහශේ අධහනඹ
ශඹොමු කයන්තන අඳ කළභළ නයි.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, අශප් අධයහඳනඹ ශභොන
යකහයඹටද තභන්ත කයන්තශන්ත ිරඹන එක තළන අඳ ක නකහතක්
ි න කය තත යුතුයි. රුශලේශඹන්තභ තණිතඹ වහ රුදයහට අඳ මුල්
තළන දිඹ යුතුයි. ශභොකද, අඳ ඉදිරිඹට ඹන රුට ශරෝකශේ දියුණු
යටල් භඟ තයත කයන්තන න) ඹ) ඹ) අසලලින්ත භන්තරුත
රුලහර රභ ඵරකහඹක් අඳ නිර්භහණඹ කශ යුතුයි. ඒ හශේභ තභයි
ඳරිතණක තහක්ණඹත්. අඳ ත තත් අශප් ත)රට ගිහිල්රහ ඒ
ත)ර ඉන්තන ඳහල් සිසුන්තට ඒ ක්ශේරඹ තුළින්ත ශ) භහජශේ
ඉවශට ඹන්තන අසථහක් රහ දිඹ යුතුයි.
ශඟට අශප් රුලසරුදයහර ඳධවධ නඹ දිවහ ඵරන්තන. දියුණු ශන
ශනත් යටල් එක්ක සන්තදනඹ කශහභ අඳට ශප්නහ අශප්
යශට් රුලසරුදයහරරට ඹන්තශන්ත ඉතහභ අඩු පිරික් ඵ. අශප්
රුලසරුදයහරරට මීට ඩහ ශිය පිරික් ඹන්තන අඳ කටයුතු කශ
යුතුයි. ශභොකද, අද ශ) යශට් tuition ඳන්ත න මුල් කය තත්ත, කට
ඳහඩ) කයන අධයහඳන ක්රභඹක් තභයි  නශඵන්තශන්ත. ඒ කට ඳහඩ)
කයන අධයහඳන ක්රභඹ ඹන්තශන්ත රුබහත ඉරක්ක කය ශතනයි. ඒ
භඟින්ත රුබහතලින්ත ඳභණක් භත් ශන ඳන්ත නඹක් අද ශ) යශට්
නිර්භහණඹ කයනහ. නමුත් අඳ ඉන්ත එවහට ඹන්තන ඕනෆ.
බුධවධිශඹන්ත හිතන්තන පුළුන්ත, බුධවධිශඹන්ත ප්රලසන රුන්තන පුළුන්ත,
දහචහයහත්භක වළසිශයන්තන පුළුන්ත අනහතත ඳයපුයක් අඳ ශ)
යශට් නිර්භහණඹ කයන්තන ඕනෆ. භහ දන්තනහ ශ)හ ඳවශට ඹනහ
න) ශධවලඳහරනඹ කයන අඹ ය ඵ. ශභොකද ඒ අඹට ඩහ උස
අධයහඳනඹක්  නශඵන කවුරු වරි ඉන්තනහ න) ඒ ශතොල්රන්තට
ශඳොඩ්ඩක් ඳහරනඹ කය තන්තන අභහරුයි;
ඒ අඹට ශඳොඩි
භදිපුසචිකභක්  නශඵනහ. නමුත් එශවභ ශනොශයි, අඳ ට ඩහ
ඉවශට ගිහින්ත ශ) අධයහඳන ක්රභඹ ශනස කශ යුතුයි. තරු
ඵන්තදුර ගුණර්ධන ිභ නතුභහ ඒ රුධිඹට ක්රභ කස කයනහඹ
ිරේහ. අඳ තරු අධයහඳන ිභ නතුභහශතන්ත ශ) අසථහශේ ඉල්රහ
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සිටිනහ එඹ ඩ ඩහත් ඉක්භන්ත කයරහ, අඳ සිඹලු ශදනහටභ
පිළිතත වළිර ක්රභ වදරහ ඒහ රිඹහත්භක ිරීමභට මුදල් ශන්ත කය
තන්තන කටයුතු කයන්තන ිරඹරහ.
අඳ ඳහර්ලිශ)න්තතු භන්තත්රීරු වළටිඹට අධයහඳනඹ තළන කථහ
කයරහ රුතයක් භදි. ඒ වහ රිඹහශනුත් අශප් දහඹකත්ඹ
ශදන්තන ඕනෆ. අශප් ඳහල්ලින්ත -රුශලේශඹන්තභ අධයහඳන
ක්ශේරශඹන්ත- ශධවලඳහරනඹ අයින්ත කයන්තන ඕනෆ. අද ඹ) ිරසි
උත්ඹක්  නඹන්තන ගිඹත්, ගුරු භහරුක් කයන්තන ගිඹත්,
ඳශමුශනි ශරේණිඹට ශභශඹක් ිතුළු කය තන්තන ගිඹත්
ශධවලඳහරනයඹන්ත ිරුල්රහ ඒහට ිඟිලි තවනහ. අද ජනප්රිඹ
ඳහල් සුළු ප්රභහණඹක් ශ) යශට්  නශඵනහ. ඒහට තභන්තශේ ශභයි
ිතුළු කය තන්තන ශදභවුපිඹන්ත රුලහර ශශවක් දයනහ. ඔවුන්ත
ශනොශඹක් ශනොශඹක් ශධවලඳහරනයඹන්ත ශඟට ඹනහ.
රුදුවල්ඳ නරු ශඟට ඹනහ. භවය ශරහට ඳහල්ලින්ත මුදල්
ඉල්රනහ. එළනි තළටලු යහශිඹක් අද අශප් හභහනය ජනතහට
 නශඵනහ. අශප් යශට් ල්ලි  නශඵන ජනතහට න) ශඳෞධවතලික
ඳහල්  නශඵනහ. ඒ ඳහල්රට මුදල් ශතරහ තභන්තශේ ශභඹහ
දභහ තන්තන ඔවුන්තට පුළුන්ත. නමුත් අශප් භධයභ ඳහන්ත නක
ජනතහට, දුප්ඳතහට ඒ යප්රහද නළවළ.
ශඟට අශප් නිදවස අධයහඳනඹ තළන කථහ කයමු. භහ හිතන
වළටිඹට ශභතළන ඉන්තන ඵහුතයඹක් ශදනහ නිදවස අධයහඳනඹ
භුක් න රුරහ  නශඵන අඹයි. ඒ නිදවස අධයහඳනඹ තභයි අඳට
ඉදිරිඹට ඹන්තන අඩිතහරභ දළ)ශ). රුලසරුදයහරරට ගිහිල්රහ
අඳට උඳහධිඹ තන්තන පුළුන්ත වුශණ් ශ) යශට් ඒ නිදවස
අධයහඳනඹ වයවහ දභපු අඩිතහරභ නිහයි. ඒ නිහයි අඳ දළන්ත ඒ
තළන ශභතළන කථහ කයන්තශන්ත.
එශවභ නළතු ිරසිභ අධයහඳන සුදුසුකභක් ශනොභළ න
ශකළින්තභ ශධවලඳහරනඹට ිරුල්රහ, ශධවලඳහරනශඹන්ත ව)ඵ කය
ශතන, ඒ ශධවලඳහරනශඹන්ත ිභ නක) අයශතන ඉන්තන අඳටත්
පුළුන්තකභ  නබුණහ. නමුත්, ඒක ශ) යටට වරිඹන්තශන්ත නළවළ
ිරඹන එක අපි ශ) අසථහශේදී ප්රකහල කය සිටිනහ. ඒ හශේභ
යට බහය තන්තන සිටින අශප් දරුන්තට වරි වළටි අධයහඳනඹක් දීශ)
තකීභ ඳහල්ර රුදුවල්ඳ නරු, ඒ හශේභ ගුරුතුභන්තරහ, ඒ
හශේභ ශදභේපිශඹෝ, ඒ සිඹලු ශදනහභ ඉටු කයන තභන්ත ශ) යට
ඳහරනඹ කයන යජඹත් ඒ වහ ළඩි ළඩිශඹන්ත මුදල් ශන්ත කශ
යුතුයි. එඹ ඉටු ිරීමභට න) අනලය රුඹද) නහස නකහය රුඹද),
දණඹ, සචහ නළ න කයරහ අධයහඳනඹට ප්රමුඛ් තළන රඵහ
ශදන්තන ිරඹන ඉල්ලීභ කයමින්ත භශේ කථහ අන්ත කයනහ.
[අ.බහ. 2.38

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ (වංවහ කෘතික ශළ කළ
ක යුුර අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரெர, கமன அரேல்கள்
அமச்ெர்)

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the
Arts)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, ශ) ළඹ ශීර් ඹටශත්
හකච්ඡහට බහජනඹ න කහයණහරදී රුශලේශඹන්තභ යටට
ඉතහභ ලක් නභත් දහඹකත්ඹක් රඵහ ශදන අභහතයහසලඹක් රුධිඹට
ශ) අභහතයහසලශේ කටයුතු පිළිඵ ශඵොශවෝ රුරුධවධ ඳහර්ලසශේ
භන්තත්රීරු තකීභිරන්ත කථහ කයන්තශන්ත නළ න සබහඹක් තභයි
අපි දළක්ශක්; ශධවලඳහරනඹ ඉරක්ක කය ශතන කථහ කයන
රුරහඹක් තභයි අපි දළක්ශක්.

නිදවස අධයහඳනශේ ප්ර නඳත් න ශභයටට වඳුන්තහ දුන්ත 1945 දී
ිශභරිකහනු ශඩොරර් 120ක් ව ශභයට ඒක පුධවතර යදහඹභ ර්
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2012 ශනොළ)ඵර් 20

2011 ර්ඹ න රුට ිශභරිකහනු ශඩොරර් 2,000 දක්හ ඉවශ
ශතොස  නශඵනහ. 1945 දී ශභයට ශභෝටර් යථ 5,000ක් ඳභණ
බහරුත ව අතය, 2011 න රුට ශභෝටර් යථ මිලිඹන 2ක් ඳභණ
බහරුත න තළනට ඳත් වී  නශඵනහ. ශ) රුකහලඹත් එක්ක 2013
යජශේ යදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 1,217.9යි. යජශේ රුඹදභ
ලශඹන්ත රුපිඹල් බිලිඹන 1,785.4ක්  නශඵනහ. එහි ප්ර නපරඹ
ශර අඹ ළඹ හිඟඹ රුපිඹල් බිලිඹන 507.4ක් ශනහ.
රුශලේශඹන්ත එභ අඹ ළඹ හිඟඹ පිඹවීශ) ශඹෝජනහද හිත මුදල්
අභහතයයඹහ රුධිඹට තරු භහින්තද යහජඳක් ජනහධිඳ නතුභහ අඹ
ළඹ ඉදිරිඳත් කයධවදී, ජනතහ හිවතෂි අඹ ළඹක් රුධිඹට
ජනතහශේ නිසඳහදන රිඹහලිඹ වහ ග්රහමීඹ ජනතහශේ යදහඹ)
රළශඵන රිඹහලිඹ රිඹහත්භක ිරීමභ වහ ඉදිරිඳත් කයන ළඩ
පිළිශශ අපි දළක්කහ. ඒ නිහ ශභහිදී ශ) යශට් අධයහඳනඹ
පිළිඵ රුශලේ අධහනඹක් ශඹොමු කය  නබුණහ.
එක්ත් ජහ නක ඳක් යජඹඹන්ත ඳළළ න යුතර  නබ අධයහඳන
තත්ත්ඹන්ත පිළිඵ අපි ශඵෝශවෝ රුට ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුශේදී
කථහ කය  නශඵනහ. ශ) යශට් ලුදශකෝඹට අලු නන්ත එකතු
වුණහ, ගුරුරු ඵහ තළනීශ)දී "කළිරරි - පිපිඤසඤහ නයහඹ" අනු
ගුරුරු ඵහ තළනීශ) ඉ නවහඹ. ඒ පිළිඵ සිධවධිහචකඹන්ත
තණනහක්  නබුණහ. එක්ත් ජහ නක ඳක් යණ්ඩු කහරශේ දව)
ඳහල් ව නකඹ භඟ ශක්ක් ශතඩිඹ අයශතන ගිඹහට ඳසශේ ඒ
ශනුශන්ත ගුරු ඳත් වී) රඵහ තත් ඉ නවහඹ අපි දළක්කහ. ඒ නිහ
ශ) තත්ත්ඹ තුශ අධයහඳනශේ නළණ ඳවන්ත දළල්වීභ වහ දරුහ
ලක් නභත් ිරීමශ)දීත්, ඳහල් ඳධවධ නඹ ලක් නභත් ිරීමශ) කහර්ඹ
බහයශේදීත් ඳසු ගිඹ ඉ නවහශේ අපි රුශලේ ළඩ ශකොටක් කශහ.
රුශලේශඹන්ත හක්යතහ අ නන්ත ශ්රී රසකහ ඹ) භට්ටභකට ිරුත්
 නශඵනහ. සිඹඹට ප්රභහණඹ තත්තහභ ශ්රී රසකහශේ හක්යතහ
සිඹඹට 90.6යි, ඉන්තදිඹහශේ සිඹඹට 62.8යි, භතහනශේ සිඹඹට
52.8යි, ඳහිරසතහනශේ සිඹඹට 55.5යි, ඵසේරහශධවලශේ සිඹඹට
55.9යි, ශන්තඳහරශේ සිඹඹට 59.1යි. ළඩිහිටි හක්ය යහනඹ
ප්රගුණ ිරීමශ) ක්රභශේදඹත් එක්ක අපි අධයහඳනශේ ඹ)
භට්ටභකට ප්රශේලතත ශරහ  නශඵනහ.
ශභභ ළඹ ශීර් පිළිඵ කථහ ිරීමශ)දී ගුරු භවත්භ භවත්මීන්ත
තළනත් කථහ කශහ. එක්ත් ජහ නක ඳක් යණ්ඩු කහරශේ
ගුරුරුන්තට රළබුණු ළටුප් තර පිළිඵ සඛ්යහ ශල්ඛ්න අපි ශඟ
 නශඵනහ. ඉ නවහශේදී ඒ පිළිඵ ෘත්න්ඹ මි න අයතර
රිඹහත්භක කශ යකහයඹ අඳට භතකයි. භට භතකයි යණ්ඩු
ඳක්ශේ රැසවීභකදී හිටපු අධයහඳන ිභ න තරු රිචර්ඩ් ඳ නයණ
භළ නතුභහ -අ නතරු චන්තද්රිකහ ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයතුසත භළ නනිඹ
තභයි ඒ කහරශේ හිටිශේ- රුදුවල්ඳ නයශඹක් රුධිඹට,
ගුරුයශඹක් රුධිඹට ඉතහභත් ශේතශඹන්ත කථහ කයරහ ගුරුයඹහ
තන්තනහ භහන්තතරික ළටුප්ර රුභතහන්ත පිළිඵ ය
තණනහක සඛ්යහ ශල්ඛ්න ඉදිරිඳත් කශහ. ළටුප් ළඩි වීශ)
රුභතහ පිළිඵ ශල්ඛ්න තණනහක් ඉදිරිඳත් කශහ.
එශවභ ඉදිරිඳත් කය ඉතහ වය ඵය ශරත්, ඉතහභ දළඩි ශරත්
ඒ තළන කථහ කයරහ එතුභහ ඒ අයතරඹ ජඹග්රවණඹ කශහ. රසකහශේ
ගුරු ක්ශේරශේ ළටුප් රුභතහ ශනස කයන්තන රුලහර
භවන්තසිඹක් තත්තු අධයහඳන අභහතයයඹකු රුධිඹට තරු රිචර්ඩ්
ඳ නයණ භළ නතුභහ අඳ ශ) ශභොශවොශත්දී භතක් කයන්තන ඕනෆ.
එතුභහ ඒ අයතරඹ දිතටභ රිඹහත්භක කශ නිහ භහින්තද යහජඳක්
යුතශේ ශ) න ශකොට ඳරිඳහරන ක්ශේරශේ අඹ, ගුරුරුන්තද
ිතුළු අධයහඳන ක්ශේරශේ අඹ ඉතහ ශවො ළටුප් තරඹක
පිහිටුන්තන පුළුන්තකභ රළබුණහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, භභ දළක්කහ රුරුධවධ
ඳහර්ලසශේ තත් භවරුන්ත ශවෝභහතභ භහින්තද යහජඳක් රුදයහරඹ
තළන කථහ කයනහ. ශභතුභන්තරහට එක රුදයහරඹක් රුතයයි භතක්
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ශන්තශන්ත. ශ) රුභතහ ශනස කයන්තන තභයි අ නතරු භහින්තද
යහජඳක්
ජනහධිඳ නතුභහත්,
තරු
ඵන්තදුර
ගුණර්ධන
අභහතයතුභහත් රසකහශේ ධවරුන්යික ඳහල් 1,000ක්, එක ප්රහශධවශීඹ
ශල්ක) ශකොට්ඨහඹකට එක ඳහරක් ඵළගින්ත න ශේ ඉදි
කයන්තශන්ත. ඒ ඒ ප්රශධවලර අධයහඳන රුශලේයඹන්ත, ඳහල්
සර්ධන මි න දහඹක කය ශතන ඒ ඳහල් ඳධවධ නඹ )ඵන්තධ
කටයුතු සිදු කයනහ. ශකොශම යහජකීඹ රුදයහරශේ  නශඵන
ඳවසුක) -රුදයහතහය, තෘව රුදයහ අසල, ඳරිතණක අසල, ඒ හශේභ
අශනකුත් ඳවසුක)- වළභ ශදඹභ නිර්භහණඹ කයමින්ත තභට
)ඳත් ශදන ශභළනි ක්රභශේදඹක් රසකහ ඉ නවහශේ ශභශතක්
ඳටන්ත තත්ශත් නළවළ. ඳටන්ත තත්තහ න) ඒ ශකොශම නතයශේයි;
එශවභ නළත්න) තත් සථහන කීඳඹක ඳභණයි. උතුය
නළශඟනහියද ිතුළු රසකහ පුයහ එකී ඳහල් 1,000 යය)බ
ිරීමභත්, ඒ හශේභ ප්රහථමික රුදයහර 5,000ක් යය)බ ිරීමභත් සිදු
කශහභ භභ හිතනහ ශ) රුභතහ අභ ශේරු ිරඹරහ. ඒ
කටයුත්ත දළන්ත යය)බ කය එහි ඳශමුළනි පිඹය ශ) ශදළ)ඵර්
භහශේ අන්ත ිරීමභ වහ භහින්තශදෝදඹ රුදයහතහය දළන්ත ඉදි කය
ශතන ඹනහ. ශ)හ භවරුන්තට ශඳශනන්තශන්ත නළවළ.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
භහින්තශදෝදඹ රුදයහතහය 409ක්.

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)
භහින්තශදෝදඹ රුදයහතහය 409ක්. ළරැදි කණ්ණහඩිශඹන්ත ඵරන්තන
ගිඹහභ තභයි ප්රලසන භතු න්තශන්ත. ඒ නිහ අධයහඳනඹ දිවහ ළරැදි
කණ්ණහඩිශඹන්ත ඵරන්තන එඳහ. නිළරැදි රුධිඹට දරුන්තශේ
අධයහඳනඹ තළන හිතන්තන ඕනෆ.

මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, ශභහිදී ළඩ ඵරන
රුදුවල්ඳ නරුන්ත තළන කථහ කශහ. අශප් ඹම ඳශහශත් රුතයක්
ශනොශයි, දකුශණ් ව)ඵන්තශතොට දිහශේ, ශභොනයහතර දිහශේ
දුසකය ඳහල්රට භවය රුදුවල්ඳ නරු ගිශේ නළවළ. ඒක තභයි
ිත්ත තත්ත්ඹ. ඒ නිහ භවය ඳහල් ළහුණහ. ශරේණිධහරින්ත
නතයඹට ශරහ සිටිඹහ. ශරේණිධහරි රුදුවල්ඳ නරු තභන්තශේ
ශඳෞධවතලික ඳන්ත න කහර්ඹඹත් කය තනිමින්ත, ශනත් කටයුතුත් කය
තනිමින්ත නතයශේ රැඳී සිටිඹහ. තභන්තශේ අධයහඳන ශේහ කශශේ
නළවළ. ්ත තභකට ගිහිල්රහ, ඳහරක් වදරහ, ඒ ඳහර වළදීභත්
එක්ක රඵහ තන්තනහ භහනසික තෘප් නඹද හිත ඒ ශභයින්තට
අධයහඳනඹ රඵහ දීරහ අධයහඳන තත්ත්ඹ දියුණු කයන්තන ඒ අඹට
ඕනෆකභක්  නබුශණ් නළවළ.
නමුත් ඒ ත)ර අධයහඳනඹ රඵපු ගුරුරු ශරේණිධහරින්ත
රුධිඹට ශන්තන පුළුන්ත, ශරේණිඹක් නළ න ශන්තන පුළුන්ත
කරහඳශේ ඉල්ලී) භත, ශකොට්ඨහශේ ඉල්ලී) භත ්ත දුසකය
ඳළ නරට ඳයින්ත ගිහිල්රහ, pushbike එශක් ගිහිල්රහ, motorbike
එශක් ගිහිල්රහ ඒ ප්රශධවලර දුසකය ඳහල් වන්තන ශදන්තශන්ත
නළ න ඳත්හ ශතන ගිඹහ. අශප් භව කරහඳඹ තත්තහභ, වපු
ඳහල් 10ක් ිරිශේ ශ) ගුරුරුන්ත. ඒ නිහ ශ) ගුරුරුන්තට ඒ
අත් දළකීභ, ඒ ඳශපුරුධවද, ඳහල් ඳත්හ ශතන ඹෆභ
)ඵන්තධශඹන්ත  නබුණු දළනු) )බහයඹ ඳදන) කය ශතන
අධයහඳන අභහතයහසලඹ ළඩ ඵරන රුදුවල්ඳ න තනතුරු රඵහ
ශදන්තන ගිඹහභ ඒකට රුරුධවධයි. ඒ රුරුධවධ න අඹට ඳහල්
ළහුණහට කභක් නළවළ. ඳහල් ළහිරහ, ඒ ඳහල්ර ශභයින්තට
අධයහඳනඹ රඵහ තන්තන තළනක් නළ න න ක්රභශේදඹට, පුළුන්ත
ශකනහට රුතයක් private හවනඹක නතයශේ ඳහරට එන්තන
ඳවසුක) රළශඵන ක්රභශේදඹට කළභළ නයි. අය ගුරුයඹහ ගිහිල්රහ,
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ

ඒ ඳහර වදරහ, ඒ ඳහරට )ඳත් ශතනළරුත් දීරහ, ඒ ඳහරට
)ඳත් දහඹකඹන්ත එකතු කයරහ කයන ළඩ පිළිශශ රිඹහත්භක
කයන්තන එකඟතහක් නළවළ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, අශප් යශට් අධයහඳනඹ දියුණු
ිරීමශ) ළඩ පිළිශශ වහ අඳ ඳසු ගිඹ ඉ නවහශේ ඉදිරිඳත් කශ
රුරුධ ශඹෝජනහ  නශඵනහ. එකී ළඩ පිළිශශ පිළිඵ හකච්ඡහ
ිරීමභ තභයි ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ අශප් තරු අධයහඳන අභහතයතුභහ
ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ රුශලේ අධයහඳන උඳශධවලක කහයක බහ භඟින්ත
කශශේ. රසකහශේ  නශඵන ශඵෞධවධ භහජ, කශතෝලික භහජ,
මුසලි) ශධවසථහනර ප්රජහ, ඳහල්ර  නශඵන රුරුධ සරුධහන,
ඵහු ජන සරුධහන, රුලසරුදයහර භවහචහර්ඹරුන්ත, රුරහමික
භවහචහර්ඹරුන්ත, පුයහ රුදයහයඹන්ත, ඒ හශේභ ශනත් ඵහු ජන
සරුධහනර අඹ ශතන්තනරහ ශ) පිළිඵ ඒ අඹශේ අදවස
රුභසුහ.
ඳහර්ලිශ)න්තතුශේදී ඔවුන්තශේ අදවස, ශඹෝජනහ ඒ වළභ එකක්භ
තරු අධයහඳන ිභ නතුභහ චනශඹන්ත චනඹ tape කය  නශඵනහ.
භභ හිතනහ, රසකහ ඉ නවහශේ උඳශධවලක කහයක බහක්
ශභඳභණ දීර්න කහරඹක් එක දිතට රැස වුශණ් නළවළ ිරඹරහ.
එශවභ රැස ශරහ තභයි ශ) හර්තහ වදහ  නශඵන්තශන්ත. භභ හිටපු
අධයහඳන නිශඹෝජය ිභ නයඹහ රුධිඹට ඒ තළන ඉතහභත් තුටු
ශනහ. ශරෝක ඵළසකු කණ්ඩහඹභ ඳළමිණි ශභොශවොශත් අපි ශ)
කහයණහ ඉදිරිඳත් කශහභ, ඳහල් 1,000 ළඩ පිළිශශ රිඹහත්භක
කයන්තනත්, ඳහල් 5,000 ප්රහථමික රුදයහර ලක් නභත් ිරීමශ)
ක්රභශේදඹ රිඹහත්භක කයන්තනත් අලය වහඹ රඵහ ශදන්තනට
ශඳොශයොන්තදු වුණහ. ඒ අනු තභයි ඒ වහඹ රඵහ දීරහ  නශඵන්තශන්ත.
ඉ නවහඹ පුයහභ ඹ) දිසත්රික්ක තණනහක් අධයහඳනශඹන්ත අයින්ත
කයරහ  නබුණහ. ඒ ප්රශධවලර ශභොනහද ශන්තශන්ත ිරඹරහ
කවුරුත් දළන ශතන හිටිශේ නළවළ. දළන්ත අද -

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
Order, please! තරු ිභ නතුභනි, ඔඵතුභහට ත රුනහඩිඹක
කහරඹක්  නශඵනහ.

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)
ඒ තත්ත්ඹ ශනස ශරහ දළන්ත උතුරු, නළශඟනහිය ප්රශධවලශේ
අධයහඳනශේ දියුණුක් ශරහ  නශඵනහ. මරහනහරූඪ තරු
භන්තත්රීතුමිඹනි, භභ ඳසු ගිඹ දසර ඹහඳනශේ හින්තදු රුදයහරඹට
ගිඹහ, ඒ ශභයින්තශේ චිර ප්රදර්ලනඹක් රුෘත කයන්තන. ඒ ශභයින්තට
ඳවසුක) රළබිරහ, ඒ ශභයි ඒ )ඳත් ඳහරුච්චි කයන යකහයඹ,
අලුත් ශභර) ඳහරුච්චි කයන යකහයඹ අපි දළක්කහ. ඒ නිහ
සිසවර, දමිර ව මුසලි) ශේදඹිරන්ත ශතොය රසකහශේ සිඹලුභ
ශභයින්තට භහන අධයහඳනඹක් රඵහ දීභ වහ ළඩ පිළිශශක්
රිඹහත්භක කයන්තන අ නතරු භහින්තද යහජඳක් ජනහධිඳ නතුභහ
දරුන්තට යදයඹ කයන පිශඹකු රුධිඹට කටයුතු කයනහ. ශ)
බහශේදී තරු භන්තත්රීතුමිඹ ඳළවළදිලි කශහ, ඳත්තු ශදකක්ත් නළ න
ශභශඹකුට ඳත්තු ශදකක් ශදන එක පිළිඵ. එතුමිඹ ිරේහ,
වළභ ශභශඹකුටභ ඳත්තු ශදන්තන ිරඹරහ. යහජකීඹ රුදයරශේ
ශභශඹකුට ඳත්තු ශදකක් ශදන්තන අලයද? ශඵන්තස කහර් එශකන්ත
එන, ශොල්ශෝ හවනශඹන්ත එන ශකශනකුට ඳත්තු ශදකක්
දුන්තශනොත් ඳත්තුශන්ත දභරහ තවයි. ශභොකද ඒ අඹට
අශතෞයඹක් කයනහ ිරඹරහ. අපි දන්තනහ, ශකොශම ඉන්තන ප්රධහන
ඉසශකෝරර අඹට නිර ිඳු) දුන්තනහභ ඵස එශකන්ත එළිඹට වීසි
කයරහ ඹනහ ිරඹරහ. ශභොකද ඒ අඹට ඒ ිඳු) ටික ළඩක් නළවළ.
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ඒ ශතොල්රන්ත හිතන්තශන්ත ඒක රේජහට බහජනඹ න කහයණඹක්
රුධිඹටයි. අපි වදන්තශන්ත, ශ) යශට් දුප්ඳත්කභ පිළිඵ ප්රලසනඹ
වඳුනහ ශතන කටයුතු කයන්තනයි. ඵළසිල් යහජඳක් භළ නතුභහ ශ)
යශට් දවඅට රක්ඹක් න අඩු යදහඹ) රඵන අඹ තණනඹ
කයමින්ත රිඹහත්භක කයන ශ) "දිරු නළඟුභ" ළඩටවන ඹටශත්
අඳට ශවළිදයවු ශරහ  නශඵනහ, ග්රහභ නිරධහරි ශකොට්ඨහ14,000
සිටින එළනි අඹ කවුද ිරඹරහ. ඒ ද දරුන්තශේ අනහතතඹ
හක්හත් කයන්තන තභයි අපි ශ) හශේ යකට ිඳු) කට්ටර
ශදකක්, ඳත්තු ශදකක් නළ න දරුශකුට ඳත්තු ශදකක් රඵහ
දීශ) ළඩ පිළිශශ රිඹහත්භක කයන්තශන්ත.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
Order, please! ඔඵතුභහශේ කහරඹ අන්ත ශනහ.

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, තත් කහයණහ යහශිඹක්
ිරඹන්තන  නබුණත් ශ) ශභොශවොශත්දී කහරඹ භදි නිහ අහන
ලශඹන්ත ශ) කහයණඹ වන්ත කයන්තන කළභළ නයි. ඳව ය
ශියත් ප්ර නපරරදී ඹම ඳශහත තභයි ගිඹ ය රසකහශේ ශවොභ
ප්ර නපර රඵහ ශතන  නබුශණ්. ඒශකන්ත ජනිත න්තශන්ත තශ)
අධයහඳනඹ පිළිඵයි; තශ) දරුහශේ දක්තහ පිළිඵයි. ඒ
නිහ ඒ කහර්ඹශේදී ඹම ඳශහත් බහට, රුශලේශඹන්ත ඒ
අධයහඳන ක්ශේරඹට )ඵන්තධ වුණු සිඹලු ශදනහටභ භශේ
සතු නඹ පිරිනභමින්ත අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහටත්, අධයහඳන
අභහතයතුභහටත්, නිශඹෝජය ිභ නතුභහටත්, අශප් ශග්රේරු
භන්තත්රීතුභහටත් අභහතයහසලශේ රුලහර කහර්ඹ බහයඹක් කයන
ශල්ක)තුභහ ිතුළු සිඹලු නිරධහරින්තටත් භශේ ශතෞයඹ පුද
කයනහ. ශඵොශවොභ සතු නයි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
තරු ගුණයත්න වීයශකෝන්ත ිභ නතුභහ.

[අ.බහ. 2.50

ගරු ගුණර කන වීරනකෝන් මශතළ (නෆලත ඳදිංික ිරීමනම්
අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு குத்ண வீரகரன் - லள்குடிரற்ந அமச்ெர்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon - Minister of
Resettlement)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, අද ශ) බහශේ රුහදඹට
බහජනඹ වී  නශඵන අධයහඳන අභහතයහසලශේ ළඹ ශීර් පිළිඵ
අදවස ිරහිඳඹක් දක්න්තනට අසථහ රළබීභ තළන භභ තුටු
ශනහ. රුශලේශඹන්ත අද අශප් භහින්තද චින්තතන ද අවුරුදු දළක්භ
තුශ ශ්රී රසකහ ඉදිරිඹට ශතන ඹහශ) ළරළසශ)දී දළනුභ ශක්න්ත්ර
කය තත් ශ්රී රසකහක් ශතොඩ නළඟීශ) ත කීභ බහය ශතන  නශඵන
ශේරහක්. ඒ හශේභ ඉදිරි කහරඹ තුශ අශප් යශට් ප්රණතහන්ත
දිවහ ඵළලුහභ ප්රහේධනඹ න්තශන්ත දළනුභයි. ඒ නිහ අඳට ශ්රී රසකහ
තුශ අධයහඳනඹ නඟහ සිටුවීශභන්ත ශතොය ඉදිරි තභනක් ඹන්තන
පුළුන්ත ිරඹරහ රුලසහ කයන්තනට ඵළවළ.

යචහර්ඹ
සී.ඩුලිේ.ඩුලිේ.
කන්තනන්තතය
භළ නතුභහ
අධයහඳනශේ රුලහර ඳරිර්තනඹක් කයමින්ත නිදවස අධයහඳනඹට
අත් නහයභ දළමුහ හශේභ, භහින්තද චින්තතන ද අවුරුදු දළක්භ
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අනු අශප් ජනහධිඳ නතුභහ මලික ශරහ අශප් යජඹ අධයහඳනශේ
රුලහර ශනක් ි න කයන්තනට, ඳරිර්තනඹක් ි න කයන්තනට
ශ) න රුට පිඹය අයශතන  නශඵනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, ශ්රී රසකහශේ අධයහඳන ක්රභඹ
දිවහ ඵළලුහභ  නශඵන ඵයඳතශ තළටලු තභයි ඳහල්රට දරුන්ත
ිතුශත් ිරීමශ)දී ශදභහපිඹන්ත ජනප්රිඹ ඳහල් වහභ දරුන්ත
ිතුශත් ිරීමභට රුලහර උත්හවඹක ශඹදීභ. එඹට ප්රධහන ශවේතු
ශරහ  නශඵන්තශන්ත ශබෞ නක )ඳත් ව ඒ හශේභ අධයහඳනශේ
ප්රභහණහත්භක ව ගුණහත්භක සර්ධනඹ නතය ශක්න්ත්රතත කය
ශතන ර්ධනඹ වීභයි. ශ) රුභතහ නළ න ිරීමභ වහ තභයි අද
අශප් යජඹ භඟින්ත, අශප් තරු ඵන්තදුර ගුණර්ධන අභහතයතුභහ
ඳහල් දවක් ප්ර නසර්ධනඹ ිරීමශ) ළඩටවනත්, ඒ හශේභ ඒ
ඳහල් වහ ශඳෝක ඳහල් ඳන්තදවක් සර්ධනඹ ිරීමශ)
ළඩටවනත් ශ) ය තුශ රිඹහත්භක ිරීමභට යය)බ කශශේ.
රුශලේශඹන්ත ශ) ශරහශේ වන්ත කශ යුතුයි, ශභඹ දීර්න
කහරඹක් හකච්ඡහ කයරහ, ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතු තුශ රුශලේ
අධයහඳන කහයක බහ තුශ දීර්න කහරඹක් හකච්ඡහ කයරහ
ළරළසභක් ි න යය)බ කශ ළඩක් ඵ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹත් දන්තනහ, ශ)
යශට් නතය යශ්රිත භවහ රුදයහර යහශිඹක්  නශඵනහ ිරඹරහ. ඒ
රුදයහර තනිශඹන්ත නළඟී සිටින්තනට පුළුන්ත රුදයහර.
භහ
නිශඹෝජනඹ කයන තහල්ර දිසත්රික්කඹ දිවහ ඵළලුශොත් තහල්ර
නතයඹ ශක්න්ත්රතත කයශතන  නශඵන රිච්භන්තඩ් රුදයහරඹ, භහින්තද
රුදයහරඹ, වුත්රන්තඩ් රුදයහරඹ, සනමිත්තහ රුදයහරඹ ළනි භව
රුදුවල්ර යදි ශිය සත) ඉතහභ ලක් නභත්. ඒ රුදුවල්ර
ශබෞ නක )ඳත් සර්ධනඹ කයන්තන ඒහයින්ත රුලහර අනුග්රවඹක්
රළශඵනහ. භහ දන්තනහ, අශප් තරු යශ)ස ඳ නයණ භන්තත්රීතුභහත්
දන්තනහ, ඳසු ගිඹ දසර තහල්ශල් සනමිත්තහ රුදයහරඹට
ශදභහපිඹන්තශේ අනුග්රවඹ භත රුපිඹල් ශකෝටි 6 1/2ක මුදරක්
එකතු කයරහ, ඒ අඹශේ ලක් නශඹන්ත ශතොඩනළඟිල්රකට මුල් තල්
තළබ ඵ. ශකෝටි 6 1/2ක්! ඒ රුදයහරඹ ඉතහභ ලක් නභත්
අනුග්රවඹක් රළශඵන තත්ත්ඹක  නශඵන නිහ එශවභ කයන්තන
පුළුන්ත. නමුත් ශ) තත්ත්ඹ වළභ තළනභ නළවළ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, අශප් තරු රිචර්ඩ් ඳ නයණ
අභහතයතුභහ අධයහඳනඹ වහ රුලහර ශනක් කයන්තනට, ඒ
හශේභ ගුරු ක්ශේරඹ තුශ ඳරිර්තනඹක් ි න කයන්තනට,
ගුරුරුන්තට භහජ ටිනහකභක් ි න කයන්තනට භවහ
ප්ර නසසකයණඹක් යය)බ කශ ශරේසඨ අභහතයයශඹක්. භට
භතකයි, තහල්ර දිසත්රික්කශේ තහල්ර නතයඹ ශක්න්ත්රතත කය
ශතන  නශඵන ශ) භවහ රුදයහරරට ශභයින්ත ිතුශත් ිරීමශ)
 නශඵන තදඵදඹ අඩු කයන්තන එතුභහ අලුශතන්ත රබුද සිරිධ)භ
රුදයහරඹ යය)බ කශහ. අද දරුන්ත 2,500ක් 3,000ක් රුතය
අධයහඳනඹ රඵන තහල්ර නතයඹට ් නන්ත අක්මීභන යනශේ,
තහල්ර රබුද සිරිධ)භ රුදයහරඹ, ඒ හශේභ තහල්ර අනුරහශධවවී
රුදයහරඹ ඉදි ිරීම) තුළින්ත ්ත කහනුශේත් ශ) රුභතහ අඩු
ිරීමභ වහ ඹ) ඹ) උත්හවඹන්ත අයතත්ත ඵ ශඳන්තනු)
කයනහ. ඒහ හර්ථක වුණහ. අද ශ) ප්රලසනඹ රුඳීභ වහ තභයි
ධවරුන්යික ඳහල් දවක් එකය සර්ධනඹ ිරීමශ) ශ) ළරළසභ
යය)බ කශශේ. ශ) තළන ශඵොශවෝ ශදශනක් කථහ කයන්තශන්ත ර්
අශුබහදී රුධිඹටයි. ශ)ක භවහ රුලහර යශඹෝජනඹක්. ශභඹ එක
ය කයන්තන පුළුන්තකභක් නළවළ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, භහ දන්තනහ, තහල්ර
දිසත්රික්කඹ තළන ඳභණක් කථහ කශශොත්, තහල්ර දිසත්රික්කශේ භහ
නිශඹෝජනඹ කයන කයන්තශදනිඹ භළ නයණ ශකොට්ඨහශේ  නශඵන
ජහ නක ඳහර න කයන්තශදනිඹ භධය භවහ රුදයහරඹ ඳභණයි
ප්රහශධවශීඹ ශල්ක) කහර්ඹහර ශදකකට  නශඵන උස ශඳශ රුඹ
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ධහයහ තුනභ  නශඵන එකභ රුදයහරඹ ඵ. කයන්තශදනිඹ භධය භවහ
රුදයහරඹශඹන්ත ගිඹ ශර්ත් දරුන්ත වළට ශදශදනකු යරුඹට
පිරුසීභ වහ අසථහ රළබුහ. තහල්ර දිසත්රික්කඹ තුශ ඳභණක්
ශනොශයි, දකුණු ඳශහත තුශ ඳභණක් ශනොශයි, මුළු රසකහ
තුශභ ඒ අසථහ දිඹ යුතු නිහ තභයි, දුය ඵළවළය ප්රශධවලරත්,
ග්රහමීඹ ප්රශධවලරත් රුදයහර ශතොඩනඟරහ ශ) ඳහල් දවක්
සර්ධනඹ ිරීමශ) ළඩ කටයුත්ත යය)බ කශශේ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, උස ශඳශ රුඹ ධහයහන්ත
ශදකක්  නශඵන එක රුදයහරඹක්ත් භවය ප්රහශධවශීඹ ශල්ක)
ශකොට්ඨහර නළවළ. එළනි ප්රහශධවශීඹ ශල්ක) ශකොට්ඨහ රුලහර
ප්රභහණඹක් රසකහශේ  නශඵනහ. භහ නිශඹෝජනඹ කයන
කයන්තශදණිඹ යනශේ ළලිරුටිඹ දිරුතුය ප්රහශධවශීඹ ශල්ක)
ශකොට්ඨහඹ  නශඵනහ. එහි ඳවුල් 7000ක් ඳභණ ජීත් ශනහ.
ඒ හශේ ප්රහශධවශීඹ ශල්ක) ශකොට්ඨහ 72ක් රසකහශේ  නශඵනහ.
ශ) ප්රහශධවශීඹ ශල්ක) ශකොට්ඨහශේ ඳවුල් 7000ක ඳභණ
දරුන්තට උස ශඳශ වදහයන්තන පුළුන්ත එකභ රුදයහරඹක්ත්
නළවළ. ඒ නිහ ධවරුන්යික ඳහල් 1000 සර්ධනඹ ිරීමශ)
ළඩටවන ඹටශත් ළලිරුටිඹ දිරුතුය අ)ශඳතභ රුදයහරඹ ශතෝයහ
ශතන භහින්තශදෝදඹ තහක්ණික රුදයහතහයඹ තළනීශ) ළඩ
කටයුත්ත අශප් තරු ඵන්තදුර ගුණර්ධන ිභ නතුභහශේ
ප්රධහනත්ශඹන්ත අපි යය)බ කශහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
Order, please! තරු ිභ නතුභනි, ඔඵතුභහට ත රුනහඩිඹක
කහරඹක්  නශඵනහ.

ගරු ගුණර කන වීරනකෝන් මශතළ
(ரண்தைறகு குத்ண வீரகரன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, භට ත රුනහඩි ඳවක
කහරඹක් රඵහ ශදන්තන. [ඵහධහ ිරීමභක්

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
නළවළ, ඔඵතුභන්තරහ කවුරුත් අද කථහ කයන්තශන්ත නළවළ ශන්ත.

ගරු ගුණර කන වීරනකෝන් මශතළ
(ரண்தைறகு குத்ண வீரகரன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, ශ) ධවරුන්යික ඳහල් 1000
සර්ධනඹ වීභට භහන්තතය ඒ ඳහල් ඳහදක කය ශතන, ඒහ
ශක්න්ත්රතත කය ශතන තත් ප්රහථමික ඳහල් 1000ක් සර්ධනඹ
ිරීමශ) ළඩටවනක්  නශඵනහ. ශ) ළඹ ශීර් පිළිඵ
හකච්ඡහ කයන ශකොට ශ)හ ිරසි ශදඹක් ශනොන යකහයඹට
තභයි එතුභන්තරහ කථහ කයන්තශන්ත. අධයහඳනඹ වහ ජහ නක
යදහඹශභන්ත සිඹඹට 6ක් ශන්ත කයන්තන ිරඹරහ භවහ
යන්තශදෝරනඹක් කශහ.

මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, නමුත් අධයහඳන
අභහතයහසලඹ වළය අශනකුත් ශර්ය ඹ අභහතයහසල අධයහඳනඹ වහ
රුලහර යශඹෝජනඹක් කයනහ. ඒහ අඳට උදහවයණ -හක්ෂිහිත ඉදිරිඳත් කයන්තන පුළුන්ත. යර්ථික සර්ධන අභහතයහසලඹ
භඟින්ත ශඳෝක ඳහල් සර්ධනඹ වහ එක ඳහරකට රුපිඹල්
රක් 5 තණශන්ත රඵහ දීරහ ඒ ළඩටවන්ත ශ) න රුට රිඹහත්භක
කය ශතන ඹනහ. ශ) යකහයඹට-
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
Order, please! තරු ිභ නතුභනි, ඔඵතුභහට ශන්ත කශ කහරඹ
අහනයි.

ගරු ගුණර කන වීරනකෝන් මශතළ
(ரண்தைறகு குத்ண வீரகரன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)
අශන්ත! මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, තත් ළදතත්
කහයණහ ිරහිඳඹක් ිරඹන්තන  නශඵන නිහ භට ත රුනහඩිඹක්
ශදන්තන.

භභ ශ) ශරහශේ දකුණු ඳශහශත් අධයහඳන රුඹඹ බහය
යහපුර ිභ නතුභහට සතු න කයන්තනට ඕනෆ. එතුභහ දකුණු ඳශහත
තුශ ගුරු තුරනඹ ිරීමශ) කහර්ඹඹ ඉතහභ රුදයහනුකර ශ) න
රුට කය  නශඵනහ. ඒ නිහ ඒ තළන රුශලේශඹන්ත වන්ත කයන්තන
ඕනෆ. ශ) තත්ත්ඹ කලින්ත  නබුශණ් නළවළ. නමුත් අද දකුණු
ඳශහශත් තහල්ර, භහතය ව ව)ඵන්තශතොට දිසත්රික්ක තුශන්ත  නශඵන
)ඳත් තුශ රුඹහනුඵධවධ ගුරු තුරනඹ කයරහ ග්රහමීඹ ඳහල්රට
අලය ගුරුරු නිඹභහනුකර රඵහ දීභ පිළිඵ දකුණු ඳශහශත්
අධයහඳන රුඹ බහය ිභ නතුභහට භශේ සතු නඹ පුද කයනහ.
අශප් තරු අධයහඳන අභහතයතුභහශතන්ත භභ ත එක ඉල්ලීභක්
කයනහ. ශඵන්තතය ිල්පිටිඹ යනශේ  නශඵන ඉතහභ ළදතත්
ඳහල් ශදකක් තභයි ිල්පිටිඹ යනන්තද භධය භවහ රුදයහරඹ ව
ශඵන්තශතොට තහමිණී රුදයහරඹ. - ජහ නක ඳහර- . ශ) ඳහල් ශදකභ
ධවරුන්යික ඳහල් 1000ට ිතුශත් ශරහ නළවළ.
භට ිරඹන්තන ඵළවළ, ශභොකක්ද ශවේතු ිරඹරහ. ශ) ඳහල්
ශදකභ ධවරුන්යික ඳහල් දවට ිතුශත් ශරහ නළවළ. තරු
අධයහඳන ිභ නතුභනි, භභ ඔඵතුභහශතන්ත යඹහචනඹක් කයනහ,
ශ) ිල්පිටිඹ යනන්තද භධය භවහ රුදයහරඹ -

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
Order, please! ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ සතු නයි.

ගරු ගුණර කන වීරනකෝන් මශතළ
(ரண்தைறகு குத்ண வீரகரன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)
ශ) ිල්පිටිඹ යනන්තද භධය භවහ රුදයහරඹත්, ශඵන්තශතොට
තහමිණී භධය භවහ රුදයහරඹත් ිරඹන ශ) ඳහල් ශදක ධවරුන්යික
ඳහල් දවට ිතුශත් කයන්තන ිරඹන ඉල්ලීභ කයමින්ත භශේ
කථහ වභහය කයනහ. ශඵොශවොභ සතු නයි.
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අධයහඳනඹ පිළිඵ ජහ නක ප්ර නඳත් නඹක් රිඹහත්භක කයන්තන.
අඳට ජහ නක ප්ර නඳත් නඹක් රිඹහත්භක කයන්තන ඵළරි ියි? අශප්
යශට් ඳශහත් බහ ක්රභඹ  නශඵනහ; භධයභ යණ්ඩු  නශඵනහ.
ඳශහත් බහ ක්රභඹ තුළින්ත රිඹහත්භක කයන ළඩටවන්ත භවය
රුට අහර්ථක ළඩටවන්ත ශන්තන පුළුන්ත. අද ඒහ තළන
අධයඹනඹක් කයන්තන භධයභ යණ්ඩුට ඵළවළ. ශභොකද
දවතුන්තන යණ්ඩුක්රභ යසථහ සශලෝධනශඹන්ත ඒ ඵරඹ ඳශහත්
බහට ඳළරිරහ  නශඵන නිහ.
භට භතකයි, යනිල් රුක්රභසිසව භළ නතුභහ අතභළ න කහරශේ
ඵන්තදුර ගුණර්ධන භළ නතුභහ නිශඹෝජය මුදල් ිභ න ශරහ හිටිඹහ.
එතුභහට පුළුන්තකභ රළබුණහ එතුභහශේ අදවස, ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
කය ළටිරහ  නබුණු අශප් යර්ථිකඹ ශතොඩ තන්තන. යර්ථිකඹ
ලක් නභත් කය යර්ථික ර්ධන ශේතඹ සිඹඹට 5.3 දක්හ ශතන
ඹන්තන එතුභහට පුළුන්තකභ රළබුණහ. නමුත් භට ශඳශනන්තශන්ත
නළවළ, අද ශ) යජඹ තුළින්ත එතුභහ අධයහඳන ිභ න වළටිඹට ඒ ළඩ
කටයුතු කයනහද ිරඹරහ.
අධයහඳන අභහතයහසලඹ තත්ශතොත් අද එඹ අවුශරන්ත අවුරට
ඳත් ශරහ  නශඵනහ. අද රුශේචනඹට රක් ශරහ  නශඵනහ,
අධයහඳන අභහතයහසලඹ. මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, දළන්ත
ශ) )ඵන්තධ අඳට තන්තන පුළුන්ත පිඹය ශභොකක්ද? අපි ඒ
)ඵන්තධ අශප් අදවස ඉදිරිඳත් කයනහ. ශ) යශට් අනහතතඹ බහය
තන්තන ඉන්තන ඳහල් දරුන්තට ශවො අධයහඳනඹක් රඵහ ශදන්තන
යජඹට ත කීභක් ඳළරිරහ  නශඵනහ. අපි දිරනහ, ශ) අඹ ළඹ
තුළින්තත් ඒ තකීභ වරිඹට ඉසට ශන්තශන්ත නළවළ ිරඹන
කහයණඹ.
පුත් ඳත්ර  නශඵනහ භභ දළක්කහ, ගුරුරුන්තශේ වහ
රුදුවල්ඳ නරුන්තශේ ළඩ ර්ජනඹක් තළන. භභ දන්තශන්ත නළවළ,
ශභොන ශවේතුක් නිහ ඒ කට්ටිඹ ළඩ ර්ජනඹ කයන්තන ඹනහද
ිරඹරහ. ශේ ශඳශර්දහ පුත් ඳත්ර ඒ තළන වන්ත ශරහ
 නබුණහ. ශ) ළඩ ර්ජනඹ රිඹහත්භක කයන ශකොට ඳහල්
දරුශෝ ශනුශන්ත ශ) ප්රලසන රුන්තන ළඩ පිළිශශක්
රිඹහත්භක කශ යුතුයි.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, රුලසරුදයහරර  නබුණ
ප්රලසනඹ රුන්තන තරු ිභ නතුභහට හශේභ අධයහඳන
අභහතයහසලඹට දින 90ක් රුතය ගිඹහ. ට ඳසශේ ඵළසිල් යහජඳක්
ිභ නතුභහට ඒ ප්රලසනඹ රුන්තන )ඵන්තධ ශන්තන සිධවධ වුණහ.
ියි ශභශවභ සිදු ශන්තශන්ත? ිභ නයශඹක් වළටිඹට රුලහර ත
කීභක්  නශඵනහ, ප්රලසනඹක් යශොත් -රුශලේශඹන්ත අධයහඳන
ප්රලසන- කල් භයන්තශන්ත නළ න ඒ ප්රලසනරට මුහුණ දීරහ රුඳුභක්
රඵහ ශදන්තන. ඒ හශේ රුඳුභක් රඵහ ශදන ළඩ පිළිශශක්
රිඹහත්භක කශ යුතුයි. ඒකයි සිදු රුඹ යුත්ශත්. අඳට පුළුන්ත
අදවස ඉදිරිඳත් කයන්තන. නමුත් රිඹහත්භක ිරීමශ) ත කීභ
 නශඵන්තශන්ත තමුන්තනහන්තශේරහට.

[අ.බහ. 3.00

ගරු ලවන්ත අලුවිශළනර් මශතළ

(ரண்தைறகு ெந் அரேறயரர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, අද ශ) තරු බහශේදී ඉතහභ
ළදතත් රුඹඹක් න අධයහඳනඹ )ඵන්තධ කථහ කයධවදී රුරුධවධ
ඳහර්ලසඹ රුසින්ත ළදතත් අදවස, ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කශහ. ඒත්
එක්කභ යණ්ඩු ඳක්ශේ තමුන්තනහන්තශේරහ අඹ ළශඹන්ත
අධයහඳනඹට ශන්ත කශ මුදර අතඹමින්ත අදවස ඉදිරිඳත් කශහ.

මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, අද අපි 21ළනි සිඹශේයි
ඉන්තශන්ත. ශ) සිඹශේ ඉරහත් තභ අඳට ඵළරි ශරහ  නශඵනහ,

අද අධයහඳන අභහතයහසලඹ තත්ශතොත් එඹ ශධවලඳහරනීකයණඹ
ශරහ  නශඵනහ. අධයහඳන රුඹඹ ඳහට, ඳක් ශේදඹක් නළ න
ිභ නතුභහ ිරේ යකහයඹටභ වරිඹට රිඹහත්භක ශනහ න)
ශවොයි. නමුත් දළන්ත ඒක වරිඹට රිඹහත්භක ශන්තශන්ත නළවළ.
ශකොශවේ වරි ඹ) අඩු ඳහඩුක්  නශඵනහ. එශවභ න)
නිරධහරින්ත වරිඹට ඒහ රිඹහත්භක කයන්තන ඕනෆ. අද ඒ
නිරධහරින්ත රිඹහත්භක ශන්තශන්ත නළ න න ශකොට අඳවසුතහට
ඳත් ශන්තශන්ත තමුන්තනහන්තශේරහ. ඒ නිහ මරහනහරූඪ තරු
භන්තත්රීතුමිඹනි, භහ අධහනඹ ශඹොමු කයන්තන කළභළ නයි,
ශකොතය) උධවශනෝණඹ කශත්, ර්ජනඹ කශත් ර්ශේ
ිසතශ)න්තතුතත රුඹදභ වහ ළඳීශ)දී අධයහඳනඹට ශන්ත කය
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ිත්ශත් සිඹඹට 2.14ක සුළු ප්රභහණඹක් ඵ. ිත්තටභ අඳට රුරුධවධ ඳහර්ලසඹ ප්රකහල කශ අන්තදභට- ශ) මුදල් ශන්ත ිරීමභ
තළන ෆහීභකට ඳත් ශන්තන ඵළවළ. ශ) මුදල් ශන්ත ිරීමශ)දී
දුසකය ඳහල්රට වරිඹට )ඳත් ශඵදී ඹන්තශන්ත නළවළ. එශවභ
න) අඳට හිතන්තන ශන්තශන්ත ශභොකක්ද? ඒ තළන තභයි අධහනඹ
ශඹොමු කයන්තන ඕනෆ. ඳශහත් බහරටත් ශන්ත කයන මුදර වරිඹට
ශඵදී ඹන්තශන්ත නළත්න) ඒ )ඵන්තධ තන්තන ඕනෆ පිඹය
ශභොකක්ද? මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි රුපිඹල් බිලිඹන
4.65ක් අධයහඳන ක්ශේරඹට ශන්ත කයන ඵ ශඳන්තහ අදහශ
රුධවතුන්ත මුශහ ශකොට ජහතයන්තතය මරය අයමුදශල් නිර්ශධවල භත
කටයුතු කය යජඹ නිදවස අධයහඳනඹ යටින්ත ඵළවළය ිරීමශ)
උඳක්රභඹක් අනුතභනඹ කයනහ. දළන්ත ඒක තළන අඳට ශඳොඩි
ළකඹකුත්  නශඵනහ, මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි. දළන්ත
ශඳෞධවතලික ඳහල්ලින්ත අඹ කයන ඵදු ඉත් කය  නශඵනහ.
එතශකොට නිදවස අධයහඳනඹට ශභොකද ශන්තශන්ත? රුශලේශඹන්තභ
ග්රහමීඹ ඳශහත්ර ඉන්තනහ දරුන්තට ශභොකද ශන්තශන්ත? ඒ දරුන්තට
තභයි ශ)ශක් ශරොකුභ ඳහඩු  නශඵන්තශන්ත.

මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, ශදභවුපිඹන්ත සිඹ දරුන්ත
ශනුශන්ත ළඹ කයන මුදර අධයහඳනඹට ළඹ න භසත රුඹදභ
වහ තණනඹ කය ඉවශ ප්ර නලතඹක් ශඳන්තවීභ ඉතහ ඳවත් රිඹහක්.
ශභයින්ත ඳළවළදිලි න්තශන්ත කුභක්ද? මුදල් ළඹ කය උඳකහයක
ඳන්ත නරට ඹහභට ශනොවළිර දරුන්තට නිදවස අධයහඳනඹ තුළින්ත
සිඹ අනහතතඹ ජඹ තළනීභට ශනොවළිර ඵයි.

ශභය අඹ ළඹ ිසතශ)න්තතු 2013, 2 ශළුශ)  නශඵන
අධයහඳනඹ වහ ඹන රුඹද) හයහසලඹ ශද අධහනඹ ශඹොමු
ිරීමශ)දී රුශලේ කරුණු කීඳඹක් අඳට ඳළවළදිලි ශනහ. එක,
අධයහඳනඹ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 163,404ක් යජඹ ළඹ කයන
රුට ශදභේපිඹන්ත ශවෝ බහයකරුන්ත රුපිඹල් මිලිඹන 147,337ක්
ළඹ කයනහ. ශදක, යජඹ සිඹඹට 52.58ක් ළඹ කයන රුට
ශදභේපිඹන්ත ශවෝ බහයකරුන්ත සිඹඹට 47.42ක් ළඹ කයනහ.
භධයභ යජඹ වහ ඳශහත් බහ හභහනය අධයහඳනඹනට රුපිඹල්
මිලිඹන 103,164ක් ළඹ කයන රුට ශදභේපිඹන්ත ශවෝ බහයකරුන්ත
උඳකහය ඳන්ත න ශනුශන්ත රුපිඹල් මිලිඹන 65,175ක් ළඹ
කයනහ. ශ)ක රුලහර මුදරක්. ශ) මුදලුත් එකතු කය ශතන තභයි
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, ශ) යජඹ අධයහඳනඹට ශන්ත
කයපු සිඹඹට තණන අද ප්රකහල කයන්තශන්ත.

මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, භහ අය ඉසශල්රහ ිරේ
රුධිඹට ශභය අඹ ළශඹන්ත ශඳෞධවතලික ඳහල් වහ ඵදු ඉත්
කය  නශඵනහ. අන්තන ඒ අනු තභයි භහ ඉසශල්රහ ිරේශේ,
නිදවස අධයහඳනඹට න ඳහඩු. ඒත් එක්කභ මරහනහරූඪ තරු
භන්තත්රීතුමිඹනි, භසත ඳහල් ඳධවධ නඹ තුශ සිසුන්ත 3,973,909
ශදනකු වහ ගුරුරු 219,886 ශදශනක් සිටිනහ. සිසුන්ත
18ශදනකුට එක් ගුරුයඹකු සිටිඹදී දරුන්ත උඳකහයක ඳන්ත නරට
ශඹොමු වීභට ශවේතු කුභක්ද ඹන්තන යජඹ ශොඹහ ඵළලිඹ යුතුයි.
දළන්ත ිත්තටභ භහ භතක් කයන්තන ඕනෆ, දරුන්ත ටියුන්ත
ඳන්ත නරට ඹන්තශන්ත ියි ිරඹරහ. ශ) රුධිඹට ඒ ඳවසුක)
සිඹල්රභ ශදනහ න) ශ) දුර්රතහ  නශඵන්තශන්ත ශකොතළනද?
ශභන්තන ශ) දුර්රතහ  නශඵන තළනට තභයි, අශප් අධහනඹ
ශඹොමු කශ යුත්ශත්.

දළන්ත භහ කළභළ නයි ිත්තටභ ශඹෝජනහ කයන්තන, tuition
රුඹඹටත් අභහතයහසලඹක් ඳත් කයන්තන ිරඹරහ. ශභොකද, ෆභ
ප්රහශධවශීඹ ශල්ක) ශකොට්ඨහඹකභ උඳකහය ඳන්ත න  නශඵනහ.
උඳකහය ඳන්ත න  නශඵන ශකොට ඒහත් රුධිභත් ශන්තන ඕනෆ. අද
ියි tuition ඳන්ත න ඳත්න්තශන්ත? අද ගුරුරු ඳහල්ර
උතන්තන්තශන්ත නළධවද? එශවභ නළත්න) ශකොශවොභද දසින්ත ද
tuition ඳන්ත න ළඩි ශන්තශන්ත? අද නිදවස අධයහඳනඹ ්ත් ශරහ
දරුන්තට මුදල්රට අධයහඳනඹ තන්තන ශරහ  නශඵනහ. ශ)ක
ඵරඳහන්තශන්ත රුශලේශඹන්ත දුසකය ඳශහත්රට.

මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, උදහවයණඹක් ලශඹන්ත
රුල්තමු කරහඳඹ තත්ශතොත් එහි ඵළල ඵළල්භට සිත් තන්තනහසුලු
ගුරු සිසු අනුඳහතඹක්  නබුණද, දුසකය ඹයි ළරශකන ග්රහමීඹ
ඳහල්ර උග්ර ගුරු හිඟඹක් ශභන්තභ ශබෞ නක )ඳත් හිඟඹක්ද
ඳ නන ඵ භහ ිරඹන්තන ඕනෆ. දළන්ත භතක් කයන්තන ඕනෆ, භහතශල්
දිසත්රික්කශේ රුල්තමු කරහඳශේ ගුරුරුන්තශේ හිඟඹක්  නශඵන
ඵ. එභ කරහඳශේ ගුරුරුන්ත 87ශදශනක් අඩුයි. ඳශහත් බහ
ඹටශත් ඳහරනඹ න රුල්තමු කරහඳශේ රුතයක් ගුරුරුන්ත
87ශදශනක් අඩුයි. ඒ ප්රශධවලඹට ගුරුරුන්ත භහරු කශහට ගුරුරුන්ත
ඉන්තශන්ත නළවළ. ගුරුරුන්ත ඉන්තශන්ත නළත්ශත් ියි? ඒ ගුරුරුන්තට
ඳවසුක) නළවළ. ගුරු නිහ ඉදි න්තශන්ත නළවළ. ප්රහවන ඳවසුක)
නළවළ. භවය තළන්තරට අලි තවනහ. ඉ නන්ත ඒ ඳහල්රට
ගුරුරු ඹන්තශන්ත නළවළ. එතශකොට ඒ ශභයින්තශේ -ඒ දරුන්තශේඅධයහඳන භට්ටභ දිවහ ඵරන්තන, මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි.
ශ) අධයහඳනඹ ශතොඩ තන්තශන්ත ශකොශවොභද? අන්තන එතළනට
තභයි අපි අධහනඹ ශඹොමු කයන්තන ඕනෆ.

මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි,
යජඹ ශඳශශඳොත්
ශනොමිරශේ රඵහ දුන්තනද ශදභේපිඹන්ත හර්ෂික අධයහඳන ප්රකහලන,
අබයහ ශඳොත් වහ උඳකයණ වහ රුපිඹල් මිලිඹන 9,340ක් ළඹ
කයනහ. ිත්තටභ ිරඹන්තන ඕනෆ, ශ) සඛ්යහ දත්තලින්ත
ඳළවළදිලි ශඳනී ඹන්තශන්ත ශ) න රුට නිදවස අධයහඳනඹ වරි
අඩකට යන්තන ප්රභහණඹක් කප්ඳහදු කය ි න ඵයි. ශනොමිරශේ
ශඳශශඳොත් ව නිර ිඳු) රඵහ දීභ එක්ත් ජහ නක ඳක් යණ්ඩු
කහරශේදී යය)බ කශහ. අද ඒක ඒ අයුරින්තභ රිඹහත්භක කයන්තන,
අඩු ඳහඩු හිත ශවෝ රිඹහත්භක කයන්තන අද තමුන්තනහන්තශේරහ
ශඹෝජනහ කය  නශඵනහ. තද ග්රහමීඹ ඳශහත්ර හුදකරහ
ඳහල්ර දරුන්තට ඳත්තු කුට්ටභක් ශදන්තනත් ශඹෝජනහ ශරහ
 නශඵනහ. ිත්තටභ ඒ ශඹෝජනහ රිඹහත්භක කයන යකහයඹත්
හකච්ඡහ කය  නශඵන්තන ඕනෆ. ඒකට ඳශහත් බහ තුළින්ත ශභොන
හශේ ළඩටවනක් රිඹහත්භක කයනහද, එශවභ නළත්න)
භධයභ යජශඹන්ත ඳශහත් බහරට ප්ර නඳහදන ශන්ත කය ඒක
රිඹහත්භක කයනහද, ඒ ඳහල් ශතෝයහ තන්තශන්ත ශකොශවොභද
ිරඹරහ ඒ පිළිඵ අදවක්  නශඵන්තන ඕනෆ. නමුත් එශවභ අදවක්
අඳට ශඳශනන්තන නළවළ. ශ) අඹ ළඹ ශඹෝජනහශන්ත එශවභ
ඳළවළදිලි ශරහ නළවළ.

මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, නිදවස අධයහඳනශේ
නහභශඹන්ත යජශේ ඳහල්රට අනුයුක්ත ගුරුරුන්ත සිඹ
යහජකහරිඹ නිසි ශර ඉටු කයන්තශන්ත න) උඳකහයක ඳන්ත නරට
ශතොස දළනුභ පුයහ ශතන අධයහඳනික ඉරක්කඹ පුයහ තළනීභට
වළිර දරුන්තට ඳභණක් ශනො භසත දරු ඳයපුයටභ නිසි
අධයහඳනඹක් රඵහ තන්තන පුළුන්ත නහ. මරහනහරූඪ තරු
භන්තත්රීතුමිඹනි, දළන්ත ශභන්තන ශ) රුධිඹට නිදවස අධයහඳනඹ
කප්ඳහදු නහ න) ඉදිරිශේදී අධයහඳනඹට ශභොකක්ද න්තශන්ත
ිරඹරහ අඳට හිතන්තන පුළුන්ත. අධයහඳනඹට ශදරුඹන්තශේභ
පිහිටයි.

ගරු ක්හමන් ලවන්ත නඳනර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு னக்ஷன் ெந் ததரர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)
තරු භන්තත්රීතුභනි, භහ ඒ )ඵන්තධශඹන්ත ශඳොඩි ඳළවළදිලි
ිරීමභක් කයන්තන). රේතර යනශේ පිහිටහ  නශඵන රුල්තමු
කරහඳශේ දුසකයබහඹ රකහ ඵරන්තන ඕනෆ. ශවේතු,
හභහනයශඹන්ත එක ශභඹකු ඳභණක් ඉන්තන ඳහල් ශනභ
 නශඵනහ. එක ශභශඹක් ඉන්තන ඳහල් භහ දළක්කහ. භඩුභහන
ඳහර, ිටන්තර ඳහර, ද)භන්තතළන්තන ඳහර, ශඳොත්තශර
ඳහර ඹන ඳහල්ර ඉන්තශන්ත එක ශභඹයි, රුදුවල්ඳ නයඹහයි.
ඉ නන්ත ඒ ප්රශධවලශේ  නශඵන දුසකයබහඹ රකහ 97ට  නබුණු
කරහඳඹ දළන්ත 82ට ඳත් ශරහ  නශඵනහ.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

ගරු ලවන්ත අලුවිශළනර් මශතළ

(ரண்தைறகு ெந் அரேறயரர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)
ශවොයි. එතුභහ ෆශවන උත්හවඹක් දයනහ. නමුත් ප්රලසනඹ
ඒක ශනොශයි, තරු ිභ නතුභනි. ප්රලසනඹ තභයි ගුරු හිඟඹ. එක
ඳහරක එක දරුශක් ඉන්තනහ න) ශවෝ එක රුදුවල්ඳ නයශඹක්
ඉන්තනහ න) දුර්රකභ ශකොතළනද  නශඵන්තශන්ත? එතශකොට
ඳශහත් බහශේ ඹ) දුර්රතහක්  නශඵනහ. එතශකොට ශ)
)ඵන්තධශඹන්ත පිඹය තන්තශන්ත කවුද? අපි ශ) බහශේ කථහ
කයනහ. ජනතහ ශනුශන්ත අපි අධයහඳනඹ තළන කථහ කයනහ.
ජනතහ ශ) දිවහ ඵරහ ශතන ඉන්තනහ. ශභොකක්ද, ශරහ
 නශඵන්තශන්ත? භහ ශඟ ශල්ඛ්නඹක්  නශඵනහ. භහ එඹ ෂළක්ස
භහර්තශඹන්ත ශතන්තහ තත්ශත්. භට ඒ ශතොයතුරු රළබුශණ් ඒ
අධයහඳන කරහඳශඹන්තභයි. ඒ කරහඳශේ ගුරුරු 87ශදශනක්
අඩුයි. අපි අවන්තශන්ත ඒ ගුරුරුන්තශේ හිඟඹට ශවේතු ශභොකක්ද
ිරඹරහයි. ඒකට ඹ) ශවේතුක්  නශඵන්තන ඕනෆ. ඒ ශවේතු
)ඵන්තධ අධහනඹ ශඹොමු කයරහ අලය සථහන භහරු ිරීම)
කයන්තන ිරඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. ශභොකද, භවය නහතරික
ඳහල්ර අවුරුදු 15ක් රුතය එකභ ඳහශල් ශේඹ කයන
ගුරුරුන්ත ඉන්තනහ. ඔවුන්ත සථහන භහරු කශත් ශධවලඳහරනඹ නිහ
පුළුන්ත අඹ ඒ භහරු වීභ අරසගු කය තන්තනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය
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කථහ කයන්තශන්ත නළවළ. ශ)හයි, ළදතත් ශඹෝජනහ. ශ)හ තභයි
රිඹහත්භක කයන්තනට ඕනෆ. ශ)හ එකක්ත් රිඹහත්භක
කයන්තශන්ත නළ න, අධයහඳන ිභ නතුභහත් එක්ක හකච්ඡහ
කයන්තශන්ත නළ න, ජනහධිඳ නතුභහත් එක්ක හකච්ඡහ කයන්තශන්ත
නළ න, භව ිභ න මුළුර දී ශ) අඹ එභ ශඹෝජනහ ඳළත්තකට
දභනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, තත් කරුණු ිරහිඳඹක්
පිළිඵ අධහනඹට ශඹොමු කයන්තනට  නබුණත්, භශේ කහරඹ
අන්ත නිහ ඔඵතුමිඹ අඳවසුතහට ඳත් කයන්තනට භහ කළභළ න
නළවළ. භට කහරඹ රඵහ දුන්තනහට ඔඵතුමිඹට ශඵොශවොභ සතු නයි.
[අ.බහ. 3.16

ගරු නමොශළන් ළල් නරේරු මශතළ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, ඳශමුශන්තභ අශප් තරු
න්තත අලුරුවහශර් භන්තත්රීතුභහ ිරේ ශදඹක් භහ නිළයදි කයන්තනට
කළභළ නයි. ශඳෞධවතලික ඳහල් වහ ඵදු ඉත් කය  නශඵනහඹ
ිරඹරහ එතුභහ ිරේහ. කරුණහකය Budget Proposals 2013 ර
Technical Notes ඵරන්තන. එහි "Exemptions"ර ශභශේ
වන්ත කය  නශඵනහ:

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
Order, please! ඔඵතුභහට ත රුනහඩි ශදකක්  නශඵනහ.

ගරු ලවන්ත අලුවිශළනර් මශතළ

(ரண்தைறகு ெந் அரேறயரர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)
තරු ිභ නතුභනි, දළන්ත ජහ නක ප්ර නඳත් නඹක් වදන්තන. අරුධිභත්
ගුරු භහරු ක්රභඹක්, ශබෞ නක වහ භහන )ඳත් ශඵදී ඹහශ)
රුභතහ, ඳහල්ර ඹටිතර ඳවසුක) සර්ධනට ශනොිරීමභ,
සුදුසුක) භත තනතුරු රඵහ ශනොදීභ හශේ කටයුතු ශකශයන්තශන්ත
නළ න න රුධිඹට, අහධහයණක) සිදු න්තශන්ත නළ න න රුධිඹට
ගුරු භහරු ප්ර නඳත් නඹක් වදන්තන. එශවභ නළත්න) ජහ නක
ප්ර නඳත් නඹක් වදන්තන, තරු ිභ නතුභනි.

මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, අහන ලශඹන්ත ශ)
කහයණඹ තළනත් භහ භතක් කයන්තනට ඕනෆ. භහතශල් දිසත්රික්කඹ
තත්ශතොත්, ඳහල් වතයක් දළනට ළසී ශතොස  නශඵනහ. සිසුන්ත
50කට අඩු ඳහල් 12ක් ඳ නනහ. දළනට ළසී ි න ඳහල් තභයි,
 නුබුටුමුල්ර කනිසඨ රුදයහරඹ, භඩකුඹුය කනිසඨ රුදයහරඹ,
තන්තයශඳොශ කනිසඨ රුදයහරඹ, ටශතොඩ ඉන්ත්රයත්න කනිසඨ
රුදයහරඹ. ශභන්තන ශ) ඳහල් වතයභ දළන්ත ළසී ශතොස  නශඵන්තශන්ත
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි. ඒ හශේභ සිසුන්ත 50ට අඩු
ඳහල් ඉඹුරන්තදණ්ඩ රුදයහරඹ, ඕර රුදයහරඹ, ශදොඩ)ශදණිඹ
රුදයහරඹ, හුශසතමු රුදයහරඹ, හරිපුත්ත රුදයහරඹ, ගුරුරශශ
රුදයහරඹ, කවුඩහත)භහන රුදයහරඹ, භහඋසහතර ශදභශ රුදයහරඹ,
ඵණ්ඩයශඳොශ ශදභශ රුදයහරඹ, භහතශල් ඵටහිය ශදභශ රුදයහරඹ.
දළන්ත ශභන්තන ශ) ඳහල්ර 50කට අඩු සිසුන්ත සඛ්යහක් තභයි
සිටින්තශන්ත. එතශකොට ශ) ඳහල්රට දරුන්ත අඩුශන්ත ඹන්තශන්ත
ියි? ඒ )ඵන්තධ ශොඹහ ඵරහ ඹ) ළඩ පිළිශශක් රිඹහත්භක
කශ යුතුයි. ශ) සිඹලුභ ඳහල් ටික ඳශහත් බහට අයි න ඳහල්.
ඒ නිහ ශ) ඳශහත් බහ ඳහල් )ඵන්තධ තරු අධයහඳන
ිභ නතුභහ භඟ හකච්ඡහ කයරහ වරි ශ) ප්රලසන රුඳීශ) ළඩ
පිළිශශක් රිඹහත්භක කශ යුතුයි.
ඒත් එක්කභ ශ) කහයණඹ තළනත් භහ ිරඹන්තන කළභළ නයි,
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි. භවිභ න මුළු ිරඹරහ
ඳත්නහ. රුලහර මුදරක් ළඹ කයනහ. නමුත් එහිදී ශ)හ තළන

" Profits and income of any Government assisted private
school which is not established under the Companies Act
and registered with the Ministry of Education which is
mandated to follow the Government curricula set by the
Ministry of Education and the circulars issued by such
Ministry."

එතුභහ ශ)ක යදහ ශත්රු) ශතන  නශඵනහ. ඳහල් යජඹට
ඳයහ තළනීශ) දී භවය ඳහල් යජශේ යධහය රඵහ ශතන
තදුයටත් ශඳෞධවතලික ඳහල් වළටිඹට, නළත්න) අර්ධ
ශඳෞධවතලික ඳහල් වළටිඹට රිඹහත්භක නහ. 1961 ඉරහ
 නබුණු ඳහල්රට තභයි ශ) වනඹ  නශඵන ඵ ශභහි වන්ත
ශරහ  නශඵන්තශන්ත. එඹ භහ ඳශමු නිළයදි කයනහ.
ශඟට, ශ) අධයහඳන ක්ශේරශේ රුරුධ ප්රලසන, තළටලු
තණනහක් තළන අද කථහ වුණහ. ශ) අවුල් සිඹල්රටභ ශවේතු
ශරහ  නශඵන්තශන්ත, අධයහඳන ඳනතක් ශ) යශට් ශනොභළ න වීභයි.
අඳට  නශඵන්තශන්ත 1939 අධයහඳන යයහඳනත. එභ යයහඳනත
1939 ඉරහ අවුරුදු 72ක්  නසශේ ශ) නශතක් අඳට කහලීන
තළශශඳන ඳරිදි අලුත් කය තන්තන ඵළරි ශරහ  නශඵනහ. ඒ නිහ
තරු ජනහධිඳ නතුභහ 2008 දී යචහර්ඹ ජී.බී. ගුණර්ධන
භළ නතුභහශේ ප්රධහනත්ශඹන්ත ජහ නක අධයහඳන ප්ර නඳත් නඹක්
වදරහ, ඒ වයවහ ඳනතක් කස ිරීමභ වහ මුරපිරුහ. ට ඳසු
එඹ ඳහර්ලිශ)න්තතුට බහය කශහ. ඒ පිළිඵ කහයක බහ රැසවී)
25ක් ඳළළත්වුණු ඵ නිතය ශභහි ිරඹළවුණහ. භවය කහයක බහ
රැසවී)රට භන්තත්රීරුන්ත කී ශදනහද ිරුල්රහ සිටිශේ? [ඵහධහ
ිරීමභක් ශ) නශකොට 32යි. අද ශභතළන රැසශරහ ශ) තළන
ශඵොශවෝ දුයට ිරඹුල් කඳුළු ශවශපු ශඵොශවෝ භන්තත්රීරුන්ත ිරසි
ශකශනක් ඒ කහයක බහ රැසවී)රට ඳළමිණිරහ සිටිශේ නළවළ.
ශ) තළන ඉතහ උනන්තදුශන්ත කථහ කශ එක් භන්තත්රීයශඹක් - භහ
නභ වන්ත කයන්තශන්ත නළවළ. - එකභ එක තහයි ඒ කහයක බහ
රැසවීභට ඳළමිණිශේ. ඒ රුතයක් ශනොශයි, භහ එක්ත් ජහ නක
ඳක්ශේ සිටිඹදී -

ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.
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(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Hon. Yogarajan, what is your point of
Order?
ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)
භන්තත්රීරුන්ත කථහ කයනශකොට තභන්තශේ හිතට එකඟ කථහ
කශ යුතුයි. ිරඹුල් කඳුළු ශවශනහ ිරඹරහ ඒ අඹ වෆල්ලුට රක්
කයන එක ළරැදියි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, that is not a point of Order.
ගරු නමොශළන් ළල් නරේරු මශතළ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
ඔඵතුභහශේ කථහශේ දී එඹට උත්තය ශදන්තන ශකෝ.

භහ එක්ත් ජහ නක ඳක්ශේ සිටිඹදී, භහ ඒ කහයක බහට
වබහගි නහට රුරුධවධ ශක්ර) ිරඹපු භන්තත්රීරුනුත් සිටිඹහ,
ඒ කහයක බහට වබහගි න්තනට එඳහ ිරඹරහ. භහ එභ කහයක
බහශේ රැසවී)රට ගිඹ නිහ තභයි - අශප් නිශයෝන්ත ශඳශර්යහ
භන්තත්රීතුභහ ිරේහ හශේ, අධයහඳනඹ එක ඳළත්තකටත්, යශට්
ජනතහ එක ඳළත්තකටත්, ඳක්ශේ මිර නහඹකඹන්ත ඒ සිඹලු
ශදනහ ත ඳළත්තකටත්, ඒ හශේභ භට ඡන්තදඹ දීපු අඹ ත
ඳළත්තකටත් දභරහ, ශ) දරුන්තශේ ඳළත්ත ඵය වුණු නිහ තභයිභභ ශ) ඳළත්තට යශේ.
අවුරුධවදක් ිතුශත භට කයන්තන පුළුන්ත වුණු ළඩ ප්රභහණඹ,
භට දහඹක ශන්තන පුළුන්ත වුණු ළඩ ප්රභහණඹ රුසතය කශශොත්
භභ හිතනහ තමුන්තනහන්තශේරහත් ඒ තළන ෆහීභකට
ඳත්ශේරුඹ ිරඹහ. ''ජහ නක අධයහඳන ප්ර නඳත් නඹක් ශකෝ?'' ිරඹහ
තමුන්තනහන්තශේරහ ිහුහ. ශ)ක වදරහ භහ තණනක් ශනහ.
සිසවර, ශදභශ ව ඉසග්රීසි බහහ තුනටභ ඳරිර්තනඹ කයරහ, ශ)
බහශේ භන්තත්රීරුන්තට දීරහ අපි ිරඹහ  නශඵනහ, කරුණහකයරහ
ශ)ක ිරඹරහ ප්රලසන  නශඵනහ න), අඩු ඳහඩු  නශඵනහ න)
ඉදිරිඳත් කයන්තනඹ ිරඹරහ. ඳසු භව ශරොකුට යට ශවොල්රන්තන
ගිහිල්රහ. ශ)ක තදුයටත් ප්රභහද කයන්තශන්ත නළ න ඒ වහ
තදුයටත් කහරඹ ශදන්තන න්යණඹ කශහ, ඳසු ගිඹ ශනසුයහදහ
ඳළ න කහයක බහ රැසවීශ)දී. තදුයටත් ශ)කට කහරඹ ශදන්තන
න්යණඹ කශශේ ශ)ක එශේ ශභශේ ළඩක් ශනොන නියි. අවුරුදු
72ක් කයන්තන ඵළරි වුණු ශදඹක්, ශ)ක මුළු යටටභ ඵරඳහන
ශදඹක්, ශ) වයවහ ප්ර නඳත් නඹක් ඳභණක් ශනොශයි අධයහඳන
ඳනතක් වළශදනහ. ඒ ඳනත භඟින්ත ඳළනශන නී නීම න වයවහ
ශ)ශක්  නශඵන ශඵොශවෝ අවුල් රුඹවුල්, චක්ර ශල්ඛ්න භත චක්ර
ශල්ඛ්න ඳළටරුරහ, යයහඳනශත්  නශඵන අඩු ඳහඩු අසශන්ත
රිසතන්තන උත්හව කශ රුරුධ ඳටරළරුලි ලිවහ තන්තන අඳට
පුළුන්තකභ රළශඵනහ. ඒ යයහඳනත ශ) තත්ත්ඹට
අලුත්ළඩිඹහ කය තන්තන තමුන්තනහන්තශේරහශේ උඳකහයඹ රළශුරුඹ
ිරඹහ භහ හිතනහ
ශතට, තරු අිරර රුයහේ කහරිඹ) භන්තත්රීතුභහ ිරේහ, ළඩ
ඵරන රුදුවල්ඳ නරු තළන. තරු ටී.බී. ඒකනහඹක අභහතයතුභහ ට
ශවො උත්තයඹක් දුන්තනහ. ිත්ශතන්තභ ිරඹනහ න) ශඩි වඬ
ිශවන නෆශවන භහනශේ, භහයි) ත)භහනර, දුසකය ඳශහත්ර
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ශඵොශවෝ දුයක් ිරුදශතන ඹන්තන සිධවධ වුණු තළන්තර  නබුණු ශ)
ඳහල් අන්ත නශ)දී වරහ දභන්තන සිධවධ වුණහ, රුදුවල්ඳ නරු
නළ න. එළනි අසථහරදි ඉදිරිඳත් වුණ ශ) ළඩ ඵරන
රුදුවල්ඳ නරු ඉතහ ඳළවළදිලි ඒ ළඩ කශහ.
එතුභහ ිරේහ, ිරසිභ ශවරුල්රක්, ඵළලිල්රක් නළ න ළඩ
ඵරන රුදුවල්ඳ නරු ඳත් කය  නශඵනහඹ ිරඹහ. මරහනහරූඪ
තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, ළඩ ඵරන රුදුවල්ඳ නරු ඳත් කයන්තශන්ත
ශොඹන්තශන්ත ඵරන්තශන්ත නළ න නික)භ ශනොශයි. ඔවුන්තශේ
ශේඹ රකහ ඵරහ, ය තුනකට ළඩිඹ අත් දළකී)  නශඵන,
)මුඛ් ඳීමක්ණඹිරන්ත භත් ශන, ඹ)ිරසි සුදුසුක) භට්ටභක්
)පර්ණ කයන රුදුවල්ඳ නරු රුතයයි ශ) වහ ශතෝයහ ඳත්
කයන්තශන්ත. අවුරුදු 3ක් ශවෝ ට ළඩි කහරඹක්  නසශේ භවය
රුට අවුරුදු 12ක්  නසශේ දුසකය ඳශහත්ර, ිරසිභ
රුදුවල්ඳ නයශඹක් ඹන්තශන්ත නළ න තළන්තර ළඩ කයපු
රුදුවල් නරු ශ) රුධිඹට කප්ඳහදු කය දභන එක ශවොද ිරඹහ භභ
අවනහ.
ඒ රුතයක් ශනොශයි, නිදවස අධයහඳනඹ තළන උද) අනන,
නිදවස අධයහඳනඹ තළන කථහ කයන, නිදවස අධයහඳනඹ තළන
භවහ ශේදනහශන්ත කථහ කයන තමුන්තනහන්තශේරහට අපි ිරඹන්තන
ඕනෆ, රුදයහ, තණිත, ඉසග්රීසි ගුරුරුන්ත වළටිඹට උඳහධිධහරින්ත
3000ක් ඵහ තත්තහඹ ිරඹන එක. ඒ ගුරුරුන්තට ඳත්වී)
දුන්තනහ, ්ත ත)භහනරට. නමුත් ශභොකද වුශණ්? ඔවුන්තශතන්ත
ළඩි ශදශනක් ඒ ඳත්වී) ලිපි ඳළත්තකට දභරහ ශතදය නළතුණහ.
ියි? දුසකය ඳශහත්රට ඳත්වී) ව)ඵ වුණහඹ ිරඹහයි. නමුත්
අපි කථහ කයන්තශන්ත නිදවස අධයහඳනඹ තළනයි. නිදවස
අධයහඳනශඹන්ත ඉශතන තත්තු, ඒ හශේභ එයින්ත පර ප්රශඹෝජන
රඵහ උඳහධිඹ දක්හ ගිඹ අඹට උනන්තදුක්  නශඵන්තන ඕනෆ,
කළක්කුභක්  නශඵන්තන ඕනෆ, ්ත ඳශහත්ර දුක් රුඳින ජනතහ
ශඟට ගිහින්ත ඒ අඹශේ දරුන්තටත් උතන්තන්තන. අද එළනි
තත්ත්ඹක් නළ න ඳරියඹක් ඹටශත් අපි අද ශකොශවොභද කථහ
කයන්තශන්ත, ගුරුරු ඒ සුදුසු යකහයශඹන්තභ ඳත් කශ යුතුයි ිරඹහ.
එළනි ශරහකදී ඒ ඳහල් ඳත්හශතන ඹහභ වහ ඒ ඳරියඹ
අනු ඹ) ඹ) කටයුතු, රිඹහ භහර්ත තන්තන සිධවධ ශරහ
 නශඵනහ.
ඳහරක
ශකොඳු
නහයටිඹ
රුදුවල්ඳ නයඹහයි.
ඒ
රුදුවල්ඳ නරුන්තට පුහුණු රඵහ දීභ වහ ළඩ පිළිශශක් ි න
කයන්තන අපි කථහ කශහ. තරු අධයහඳන ිභ නතුභහශේ භඟ
ශඳන්තවීභ ඹටශත් ඒ හශේභ ජහ නක අධයහඳන යඹතනශේ,
අධයක් ජනයහල් භවහචහර්ඹ අශුයත්න ඵණ්ඩහය භළ නතුභහශේ
භඟ ශඳන්තවීභ ඹටශත්, එතුභහශේ අනුක)ඳහශන්ත රුපිඹල්
මිලිඹන 30ක් ශන්ත කයහ ශතන, රසකහශේ සිඹලුභ
රුදුවල්ඳ නරු පුහුණු ිරීමභ වහ මීශප් නහඹකත් පුහුණු
භධයසථහනඹ එශවභ නළත්න) දකුණු යසිඹහනු ගුරු පුහුණු
භධයසථහනඹ ඳටන්ත තන්තන අඳට පුළුන්ත වුණහ. රුදුවල්ඳ නරු
පුහුණු ිරීමශ) දින 5ක ශන්තහසික ළඩ ටවනක් එහි
ඳළළත්ශනහ. මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුමිඹනි, ශ) නශකොට
උතුරු භළද ඳශහත, ඌ ඳශහත, දකුණු ඳශහත ඹන ශ) ඳශහත්
තුශන්ත සිඹලුභ
රුදුවල්ඳ නරු )පර්ණ ලශඹන්ත  නඹක
ශන්තහසික ඳහඨභහරහ වයවහ පුහුණු කය ඔවුන්තට ශරොකු
ඳන්තනයඹක් රඵහ දී  නශඵනහ.
ශඟට ඳහල් 1,000 ළඩ පිළිශශ තළන ශනොශඹක් රුශේචන
යහ. භභ භශේ කථහශේදී වන්ත ශකරුශේ ශ) තයහදිඹ තළන
රුතයක් ශනොශයි, භභ ශ) ඳහල් 1,000 ළඩ පිළිශශ තළනත්
ිරේහ. භභ අන්තශේ ඉරහ රින්ත ය ශඹෝජනහ ශකරුහ, අඩු
තණශන්ත ඳහල් 1,000 ශකොශවොභ ශතත්, ඳහල් ශදසීඹිරන්තත්
ශ) ළඩ පිළිශශ ඳටන්ත අයශතන අපි යනන්තද, නහරන්තද හශේ
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු ශභොවහන්ත රහල් ශග්රේරු භවතහ

ශවො ධවරුන්යික ඳහල් ඳධවධ නඹක් භධය භවහ රුදයහර සකල්ඳඹ
ඉදිරිඹට ශතන ඹමින්ත යට පුයහ නිර්භහණඹ කයන්තන ඕනෆඹ ිරඹරහ.
අද ඳහල් 1,000ක් දක්හ ශ)ක ර්ධනඹ කය තන්තන පුළුන්ත
රුධිඹට- [ඵහධහ ිරීමභක්

ගරු අිර විරළජ් කළරියලවම් මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
පුසචි ඳළවළදිලි කය තළනීභක් කයන්තන පුළුන්තද?

ගරු නමොශළන් ළල් නරේරු මශතළ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
තරු අිරර රුයහේ කහරිඹ) භන්තත්රීතුභහ භශේ කථහ ඉය
ශනක) ඉන්තන. භශේ කථහ අන්ත නභට භභ ඔඵතුභහට ශරහක්
ශදන්තන). දළන්ත භට කථහ කයන්තන ඉඩ ශදන්තන ශකෝ.

ශ) ඳහල් දව පිළිඵ ළඩ පිළිශශට )ඵන්තධ න්තන
රළබීභ භශේ හනහක් ිරඹරහයි භභ හිතන්තශන්ත. ශ) ළඩ
පිළිශශ වයවහ ප්රලසන තණනහක් රුශනහ. රුශලේශඹන්ත
ඳශමුළනි ශරේණිඹට ශමුන්ත ිතුශත් ිරීමශ)දී  නශඵන ප්රලසනඹ
රුශනහ. ශ) ළඩ පිළිශශ අනු ශට්  නශඵන ඳහල් 5,000ක්
සර්ධනඹ න ශකොට ඒ ඳහල්ර දරුන්තට අනිහර්ඹශඹන්ත ශ)
ධවරුන්යික ඳහරට ඹන්තන පුළුන්තකභ  නශඵන ඵට වන නක
අයි නඹක්  නශඵන ඵ දළනුණහභ-

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer will
now take the Chair.
අනුරරුල ගරු තතළ අුරනකෝර මශ කමිය මූළවනනයන් ඉල ක
වුනයන්, ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ මුළවනළරූඪ විය.
அன் தறநகு, ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துரகரன அர்கள்
அக்கறரெணத்றணறன்ர அகனர, ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம்.
அஸ்ர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. (MRS.) THALATHA ATUKORALE left
the Chair, and THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Hon. Member, you can continue with
your speech.
ගරු නමොශළන් ළල් නරේරු මශතළ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
ශ) ඳහල් 1,000 ළඩ පිළිශශ පිළිඵ ශනොශඹක් රුශේචන
යහ. ශ) හශේ භවහ ළඩ පිළිශශකදී තළනින්ත තළන ඹ) අඩු ඳහඩු
සිදු න්තනට පුළුන්ත. ඒහ ශොඹහ ඵරහ ඒහට ප්ර නකර්භ කයන ඵට
අපි ශඳොශයොන්තදු නහ.

අශප් ශඳොන්ත. ශල්යහහ භන්තත්රීතුභහ ිරේහ, ශ) ළඩ
පිළිශශ ඹටශත් උතුයට රළබිරහ  නශඵන්තශන්ත ඳහල් වතයයි
ිරඹරහ. ඒක අමලික අතයඹක්. ශ) ඳහල් 1,000න්ත උතුරු ඳශහත
වහ ඳහල් 63කුත්, නළශඟනහිය ඳශහත වහ ඳහල් 85කුත්
ඹනුශන්ත ඳහල් 148ක් ශන්ත කයරහ  නශඵනහ. ශ) ඳහල්
1,000න්ත ඳහල් 148ක්භ ශන්ත කයරහ  නශඵන්තශන්ත උතුරු වහ
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නළශඟනහිය ඳශහත් ශනුශන්ත. ඒශකන්ත ඳශමුළනි අදිඹශර්දී
උතුරු ඳශහශත් ඳහල් 34කුත්, ඒ හශේභ නළශඟනහිය ඳශහශත්
ඳහල් 72කුත් යය)බ ිරීමභ වහ අලය සිඹලු මුදල් ශන්ත
කයරහ  නශඵනහ. ඒ කටයුත්ත ශකොන්තරහත්කරුන්තට බහය දීරහත්
 නශඵනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, නමුත් ශභන්තන ශ) රුධිශේ
ප්රලසනඹක් ි න ශරහ  නශඵනහ. ඒ, භහින්තශදෝදඹ රුදයහතහයඹක්
වළදීභ වහ න ප්රලසනඹ. ිත්තටභ අපි ශභළනි රුදයහතහයඹක්
වදරහභ ඵළලුහ. ඒ වහ රුපිඹල් මිලිඹන වඹක රුඹදභක්
ඹන්තශන්ත. ඒකට සිඹඹට 25ක රහබඹක් දීරහ ශතොඩනළඟිල්රට
ඳභණක් රුපිඹල් මිලිඹන 8 තණශන්ත රඵහ ශදන්තන අපි ශඳොශයොන්තදු
වුණහ. ශ)කට උඳකයණ තළනීභ වහ තත් රුපිඹල් මිලිඹන 6ක්
ඹනහ. ඒ අනු ඒ එක් ඳීමක්ණහතහයඹක් වහ මුළු යශඹෝජනඹ
රුපිඹල් මිලිඹන 14ක් නහ. ඒ රුපිඹල් මිලිඹන 8ට සිඹඹට 25ක
රහබඹකුත් එක්ක ශ)ක වදන්තන ඵළරිඹ ිරඹරහ ශ)
ශකොන්තරහත්කරුන්ත ිරේහ. භභ හිතන්තශන්ත උතුරු ඳශහශත් සිඹලු
ශදනහට ඹ) රුධිඹක කුභන්තරණකහීම රුධිශේ ඳණිවුඩඹක් දීරහ ශ)
වයවහ යජඹ අඳවසුතහට ඳත් කයන්තන ළඩ පිළිශශක් ඉදිරිඳත්
කයරහ  නශඵනහ. ශඳොන්ත. ශල්යහහ භළ නතුභහට භට
රුශලේශඹන්ත ිරඹන්තන  නශඵන්තශන්ත ශභඹයි. ශ) ඳහල් සිඹල්ර
ෆදීභ වහ අධයහඳන අභහතයහසලඹ ඒ ශකොන්තරහත්කරුන්ත භඟ
දළනටභත් හකච්ඡහ කය ශතන ඹනහ.
නමුත් ශ) ශන ශකොටත් ඒ නිර්ශධවශිත මුදශරන්ත උතුරු
ඳශහශත්  නශඵන යචහර්ඹ තයහතයහජහ භවහ රුදයහරඹ, ශකොණ්ඩහරුල්
හින්තදු රුදයහරඹ, භහතතර ලහන්තත ශජෝලප් භවහ රුදයහරඹ, තහ)පය)
භවහ රුදයහරඹ, භඩුකහන්තත ජහ නක ඳහර, චසඛ්භවල් ශිප්රකහල
භවහ රුදයහරඹ, ඹරුර) භධය භවහ රුදයහරඹ, තශරයි භනහපිඹර්
රුදයහරඹ, ඕභන්තශතයි භවහ රුදයහරඹ හශේ රුදයහර තණනහක
ශ) ධවරුන්යික ඳහල් වහ ළඩ ඳටන්ත අයශතන  නශඵනහ. ඉ නන්ත
භභ ඉතහ ශතෞයශඹන්ත උතුශර් ඒ භන්තත්රීතුභහශතන්ත ඉල්රහ
සිටිනහ, ශ) ළඩ කටයුතු හර්ථක කය තළනීභ වහ ඒ
ශකොන්තරහත්කරුන්ත එක්ක කථහ කයරහ මුදල් නහස න කයන්තශන්ත
නළ න කහර්ඹක්භ ශ) ශධවල් කය තන්තන ිරඹරහ. අශප්
අධයහඳනඹට කයන රුඹදභ ශ) රුධිඹට රුලහර ලශඹන්ත ඉවශට
ගිශේ නළත්න); ඒහ නහස නඹ වහ දණඹට ළඹ ශන්තශන්ත නළ න
කහර්ඹක්භ වහ පරදහයී ළඹ කයනහ න) අඳට ශ) ශන්ත
කයන මුදර වයවහ වුණත් රුලහර පරදහයිකත්ඹක් -ප්රශඹෝජනඹක්ශ) යශට් දරුන්තට රඵහ ශදන්තන පුළුන්ත.
ශඟට ඳහල් ළසී ඹහභ පිළිඵ කථහ ශකරුහ. භසත
ලශඹන්ත තත්ශතොත් 2009 දී යශට්  නබුණු මුළු ඳහල් සඛ්යහ
9,410යි.
2011 දී ඳහල් සඛ්යහ භසත ලශඹන්ත 9,731ක් න
රුධිඹට ර්ධනඹ ශරහ  නශඵනහ. ශභහිදී 2009 සිට 2011 දක්හ
ඳහල් 321ක ර්ධනඹක් ි න ශරහ  නශඵන ඵ අඳට
ශඳශනනහ. ඒ නිහ ඹ) තළන්තර රුදුවල්ඳ නරු නළ න වීභ නිහ,
එශවභ නළත්න) ශභයි අඩු වීභ නිහ ඳහරක් ශදකක්-තුනක්
ළහිරහ ගිඹහට තත් ඳහල් රුලහර ප්රභහණඹක් ඳසු ගිඹ අවුරුදු
ශදක-තුනක කහරඹ තුශ අධයහඳන ඳධවධ නඹට අලු නන්ත එකතු
ශරහ  නශඵනහඹ ිරඹන එක භභ ඳළවළදිලි භතක් කයන්තන
කළභළ නයි.
ශඟට අපි ත එක ශදඹක් ිරඹන්තන ඕනෆ. ශභතළනදී රුලහර
ලශඹන්ත කථහ කශහ හභහනය ශඳළින්ත, උස ශඳළින්ත ඳසු ඳහල්
ඳධවධ නශඹන්ත ඉත් න දරුන්ත පිළිඵ. රුලසරුදයහරරට
දරුන්ත ිතුශත් වීශ) ප්රලසනඹ පිළිඵ රුශලේශඹන්ත ප්රලසන කයනු
රළබුහ. මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, භත් න සිඹලු දරුන්ත
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රුලසරුදයහරරට ිතුශත් කය තන්තන ඵළරි ඵ ප්රහශඹෝගික අපි
කවුරුත් දන්තනහ. 2011 ශර් උස ශඳශ රුබහතශඹන්ත
රුලසරුදයහරරට ිතුශත් වීභට සුදුසුක) රළබ සිසුන්ත සඛ්යහ
1,41,000ක්. ඳළයණි නිර්ශධවලඹ වහ න නිර්ශධවලඹ ිරඹන ශදකටභ
ඉදිරිඳත් වුණු දරුන්තශතන්ත 1,41,000ක් දරුශෝ හභහනය හභහර්ථ
තුනක් රඵහ රුලසරුදයහරරට ිතුශත් වීශ) සුදුසුක) රඵනහ. ඒ
හශේභ යකට හභහනය ශඳළින්ත, උස ශඳළින්ත ඳසු ඳහල්
ඳධවධ නශඹන්ත ඉත් න ප්රභහණඹ 3,50,000ක් රුතය ශනහඹ
ිරඹරහ අඳට තණන්ත ඵරන්තන පුළුන්ත. ශ) දරුන්ත අතරින්ත අපි
දිගින්ත දිතටභ කථහ කයන්තශන්ත රුලසරුදයහරරට ිතුශත් න
22,500 තළන රුතයයි. ඉ නරි දරුන්තට ශභොකක්ද ශන්තශන්ත ිරඹන
එක තළන අපි කථහ ශනොකශහට, අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ ඒ වහ
ඉතහ ඳළවළදිලි ළඩ පිළිශශක් ඉදිරිඳත් කය  නශඵනහ. අශප් යශට්
ශ) )ඵන්තධශඹන්ත තත් අභහතයහසලඹක්  නශඵනහ. ශඹෞන
කටයුතු වහ නිපුණතහ සර්ධන අභහතයහසලඹ. එභ ශඹෞන
කටයුතු වහ නිපුණතහ සර්ධන අභහතයහසලඹ ඹටශත් ෘත්න්ඹ
පුහුණු යඹතන 499ක් යට පුයහ රුසිරිරහ  නශඵනහ. රුලසරුදයහර
ප්රභහණඹ 17ක් වුණහට, ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ සර්ධන
අභහතයහසලඹ ඹටශත් නිපුණතහ සර්ධන භධයසථහන 499ක්
 නශඵනහ. ඒ 499 වහ ශ) අවුරුධවශධව ප්රහේධන රුඹදභ ලශඹන්ත
ශ) අඹ ළශඹන්ත රුපිඹල් බිලිඹන 4.27ක් ශන්ත කය  නශඵනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, අධයහඳන අභහතයහසලඹත්,
ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ සර්ධන අභහතයහසලඹත් ඒකහඵධවධ
කයරහ, ඳහශල් තහක්ණ රුඹ ධහයහක් ි න කයරහ හභහනය
ශඳශ, උස ශඳශ රුබහතලින්ත ඳසු ඳහල්ලින්ත ඉත් න ද
දරුන්තට ෘත්න්ඹ අධයහඳනඹ පිළිඵ ශවො අශඵෝධඹක්
ඳහශල්දීභ රඵහ දීරහ, ඒ ඳහල් දරුන්ත ශකළින්තභ ශඹෞන
කටයුතු වහ නිපුණතහ සර්ධන අභහතයහසලඹ ඹටශත්  නශඵන
ෘත්න්ඹ පුහුණු භධයසථහනරට ිතුශත් කය තළනීශ) )පර්ණ
ළඩ පිළිශශක් රිඹහත්භක ිරීමභ වහ ළරසු) කයරහ, ශ)
දිනර හකච්ඡහ කය ශතන ඹනහ. රුලසරුදයහරශේ නයහයික
දළනුභ  නශඵන නයහඹහදීන්ත රුතයක් ශනොශයි අඳට ඕනෆ.
ිත්තටභ දෆත ශදඳහ ඳහරුච්චි කය ළඩ කයන, ඒ වයවහ ඉවශට
ගිහිල්රහ ජීරුතශේ කර්ක තත්ත්ඹ දන්තනහ, දවදිශේ ටිනහකභ
දන්තනහ, ශ) යශට් ඳළළත්භ වහත්, එහි උන්තන නඹ වහත්,
සර්ධනඹ වහත් නිඹභහකහයශඹන්ත ළඩ කයන්තන පුළුන්ත
අනහතත ඳයපුයක් වදහ තන්තන ශ) ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ
සර්ධන අභහතයහසලඹ ඉතහ ළදතත් ශනහ.
දළනටභත් අපි ශ) යශට් ඉල්ලුභට ඳඹන්තන ඵළරි රැිරඹහ
ක්ශේර වතයක් වඳුනහ ශතන  නශඵනහ. ඉදි ිරීම) ක්ශේරඹ,
සචහයක කර්භහන්තත ක්ශේරඹ, ශතොයතුරු තහක්ණ ක්ශේරශේ
ඹ) ඹ) අසල, ඒ හශේභ භෘදු ඉසජිශන්තරු රුදයහ පිළිඵ අසලඹ ඒ
අසල වතයයි. ශ) අසල වතය වහ රුලසරුදයහර භට්ටභට ඹන
ශතක් තරුණඹකුට ඉසයවට ඹන්තන පුළුන්ත තහක්ණික රුදයහර
25ක් තළනීභ වහ කටයුතු කය  නශඵනහ. ඒ තහක්ණික
රුදයහරර නළත්න) ජහ නක ෘත්න්ඹ සුදුසුක) - National
Vocational Qualification - NVQ - 6 ළනි පිඹය දක්හ ඹන
දරුන්තට BTech - Bachelor of Technology -උඳහධිඹ දක්හ
රඵහ ශදන්තන පුළුන්ත UNIVOTEC ිරඹරහ තහක්ණ
රුලසරුදයහරඹක් ශ) යශට්  නශඵනහ. ඒ රුලසරුදයහරශේ උඳහධිඹ
රඵහ තන්තන අශප් තරුණයින්තට පුළුන්ත න රුධිඹට UNIVOTEC
එකට )ඵන්තධ ව යඹතන 25ක් -ඒහට අපි ිරඹනහ තහක්ණික
රුදයහර ිරඹරහ- සර්ධනඹ වහ තභයි ශ) රුපිඹල් බිලිඹන 4.27
ශන්ත කය  නශඵන්තශන්ත. ඒ මුදල් ප්රභහණඹ ය 2015 න රුට
තදුයටත් ළඩි ශනහ.
ඒ යඹතන වයවහ රුලසරුදයහර භට්ටභට ඹන්තන පුළුන්ත. ට
එක අදිඹයඹක් ඳවළින්ත  නශඵන තහක්ණ අසලශඹන්ත, ෘත්න්ඹ
අසලශඹන්ත ඉවශට ඹන ශ) යශට් තරුණ තරුණිඹන්තට ඉශතන
තන්තන පුළුන්ත, රුලසරුදයහර භට්ටභට ිරට්ටු යඹතන 25ක් ශ)
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යශට් ි න ිරීමභ වහ ළඩ පිළිශශක් රිඹහත්භක ශනහ.
ශ)හට දරුන්ත ිතුශත් ිරීමභ වහ ඔවුන්ත දළනුත් කයන්තනත්
ඔවුන්තශේ මලික ළඩ පිළිශශ ඳහශල්දීභ යය)බ කයන්තනත්,
පුළුන්ත න) NVQ 1, 2, 3 භට්ටශ) සුදුසුක) ඳහශල්දීභ රඵහ
ශදන්තනත්, ඒ වහ භහින්තශදෝදඹ තහක්ණික රුදයහතහය බහරුත
කයන්තනත් ශ) න ශකොට ශ) අභහතයහසල ශදක අතය හකච්ඡහ
ියඹිරහ  නශඵනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ශ) )ඵන්තධඹ ශභභ
අභහතයහසල අතය ර්ධනඹ ිරීමභ වහ අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ
ශ) කහර්ඹඹන්ත ශදශක්භ අධීක්ණ භන්තත්රීයඹහ වළටිඹට භහ ඳත්
කය  නශඵනහ. ශ) අදවස අපි කළටි කයශතන ිත්තටභ
ඳහල්ලින්ත වළශරන, අනහතතඹ ශනොදිරන, ෘත්න්ඹ පුහුණු
වහ ශඹොමු ශනොන, ෘත්න්ඹ පුහුණු ශඵොශවොභ ඳවත් ශකොට
රකන අඹශේ ඒ භහනසිකත්ඹ, යකල්ඳ ශනස කය ශ) යශට්
තහක්ණඹට ශඹොමු වුණු, තහක්ණඹ වයවහ ශ) යට ඉසයවට
ශතන ඹන්තන පුළුන්ත, ඒ හශේභ ශ) යශට්  නශඵන ඉල්ලුභට
රුතයක් ශනොශයි, ශතෝලීඹ ඉල්ලුභට ළඳයුභක් රඵහ ශදන්තන
පුළුන්ත, ඒ වයවහ රැිරඹහ රඵහ ශතන තමුන්තශේ අනහතතඹ
හර්ථක කය තන්තන පුළුන්ත අනහතත ඳයපුයක් වළදීභ වහ සිඹලු
පිඹුරු ඳත් වදරහ ඒ ළඩ පිළිශශ යය)බ ශරහ  නශඵනහ ිරඹන
එක භහ ශ) අසථහශේ ශභභ තරු බහට දළනු) ශදනහ. ශ)ක
අධයහඳනශේ ඉතහ රුලහර ප්රණතහක්. අපි වළභ ශරහශේභ
රකන්තනට ඕනෆ, ශ) භසත තුන්තරක් ඳණසදවක දරුන්ත
තළන මි රුලසරුදයහර වහ සුදුසුක) රඵන දරුන්ත තළන රුතයක්
ශනොශයි.
භභ ිරේහ, ඳසු ගිඹ ශර් රුලසරුදයහර අධයහඳනඹ වහ
දරුන්ත 1,41,000 ක් භත් වුණහ ිරඹරහ. ඒ අඹශතන්ත 22,500ක
ප්රභහණඹට දළන්ත ත 6,000කුත් එකතු ශරහ රුලසරුදයහරරට
ගිඹත් ඉ නරි අඹට ශභොකද ශන්තශන්ත ිරඹරහ අපි හිතරහ ඵරන්තන
ඕනෆ. අපි දන්තනහ ශ) යශට් රුරැිරඹහ සිඹඹට 4.8 දක්හ ඳවශ
ළටිරහ  නශඵන ඵ. ඒ වුණහට තරුණයින්ත අතය රුරැිරඹහ සිඹඹට
16 දක්හ ළඩියි. ඒශකනුත් උස ශඳශ භත් හභහර්ථ තුන තත්ත
තරුණයින්ත අතය රුරැිරඹහ සිඹඹට 24ක්. ඒකට ශවේතු ශ)කයි.
ශ) උස ශඳශ භත් වුණු දරුහශේ හිශත් යකල්ඳඹක්
භළශනහ, "භභ ඹන්තන ඕනෆ සුදු කයඳටි රැිරඹහකට, භභ ළඩ
කයන්තන ඕනෆ ශීත කහභයඹක් ිතුශශේ" ිරඹරහ.
ශ) යකල්ඳඹ බි දභහ ශ) දරුන්තටත් උඳහධිඹක් රඵහ තන්තන
අය භහ වන්ත කශ යඹතන 25 -තහක්ණ රුදයහර 25- අපි
ඳහරුච්චි කයන්තන කටයුතු කයනහ. ඒ වහ මුල් පිඹය
ඳහශල්දීභ තළබීභ වයවහයි අපි ශ)ක කයන්තශන්ත. හභහනය
ශඳළින්ත වළශරන දරුන්ත NVQ 1, 2, 3 වයවහ NVQ 4ට
ගිශඹොත්, NVQ 4න්ත ඳසශේ ඒ දරුහ ශවො තහක්ණශේදිශඹක්
ශනහ. ඒ ශභඹහට ශකළින්තභ රැිරඹහකට ඹන්තන පුළුන්ත. ඔවුන්ත
වහ ශවො ඉල්ලුභක්  නශඵනහ. NVQ 5 ිරඹන්තශන්ත ජහ නක
ඩිප්ශරෝභහක්. NVQ 6 ිරඹන්තශන්ත උස ජහ නක - Higher
National - ඩිප්ශරෝභහක්. ශ) රුධිඹට උස ශඳශ රුබහතශඹන්ත
හභර්ථ 03 රළබ දරුහට ර් 4ක කහරඹක් තුශ ශකටි
භහර්තඹිරන්ත තහක්ණ රුලසරුදයහරශේ Bachelor of Technology
උඳහධිඹ රළබීභ වහ භහර්තඹ වදන්තනත්, උස ශඳශ හභහර්ථ
නළ න අඹට NVQ 1, 2 වයවහ ිරුල්රහ ඳහර ඵධවධ කයශතන
ඔවුන්තට අය උඳහධිඹ දක්හ ඹහභට උභනහ භහර්ත රුෘත කය දීරහ
යටට රැිරඹහනුත් ඳඹහ ශ) දරුන්තශේ අනහතතඹ හර්ථක ිරීමභ
වහත් ශ) ළඩ පිළිශශ ශ) අභහතයහසල ශදක ඵධවධ ශරහ
කයශතන ඹනු රඵනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ඉසග්රීසි බහහ තළන ශ) තරු
බහශේ කථහ වුණහ. ිත්තටභ ශ) යශට් ඉසග්රීසි ගුරුරු ඉන්තනහ
22,000ක්. ඒ ගුරුරුන්තට රුලහර පුහුණුක් රඵහ දීශ) ළඩ
පිළිශශක් ඳසු ගිඹ ශර් ඉරහ රිඹහත්භක වුණහ.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
තරු භන්තත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත රුනහඩිඹක කහරඹක් ඳභණයි
 නශඵන්තශන්ත.

ගරු නමොශළන් ළල් නරේරු මශතළ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, තරු
භන්තත්රීතුභහශේ කහරඹත් භට දීරහ  නශඵනහ.

පී.

පිඹශේන

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ඒකත් එක්ක මිනිත්තු 10ක් ළඩිශඹන්ත රළබිරහ  නශඵනහ.

ගරු නමොශළන් ළල් නරේරු මශතළ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
එතශකොට ත මිනිත්තු 10ක්  නශඵනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
නළවළ. ඒ මිනිත්තු 10ත් රඵහ දුන්තනහ. ත රුනහඩිඹක් ඳභණ
 නශඵනහ.

ගරු නමොශළන් ළල් නරේරු මශතළ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
රුනහඩි 25ක්  නබුණහ. මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ඒ
22,000ක් ව ඉසග්රීසි ගුරුරු පුහුණු ිරීමභ වහ යය)බ කයපු ළඩ
පිළිශශශේදී බ්රිතහනය කවුන්තසිරඹත් භඟ එකතු ශරහ අපි ි න
කය  නශඵනහ ප්රහශධවශීඹ ඉසග්රීසි උඳකහයක භධයසථහන. දියින
පුයහ රුසිරුණු භධයසථහන තණනහක්  නශඵනහ. ඒහශේ කයන
රද පුහුණු ිරීම) වයවහ ශ) න ශකොට ගුරුරු 1,000ක් රුතයක්
ශනොශයි, ඔවුන්තට ඉසග්රීසි උතන්තන්තන උදවු කයන -භඟ ශඳන්තනසුහධය කරුන්ත - mentors - 47 ශදශනක් ශ) න ශකොට පුහුණු
කයරහ  නශඵනහ.

ඒ රුතයක් ශනොශයි. ඉසග්රීසි බහහශේ  නශඵන ටිනහකභ
ශත්රු) අයශතන ඉසග්රීසි බහහත් ිතුළු ත්රිබහහ ඉතළන්තවීභ
පිළිඵ ජනහධිඳ න කහර්ඹ හධන ඵරකහශේ ශභශවඹවීභ වයවහ
ශඹෝජනහක් කයනු රළබුහ, ජහ නක අධයහඳන ශකොමිශභන්ත.
ජහ නක අධයහඳන ශකොමිභ ඳත් කයරහ නළවළයි ිරේහට
භවහචහර්ඹ රක්සභන්ත ජඹ නරක භළ නතුභහශේ ප්රධහනත්ශඹන්ත ඒ
ශකොමිභ අද රිඹහකහරියි. ජහ නක අධයහඳන ශකොමිභ වයවහ
රළබුණු නිර්ශධවලශේ  නශඵනහ, වරිඹට බහහකට නිපුණතහක්
රඵහ තන්තන න) කථහ කයන්තන පුළුන්ත ශන්තන ඕනෆ; ිහු) කන්ත
දීරහ බහහ ශත්රු) තන්තන පුරුදු ශන්තන ඕනෆ; බහහක ිහු)
කන්ත දීශ) වහ කථහ ිරීමශ) කුරතහ ඳීමක්හ ශනොවුණහභ, ඒක
වරිඹට අතඹන්තන ඵළරි වුණහභ ඒශකන්ත ශරොකු ප්රලසනඹක් ි න
ශනහ ිරඹරහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ඒ නිහ ශ) දසර අශප්
අධයහඳන අභහතයහසලඹ, ජහ නක අධයහඳන යඹතනඹ ව රුබහත
ශදඳහර්තශ)න්තතු ඹන ශ) සිඹලු යඹතනර එකතු වීභ වයවහ
ඉසග්රීසි බහහ කථහ ිරීමශ) වහ ිහු) කන්ත දීශ) නශෝදඹක් යශට්
ි න කයරහ, දරුශෝ ප්රහශඹෝගික ඉසග්රීසි ිහු) කන්ත ශදන, ඉසග්රීසි
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කථහ කයන දරුශෝ ඵට ඳත් කයන්තන අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ. ඒ වහ ඔවුන්ත අභිශප්රේයණඹ ිරීමශ) මලික අරුඹ වළටිඹට
අඳ ඳහරුච්චි කයන්තන ඹන්තශන්ත හභහනය ශඳශ රුබහතශේදී ශ)
වහ රකුණු 10ක් රඵහ ශදන්තන පුළුන්තද ිරඹන කහයණඹ රකහ
ඵළලීභයි. ඒක තභ හකච්ඡහ භට්ටශ)  නශඵන්තශන්ත. ඒ හකච්ඡහ
ිරීමභ වයවහ හභහනය ශඳශ ඉසග්රීසි බහහ වහ රකුණු දීශ)දී
ඹ) රකුණු ප්රභහණඹක් ඉසග්රීසි කථහ ිරීමශ) වහ ිහු) කන්ත දීශ)
කුරතහ වහ රඵහ ශදන්තන අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඒ
අනු ඉසග්රීසි ගුරුරුන්තට ශ) දරුන්තට ඉසග්රීසි කථහ කයන්තන
උතන්තන්තන ශනහ. ඳහල් ඳහදක ිතළයී) වහ රිඹහකහයක) මුල්
කය තත් අධයහඳන ක්රභඹ ඹටශත් වරිඹට ඳහල් රිඹහත්භක
ශනහ න), ශ) ගුරුරු 220,000 තභන්තශේ යුතුකභ වරිඹට ඉටු
කයනහ න), අශප් ඳහල් ඳධවධ නශේ  නශඵන ශඵොශවෝ ප්රලසන
රුහ තන්තන පුළුන්ත ිරඹරහ භභ හිතනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, අපි අද කථහ කයන්තශන්ත දශ
ශධවශීඹ නිසඳහදනශඹන්ත සිඹඹට 6ක් අධයහඳනඹ වහ ශන්ත
කයන්තශන්ත නළධවද ිරඹරහයි. ළභට අධයහඳනඹ වහ, ඒ ිරඹන්තශන්ත
ඹ) රුධිඹිරන්ත යශට් සිඹලු ශදනහට අධයහඳනඹ ශඟහ ශන්තශන්ත
නළත්න) ඒ වහ තභයි සිඹඹට 6ක මුදරක් අධයහඳනඹ වහ
ශන්ත කයන්තන ිරඹරහ  නශඵන්තශන්ත. නමුත් අපි අධයහඳනඹ
ශනුශන්ත ශන්ත කයන ප්රහේධන රුඹද) දිවහ ශඳොඩ්ඩක්
ඵළලුශොත්, 2012 දී එඹ රුපිඹල් බිලිඹන 4.8යි. 2013 දී රුපිඹල්
බිලිඹන 6.6යි. 2014 දී රුපිඹල් බිලිඹන 7.8 ව 2015 දී රුපිඹල්
බිලිඹන 8.5 දක්හ ළඩි ශනහ.
ඒ අනු ඵරන රුට අධයහඳනඹ වහ ප්රහේධන රුඹද) යජඹ
රුසින්ත එන්තන එන්තනභ ළඩි කයරහ  නශඵනහ. නමුත් ශඩොරර් එක
ළඩි වීභ නිහ බිලිඹනලින්ත තණන්ත ඵරන දශ ශධවශීඹ
නිසඳහදනශේ අතශේ රුපිඹල් තණන හුඟක් ළඩි ශරහ  නශඵනහ.
ඒ අනු ශ) ප්ර නලතඹ ඳවශ ළටුණහ මි අශප් යශට් ජනතහශේ
හක්යතහ එක්ක ඵරන රුට අඳට මීට ළඩිඹ, -එතය) ළඩි
ිරීමභක් නළ න වුණත්- ළඩි ිරීමභක් අලයයි ිරඹරහ භභ හිතනහ.
භභ ළඩි ිරීමභක් අනලයයි ිරඹන්තශන්ත නළවළ. අඳට පුළුන්ත න)
දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශඹන්ත සිඹඹට 3ක් දක්හත් ඳශමුශනි
පිඹයරදී ඹන්තන, ශ) යශට් අධයහඳනඹ වහ රුලහර
උන්තන නඹක් රඵහ ශදන්තන ඒක ශවොටභ ෆශවනහ ිරඹරහ භභ
හිතනහ.
අහන ලශඹන්ත අධයහඳන අභහතයහසලශේ සිඹලු
නිරධහරින්තට, ඒ හශේභ ශල්ක) භවත්රුන්තට, අධයක්
ජනයහල්රුන්තට ශ) ශර් ළඩ කය ශතන ඹෆශ)දී භට දුන්ත
වශඹෝතඹ ශනුශන්ත සතු නඹ ඳශ කයමින්ත භශේ චන සල්ඳඹ
අන්ත කයනහ.
[தற.த. 3.43]

ගරු සිලක්ති ණනන්දන් මශතළ
(ரண்தைறகு ெறெக்ற ஆணந்ன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

தகப மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கரப, இன்ர
கல்ற
அமச்சுக்கரண
றற
எதுக்கலடு
தரடர்தரக
மடததரம் குழுறமன றரத்றரன கனந்துதகரண்டு
உமரற்ரற்கு ணக்குச் ெந்ர்ப்தம் அபறத்மக்கரக
தொரல் ன்நறமத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்ரநன். ணக்கு
அபறக்கப்தட்டுள்ப குரகற ரத்துக்குள் ரன் ெரர்ந்
ன்ணறப் தறரெங்கபரண வுணறர, ன்ணரர், தொல்மனத்லவு
ஆகற தோன்ர ரட்டங்கபறன் கல்ற தரடர்தரகவும்
அங்குள்ப ரர்கள், ஆெறரறர்கள் றர்ரரக்குகறன்ந
தறச்ெறமணகள்
தரடர்தரகவும்
ெறன
றடங்கமப
தொன்மக்கனரதண றமணக்கறரநன்.
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குநறப்தரக, கறபறதரச்ெற ரட்டம் உட்தட இந் ரன்கு
ரட்டங்கபறரேம்
உள்ப
ரர்கள்,
ஆெறரறர்கள்,
அரேனர்கள், ற்ரம் அங்குள்ப அமணத்து க்கரம் லண்ட
கரனரகப் ரதரர்ச் சூரேக்குள் அகப்தட்டிருந் றடம் லங்கள்
அமணரும் அநறந்ர. அந் ரட்டங்கமபச் ரெர்ந்
ரர்கள்
தல்ரர
கரனகட்டங்கபறல்
ற்தட்ட
இடப்ததர்வுகள் உட்தடப் தன கஷ்டங்கரக்கு த்றறரன
து
கல்ற
டடிக்மககமபத்
தரடர்ந்து
தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள்.
இம்ரட்டங்கபறல்
குநறப்தரக
ஆபறப் தற்நரக்குமந, குப்தமநக் கட்டிட ெறறன்ம,
ஆெறரறர்கரக்கரண றடுற ெறறன்ம ரதரன்ந தன
குமநதரடுகள் கரப்தடுகறன்நண. அந்ப் தறரெங்கள் த்த்
கரனத்றல் அறவுக்குள்பரணரல், லண்டதூம் தறரம்
தெய்து அங்கு ந்து கல்ற கற்தறக்கறன்ந ஆெறரறர்கள்
ங்குற்குரற வீட்டு ெறகள் துவும் இல்னர றமனம
கரப்தடுகறன்நது. குநறப்தரக அப்தறரெத்மச் ரெர்ந்
ரர்கள்,
ததற்ரநரர்கள்,
அெ
உத்றரரகத்ர்கள்
அமணரும் ரதரரறணரல் தொற்ரதொழுரகப் தரறக்கப்தட்டுள்ப
கரத்றணரல் ததரருபரர ரலறறல் றகவும் ரமடந்
றமனறல்
கரப்தடுகறன்நரர்கள்.
அப்தறரெத்றரேள்ப
ததரும்தரனரண ரர்கள் து ததற்ரநரம இந்
றமனறல் ரழ்ன் கரரக அர்கள் றகுந் கஷ்டத்றன்
த்றறரனர து கல்றமத் தரடரண்டி சூழ்றமன
இருக்கறன்நது. அதுட்டுன்நற, அம்ரர்கரக்குக் கல்ற
கற்தறக்கும் ஆெறரறர்கரம் அறதர்கரம் தெரல்தனரரத்
துன்தங்கமப
அததறத்துக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள்.
அர்கரமட கல்ற டடிக்மககமபத் தரடர்ற்குப்
ரதரற கட்டிட ெறகள் இல்னர கரத்றணரல் அர்கள்
இந்ப் தருமக் கரனத்றல் மறல் மணரண்டி
றமனம கரப்தடுகறன்நது. ஆகர, ரண்தைறகு கல்ற
அமச்ெர் அர்கள் ன்ணற ரட்டத்றல் இரறக்கட்ட
த்த்த்றணரல்
தரறக்கப்தட்ட,
இன்ரம்
த்றன்கலழும்
தரமடந் கட்டிடங்கரக்குள்ரம் இருந்துதகரண்டு து
கல்ற
டடிக்மககமப
ரற்தகரள்கறன்ந
தன
தரடெரமனகபறன் ரர்கள் தரடர்தரக றரெட கணம்
தெரேத்ரண்டுதணக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
அதுட்டுன்நற, ன்ணரர் ரட்டத்றன் தொெரப் தறரெ
தெனகப் தறரறறல் அமந்துள்ப தொள்பறக்குபத்ம அண்றத்
கரரக்குற ன்தம் கறர க்கரக்கு லள்குடிர்ற்கரண
அதற ரக்கப்தட்டுள்ப கரத்றணரல் கடந் தோன்ர
ரங்கரக்கு
ரனரக
அந்க்
கறரத்மச்
ரெர்ந்
ரர்கள் தரடெரமனக்குச் தெல்ன தொடிரறமனறல்,
அந்க் கறரத்றரேள்ப கரட்டுப் தகுறகபறரன அங்குள்ப
தரண்டர்கபறன்
உறத்டன்
து
கல்றமக்
கற்ரக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். கடந் தோன்ர ரகரனரக
அப்தறரெத்மச்
ரெர்ந்
100
க்கு
ரற்தட்ட
ரர்கரமட கல்ற ெற ரக்கப்தட்டிருப்தது றகவும்
ருந்த்க்க றடரகும். ணர, ரண்தைறகு கல்ற
அமச்ெர்
அர்கள்
உடணடிரக
இவ்றடத்மக்
கணத்றதனடுத்து கரரக்குற கறரத்றரேள்ப தரடெரமனறல்
ஆண்டு 1 9 மரண ரர்கள் ஆம்தக்கல்ற
கற்தற்கரண ெறம ற்தடுத்றக் தகரடுக்க ரண்டுதணக்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
அத்துடன், அப்தறரெத்றல் இடம்ததற்ந இரறக்கட்டப்
ரதரரறன் ரக்கத்றணரல் அங்குள்ப சுரர் தறமணரறம்
ரர்கள்
ண
அழுத்ங்கரக்குட்தட்டிருக்கறநரர்கள்.
இர்கரக்கரண ெதோக உபப மம் ட ரகரத்றல் எரு
ருடரக இங்கறருகறன்நததரழுறரேம், உரற ெறகள்
தெய்துதகரடுக்கப்தடர
கரத்றணரல்
அர்கபரல்
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அங்குள்ப
தரறக்கப்தட்ட
ரர்கரக்குத்
து
கடமகமபச்
ெரறச்
தெய்
தொடிர
றமனம
கரப்தடுகறன்நது. அதுட்டுன்நற, ட ரகர ஆரர்
அர்கள், அந்ச் ெதோக உபப மத்ம தோடுற்கரண
தொற்ெறமத் றமமநறல் ரற்தகரண்டு ருரகத்
தரறகறன்நது.
ன்ணறறல்
இருக்கறன்ந
ந்தரரு
ரரணர, ததற்ரநரரர ரதரரறணரல் அல்னது ண
அழுத்ங்கபரல்
தரறக்கப்தடறல்மன ன்தம தபற
உனகத்றற்கு
கரட்டுற்கரக
இப்தடிரண
தொற்ெற
டுக்கப்தடுகறநது. உண்மறல் இது கண்டிக்கக்கூடி எரு
றடம். அண்மறல் சுகரர அமச்ெர் அர்கள், ட
ரகரத்றல் ரதரர் கரரக ண அழுத்ங்கரக்கு
உள்பரகற 63,000 ரதர் மத்றெரமனகபறரன ெறகறச்மெ
ததற்நறருக்கறநரர்கள் ன்ந தெய்றமச் தெரல்ரறருக்கறநரர்.
தரறக்கப்தட்ட 15,000 ரர்கபறல் 4,000 ரதர் டக்கறரன
இரறக்கட்ட
ரதரரறன்ரதரது
கரதொற்நறருக்கறநரர்கள்.
இர்கபறல் 737 ரதரறன் உடல்கபறல் - மனறரருந்து
கரல்ம - இருக்கறன்ந துப்தரக்கறக் குண்டுகள், ரர
உரனரகத் துகள்கள், 'தல்' துகள்கள் ன்தண கடந் 4 ருட
கரனரக அகற்நப்தடரல் இருக்கறன்நண. தன டம ரன்
இந்ச் ெமதறரேம் அதுதற்நற டுத்துக்கூநறறருக்கறரநன்.
அர்கள்
அத்மண
ரதருக்கும்
மத்ற
ெறகறச்மெ
ங்குரகக்
கடந்
வு
தெனவுத்
றட்ட
றரத்றன்ரதரது சுகரரப் தறற அமச்ெர் அர்கள்
உரறபறத்றருந்ரர். ஆணரல், இற்மநம ந்தரரு
ரதக்கும்
அத்மக
மத்ற
ெறகறச்மெ
அபறக்கப்தடறல்மன. அதுட்டுல்னரல்,

ගරු හුනනයිවහ සළරූක් මශතළ

(ரண்தைறகு யளமணஸ் தரரக்)

(The Hon. Hunais Farook)

Sir, I rise to a point of Order.
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

What is the point of Order, Hon. Hunais Farook?
ගරු හුනනයිවහ සළරූක් මශතළ

(ரண்தைறகு யளமணஸ் தரரக்)

(The Hon. Hunais Farook)

ரதரரறணரல்
கரதொற்ந
தரடெரமன
ரர்கபறன்
உடரல் 'தல்' துகள்கள் ற்ரம் மண உரனரகங்கபறன்
துகள்கள்
இருப்தரகவும்
அமக்
கணறக்கரல்
இருப்தரகவும் தகப உரப்தறணர் அர்கள் கூரகறன்நரர்.
அண்மறல் தொல்மனத்லவு ரட்ட அதறறருத்றக்குழுக்
கூட்டம் மடததற்நரதரது இது ெம்தந்ரக ஆரப்தட்டது.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

உங்கரமட
தெரல்ரேங்கள்.

எழுங்குப்

தறச்ெறமணம

சுருக்கரகச்

ගරු හුනනයිවහ සළරූක් මශතළ

(ரண்தைறகு யளமணஸ் தரரக்)

(The Hon. Hunais Farook)

அது தரடர்தரக சுகரர அமச்ெறன் தெனரபருக்கும்
னக்
கல்றப்
தறப்தரபர்கரக்கும்
ரங்கள்
கூநறறருக்கறரநரம். அற்கரகக் குழுதரன்மந றறத்து
டடிக்மகதடுப்தரகச் தெரல்ரறருக்கறநரர்கள்.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
That is not a point of Order. It is only a clarification.
தகப உரப்தறணர் அர்கரப, லங்கள் ரதசுங்கள்.

ගරු සිලක්ති ණනන්දන් මශතළ
(ரண்தைறகு ெறெக்ற ஆணந்ன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

அர்கபரல் ந் டடிக்மகத்ம் டுக்கப்தடறல்மன.
ஆகர, இந் றடத்றல் அமச்ெர் அர்கள் உரற
டடிக்மக டுக்க ரண்டும். ன்ணறடம் அந் 737
ரதருமட ததர்ப் தட்டில் இருக்கறன்நது. அர்கரமட
உடம்தை தொழுறரேதொள்ப குண்டுச் ெறநல்கள் அகற்நப்தடரல்
இருக்கறன்நண.
இங்ரக
கரமனறல்
உமரற்நற
அம்தரந்ரரட்மட ரட்ட உரப்தறணர் தகப ரல்
ரஜதக்ஷ
அர்கள்,
ட
ரகரத்றல்
துப்தரக்கற
ந்றர்கள்
இப்ரதரது
தைத்கப்
மதரரடு
றற்கறநரர்கதபன்ர
குநறப்தறட்டரர்.
தைத்கப்
மதறமண
ட்டுல்ன,
இந்
737
ரர்கரம்
ங்கரமட
உடல்கபறல் குண்டுச் ெறநல்கமபத்ம் சுந்துதகரண்டிருக்
கறன்நரர்கள். அந்க் குண்டுச் ெறநல்கமப அகற்ரற்கு
இந்
வு
தெனவுத்
றட்டத்றல்
வ்பவு
றற
எதுக்கப்தட்டுள்பது?
அந்க்
கடமகமப
லங்கள்
தெய்வீர்கபர? கடந் வு தெனவுத் றட்டத்றரேம்கூட ரன்
குநறப்தறட்ட றடங்கள் கணத்றதனடுக்கப்தடறல்மன. இது
ஏர் அெரண, ணறரதறரணப் தற! ணர, றர்ரும்
2013ஆம்
ஆண்டுக்குள்பரது
றரெட
மத்ற
தொகரதரன்மந டத்ற இந் ரர்கரக்கரண ெறகறச்மெம
ங்கரண்டுதன்ர தகப அமச்ெர் அர்கமபக்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
அரரத்றல்,
இந்
ரர்கரக்கு
ண
ஆற்ரப்தடுத்துமகக்கரண
ெறநந்
ஆபறம
ட
ரகரத்றல் உருரக்கற அம றப்தடுத் ரண்டும்.
ரதரரறல்
ஈடுதட்ட
800 இரணுத்றணர்
ற்தகரமன
தெய்துதகரண்டமடுத்து,
அண்மறல்
டக்கறரேள்ப
இரணுத்றணருக்கரக றரெட counselling ற்தரடுகள்
தெய்ப்தட்டிருக்கறன்நண.
ஆணரல்,
இரணுத்றணரல்
தரறக்கப்தட்டிருக்கறன்ந
ரர்கரக்ரகர
அல்னது
அர்கரபரடு
இமந்றருக்கறன்ந
ஆெறரறர்கரக்ரகர
இப்தடிரண
றரெட
ெதோக
உபப
மம்
அமக்கப்தடறல்மன. அர்கரக்கும் அப்தடிரண ெறகறச்மெ
ங்கரண்டி ரமப்தரடு இருக்கறன்நது. ஆணரல்,
ற்தகணர இருக்கறன்ந உபப மத்மத்ம் இழுத்து
தோடுற்கரண
தொற்ெறம
ஆரர்
அர்கள்
தெய்துதகரண்டிருக்கறநரர். அமத் டுத்து றரத்ற, அந்
மத்றற்கரண
ெகன
ெறகமபத்ம்
தெய்துதகரடுக்க
ரண்டுதன்ர இந் ரத்றல் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
இன்ர ட ரகரத்றரேள்ப கறட்டத்ட்ட 50 ெவீரண
தரடெரமனகபறல் தறல் கடமரற்ரம் அறதர்கள்ரன்
ரெமரற்நறக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். இந் அறதர்கமப
ரர்தொகப் தரலட்மெதரன்நறன்தோனம் றந் அறதர்கபரக
றணம் தெய்ரண்டும் அல்னது றந் அறதர்கமப
றறப்தற்கு
டடிக்மக
டுக்கரண்டுதணக்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். அெரங்கத்றன் 10 ரக் கடன்
ற்ரம் 5 ருடக் கடன் ரதரன்ந றட்டங்கபறதெடரக
ங்கப்தடும் கடன் ெறகள் ட ரகரத்றரேள்ப
ஆெறரறர்கரக்கு
லண்ட
கரனரக
ங்கப்தடரல்
இருக்கறன்நண.
ஆகர,
அந்க்
கடன்
ெறகமப
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அர்கரக்கும் ங்குற்கு கூடி றமறல் டடிக்மக
டுக்கரண்டுதணக் ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
ட தகுறறல் லண்ட கரனரக இனங்மக கல்ற றருரக
ரெமறல் ஆபறப் தற்நரக்குமந றனற ருகறன்நது. இது
தரடர்தறரேம் லங்கள் கணம் தெரேத்ரண்டும். அரரதரல்,
ன்ணரர்
ரட்டத்றல்
தறரந்ற
ஆங்கறன
உற
மரணது
80
றல்ரன்
ரூதர
தெனறல்
அமக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. ணறதம், இந் மரணது தன
ருட கரனரகத் றநந்துமக்கப்தடரல் இருக்கறன்நது.
ஆகர,
தகப
அமச்ெர்
அர்கள்
இமணத்
றநந்துமப்தற்குரற
டடிக்மககமப
டுக்
கரண்டுதணக்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
அவ்ரரந,
வுணறரறரேள்ப கல் தரறல்தட்தக் கல்ற றமனதொம்
றநந்துமக்கப்தடரல் இருக்கறன்நது. இவ்ரர தல்ரர
குமநதரடுகள் ன்ணற ரட்டத்றல் கரப்தடுகறன்நண.
ணர, லங்கள் ன்ணற ரட்டத்றரேள்ப ரர்கபறன்
கல்ற
றமனம
தொன்ரணற்ரற்குக்
கூடுனரண
கணத்மச்
தெரேத்ரண்டுதண
ரன்
ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன்.
அெரங்கம் ரதரர் தொடிமடந்துறட்டது ன்ரம் ரட்டில்
சுதொகறமன ற்தட்டிருக்கறன்நது ன்ரம் தெரல்கறன்நது. கடந்
13ஆம் றகற தெவ்ரய்க்கறம, லதரபற றணத்ன்ர,
தைதுக்குடிறருப்தைப்
தறரெத்ம
அண்டி
தகுறகபறல்
தரடர்ச்ெறரக 10 றறடங்கரக்கு ரல் 'கறதறர்' றரணங்கள்
ரப்தநந்து, அந்ப் தகுறகபறல் இருக்கறன்ந ரர்கள்,
ததரதுக்கள் த்றறல் றகவும் தேறம ற்தடுத்றண.
த்த்கரனத்றல் இந் 'கறதறர்' றரணங்கள் தன டமகள்
ததரதுக்கள் த்றறல் ரக்குல்கமப டத்றறருக்கறன்நண.
இத்ரக்குல்கபறன் றமபம அநறந்றருந்தடிரல் தன
ரர்கரம் ததரதுக்கரம் அன்மந றணம் ரங்கள்
தென்ந மெக்கறள்கமப வீெறறட்டு, தரமகபறல் இருக்கறன்ந
தரனங்கரக்கு அடிறல் தைகுந்து எறந்றருந்ரரடு, தன
இன்ணல்கமபத்ம் அததறத்றருக்கறன்நரர்கள். இவ்ரநரண
தெற்தரடுகபறதெடரக ன்ண ன்ம? ஆகர, இந்
அச்ெதோட்டுகறன்ந தெற்தரடுகமப றரத்ற, ன்ணற ரட்ட
ரர்கபறன் கல்ற தொன்ரணற்நத்றல் கூடுல் கணத்மச்
தெரேத்ரண்டுதணக் ரகட்டு, றமடததரகறன்ரநன். ன்நற.
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ගරු ලයි.ජී. ඳද්මසිරි මශතළ

(ரண்தைறகு ம.ஜல. தத்ெறரற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, නිදවස අධයහඳනශේ යප්රහද
නි) ශලු පුළුල් කය අශප් යශට් ද දරුන්තට උඳරිභ ප්ර නරහබ
හධහයණ ශර ශඵදී ඹන අසථහ ළඩි කය ශදන ප්ර නඳත් න වහ
රිඹහ භහර්තරට ඉඩ රන ශඹෝජනහ ිතුශත් ශභය අඹ ළඹ
ශල්ඛ්නඹ අතඹ ිරීමභට ශභඹ අසථහක් කය තළනීභට කළභළ නයි.
අද දශේ හකච්ඡහට බහජන කයන අධයහඳන අභහතයහසලශේ
ළඹ ශීර් ඹටශත් අධයහඳනශේ අශප්ක්හ පිළිඵ කරුණු
ිරහිඳඹක් දළක්වීභට භහ අදවස කයනහ. තරු ජනහධිඳ නතුභහශේ වහ
යජශේ අධයහඳන ප්ර නඳත් න වහ අයමුණු හක්හත් කය තළනීභට
ශභභ අඹ ළශඹන්ත පිඹය ිරහිඳඹක්භ ශතන  නශඵනහ.

මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, තරු අධයහඳන අභහතය ඵන්තදුර
ගුණර්ධන භළ නතුභහශේ ප්රධහනත්ශඹන්ත ඳත් කය  නශඵන
අධයහඳන කටයුතු පිළිඵ උඳශධවලක කහයක බහ, යචහර්ඹ ජී.බී.
ගුණර්ධන භළ නතුභහ ප්රමුඛ් උතතුන්ත ව රුඹතුන්තශතන්ත භන්තරුත
දීර්න කහරඹක් හකච්ඡහ කයමින්ත ශ) යශට් අධයහඳනශේ රුලහර
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ශඳයළිඹක් ිරීමභට අද රුලහර ළඩ පිළිශශක් යය)බ කය
 නශඵනහ. අපි එභ කමිටුට වබහගි වුශණ් ඉතහභ යහශන්ත ව
උනන්තදුශන්ත. ශභොකද, ශ) යශට් නිදවස අධයහඳනඹ ඉදිරිඹටත්
ළඩිදියුණු ශරහ ඳ නන්තන ඕනෆඹ ිරඹන භතඹ අපි කහ තුශත්
 නශඵන නිහ. රුශලේශඹන්ත ත)ඵද අධයහඳනශඹන්ත ඉදිරිඹට යපු, ඒ
නිදවස අධයහඳනශේ උරුභඹ භුක් න රුඳි අඹ වළටිඹට, භතු
ඳය)ඳයහටත් ඒ නිදවස අධයහඳනඹ ත තත් එඹ පුළුල් ශමින්ත
ඹනහ දිරන්තන අඳ කළභළ නයි.
ශභය අඹ ළඹ ශඹෝජනහ අතය සිත් තන්තනහ ශඹෝජනහක්
 නශඵනහ. ඒ තභයි ඉතහභ දුසකය ප්රශධවලර හුශදකරහ ඳහල්ර
ඳහවන්ත නළ න දරුන්තට ඳහවන්ත රඵහ දීශ) ශඹෝජනහ. භට ඒ
ශඹෝජනහ ළදතත් න්තශන්ත, භහ ඳහල් ජීරුතශේදී ඳහවන්ත ඳහරුච්චි
කය නළ න ශකනකු වළටිඹටයි. අඳට භුක් න රුඳින්තන ශනොරළබුණු
යප්රහදඹක් අද ඳය)ඳයහට නළත්න) භතු ඳය)ඳයහට ශභතළන්ත
ඳටන්ත රළබීභ අපි ඉතහභ අතඹ කයනහ. අඳ එඹට තරු කයනහ.
භභ අද ඒ තළන න්තශතෝ ශනහ.
මරහනහරූඪ තරු බහඳ නතුභනි, එභ කහයක බහ ශඵොශවෝ
කහරඹක් භවන්තසි ශමින්ත නිර්භහණඹ කය ශතන  නශඵන අනහතත
ජහ නක අධයහඳන ප්ර නඳත් නඹ වහ ට අදහශ ඳනත වළිර තහක්
ඉක්භනින්ත ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුට ශතන එන්තන ිරඹන ඉල්ලීභ තභයි
භභ කයන්තන ඵරහශඳොශයොත්තු න්තශන්ත. ශභොකද, රුශලේශඹන්තභ
කන්තනන්තතය භළ නතුභහශේ ඒ ඉ නවහඹ අපි අවරහ  නශඵන නිහ.
එතුභහට එදහ අවුරුදු 11ක්, 15ක් ඳභණ තත වුණහ නිදවස
අධයහඳන ඳනත් ශකටු)ඳත යහජය භන්තරණ බහට ශතන එන්තන.
ඵහධක -කකුශරන්ත ිදී) වහ ශනොශඹකුත් සිදුවී)- භළද තභයි එතුභහ
එදහ ඒ ඳනත් ශකටු)ඳත යහජය භන්තරණ බහශේදී )භත කය
තත්ශත්. ඒ නිහ ශ) ඳනත් ශකටු)ඳතත් ප්රභහද ශනොවී ඉදිරිඹට
ශතනළරුත්, අද යුතඹට තළශශඳන, ඉදිරි සිඹට තළශශඳන
අධයහඳන ප්ර නඳත් නඹක් ි න කය තළනීශ) ඒ ළඩ පිළිශශ
ඉක්භන්ත කයන්තන ිරඹහ ඉල්රහ සිටින්තන කළභළ නයි.
එදහ භධය භවහ රුදයහර ක්රභශඹන්ත ඳසු, අද රිඹහත්භක ශමින්ත
ඳ නන, ත)ඵදට අ නරුලහර රුධිඹට දළශනන ඳහල් දවශේ
යහඳෘ නඹ ව ප්රහථමික ඳහල් ඳන්තදවශේ ශභහ මිතුරු ඳහල් ළඩ
පිළිශශ අපි ඉතහභ අතඹ කයනහ. අඳ ජීත් න ඒ රුලහර
ප්රශධවලඹට 1945 දී රළබිරහ  නශඵන්තශන්ත භධය භවහ රුදයහර එකක්
ඳභණයි. අද ප්රහශධවශීඹ ශල්ක) ශකොට්ඨහ ඳවක් ඳභණ
නිශඹෝජනඹ න ප්රශධවලඹකටයි එදහ භධය භවහ රුදයහරඹක්
රළබුශණ්. නමුත් අද එභ ප්රහශධවශීඹ ශල්ක) ශකොට්ඨහ ඳවටභ තුන්ත ශකෝයශඹට- භධය භවහ රුදයහර එකක් ශනුට ඳහල්
දවශේ යහඳෘ නශේ ඳහල් 20ක් ඳභණ රළබිරහ  නශඵනහ.
ඒක ශරොකු ජඹග්රවණඹක්. එදහ දළයණිඹතර භහලිශඵොඩ
ප්රශධවලශේ ශභශඹක් ශියත් රුබහතශඹන්ත භත් වුණහ න), ඒ
හශේභ ශධවදුතර ශේ දුය ඵළවළය ප්රශධවලඹක ශභශඹක් ශියත්
රුබහතශඹන්ත භත් වුණහ න) භධය රුදයහරඹට එන්තන ඕනෆ.
ිරුල්රහ ශන්තහසිකහතහයශේ නතය ශන්තන ඕනෆ. නමුත්,
ඒශනුට දළන්ත තභ තුශටභ, ඉතහභ අන්තනඹටභ ඳහල් දවශේ
ක්රභඹ යහප්ත වීභ නිහ අශප් ත)ඵද දරුන්තට ඔවුන්ත ජීත් න
කඳුකය ප්රශධවලර ඉරහභ ඉවශ අධයහඳනඹ රඵහ තළනීභට න
ක්රභඹ ඹටශත් යප්රහද රඵහ දීරහ  නශඵනහ. ශභන්තන ශ)හ අපි
අතඹ කයනහ. )ඳත් ශඵදී ඹහභ ශකරුශණ් නළවළ, යප්රහද
රළබුශණ් ශකොශමට ඳභණයි ිරඹන ශචෝදනහ ත අවුරුධවදක්
රුතය ඹන ශකොට ශ) බහශේ ශචෝදනහක් වළටිඹට භතු කයන්තන
කහටත් අසථහක් රළශඵන්තශන්ත නළවළ ිරඹන එකයි අශප්
රුලසහඹ. ියි? අධයහඳන ඉ නවහශේ කදහත් ශනොරළබුණු
)ඳත් ප්රභහණඹක් ඳහල් දවශේ යහඳෘ නඹ ව ශභහ මිතුරු
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ඳහල් ළඩටවන ඹටශත් අද ත)ඵදට තරහ ශතන එන්තන ඳටන්ත
අයශතන  නශඵනහ. රුශලේශඹන්තභ අධයහඳන අභහතයහසලශඹන්ත
ඳභණක් ශනොශයි, අශනකුත් අභහතයහසලත් )ඵන්තධ ශරහ
අධයහඳනඹ වහ මුදල් ළඹ කයනහ. ඒ පිළිඵ රළයිසතුක්
 නශඵනහ.
ශභහ මිතුරු ඳහල් ළඩටවන ඹටශත් ඳසු ගිඹ ර්ශේ අශප්
ප්රශධවලශේ ඳහල්රට මුදල් රළබුණහ. රුශලේශඹන්තභ රුන්තළල්ර
ප්රහශධවශීඹ ශල්ක) ශකොට්ඨහශේ ඳභණක් ශභහ මිතුරු ඳහල්
15කට යර්ථික සර්ධන අභහතයහසලඹ භඟින්ත රුපිඹල් රක් 5
ඵළගින්ත රඵහ දීරහ දළන්ත එභ ඳහල්ර ළඩ නිභ ශමින්ත ඳ නනහ.
ඒ හශේභ ඉ නවහශේ කදහත් ශනොරළබුණු යකහයඹට ළසිිරළි,
කළසිිරළි වහ ඳභණක් රුපිඹල් ශකෝටිඹකට යන්තන මුදරක්
රළබුණහ. ඒහයින්ත ඳහල්  නස තණනක ළසිිරළි, කළසිිරළි වදහ
තළනීභට අසථහ රළබුණහ. ශ), එක ප්රහශධවශීඹ ශල්ක)
ශකොට්ඨහඹක් වහ ඳභණයි. භභ ඳශහත් බහශේත් අවුරුදු 22ක්
හිටිඹහ. ඒ හශේභ භශේ ට ඳසු කහරඹ භඟත් ඵළලුශොත් භහ
දන්තනහ කහරඹ තුශ කදහත් ඳහල් අධයහඳනශේ ශබෞ නක
ඳවසුක)ර අඩු ඳහඩු )පර්ණ කය තන්තන ශභතය) මුදරක්
රළබුශණ් නළවළ ිරඹන එක රුශලේශඹන්ත වන්ත කයන්තන ඕනෆ.
ශභභ අධයහඳන ළඩ පිළිශශත් එක්කභ ළසී ගිඹ ඳහල් අද
යඳසු රුෘත ශනහ. භහ ඒ තළනත් භතක් කයන්තන ඕනෆ.
රුශලේශඹන්තභ ඵයතමු ඳශහත් බහට සතු නන්තත ශන්තන
ඕනෆ. ශභොකද, ඳසු ගිඹ කහරශේ ඳශහත් අධයහඳන අභහතයහසලඹ
ළසී ගිඹ ඳහල් රුෘත ිරීමභට ශරොකු උනන්තදුක් දළක්වහ. අපි
ජීත් න ප්රශධවලශේභ ළසී ගිඹ ඳහල් 4ක් අලු නන්ත යය)බ වුණහ.
ගිඹ  නශේ ඉරිදහ රළබුණු නිහඩු නිහ ඳයරතළන්තන ිරඹන
තභට ඹන්තන භට අසථහ රළබුණහ. ඳයරතළන්තන ප්රශධවලශේ
අවුරුදු 7කට උඩදී ළසුණු ඳහර න ඳහල් ළඩ පිළිශශ
ඹටශත් අද නළත ඳටන්ත තන්තන පුළුන්ත ශරහ  නශඵනහ.
ශදභේපිඹන්ත ඳවශශොස ශදශනක් එදහ කළභළත්ත ප්රකහල කශහ, එක
ශර් සිට එභ ඳහර නළත යය)බ කයන්තන.
අ.ශඳො..(හ.ශඳශ) ව අ.ශඳො..(උ.ශඳශ) රුබහතලින්ත
ඵළවළය න දරුන්ත අතය භස ශනොකය අසවී) ව නකඹ ශනොදී ඒ
ඳහලින්තභ ෘත්න්ඹ පුහුණුට ශඹොමු කයන ළඩ පිළිශශක් අද
රිඹහට නළශඟනහ. ශභන්තන ශ) නිහ නිකමුන්ත ශඵෝ ශනොන,
ළඩක් ි න මිනිසුන්ත බිහි න අධයහඳනඹක් වහ අද අඳට ඳහය
රුෘත ශරහ  නශඵනහ. ඒ පිළිඵ අපි ඉතහභ න්තශතෝ
ශනහ. ඒ වහ මුදල් ශන්ත ශරහ  නශඵනහ. දිසත්රික් භට්ටමින්ත
අලය කහර්මික රුදයහර පිහිටුරහ  නශඵනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
තරු භන්තත්රීතුභහ, දළන්ත කථහ අන්ත කයන්තන.

ගරු ලයි.ජී. ඳද්මසිරි මශතළ

(ரண்தைறகு ம.ஜல. தத்ெறரற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)
ශභභ ළඹ ශීර්ඹන්තට ඉතහභත්භ තුටින්ත අපි අශප් වහඹ රඵහ
ශදනහ රුතයක් ශනොශයි, ශභභ අධයහඳන ළඩ පිළිශශ ඉදිරිඹට
රිඹහත්භක කයන්තන අශප් ප්රශධවල භට්ටමින්ත ශදන්තන පුළුන්ත වළභ
ශදඹක්භ, වළභ වහඹක්භ රඵහ ශදන ඵත් භතක් කයමින්ත,
අධයහඳන ිභ නතුභහ, නිශඹෝජය ිභ නතුභහ ඒ හශේභ අධීක්ණ
භන්තත්රීතුභහ ිතුළු එභ අභහතයහසලශේ සිඹලුභ නිරධහරි
භවත්රුන්තටත් සතු නන්තත ශමින්ත භශේ චන සල්ඳඹ අන්ත
කයනහ.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[අ.බහ. 4.04

ගරු අබ්දුල් ශලීම් මශතළ

(ரண்தைறகு அப்துல் யரெம்)

(The Hon. Abdul Haleem)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, අද දිනශේ අධයහඳන
අභහතයහසලශේ ළඹ ශීර් රුහදඹට බහජනඹ න ශ) අසථහශේදී
ඒ තළන චන සල්ඳඹක් කථහ ිරීමභට අසථහක් රළබීභ පිළිඵ
භහ තුටු ශනහ. රුශලේශඹන්තභ අභහතයහසල අතරින්ත ළදතත්
අභහතයහසලඹක් න අධයහඳන අභහතයහසලශේ තළටලු )ඵන්තධ
භන්තත්රීරුන්ත ශභතළනදී කථහ කශහ. "අධයහඳන අභහතයහසලඹට
නහඹකත්ඹක් ශදන්තනට නිඹභ, සුදුසු ශකශනක් තභයි තරු ඵන්තදුර
ගුණර්ධන ිභ නතුභහ" ිරඹන පිළිතළනීභ අහනහකට හශේ අද
ශන ශකොට ඳලුදු ශමින්ත ඳ නනහ. භන්තද, අද අධයහඳන
අභහතයහසලඹ අර්බුදශඹන්ත අර්බුදඹට ඳත් ශරහ. වරිඹට ඳළටලුණු
නල් ශඵෝරඹක් හශේ ලිවහ තන්තන ඵළරි තත්ත්ඹට අද
අභහතයහසලඹ ඳත් ශරහ වභහයයි.

ඵරන්තන, රුබහතඹක් ඳත්න්තන ඵළරි, කරට ශරහට
ප්ර නපරඹක් රඵහ ශදන්තන ඵළරි, ඒ හශේභ ගුරුරුන්තශේ
ප්රලසනරට නිසි පිළිතුයක් රඵහ ශදන්තන ඵළරි තළනට ඳත් ශරහ
 නශඵනහ. ශ) යදී ලශඹන්ත ශඵොශවෝ ශධවල් දිවහ ඵරන රුට අද
ශ) අභහතයහසලඹ ඉතහභ ඵළුමරු) තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ
 නශඵනහ. අශප් යශට් ශභභ ළදතත් අභහතයහසලඹ ශ) තත්ත්ඹට
ළටීභ )ඵන්තධ භභ ඉතහභත්භ කනතහටු ශනහ. භහ
ිභ නතුභහට ශදොස ිරඹන්තශන්ත නළවළ. පුධවතරශඹක් ලශඹන්ත භහ
එතුභහ අතඹ කයනහ. ඒ හශේභ එතුභහ එක්ක තර්ක කයන්තනත්
ඵළවළ, තර්ක කයරහ කහටත් දිනන්තනත් ඵළවළ. ඒ වළභ අ නන්තභ
එතුභහට සුදුසුක)  නශඵනහ.
තරු න්තත අලුරුවහශර් භළ නතුභහ ිරේහ හශේ, අපි ඵරශේ
හිටපු කහරශේ අශප් නිශඹෝජය මුදල් අභහතයයඹහ වළටිඹට එතුභහ
එදහ ශ) යශට් යර්ථිකඹ ළටී  නබුණු අසථහක අශප්
නහඹකතුභහත් එක්ක )ඵන්තධ ශරහ යර්ථිකඹ ඹ) භට්ටභකට
ශතන ඹහභ වහ රුලහර වශඹෝතඹක් රඵහ දුන්තනහ. නමුත් අද
ඵරන්තන, අහනහකට ශේ 2011 අශතෝසතු භහශේ අ.ශඳො..
(උ.ශඳශ) රුබහතඹ ලිඹපු ශභයින්තට රුලසරුදයහරඹට ඹන්තන 2013
න ශතක් ඉන්තන ශරහ  නශඵනහ. ඒකත් තභ නිලසචිත ලශඹන්ත
ිරඹන්තන ඵළරි තත්ත්ඹක්. ඒ හශේභ ඒ අවුරුධවශධවභ එභ රුබහතඹ
ලිඹපු ශභයින්තට ප්ර නපර තුනක් රළබුණහ. ඳශමුළනි ය යපු
ප්ර නපරශඹන්ත භත් වුණු ශභඹහ ශදළනි ය යපු ප්ර නපරලින්ත
අභත්. එශවභ න) කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්තන, ඒ ශියඹහශේ
භහනසිකත්ඹ ශකොතය) ඳවශට ළශටනහද ිරඹරහ. ඒ හශේභ
ශ) අභහතයහසලඹ අශනක් අභහතයහසල ශේ ශනොශයි. අශප් ද
දරුන්තශේ අනහතතඹ )ඵන්තධ න්න්තදු න්යණ තන්තනහ
අභහතයහසලඹක්. ඒ හශේභ අධයහඳනඹත් මරයභඹ ටිනහකභිරන්ත
ශවෝ නළත්න) රුපිඹල්ලින්ත ශවෝ එශේ නළත්න) ශනත්
ඒකකලින්ත තක්ශේරු කශ ශනොවළිර අනහතත යශඹෝජනඹක්.
අද ශ) අභහතයහසලශේ ළඩ පිළිශර දිවහ ඵරන රුට
ඉතහභත්භ ශේදජනකයි. ත ඳළත්තිරන්ත ඵරනරුට, ශභඹ
ශකොතය) ළදතත් අභහතයහසලඹක් වුත්, ශ) යජඹ වළභ ර්ඹක්
ඳහහභ අධයහඳනඹ ශනුශන්ත ශන්ත කයන මුදර කප්ඳහදු
කයනහ. ඒ ශභොකද ිරඹරහ භට හිතහ තන්තනට ඵළවළ.
ඳසු ගිඹ කහරශේ යරු යචහර්ඹරුන්ත ටනක් ශතන ගිඹහ.
ඳසු කහරශේ ඒ ටනට වළභ ඳහර්ලසඹක්භ )ඵන්තධ වුණහ. ඒ
ටශන්ත භහ දිරන ඳළත්ත ශභඹයි. ඒ ටශන්ත යකර්ලනීඹ ඳහඨඹක්
 නබුණහ. එඹ තභයි ශ) යශට් අධයහඳනඹ වහ ශන්ත කයන මුදර
කප්ඳහදු කයන්තනට එඳහඹ ිරඹන එක; එඹ සිඹඹට 6 දක්හ ළඩි
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කයන්තනඹ ිරඹන ඉල්ලීභ. ඒ ටන්ත ඳහඨඹට ඳක්, ඒ ටනට
නළත්න) ඒ ශඳශඳහළිඹට යරු සිසුන්ත, ඳහල් සිසුන්ත,
ශදභේපිඹන්ත, ශධවලඳහරනයඹන්ත වළශභෝභ )ඵන්තධ වුණහ.
හභහනයශඹන්ත අඳ දන්තනහ, ෘත්න්ඹ මි න ටනක් කයන්තශන්ත
ඔවුන්තශේ අයි නහසික) දිනහ තන්තන ිරඹරහ; එශේත් නළත්න)
ඔවුන්තශේ ඳඩිඹ ළඩි කය තන්තන ිරඹරහ.
නමුත් ශ) ටන අඳ දළක්ශක් එශවභ ටනක් ශර
ශනොශයි. ශකශේ ශවෝ හකච්ඡහ කය එභ ටන නිභහ වුණහ. භභ
දන්තශන්ත නළවළ, ශභොකද වුශණ් ිරඹහ. අඳට අනහතතඹ තළන ශරොකු
ඵරහශඳොශයොත්තුක්  නශඵනහ. අඳයි ිරඹන්තශන්ත මුළු යශට්භ
ජනතහශේ ශරොකු ඵරහශඳොශයොත්තුක්  නශඵනහ, ශ) ටශන්ත
ප්ර නපරඹක් වළටිඹට ශභය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන්ත අධයහඳනඹට
රුලහර මුදල් ශන්ත කයහරුඹ ිරඹහ. අඹ ළඹ කථහශේදී
ජනහධිඳ නතුභහ වන්ත කශහ, අධයහඳනඹ වහ ශන්ත කයන රද
මුදර ජහ නක යදහඹශභන්ත සිඹඹට 4.1 ක් ශනහඹ ිරඹරහ.
රුශලේශඹන්ත ක්ර ලශඹන්ත එවහට, ශභවහට එකතු කය සිඹඹට
4.1ක්ඹ ිරේහට වරිඹට තණන්ත ඵරනහ න) එඹ සිඹඹට 2.05යි.
අශප් කරහඳශේභ අශනකුත් යටර අධයහඳනඹ වහ ශන්ත
කයන මුදර භඟ ශභඹ සන්තදනඹ කය ඵරන්තන. භහර දියින
අධයහඳනඹ වහ ශන්ත කයන මුදර ජහ නක යදහඹශභන්ත සිඹඹට
8.71යි; ශන්තඳහරශේ සිඹඹට 4.72යි; භතහනශේ සිඹඹට 7.02යි;
ඉන්තදිඹහශේ සිඹඹට 3.09යි; ඳහිරසථහනශේ සිඹඹට 2.37 යි;
ඵසේරහශධවලශේ සිඹඹට 2.27යි. නමුත් අඳ ශන්ත කය  නශඵන්තශන්ත
සිඹඹට 2.05යි. ඒකයි තත්ත්ඹ. එභ නිහ ශ) කරුණු )ඵන්තධ
තරු ිභ නතුභහශේ රුශලේ අධහනඹ ශඹොමු කයන ශර භහ
ඉතහභත් කහරුණික ඉල්රහ සිටිනහ.
තරු අභහතයතුභනි, අශනක් කහයණඹ ශභඹයි. අධයහඳන
ක්ශේරශේ ඉවශ සිට ඳවශට  නශඵන තනතුරු අද
ශධවලඳහරනීකයණඹ කය වභහයයි. රුශලේශඹන්තභ ශභතළනදී කථහ
වුණහ, ඳරිඳහරන ශේශේ ශදන ශරේණිශේ ව තුන්තන
ශරේණිශේ රුබහත භත් වුණු අඹට තනතුරු රඵහ දීභ පිළිඵ.
රුශලේශඹන්තභ භශේ අධයහඳන කරහඳශේ - කටුතසශතොට
අධයහඳන කරහඳශේ, වහරිසඳත්තු භළ නයණ ශකොට්ඨහඹත්
තරශතදය භළ නයණ ශකොට්ඨහඹත් එකතු වුණු ඒ අධයහඳන
කරහඳශේ- අධයක්තුභහට, ඒ අධයක් ධයඹ දයන්තනට සුදුසුක)
භදි. ට ඩහ සුදුසක)  නශඵන අඹ ඉන්තනහ, නළතු ශනොශයි.
ශතල්ශදණිඹ, රුල්තමු ඹන අධයහඳන කරහඳරත් ශ) තත්ත්ඹ
තභයි ි න ශරහ  නශඵන්තශන්ත. එශවභ වුණහභ රුලහර අවුල්
ජහරහක් ි න ශනහ. ශ) තත්ත්ඹ තභයි අද ඳහල්රත් සිදු
ශරහ  නශඵන්තශන්ත. ඳහල්ර රුදුවල්ඳ නරු ඳත් ිරීමශ)දීත් අය
ඉවශ සුදුක)  නශඵන අඹ සිටිඹදීත් අඩු සුදුසුක)  නශඵන අඹට
තභයි ඒ ඳත් වී) රඵහ ශදන්තශන්ත. වළභ ශදඹක්භ අද
ශධවලඳහරනීකයණඹ ශරහ. අධයහඳන ක්ශේරඹ ශ) භහර්තශේ
තභන්ත කශශොත් අපි රුලහර ප්රඳහතඹකට ිද ළශටනහ. ඒ නිහ
ශ) )ඵන්තධශඹන්ත රුශලේ අධහනඹක් ශඹොමු කශ යුතු ශනහ.
ශභතළනදී කවුරුන්ත ශවෝ කථහ කයමින්ත වන්ත කශහ, ශභහි
ශධවලඳහරනීකයණඹක් නළවළයි ිරඹහ.
භහ හිතන්තශන්ත අධයහඳන ක්ශේරශේ ශවෝ ශෞඛ්ය ක්ශේරශේදී
ිරසි ශේත් ිරසිභ ඳක්ඹක් තන්තන ඵළවළ ිරඹරහයි. ශ)හ ශඳොදුශේ
ඹහ යුතු ක්ශේර.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ඒ හශේභ තභයි ගුරු
භණ්ඩරඹ. අද එඹ නභට ඳභණක් සීභහ වුණ ගුරු භණ්ඩරඹක්.
දුසකය ඳහල්ර භවය ගුරුරු ඉන්තනහ, අවුරුදු 20ක, 30ක
කහරඹක සිට එතළනභයි. අද නතයර ඳහල්ර ගුරුරු
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ඉන්තනහ. ඒහශේ ගුරුරිඹන්ත ශනොශයි ගුරු යර්ඹහන්ත ඉන්තශන්ත.
ඒ අඹ ගුරුරිඹන්ත ශනොශයි. ඒ ගුරු යර්ඹහන්ත භහ හිතන වළටිඹට
ඒ ඳත්වී) රළබුණු දශේ ඉරහ ඒ ඳහශල් ඉන්තශන්ත. ඒ අඹට
භහරුවී) නළවළ. ශ)ශක් ඹ) ශනක් කයන්තන. නළත්න) ශභශවභ
ගිශඹොත් ප්රලසන යහශිඹකට මුහුණ ඳහන්තනයි සිදු න්තශන්ත. භවය
අහිසක ගුරුරිඹන්ත -ගුරුරුන්ත ශකොශවොභ වුණත්- අද භධයභ
ඳශහශත් භවය දුසකය ප්රශධවලර අවුරුදු 20ක්, 30ක් ළනි
කහරඹක් ශේශේ ශඹදී සිටිනහ. ශ) අඹට ඹ) වනඹක් රඵහ
ශදන්තන කල්ඳනහ කයන්තන.
භට භතකයි, හිටපු අභහතයයඹකු න රලිත් ිතුරත්මුදලි
භළ නතුභහශේ අදවස අනුයි ශ) ගුරු ශේහ යසථහ රිඹහත්භක
වුශණ් ිරඹරහ. දළන්ත අවුරුදු 20ක්, 30ක් ශනහ. නමුත් ඒ
යසථහ රිඹහත්භක වුණහට එහි වන්ත ශන උසවී)
)ඵන්තධ අද ශන ශකොටත් ිරසිභ ශදඹක් සිදු ශරහ නළවළ. අද
උශධවත් කවුද භතක් කශහ- [ඵහධහ ිරීමභක් ඔේ, ිරඹන්තන තරු
නිශඹෝජය ිභ නතුභනි.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
තරු භන්තත්රීතුභනි, සිඹලු ඳශහත් බහ ව ෘත්න්ඹ මි න භඟ
එකතු ශරහ හකච්ඡහ කය දළන්ත ගුරු ශේහ යසථහ කස
ශමින්ත ඳ නනහ.

ගරු අබ්දුල් ශලීම් මශතළ
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ශ) න තුරු ිරසිභ )භන්තරණඹක්ත් ඳත්රහ නළ න ඵ. ඒ
හශේභ අධයහඳනඹ වහ ශකොතය) මුදල් රළබුණත්,
ගුරුරුන්තශේ දළනුභ ඹහත්කහලීන ිරීමභ වහ ිරසිභ ළඩ
පිළිශශක් කස කයරහත් නළවළ; )භන්තරණ ඳත්රහත් නළවළ;
රැසවී) ඳත්රහත් නළවළ. ශ) )ඵන්තධත් ඔඵතුභහශේ
අධහනඹ ශඹොමු කයන ශර භභ ඉතහභ කහරුණික ඉල්රහ
සිටිනහ.
ශඟට භහ භතක් කශ යුතුයි, අද මුසලි) ඳහල්ර ි න ශරහ
 නශඵන තත්ත්ඹ තළන. අද වළභ මුසලි) ඳහරකභ - දියිශන්ත
ශකොශවොභ ශතත්, භධයභ ඳශහශත් න)- ගුරු අඩු ඳහඩු  නශඵනහ.
අද අකුයන ජහ නක ඳහශල් ඳභණක් ගුරුරු 25ක් අඩුයි. ශ)ක
කල්ඳනහ කය ඵරන්තන. එක ඳහරක ගුරුරු 25ක් අඩුයි.
ශදල්ශතොට මුසලි) රුදුවශල් ගුරුරු 20ක් අඩුයි. ශ)කයි
තත්ත්ඹ. ඒ මුසලි) ඳහල් තළන ිරසිභ ඵළල්භක් නළවළ. භසත
ලශඹන්ත ඵරන රුට මුසලි) ඳහල් ශඵොශවොභඹක අද රුලහර ගුරු
අඩු ඳහඩුක් ඳ නන ඵයි දිරන්තන  නශඵන්තශන්ත.
තරු ිභ නතුභනි, ඳසු ගිඹ කහරර ශ) ධවරුන්යික ඳහල්
1000, ඒ හශේභ ප්රහථමික ඳහල් 5,000ක් )ඵන්තධ රුලහර
කථිකහක් ි න වුණහ. ඔඵතුභන්තරහ දළන්ත ශවො රසන ශඳොතකුත්
නිකුත් කයරහ  නශඵනහ. අශප් යනශේ භශේ ශවෝදය
භන්තත්රීතුභහශතන්ත ඒ තළන ිහුහ. භට න) දිරන්තන නළවළ. නමුත්
අශප් එරික් වීයර්ධන භළ නතුභහ ිරේහ, භවය ඳහල් යය)බ කය
 නශඵනහ ිරඹරහ. නමුත් අඳට න) දිරන්තනට නළවළ. එතුභහ
ිරේහ, තල්හින්තන ප්රශධවලශේ එභ ඳහල්-

(ரண்தைறகு அப்துல் யரெம்)

(The Hon. Abdul Haleem)
යසථහ ශනස කය  නශඵනහ. ඒක තභයි භහත් ිරඹන්තන
වළදුශේ. ඒක ශඵොශවොභ ශවොයි තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභනි. ඒත්
ප්රලසන  නශඵනහ. භවය අඹ ිරඹනහ කවුරුත් එක්ක හකච්ඡහ
කශශේ නළවළ, ිභ නරු රුතයක් හකච්ඡහ කය ශ)ක ශනස කශහ
ිරඹරහ. ඒ අඹශේ අදවස රුභසුශේ නළවළ ලු.

ගරු නොශළන් ර කල කන ක මශතළ

(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ர)

(The Hon. Lohan Ratwatte)
තරු භන්තත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ නුයද ඉන්තශන්ත?

ගරු අබ්දුල් ශලීම් මශතළ

(ரண்தைறகு அப்துல் யரெம்)

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
එශවභ ශචෝදනහක්  නබුණහ. ඳසු අඳ ෘත්න්ඹ මි න
ශතන්තරහ හකච්ඡහ කය න්යණඹකට යහ.

ගරු අබ්දුල් ශලීම් මශතළ

(ரண்தைறகு அப்துல் யரெம்)

(The Hon. Abdul Haleem)
ශඵොශවොභ සතු නයි තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභනි. ඒකයි සිධවධ
ශන්තන ඕනෆ. භහ ිරේහ හශේ අධයහඳන ක්ශේරඹ ඹහ යුතු තභන,
ඉරක්කඹ ඒකයි. ඒකයි භහ ිරේශේ. එශවභ න) මීට ඳසශේ අශප්
ගුරුරු වරි භඟට ශඹොමු ශයි ිරඹරහ භහ හිතනහ.

ශඟට, ගුරුරුන්තශේ ළටුප් පිළිඵ ප්රලසනඹ  නශඵනහ. භහ
හිතන වළටිඹට ගුරුරුන්තට දළනට රළශඵන්තශන්ත රුපිඹල් 15,400ක්
ශන්තද තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභනි? ශ) )ඵන්තධ කථහ කයන්තන
ගුරුරුන්තට ිභ නරු ව)ඵ ශන්තන ඉඩ ශදන්තශන්ත නළවළ ිරඹරහ
භළසිරුල්රක්  නශඵනහ. රඵන භහශේ රුලහර උධවශනෝණඹක් "සට්රයික්" එකක්- යය)බ කයනහ ිරඹරහත් අඳට යයසචි ශරහ
 නශඵනහ. [ඵහධහ ිරීමභක් ගුරුරු ඉන්තශන්ත කරිරීමශභන්ත.
තරු නිශඹෝජය ිභ නතුභනි, අනික් කහයණඹ ශ)කයි. ශ) අඹ
ළඹ කථහශේදී අධයහඳනඹ )ඵන්තධ ිරඹන ශකොට ිරේහ ගුරු
පුහුණුවී) වහ රුලහර මුදරක් ශන්ත කය  නශඵන ඵ. භහ භතක්
කශ යුතුයි භධයභ ඳශහශත් න) උස ශඳශ ගුරුරුන්ත )ඵන්තධ

(The Hon. Abdul Haleem)
නුය තභයි ඉන්තශන්ත.

ගරු නොශළන් ර කල කන ක මශතළ

(ரண்தைறகு தனரயரன் த்த்ர)

(The Hon. Lohan Ratwatte)
ශකොශම ඉරහ නුය තළන දන්තශන්ත නළවළ ශන්ත.

ගරු අබ්දුල් ශලීම් මශතළ

(ரண்தைறகு அப்துல் யரெம்)

(The Hon. Abdul Haleem)
අපි දිරන ශධවල් තභයි ිරඹන්තශන්ත.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ඔඵතුභහ කථහ කයන්තන; කහරඹ ටිනහ.

ගරු අබ්දුල් ශලීම් මශතළ

(ரண்தைறகு அப்துல் யரெம்)

(The Hon. Abdul Haleem)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, අලු නන්ත ප්රලසනඹක් ි න ශරහ
 නශඵනහ, අහත්මිකතහක් තළන. අදත්, අ)ඳහය ප්රශධවලශේ ඳහල්
ශදක, තුනක එශවභ ශරහ  නශඵනහ ිරඹහ දළන තන්තන රළබුණහ.
අඳට රළශඵන ශතොයතුරු අනු භවනුය සිධවධිඹ තළන ශ) ශන
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු අුදුල් වලී) භවතහ

ශකොටත් ඳීමක්ණ තණනහක් ඳත්රහ  නශඵනහ. ප්ර නපර රළබී
 නශඵනහ. නමුත් අද අලුත් යයසචිඹක්  නශඵනහ, ඳහල් නිර
ිඳු)ලින්ත ශ)ක ි න වුණහ ිරඹරහ. වරිඹටභ භභ දන්තශන්ත නළවළ.
එශවභ කථහක්  නශඵනහ. ශ) )ඵන්තධත් ශවොඹහ ඵරන ශර
ඉතහභත් කහරුණික භහ ඉල්රහ සිටිනහ.

ගරු ගළමිණී විජි ක විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தெரய்ெர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
තරු භන්තත්රීතුභනි, නිර ිඳු) නිහ අහත්මිකතහක් වළශදනහ
න) නිශේදී තභයි ඒක වළශදන්තන ඕනෆ. ශභොකද නිශේ සිට ශන්ත
ඒ නිර ිඳු) ිශතන එන්තශන්ත.

ගරු අබ්දුල් ශලීම් මශතළ

(ரண்தைறகு அப்துல் யரெம்)

(The Hon. Abdul Haleem)
ඒක තභයි, භභ වරිඹටභ දන්තශන්ත නළවළ. යයසචි වුණු එකයි භභ
ිරේශේ. භභ මීට ඩහ කථහ කයන්තන ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්තශන්ත
නළවළ, මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි. රුශලේශඹන්තභ අධයහඳනඹ
නඟහ සිටුවීභට න) අපි මීටත් ඩහ උනන්තදුශන්ත කටයුතු කශ
යුතුයි ිරඹන යඹහචනඹ කයමින්ත භභ නිවඬ ශනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ශඵොශවොභ සතු නයි.

තරු ශභොශවොභඩ් අසර) භන්තත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට  නශඵන්තශන්ත
රුනහඩි අටක කහරඹක් ඳභණයි.

ගරු නමොශමඩ් අවහම් මශතළ

(ரண்தைறகு தரயட் அஸ்னம்)

(The Hon. Mohamed Aslam)
දවඹක්  නබුණහ. රුනහඩි 2ක් කඳරහ  නශඵනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
නළවළ, නළවළ. ෆභ කථිකශඹකුශතන්තභ ශේරහ කඳනහ.
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ගරු නමොශමඩ් අවහම් මශතළ

(ரண்தைறகு தரயட் அஸ்னம்)

(The Hon. Mohamed Aslam)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහශේ
ප්රධහනත්ශඹන්ත යුත් එක්ත් ජනතහ නිදවස න්තධහන යජශේ 2013
අඹ ළඹ පිළිඵ චන ිරහිඳඹක් කථහ ිරීමභට අසථහ රළබීභ
පිළිඵ භහ ප්රථභශඹන්ත සතු නන්තත ශනහ. ඒ හශේභ "භහින්තද
චින්තතන" ප්ර නඳත් නඹ තුළින්ත ශ) යශට් ද දරුන්තශේ අධයහඳනඹ
ශනුශන්ත ශඵොශවෝ කළඳවී) කයමින්ත සිටින ඵ ප්රථභශඹන්ත ිර
යුතුයි. එඹට ශවොභ උදහවයණඹක් ලශඹන්ත යජශේ හර්ෂික
රුඹදභ වහ ව ළඹ ශීර්ශඹන්ත සිඹඹට 9ක් අධයහඳන වහ ශන්ත
කය  නබීභ දළක්රුඹ වළිරයි. එඹ බිලිඹන 306ක් ශර දක්හ
 නශඵනහ. එශේ අධයහඳනඹ ශනුශන්ත යජඹ කයන රුඹදභ
හර්ෂික යහජය යදහඹශභන්ත සිඹඹට 4.1ක් ශර දළක්රුඹ වළිරඹ.
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ශරෝකශේ අධයහඳන අ නන්ත දියුණු යටල් සිඹඹට 8ක්, සිඹඹට
9ක් ඳභණ මුදල් අධයහඳනඹට ශන්ත කයන ඵ අපි දන්තනහ. ඒ
හශේභ අශප් ඳහල්ර අධයහඳනඹ රඵන ශමුන්ත සිඹඹට 10ක්
රුලසරුදයහර ප්රශේලඹ රඵනහ. ඒ හශේභ සිඹඹට 40ක්
තහක්ණික දළනුභ රඵහ තළනීභට ඒ පුහුණුවී) වහ ශඹොමු
ශනහ. අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ ගිඹ අඹ ළශඹන්ත ඒ ළඩටවන
යය)බ කය  නශඵන ඵ අපි කවුරුත් දන්තනහ.
ශභය ශ) යශට් රුලසරුදයහරරට සිසුන්ත ිතුශත් ිරීමශ)දී
අභතය සිසුන්ත 5,000ක් ඵහ තළනීභට කටයුතු කයන ශර
ශරේසඨහධිකයණඹ නිශඹෝතඹක් නිකුත් ශකොට  නශඵනහ. එඹ ශ)
යජඹට ශවො ඳණිවුඩඹක් ශර භභ දිරනහ. ශභශතක් ශභළනි
අසථහක් කුභන යජඹකට ශවෝ රළබුශණ් නළවළ. Z-score එක
පිළිඵ ි න ව තළටලු ශද ඵරන රුට ඹ)ිරසි පිරිකට ශවො
අසථහක් ශ) වයවහ රඵහ දී  නශඵන ඵ ශඳනී ඹනහ. එඹ ශවො
අසථහක් කය ශතන ඒ කටයුතු යය)බ ිරීමභ යජඹ ඳළත්ශතන්ත
ඉතහභ ශවො ඵ භට ශඳනී ඹනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ඉන්තදිඹහ බ්රිතහනය ඹටත්
රුජිතඹක් ශර ඳළළ න කහරශේ, බ්රිතහනය භන්තත්රීයශඹක් -1835
ශර්- ඉන්තදිඹහශේ කශ සචහයඹිරන්ත ඳසු බ්රිතහනය
ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ ඳහ ිත්ශත්, ඉන්තදිඹහශේ ිරසිදු හිඟන්තශනකු
ශනොභළ න ඵත්, ිරසිදු සථහනඹක ඵඩ ගින්තශන්ත භළරුණු ශකශනකු
පිළිඵ අන්තනට ශනොරළබුණු ඵත්, ිරසිභ ශොය තුරු බිඹක්
ශනොභළ න ඵත්. එඹට ශවේතු වී ිත්ශත් ඉන්තදිඹහ අධයහඳනඹ
ඉවළින්ත රකහ කටයුතු ිරීමභ ඵත්, ඒ අනු ඵරන රුට
අනහතතශේදී බ්රිතහනය ඉන්තදිඹහටත් ඩහ ඳවශ භට්ටභකට
ළටීභට ඉඩ ි න ඵත්, ඉන්තදිඹහ අධයහඳනඹ ශනුශන්ත කය
ශතන ඹන ළඩ පිළිශශ හශේ, ඒ ශනුශන්ත මුදල් ශන්ත
කයනහ හශේ බ්රිතහනය යජඹද කටයුතු කශ යුතු ඵත් ඒ
භන්තත්රීයඹහ ළඩිදුයටත් ප්රකහල කය  නශඵනහ. ශ) ප්රකහලඹ අනු
ශඳනී ඹන්තශන්ත දියුණු ඹවඳත් භහජශේ යව අධයහඳනඹ න
ඵයි. ශභය අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ිරීමශ)දීත් අ නතරු භහින්තද
යහජඳක් භළ නතුභහශේ භහින්තද චින්තතන ළඩ ටවන යදර්ලඹට
ශතන අධයහඳනඹට මලිකත්ඹ රඵහ දී කටයුතු කය  නශඵන ඵ
ප්රකහල කශ යුතුයි.
ශරෝකශේ ශවොභ රුලසරුදයහර ිත්ශත් දවඹක් ඳභණයි.
එයින්ත අටක් ිශභරිකහ තුශ පිහිටහ ි න අතය, පිටසතය
ිත්ශත් රුලසරුදයහර ශදකක් ඳභණයි. ඒ, බ්රිතහනයශේ පිහිටහ ි න
ඔක්සෂර්ඩ් ව ශක්)බ්රිේ ඹන රුලසරුදයහර ශදකයි. දළනට
අධයහඳනඹ අ නන්ත ඉතහභ ඉවශ තත්ත්ශේ රුලසරුදයහරඹ ඵට
ඳත් ිත්ශත් "වහර්ඩ්" රුලසරුදයහරඹයි. ිශභරිකහ ඳහරනඹ
කශ ජනහධිඳ නරුන්ත කීඳ ශදශනක් -ත්භන්ත ජනහධිඳ න ඵළරැක්
ඔඵහභහ
ඳහඉශතනුභ
රඵහ
 නශඵන්තශන්ත
වහර්ඩ්
රුලසරුදයහරශේයි. තද, ශරෝකශේ ඉවශභ )භහනඹ න
ශනොශඵල් )භහන 150ක්භ හිමි කය ශතන ිත්ශත් වහර්ඩ්
රුලසරුදයහරශේ අධයහඳනඹ රඵහ තත් අඹ ඵ රුශලේශඹන්ත
වන්ත කශ යුතුයි. ශ) අනු මිනිහශේ දියුණු න්තශන්ත
අධයහඳනඹ ඵ ශඳනී ඹනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, 1492 දී ශකොර)ඵස
ිශභරිකහට ශතොඩ ඵළසහ. අදට ිශභරිකහශේ ඹ අවුරුදු
520යි. අද ිශභරිකහ ශරො ඉවශභ තළනක් රඵහ ශතන සිටීභට
ලක් නඹ වී  නශඵන්තශන්තද අධයහඳනඹයි. භෆතකදී අ නතරු
ජනහධිඳ නතුභහ ඉන්තදිඹහශේ හිටපු ජනහධිඳ න අුදුල් කරහ)
භළ නතුභහ වමු වී හකච්ඡහ කය, එතුභහට ශ්රී රසකහට ඳළමිණීභට
යයහධනහ කශශේ රුදයහයශඹකු ව එතුභහශේ යබහඹ රඵහ ශතන,
අධයහඳන කටයුතුරදී රුහ තළනීභට ශනොවළිර ව තළටලු
)ඵන්තධශඹන්ත රුඳු) ශොඹහ සිඹඹට 92ක් ඳ නන අධයහඳන
භට්ටභ සිඹඹට සිඹඹ දක්හභ ඉවශ නළසවීභටයි.
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මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

[අ.බහ. 4.29

(The Presiding Member)
තරු භන්තත්රීතුභහ, දළන්ත කථහ අන්ත කයන්තන.

ගරු එරික් ප්රවන්න වීරලර්ධන මශතළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

ගරු නමොශමඩ් අවහම් මශතළ

(ரண்தைறகு தரயட் அஸ்னம்)

(The Hon. Mohamed Aslam)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, භට තත් රුනහඩි ශදකක් රඵහ
ශදන්තන.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
තත් රුනහඩි ශදකක් ශදන්තන ඵළවළ. රුනහඩි ශදකක් අඩු
කයන්තන ඕනෆ.

ගරු නමොශමඩ් අවහම් මශතළ

(ரண்தைறகு தரயட் அஸ்னம்)

(The Hon. Mohamed Aslam)
ලුද ශකෝශේ "දළනුභ" ඹන චනඹ අර්ථ දක්හ ිත්ශත්
අධයහඳනඹ ශවෝ ඳශපුරුධවද ඹනුශනුයි. එයින්ත අදවස කයන්තශන්ත
දළනුභ රඵහ තළනීභට අධයහඳනඹ අලය ඵ. රුදයහයයින්ත රුසින්ත
අකුරු, ඉරක්ක), භන සර්ධනඹ වහ යතමික ඳරියඹක් ි න
ිරීමභ ඹනුශන්ත අධයහඳනඹ ශකොටස වතයකට ශඵදහ ශන්ත කය
දක්හ  නශඵනහ. ිත්ත ලශඹන්තභ එභ කරුණු පිළිඵ
අධහනඹ ශඹොමු ිරීමශ)දී පිරිපුන්ත මිනිශකු බිහි වීභ වහ
අධයහඳනශේ අලයතහ භළනරුන්ත කළපී ශඳශනනහ. ර්ජන
ඡන්තද ඵරඹ ශනුශන්ත ශ්රී රහසිරක ළභට භහන අයි නහසිකභක්
හිමි වී ි න අතය, භහන හිමික) පිළිඵ මුළු ශරොභ එකභ
අයි නහසිකභක් හිමි කය ශතන  නශඵනහ. ශ) යකහයඹට භහන
අයි නහසික) ළභට රඵහ දීභ රුශලේ කරුණක්. Z-score ක්රභඹ
වඳුන්තහ දුන්තශන්තත් අධයහඳනශේ නිඹළශරන සිඹලුභ සිසු
සිසුරුඹන්තට භහනහත්භක ළරකීභ අයමුණු ශකොට ශතනයි.
ශර්ය ඹ අධයහඳනඹ ඳශහත් ඳහරන යඹතන වයවහ ශඳොදුශේ භසත
ශ්රී රසකහටභ ශඵදහ දීභ අතඹ කශ යුතු කරුණක්. ශභභ තත්ත්ඹ
තදුයටත් යහප්ත ිරීමභක් ලශඹන්ත ෆභ ප්රහශධවශීඹ ශල්ක)
ශකොට්ඨහඹක් ශනුශන්තභ අසත )පර්ණ ඳහරක් ඵළගින්ත බිහි
ිරීමභ පිණි තරු ිභ නතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ශේහයි භභ
ප්රහර්ථනහ කයනහ.

අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ අධයහඳනශේ උන්තන නඹ ශනුශන්ත
ශතන ි න රිඹහ භහර්ත ඳළසීභට රක් රුඹ යුතුයි. එභඟින්ත
අනහතතශේ දී බුධවධිභත් පිරිපුන්ත භහජඹක් ශ්රී රසකහ තුශ බිහි නු
ශනොඅනුභහනයි.
භභ තත් කරුණක් ිරඹන්තන ඕනෆ. Sri Lanka All-Ceylon
Muslim Education Forum එක ජනහධිඳ නතුභහ යය)බ කශ
ශදඹක්. තරු ජනහධිඳ නතුභහ මුසලි) අඹශේ අධයහඳනඹ පිළිඵත්
හර්තහ රඵහ ශතන  නශඵනහ. උරභහරුන්තශේ භවුරරු ඳත්වී)
පිළිඵත්, අනිකුත් ශන්ත ිරීම) පිළිඵත් ට ප්රථභ හකච්ඡහ
කය  නශඵනහ. ඒ නිහ ශ) ශකශයහි අධහනඹ ශඹොමු කය භවුරරු
ඳත්වී) රඵහ දීභට අලය කටයුතු කයන ශභන්ත ඉල්රහ සිටිනහ.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
තරු එරික් ප්රන්තන වීයර්ධන භන්තත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට රුනහඩි
අටක්  නශඵනහ.
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(ரண்தைறகு ரறக் தறென்ண வீர்ண)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ දලක තණනහක්
 නසශේ ශ්රී රසකහශේ භහජ, යර්ථික සර්ධනඹ ඉදිරිඹට ශතන
ගිඹ ශනොවළිර ප්රධහන ප්රලසන ශදකක් අඳට  නබුණහ. ප්රධහන ශරභ
වඳුනහ තන්තන පුළුන්ත ප්රලසන ශදකක්  නබුණහ. ඒ තභයි ය 30ක් දලක 3ක්-  නසශේ  නබුණු ඒ කුරිරු යුධවධඹ ව අශප්
ශධවලඳහරනශේ  නබුණු අසථහයබහඹ. අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහශේ
නහඹකත්ශඹන්ත, ත්රිරුධ වමුදහශේ ශඳොලීසිශේ කළඳ වීශභන්ත ඒ
කුරිරු යුධවධඹ අන්ත ිරීමභ නිහ එක ප්රලසනඹක් ඉය වුණහ. අඳට
 නබුණු අනික් ප්රලසනඹ තභයි, ශධවලඳහරන සථහයබහඹ පිළිඵ
ප්රලසනඹ.

ශ) යශට් 2000 දී ඳහර්ලිශ)න්තතු භළ නයණඹක්  නබුණහ; 2001
දී ඳහර්ලිශ)න්තතු භළ නයණඹක්  නබුණහ; 2004 දී ඳහර්ලිශ)න්තතු
භළ නයණඹක්  නබුණහ. අවුරුදු 18ක් තුශ  නඹන්තන ඕනෆ භළ නයණ
අවුරුදු වතයිරන්ත  නඹන භට්ටශ) ඳවත් තත්ත්ඹකට ශ) යශට්
ශධවලඳහරන සථහයබහඹ ඳත් ශරහ  නබුණහ. නමුත් අද 2013 අඹ
ළශේ කහයක බහ අසථහශේ අධයහඳනඹ පිළිඵ අපි ශ)
හකච්ඡහ කයන්තශන්ත යුධවධඹක් නළ න යටක, අ නතරු
ජනහධිඳ නතුභහශේ අභීත නහඹකත්ඹක් ඹටශත් යසිඹහශේ
යලසචර්ඹඹ කයහ ශ) යට ශතන ඹන ශභොශවොතකයි. මීට අවුරුදු
දවඹකට කලින්ත අපි කල්ඳනහ කය ඵළලුශොත් යුධවධඹ දිනන එක
දල් හීනඹක් ශරහ  නබුණහ. ඒ හශේභ ශදශකන්ත එකක ඵරඹක්
අයශතන ඳහර්ලිශ)න්තතුක් වදහ තන්තන ඵළරි යශට් තුශනන්ත ශදකක
ඵරඹක් තන්තනහඹ ිරඹන්තශන්ත ට ඩහ හීනඹක් ිරඹන කහයණඹ
භතක් කයන්තන ඕනෆ. යසිඹහශේ යලසචර්ඹඹ කයහ ඹන ශ)
තභශන්තදී අධයහඳනඹට ශ) යණ්ඩු සුරුශලේ ත තළනක් රඵහ දීරහ
 නශඵනහඹ ිරඹන කහයණඹ ශ) අසථහශේදී ිරඹන්තන ඕනෆ.
කන්තනන්තතය භළ නතුභහ දළශේ ද දරුන්ත ශනුශන්ත නිදවස
අධයහඳනඹ රඵහ දුන්තනහ. ඒ හශේභ නිදවසින්ත ඳසශේ ශනත්
යණ්ඩුරට ඩහ දළළන්තත ළඩ පිළිශශක් අ නතරු
ජනහධිඳ නතුභහ 2010 භහින්තද චින්තතන ඉදිරි දළක්භ ප්ර නඳත් න
ප්රකහලනශඹන්ත දක්රහ  නශඵනහ. ඵන්තදුර ගුණර්ධන
ිභ නතුභහශේ නහඹකත්ඹ ඹටශත් අද එඹ රිඹහත්භක ශනහ
ිරඹන කහයණඹ ශ) අසථහශේදී ඳළවළදිලිභ ප්රකහල කයන්තන
ඕනෆ. අධයහඳනඹ ශනුශන්ත ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ රුශලේ උඳශධවලක
කහයක බහ 25 තහක් රැස ශරහ, භවහචහර්ඹරු, යචහර්ඹරු,
රුදුවල්ඳ නරු, රුශලේයශඹෝ, ගුරුරු, ඳහර්ලිශ)න්තතු භන්තත්රීරු
එකතු වී ඳළඹ සිඹ තණනක් කථහ කය අධයහඳනශේ දළශන ප්රලසන
පිළිඵ, දලක තණනහක්  නසශේ ර්ධනඹ වුණු ප්රලසන පිළිඵ
හකච්ඡහ කශහ.
ඒ අනු අද ධවරුන්යික ඳහල් දවශේ දළළන්තත ළඩ පිළිශශ
ඉදිරිඳත් කය  නශඵනහ. ඒ ළඩ පිළිශශ ඹටශත් ඳශමු යට
ශභයින්ත ිතුශත් ිරීමශ)දී ි න වී  නශඵන අර්බුදඹ, ශභහ ශරෝකඹ
නළ න කයන අනලය තයතකහරිත්ඹක්  නශඵන ඳව ය
ශියත්ශේ අර්බුදඹ තළන කථහ කශහ. රුදයහ, තණිතඹ ඉශතන
තන්තන උස ශඳශ ශභයින්ත සිඹඹට 40ක් අලයයි, නමුත් ඉන්තශන්ත
සිඹඹට 20යි. ඒ හශේභ කරහ වදහයන ශභයි අලය ශන්තශන්ත
සිඹඹට 25යි, නමුත් සිඹඹට 53ක් කරහ වදහයනහ. ශ)
අභහනතහ ළනි අර්බුද, රුඹ නිර්ශධවල ිතයී) ක්රභශේදර
 නශඵන ප්රලසන පිළිඵ ඳළඹ සිඹ තණනක් කථහ කය, භහින්තද
චින්තතන ඉදිරි දළක්ශ) ශඳොශයොන්තදු වුණු රුධිඹට ශ) යශට්
අධයහඳනශේ ශනක් ිරීමභ වහ දළළන්තත ළඩ පිළිශශක් අද
ඉදිරිඳත් කය  නශඵනහ.
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ශභඹ චනරට ඳභණක් සීභහ වුණු ළඩ පිළිශශක්
ශනොශයි. ශ) ළඩ පිළිශශ රිඹහත්භක කය ශතන ඹෆභ වහ
ඳසු ගිඹ ජනහරි ඳශමුන දහ ශ) යශට් ඳහල් 372ක එක ය
අයින්ත කශහ. ඒ හශේභ ඔක්ශතෝඵර් ඳශමුන දහ ඳහල් 409ක,
රක් 80ක් ටිනහ භහින්තශදෝදඹ රුදයහතහය ි න ිරීමභ යය)බ
ශකරුණහ. ඒ හශේභ අද ඒ ඳහල් 1,000 ළඩ පිළිශශට අඹත් ඒ
වළභ ඳහරකටභ අලය ඉසග්රීසි, තණිතඹ, රුදයහ, ශතොයතුරු
තහක්ණ ගුරුරු දළනටභත් ගිහින්ත ඉන්තනහ. ශ)හ ප්ර නඳත් නරට
රුතයක් සීභහ කය  නශඵනහ ිරඹරහ කහටත් ිරඹන්තන ඵළවළ. ඒ
හශේභ ශභඹ 2016 දක්හ දිශන ළඩ පිළිශශක් ඵ වළශභෝභ
භතක  නඹහ තන්තන ඕනෆ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, අධයහඳනඹට සිඹඹට 6ක්
ශන්ත කයන්තන ඕනෆ ිරඹරහ යචහර්ඹරුන්ත ඳටන්ත තත්ත ටන
තභන්තශේ භහතෘකහ කය ශතන අද රුරුධවධ ඳහර්ලසශේ ිතළ)
භන්තත්රීරු කථහ කයනහ. නමුත් අශප් භව ශඳොශශොශේ  නශඵන
දළශන ප්රලසන ශභොනහද ිරඹරහ කථහ කයන්තන භභ කළභළ නයි
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි. වහරිසඳත්තු යනශේ එක
ප්රශධවලඹක ඳහල් ඳධවධ නඹක් භභ ශභඹට උදහවයණඹක් වළටිඹට
ශතන හකච්ඡහ කයන්තන කළභළ නයි. කටුතසශතොට සිට භළදර
දක්හ ිරශරෝමීටර් 10යි  නශඵන්තශන්ත. ශ) ිරශරෝමීටර් 10 ිතුශත
ඳහල් 10ක්  නශඵනහ. ඒ ඳහල් දවශේ වඹ ශයන්ත ඉවශ
ශභයින්ත තණන කීඹද ිරඹරහ ඵළලුශොත් එශවභ ශදොයණෆතභ
රුදයහරශේ ශභයින්ත 110යි; ඉවතභ රුදයහරශේ ශභයින්ත 15යි;
යණන ජනයජ රුදුවශල් ශභයින්ත 159යි ; උඩුහර රුදයහරශේ
ශභයින්ත 58යි; අත්තයතභ රුදයහරශේ ශභයින්ත 43යි; ශතෝණිශතොඩ
රුදයහරශේ ඳභණක් ශභයින්ත 558ක් ඉන්තනහ. ඒ හශේභ භළදර
භවහ රුදයහරශේ ශභයින්ත 110ක් ඉන්තනහ. ඒ හශේභ ප්රහථමික
ඳහල් ශදකක්  නශඵනහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ඳහල් ඳධවධ නඹක් රුධිඹට
තත්තහභ, ශතෝණිශතොඩ ිරුණහභ අශනක් වළභ ඳහරකභ ශභයින්ත
ඉන්තශන්ත 150කට අඩුශනුයි. ශ) ශභයිනුත් අශප් යශට් ශභයින්ත.
ශ) ශභයින්තට රීඩහ උත්ඹක් කය තන්තන රුධිඹක් නළවළ, අලය
ශභයින්ත ප්රභහණඹ නළවළ. වරිඹට රීඩහ කණ්ඩහඹභක්, රිකට්
කණ්ඩහඹභක්, ෆුට්ශඵෝල් කණ්ඩහඹභක් වදහ තන්තන රුධිඹක් නළවළ.
ඒ හශේභ සගීත කණ්ඩහඹභක්, නළටු) කණ්ඩහඹභක් ශ)
ශභයින්තට කදහත් වදහ තන්තන රුධිඹක් නළවළ. ශ) ශභයින්තශේ
ශඳෞරුත්ඹ සර්ධනඹ ිරීමභ පිළිඵ තළටලුක්  නශඵනහ.
ශභොකද, ඒ අලය තයතකහරිත්ඹ වහ අලය ශභයින්ත ප්රභහණඹ
ශ) ඳහල්ර නළවළ. ඒ හශේභ ශ) ශභයින්ත භහජශඹන්ත ශකොන්ත
කය  නශඵන තත්ත්ඹක්  නශඵනහ ිරඹන කහයණඹ ප්රකහල
කයන්තන ඕනෆ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශබෞ නක )ඳත්
ශදන්තන ගිශඹොත් එශවභ ශ) ඳහල් අටටභ ඳරිතණකහතහයඹක්
ඵළගින්ත ශදන්තන ශනහ. ඒ හශේභ ශ) ඳහල් අටටභ රීඩහ
ඳවසුක) රඵහ ශදන්තන ශනහ. ඒ හශේභ පුසතකහර ඳවසුක)
ිතුළු සිඹලුභ ශධවල් ශ) ඳහල් අටටභ රඵහ ශදන්තන සිදු ශනහ.
ඉ නන්ත ශ) තත්ත්ඹ ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශභ ර්ධනඹ වුණු ඉතහභත්
නයක තත්ත්ඹක්.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ඵරන්තන, භහන
)ඳත තත්තහභ, නිදවස අධයහඳනඹ ඹටශත් රක් තණනක්
රුඹද) කය ශ) යණ්ඩුශන්ත ගුරුරුන්ත බිහි කයනහ.
උදහවයණඹක් රුධිඹට භවය ඳහල්ර වඹ ය, අට ය
ඳන්ත නඹක් තත්ශතොත්, රුපිඹල් රක් තණනක් රුඹද) කය
නිර්භහණඹ කශ තණිත, ඉසග්රීසි ගුරුයශඹක් ශභයින්ත ශදන්තශනකුට
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උතන්තනහ. ශ)හ තභයි රුරුධවධ ඳහර්ලසශඹන්ත ඉදිරිඳත් කශ යුතු
නිඹභ ප්රලසන. ශ)ක භවහ අඳයහධඹක්. ශ) ගුරුරුන්ත පුහුණු කය
 නශඵන්තශන්ත ශභයින්ත 35 ශදශනකුට 40 ශදශනකුට උතන්තන්තන
පුළුන්ත න රුධිඹටයි. ශ) හශේ අද ඳහල් ඳධවධ නශේ ත)ර
ඳහල්ර රුලහර ප්රලසන ි න ශරහ  නශඵනහ ිරඹන එක ශ)
අසථහශේදී ිරඹන්තන ඕනෆ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, භහින්තද චින්තතන ඉදිරි දළක්ශ)
ඉදිරිඳත් කශ රුධිඹට ශ) ඳහල් දවශේ ළඩ පිළිශශ ඹටශත්, ශ)
ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ හකච්ඡහ කය 2016 දක්හ ඉදිරිඳත් කයරහ
 නශඵන ශ) ළඩ පිළිශශ ඹටශත් ශ) සිඹලුභ ප්රලසනරට රුඳු)
 නශඵනහ ිරඹන කහයණඹ ශ) අසථහශේදී ිරඹන්තන ඕනෆ. ඳහල්
දව ළඩ පිළිශශ ඹටශත් ශ) ඳහල් ඳධවධ නශේ එක රුදයහරඹක්
ධවරුන්යික රුදයහරඹක් රුධිඹට අයශතන ඒ සිඹලු ඳවසුක) රඵහ දීරහ
ඒ අලය කටයුතු කය  නශඵනහ. භළදර ව ශතෝණිශතොඩ
රුදයහර ශදක එකතු කයරහ, භවනුය යනන්තද රුදයහරඹ රුධිඹට අපි
තනි රුදයහරඹක් වදරහ  නශඵනහ. එහි 6 ශරේණිශේ සිට 13 ශරේණිඹ
දක්හත් ඒ හශේභ අශනක් සිඹලුභ රුදයහර -රුදයහර 8භලක් නභත් මිතුරු ඳහල් රුධිඹටද, ප්රහථමික ඳහල් රුධිඹටද
සර්ධනඹ කයන්තන අලය කටයුතු කය  නශඵනහ ිරඹන
කහයණඹත්, ඒ කටයුත්ත දළනට කය ශතන ඹනහ ිරඹන
කහයණඹත් භභ ඔඵතුභහට දන්තන්තන කළභළ නයි. එකතු කය
ඵළලුශොත් එශවභ ශ) කරහඳඹටභ ශභයින්ත ඉන්තශන්ත 1,055යි. වඹ
න ශරේණිශේ සිට 13 ශරේණිඹ දක්හ ශ) ඳහල් 10ටභ ඉන්තශන්ත
ශභයින්ත 1,055යි. ශභොකක්ද ශවේතු, ඳහල් දවඹක ශ) ශභයින්ත
ඉශතන තන්තන?

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ඔඵතුභහශේ ශේරහ අන්ත තරු භන්තත්රීතුභහ.

ගරු එරික් ප්රවන්න වීරලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு ரறக் தறென்ண வீர்ண)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)
භට ත රුනහඩිඹක් ශදන්තන මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)
(The Presiding Member)

ශවොභයි.

ගරු එරික් ප්රවන්න වීරලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு ரறக் தறென்ண வீர்ண)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)
ශ) සිඹලුභ ඳහල් එකතු කය එක ඳහරක් ි න ිරීමභ තුළින්ත
ඒ ඳහල් දව ළඩ පිළිශශ තුළින්ත අශප් ත)ර  නශඵන ශ)
දළළන්තත ප්රලසනඹට ශවො රුඳුභක් රළශඵනහයි ිරඹන කහයණඹ
ශ) අසථහශේදී ිරඹන්තන ඕනෆ.

ශ) ඳහල් දවශේ ළඩ පිළිශශ යහභ, රසකහශේ අශනක්
තළන්තර අඹත්, අඳත් ඒ ඳහල්රට ගිහිල්රහ, කථහ කය ප්රලසන
වඳුනහ ශතන අඳටභ සුරුශලේ ත ව ළඩ පිළිශශල් ශඹෝජනහ කය
 නශඵනහ.
ඒ අනු ඳහල් එකතු ිරීමශ) ළඩ පිළිශශක් අඳ ශඹෝජනහ
කය  නශඵනහ. නුතශර භධයභ භවහ රුදයහරඹ, නුතශර ඵහලිකහ
රුදයහරඹ, නුතශර පිරිමි රුදයහරඹ ිරඹන ඳහල් තුනක් අපි රඵන
අවුරුධවශධව ඉරහ එකතු කය තනි ඳහරක් රුධිඹට දියුණු කයන්තන
කටයුතු කයනහ. භහ ශ) අසථහශේදී ශඹෝජනහ කයනහ,
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රසකහශේ අනික් ඳශහත්ර  නශඵන ඳහලුත් අපි ශභශර ශබෞ නක
ලශඹන්ත එකතු කශශොත් රුලහර දියුණුක් රඵහ ශදන්තන පුළුන්ත
ිරඹරහ. ඒ හශේභ භහ ශඹෝජනහ කයනහ, ශ) ඳහල් දවශේ ළඩ
පිළිශශ ඹටශත් මීටර් 200 ධහන ඳථඹක් ි න රීඩහ පිටිඹක්,
පිහිණු) තටහක, රීඩහ සකීර්ණත් -රීඩහ ඳවසුක)- රඵහ ශදන්තන
ිරඹරහ.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, ශතොයතුරු තහක්ණඹ
පිළිඵ අද රුරුධවධ ඳහර්ලසශේ භන්තත්රීරු කථහ කශහ. භහ ශ)
නිඹළදිශඹන්තභ ශතොයතුරු තහක්ණශේ ර්ධනඹ තළන ිරඹන්තන).
ශ) ජනයජ රුදයහරඹට 2006 දී computers 15ක් රඵහ දීරහ
 නශඵනහ. ඳශමුළනි තහට තභයි ඒ රුදයහරඹට computers
රළබුශණ්. ඒ ිරඹන්තශන්ත 2005න්ත ඳසශේ තභයි ඳරිතණක දළනුභ
ිරුල්රහ  නශඵන්තශන්ත.
මරහනහරූඪ තරු භන්තත්රීතුභනි, භහ අහන ලශඹන්ත ශ)
කහයණඹ ිරඹන්තන). රුරුධවධ ඳහර්ලසශේ භන්තත්රීරුන්ත කප්ඳහදුක්
තළන කථහ කශහ. භහ අවනහ කප්ඳහදු ිරඹන්තශන්ත ශභොකක්ද
ිරඹරහ. කප්ඳහදු ිරඹරහ ඔඵතුභන්තරහ අදවස කයන්තශන්ත
ශභොකක්ද? 2005 දී ජනහධිඳ නතුභහ ඵරඹට එන ශකොට රුපිඹල්
බිලිඹන 47.8යි අඹ ළශඹන්ත අධයහඳනඹට ශන්ත ිරීමභ. නමුත්
2011 න ශකොට රුපිඹල් බිලිඹන 90.2යි. 2012 න ශකොට
රුපිඹල් බිලිඹන 97.5යි. ශභය අඹ ළශඹන්ත රුපිඹල් බිලිඹන
104.8ක් ශන්ත කය  නශඵනහ. එතශකොට රුරුධවධ ඳහර්ලසශේ
භන්තත්රීරු කප්ඳහදු ිරඹහ අදවස කයන්තශන්ත ශභොකක්ද ිරඹරහ භහ
අවන්තන කළභළ නයි. ශඵොශවොභ සතු නයි.

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
මීශඟට තරු (පජය) අතුයලිශේ යතන හිමි.

නිලසලුද න්තන. ශභභ අසථහශේදී තරු නිශඹෝජය කහයක
බහඳ නතුභහ මරහනඹ තන්තනහ ි න.

අනුරරුල ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ මූළවනනයන්
ඉල ක වුනයන්, නිනයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ මුළවනළරූඪ විය.
அன் தறநகு, ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள்
அக்கறரெணத்றணறன்ர அகனர, குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர்
அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

[අ.බහ. 4.40

ගරු (පජය) අුරරලින රතන හිමි

(ரண்தைறகு (.) அத்துரர ண ரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ශ) අසථහශේදී අධයහඳනඹ
පිළිඵ ළඹ ශීර්ඹන්ත ඹටශත් අදවස කීඳඹක් ඳශ ිරීමභට රළබීභ
තළන භහ න්තශතෝ ශනහ.

භහ මුලින්තභ අධහනඹ ශඹොමු කයන්තන කළභළ නයි ඳහල්රට
ශමුන්ත ිතුශත් ිරීමභ තළන. අද රසකහශේ ඳහල්රට ශමුන්ත
ිතුශත් ිරීමශ)දී රුලහර තළටලුක්  නශඵනහ. ශ) තළටලු රුඳීභ
වහ යණ්ඩු දිතටභ රුලහර හකච්ඡහක් කය ශතන ගිඹහ රුතයක්
ශනොශයි, ඒ වහ ප්රහශඹෝගික රිඹහකහයක) තණනහකට
අන්ර්ණ ශරහ  නශඵනහ. ඒහ රීඹ කය තළනීභ වහ
අධහනඹ ශඹොමු කයනහ න) ශවොයි ිරඹරහ භහ හිතනහ. යජඹ
අධයහඳනඹ පිළිඵ ප්ර නඳත් නභඹ න්යණඹක් තළනීභ වහ ශ)
ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ පර් හකච්ඡහක් ඳළළත්වහ. භහ රුශලේශඹන්ත
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තරු ඵන්තදුර ගුණර්ධන අභහතයතුභහට සතු නන්තත ශනහ. භහ
එතුභහශේ උත්හවඹ ඉතහභ ඉවළින්ත අතඹ කශහ.
ප්රථභශඹන්තභ ජහ නක ප්ර නඳත් නඹක් පිළිඵ කථිකහතක්
 නශඵන්තන ඕනෆ. ශ) යශට් ඕනෆභ ශදඹක් කයන්තන ඹධවදි
ජනහධිඳ නයඹහට හිශතන වළටිඹට, ිභ නරුන්තට හිශතන
වළටිඹට, ශඳෞධවතලික, නළත්න) ිරසිඹ) යඹතනඹක් ිරඹන
වළටිඹට ප්ර නඳත් න න්න්තදු තන්තනහ, ප්ර නඳත් න ශනස ිරීමභ වහ.
නමුත් අද අලය ශන්තශන්ත සිඹලු ශදනහ හකච්ඡහ කය ඒ අතරින්ත
ශඳොදු, ජහ නක )මු නඹක් කස කය තළනීභයි. ඒ වහ
ප්ර නඳත් නභඹ න්යණඹක් තළනීභට රුශලේ අධයහඳන උඳශධවලක
කහයක බහශේදී අඛ්ණ්ඩ, භහ හිතන වළටිඹට ර්ඹකට අධික
කහරඹක් අලය මලික හකච්ඡහ ඳළළත්වහ. එහිදී ඉතහභ ළදතත්
කරුණු ඒක යහශී ිරීමභක් සිධවධ වුණහ. ඒක භහ ඉතහභ ඉවළින්ත ශ)
අසථහශේදී අතඹ කයන්තන කළභළ නයි.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, අපි තත්ශතොත් රසකහශේ දළනට
ශභයින්ත 50ට අඩු ඳහල් සිඹඹට 16ක් රුතය  නශඵනහ. ශභයින්ත
100ට අඩු ඳහල් සිඹඹට 30ක්  නශඵනහ. නමුත් ශභශේ  නශඵධවදී
රසකහශේ ඳහල්ර අද රුලහර තද ඵදඹක්  නශඵනහ. ශඵොශවෝ
ශදශනක් තභ අත වළය නතයඹට එන ප්රණතහක් ි න ශරහ
 නශඵනහ. ශ) වහ ප්රහථමික ඳහල් ලක් නභත් ිරීමශ) ළඩ
පිළිශශක් අපි දිඹත් කය  නශඵනහ. ඒ තභයි ඳහල් දවශේ ළඩ
පිළිශශ. දළනටභත් ඒ ප්රහථමික ඳහල්ර ඹටිතර ඳවසුක) කස
ිරීමශ) ළඩ පිළිශශක් යය)බ කය  නශඵනහ. ඒක ඉතහභ
ළදතත් කහර්ඹඹක් වළටිඹට අපි රකනහ. ශභය අඹ ළශේදී ඒ
පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු කය  නශඵනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, භහ ශ) ශකටි ශරහශේදී ශ)
කහයණඹට අධහනඹ ශඹොමු කයන්තන කළභළ නයි. යශට්
අධයහඳනඹට ිතුශත් න ප්ර නලතශඹන්ත හභහනය ශඳශ අන්ත
කශහයින්ත ඳසශේ, ඒ ිරඹන්තශන්ත ඹ අවුරුදු 14න්ත ඳහල් වළය
ඹහභ සිඹඹට 14ක් ඳභණ ශනහ. ඒක රුලහර ප්ර නලතඹක් නහ.
ඒ හශේභ උස ශඳශ ශනොකය, ඒ ිරඹන්තශන්ත හභහනය ශඳළින්ත
ඳසශේ සිඹඹට 30ක් තය) ප්රභහණඹක් අධයහඳනඹ අත වළය ඹනහ.
ශ) පිරි අතරින්ත තභයි අශප් යශට් රභ ඵරකහඹ වළශදන්තශන්ත.
ඳහයට තහය දභන මිනිසසු, ඩුශෝ, කහර්මික ශිල්පීන්ත mechanicsරහ - වළටිඹට අශප් රුලහර රභ ඵරකහඹක් වළශදනහ.
එඳභණක් ශනොශයි ඳහතහරඹ, භළයශඹෝ, යස නඹහදුකහයශඹෝ බිහි
ශන්තශනත්
ශ)
අඩු
අධයහඳනඹක්
හිත
භහජ
කණ්ඩහඹ)ලින්තභයි. නමුත් ශරෝකශේ අශනක් යටරට
හශප්ක් ඵළලුහභ අශප් යශට් අධයහඳන ක්රභඹ තුශ ෘත්න්ඹ
අධයහඳනඹට ප්රමුඛ්තහක් නළවළ. 1977 දක්හ  නබුණු ෘත්න්ඹ
අධයහඳනඹ අපි ඳසුකහලීන )පර්ණශඹන්ත නළ න කයරහ දළ)භහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, එභ නිහ අද අපි අධයහඳන
කටයුතු පිළිඵ උඳශධවලක කහයක බහශේදී රුශලේශඹන්ත ඳහල්
ිතුළු ෘත්න්ඹ අධයහඳනඹ ශතොඩ නළඟීභ වහ රුශලේ
අධහනඹක් ශඹොමු කශහ. භහ හිතන වළටිඹට ෘත්න්ඹ අධයහඳනඹ
ිරඹන එක ඉතහභ ළදතත්. හභහනය ශඳශ රුබහතශඹන්ත ඳසශේ
ඳහර වළය ඹන ශභයින්තශේ ප්ර නලතඹ සිඹඹට 50කට යන්තන
ප්රභහණඹක් න), ඒ දරුන්ත යශට් යර්ථිකඹට එකතු කය තන්තන,
ඔවුන්ත තුශ හික්මීභක් ි න කයන්තන, ඔවුන්ත තුශ රුනඹක් ි න
කයන්තන අඳට  නශඵන ළඩ පිළිශශ ශභොකක්ද? අද අධයහඳන
කටයුතු පිළිඵ උඳශධවලක කහයක බහශේදීත් ශ) තළන හකච්ඡහ
කශහ; ශ) තළන අශප් අධහනඹ ශඹොමු කය  නශඵනහ.
ඒ රුතයක් ශනොශයි. රසකහ ජර්භහනු කහර්මික අබයහ
යඹතනඹ හශේ යඹතන අපි පිහිශටේහ. ඒහයින්ත හර්ථක
ප්ර නපර රළබුහ. එහි අධයහඳනඹ රළබ අඹ ෘත්න්ඹශේදින්ත වළටිඹට
රුලහර ලශඹන්ත අද ඕසශේලිඹහ හශේ යටරට ගිහින්ත ඉන්තනහ.
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ඒ හශේභ කටුඵළධවද -ශභොයටු- රුලසරුදයහරශේ එක අධයඹන
අසලඹක සිඹලුභ ශියශඹෝ - මුළු faculty එශක්භ ශියශඹෝඑමිශර්ට්ස යඹතනඹට ගිහින්ත ඉන්තනහ. ශ) ෘත්න්ඹ අධයහඳනඹ
වයවහ දළන උතත් පුධවතරඹන්ත )ඳත් වළටිඹට රුශධවල යටරට
ඳඹමින්ත අශප් යටට ජහ නක යදහඹභක් ශොඹහ තන්තන පුළුන්ත. එභ
නිහ අධයහඳනශේදී ෘත්න්ඹ අධයහඳනඹට අධහනඹ ශඹොමු
ිරීමශ) අලයතහ අපි දිරනහ.
ශඟට උතත් රුරැිරඹහශේ ප්රලසනඹ ඵරන්තන. අපි දන්තනහ, අදත්
කරහ පීඨඹට ිතුශත් න ශිය සඛ්යහ සිඹඹට 50කට ළඩියි
ිරඹරහ. ශභඹ රුලහර අභතුලිතතහක්. ඒ හශේභ ශඳෞධවතලික
රුලසරුදයහර වදන්තන කථහ කයනහ. කලින්ත රුලසරුදයහර ශියඹන්ත
ිතුශත් කය තත්තහට ඩහ ශදගුණඹක් අද අඳට ිතුළු කය තන්තන
සිධවධ ශරහ  නශඵනහ. යජඹ ඒ තකීභ අයශතන එඹට මුහුණ
ශදමින්ත, ඒ ි න වුණු රුඹවුර සසිවීභ වහ උත්හව කයන
ශභොශවොතක් ශ). අපි ශභහිදී රුශලේශඹන්තභ අධහනඹ ශඹොමු
කයනහ, ශ) උතත් රුරැිරඹහ නළ න කයන්තශන්ත ශකොශවොභද ිරඹන
කහයණඹට.
ශඟට යශට් ජහ නක සර්ධන ළරළසභකට අපි ශභයි ශඹොමු
කය තන්තශන්ත ශකොශවොභද? ඒ හශේභ යධයහත්මික සර්ධනඹ
තත්ශතොත් ඒක ඉතහභ ළදතත්. අද අපි දන්තනහ, රුශලේශඹන්තභ
ශකොශම නතයඹ යශ්රිත ඳහල්ර රු භත් ්රය ඳළ නීම ඹන ඵ.
දි ඹට තඵහ තන්තනහ ශඳ න ර්ත ඳහරුච්චි ිරීමශ), තසජහරට
ිුඵළහි වීශ) වහ ශනත් භත් ්රයඹන්තට ිුඵළහි වීශ) රුලහර
ප්රණතහක් ශ) අවුරුදු තුන තුශ ි න ශරහ  නශඵනහ. භහ
දන්තශන්ත නළවළ, ශභඹ
ශකොශවොභ සිධවධ ශනහද ිරඹරහ.
ිභ නතුභනි, ශ) තළන හර්තහ රුලහර ප්රභහණඹක් අඳටත් රළබී
 නශඵනහ. අපි ශ) තළන කටයුතු කයමින්ත ඹනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ශභයින්ත අපි දිරන්තශන්ත
අධයහඳනඹ තුශ  නශඵන යධයහත්මික සර්ධනශේ කඩහ ළටීභයි.
එභ නිහ ඳහර තුශ යධයහත්මික සර්ධනඹක් ි න කයන්තන
ඕනෆ. අද අයශතන ඵරන්තන, කරහ රුඹඹන්ත තළන. ප්රසිධවධ
ඳහල්ර උස ශඳශ ඳන්ත නර සගීතඹ වදහයන ශියඹන්ත කී
ශදශනක් ඉන්තනහද? සගීතඹ වදහයන ශියශඹෝ ිත්ශත්භ නළවළ.
සගීතඹ වදහයන්තශන්තභ නළවළ. අද නළටු) තයතලින්ත දිනන්තශන්ත
කවුද?
ග්රහමීඹ ඳහල්ර ශභයි තභයි, නළටු) තයතලින්ත
දිනන්තශන්ත. දළන උතත් භධයභ ඳන්ත නඹ තභයි කරහට ව
හහිතයඹට දරුන්ත ශඹොමු කශ යුත්ශත්. නමුත් ඒ භධයභ ඳන්ත නඹ
අද තභන්තශේ ිරසිභ දරුකු කරහට වහ හහිතයඹට ශඹොමු
කයන්තශන්ත නළවළ. එභ නිහ ශඳොශවොත් මිනිසුන්තශේ දරුන්ත,
ල්ලිකහයඹන්තශේ දරුන්ත පිසසු නටන දරුන්ත ඵට අද ඳත්
ශරහ  නශඵනහ. ඒකට ශවේතු යධයහත්මික සර්ධනශේ කඩහ
ළටීභයි.
ජහ නක අධයහඳනශේදී ශෞන්තදර්ඹහත්භක අධයහඳනඹ, රීඩහ,
රුශලේශඹන්තභ අශප් ශඵෞධවධ දර්ලනඹ තුශ ි න බහනහ, ශඹෝත
අබයහ ිතුළු හික්මීභ රඵහ ශදන ක්රභ යධයහත්මික සර්ධනඹට
ඉවල් කය තත වළිර රිඹහකහයක) අතය  නශඵනහ. අපි ඒ තළන
අධහනඹ ශඹොමු කශ යුතුයි ිරඹහ භහ ශ) අසථහශේදී ිරඹහ
සිටිනහ.
ඒ රුතයක් ශනොශයි. පිරිශන්ත අධයහඳනඹ තළන චනඹක්
ශනොිරඹහභ ඵළවළ. පිරිශන්ත ශියඹකු වහ දිනකට ශන්ත කයන
මුදර රුපිඹල් 7ක් ඳභණ නහ. එඹ ඉතහභ අඩු මුදරක්. ගිහි
ශියඹකුට මුළු භහඹකටභ ශන්ත කයන්තශන්ත රුපිඹල් 12යි. ඳළරුදි
ශියඹකුට රුපිඹල් 208ක් ශන්ත කයනහ. එතශකොට රුපිඹල් 7ක්
ළනි පුසචි මුදරක් තභයි ඳළරුදි ශියඹකුට දකට ශන්ත න්තශන්ත.
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භහ ශභභ කහයණඹත් අධයහඳන ිභ නතුභහශේ රුශලේ
අධහනඹට ශඹොමු කයනහ. පිරිශන්ත ගුරු රුදයහ පීඨ යය)බ ිරීමභ
අතයලය ශරහ  නශඵනහ. ඒ හශේභ ගිහි ශියඹන්ත
පිරිශන්තරට ිතුශත් කය තළනීභ වහ අපි අධයහඳන කටයුතු
පිළිඵ උඳශධවලක කහයක බහශේදී හකච්ඡහ කශහ. ඒ පිළිඵ
)මු නඹක්, එකඟතහක්  නශඵනහ. අපි එඹ ඉතහභ ඉවළින්ත අතඹ
කයනහ. එඹ ඉතහභ ශවො ශඹෝජනහක් වළටිඹට පිළිශතන
 නශඵනහ. ඒ අනු රුශලේශඹන්තභ 8න ඳන්ත නශේදී සිඹඹට 16ක්
ඳහල් වළය ඹනහ න), පිරිශන්ත අධයහඳනඹ වයවහ ඔවුන්ත ඹළිත්
අධයහඳනඹට ශඹොමු කයන්තන අඳට පුළුන්ත නහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ග්රහමීඹ ප්රශධවලර 8න ඳන්ත නඹ,
9න ඳන්ත නඹ දක්හ ශභයින්ත ඳහල්රට ඹනහ. නමුත් ඒ
ශභයින්තට අකුරු ඵළවළ. ඉසය කහරශේ රුඹඹන්තට දුර්ර ශභයින්ත
fail කයනහ. දළන්ත එශවභ කයන්තශන්ත නළවළ. Fail වුණත්, pass
වුණත් ශඟ ඳන්ත නඹට තල්ලු කය ඹනහ. භවය ශභයි ඳහශල්
10න ඳන්ත නශේ ඉශතන තන්තනහ. නමුත් ඔවුන්තට අකුරු ඵළවළ.
එළනි ශභයි රුලහර ප්රභහණඹක් රසකහශේ ඉන්තනහ. එභ නිහ ශ)
තළන අපි අධහනඹ ශඹොමු කයරහ උඳශධවලක කහයක බහශේදී
හකච්ඡහ කය  නශඵනහ. භහ හිතන වළටිඹට ඉදිරිශේදී එභ කටයුතු
හර්ථක රිඹහට නළඟුහට ඳසශේ අඳට ඒ පිළිඵ උත්තයඹක්
ශොඹහ තන්තන පුළුන්තකභ රළශඵයි.
භසතඹක් රුධිඹට තත්තහභ අධයහඳන අභහතයහසලශේ ළඹ
ශීර් පිළිඵ රුහදශේදී ශඵොශවෝ රුට රුඳක් භන්තත්රීරුන්ත කථහ
කශශේ ඉරක්ක) පිළිඵයි. අධයහඳනඹ වහ ශකොඳභණ මුදරක්
ශන්ත කය  නශඵනහද, එභ මුදල් ප්රභහණඹ අඩුයි ිරඹරහ ිරේහ.
අපි හිතනහ, අධයහඳනඹ )ඵන්තධශඹන්ත අපි තභන්ත කශ යුතු
ධහයහ පිළිඵ ශභළනි රුහදඹකදී වයත් සහදඹක්, වයත්
හකච්ඡහක් ි න කය තත යුතුයි ිරඹරහ. භහ ශභහිදී ිරඹන්තන
කළභළ නයි, ජනහධිඳ නතුභහ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් කයමින්ත
රුශලේශඹන්ත ශඳෝණ භල්රක් රඵහ ශදන්තනත්, දුසකය ඳහල්ර
ඳත්තු නළ න ශභයින්තට ඳත්තු රඵහ ශදන්තනත් ශඹෝජනහ කශ ඵ.
අශප් යශට් යර්ථික ර්ධන ශේතඹ, අයහ, ශ)හ තළන අපි
ශකොඳභණ කථහ කශත්, ඳහල් දරුන්ත අතය භන්තද ශඳෝණඹ
සිඹඹට 20කට ළඩියි. එඹ ශෞඛ්ය අභහතයහසලශේ නිලසචිත සඛ්යහ
ශල්ඛ්නර දක්හ  නශඵනහ. යජඹ භළදිවත් ශරහ වනහධහය දුන්ත
ඳභණින්ත ශ) භන්තද ශඳෝණඹ නළ න න්තශන්ත නළවළ. එඹ කශ
වළක්ශක් යශට් ජනතහ තුශ දළනුත්කභක් ි න ිරීමශභන්ත.
උශධව ඳවට ශභඹහ නළගිට්ටරහ ිරරි ශකෝප්ඳඹක් රුතයක් දීරහ
ශන ිරසිභ යවහයඹක් ශනොදී ඵස එශක් නේතරහ ඉසශකෝශරට
ඹනහ. ඉ නන්ත ඒ ශභඹහ ශඳෝණඹ ශන්තන ිරසිභ රුධිඹක්
නළවළ. ඒ නිහ ශභඹහශේ යවහයඹ පිළිඵ, ශඳෝණඹ පිළිඵ
යකල්ඳභඹ ලශඹන්ත ශදභේපිඹන්ත දළනුත් ිරීමශ) ළඩ
පිළිශශක් මලික ලශඹන්ත අලයයි ිරඹරහ භහ හිතනහ. ඒ
හශේභ ඉතහ දුගී ඳවුල්රට ඹ)ිරසි වනහධහය ළරසීශ) ළඩ
පිළිශශක් ශ) අඹ ළශඹන්ත ජනහධිඳ නතුභහ ශඹෝජනහ කයරහ
 නශඵනහ. අපි ඒ තළන සතු නඹ ප්රකහල කයනහ.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)
ඔඵවන්තශේට ත රුනහඩිඹක කහරඹක්  නශඵනහ.

ගරු (පජය) අුරරලින රතන හිමි

(ரண்தைறகு (.) அத்துரர ண ரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, භභ රුශලේශඹන්තභ අධහනඹ
ශඹොමු කයන්තන කළභළ නයි, රසකහශේ රුලසරුදයහරරට ශියඹන්ත
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ිතුශත් කය තළනීශ) රුභතහ පිළිඵ. වදය පීඨඹට ිතුශත්
ශන ශියඹන්තශේ තයතඹ තභයි අද ළඩි ශරහ
 නශඵන්තශන්ත.රුශලේශඹන්තභ දුසකය ඳශහත්ර, දුසකය දිසත්රික්කර
ශභයි කරහ රුඹඹන්ත ඉශතන තන්තශන්ත මලික අධයහඳනශේදී උස
ශඳශ රුදයහ රුඹඹන්ත වළදෆීමශ) ඳවසුක) ශනොභළ න නිහයි. ඒ
නිහ රුදයහ රුඹඹන්ත වදහයහ ඔවුන්තට ෘත් නඹ අධයහඳනඹකට
ශඹොමු වීශ) ඳහය කස කයන එක ඉතහ සුදුසුයි ිරඹහ භහ ශඹෝජනහ
කයනහ.
ශඵොශවොභ සතු නයි, තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි.
[අ.බහ. 4.49

ගරු අජි ක කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, අධයහඳන අභහතයහසලශේ ළඹ
ශීර් ිතුළු ශඳොදුශේ ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ රුහදරට වබහගි වීභට
අසථහ රඵහ දීභ තළන ව ඒ වහ ි න අයි නඹ පිළිතළනීභ
පිළිඵ භහ සතු නන්තත ශනහ. ඒ වහ සිඹලුභ යකහයශඹන්ත
වහඹ දුන්ත තරු කථහනහඹකතුභහ ිතුළු ඳක් නහඹකඹන්තටත්,
සිඹලුභ භන්තත්රීරුන්තටත්, ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ අනිකුත් සිඹලු
ශදනහටත් භභ ශ) අසථහශේදී සතු නඹ ඳශ කයනහ.

තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, අපි අධයහඳනඹ පිළිඵ ි න
අර්බුදඹ තළන ශ) බහශේදීත්, උඳශධවලක කහයක බහශේදීත්
දීර්න කථහ කශහ. ඒ වළභ අසථහකදීභ රුශලේශඹන්තභ
අධයහඳනශේ භතුපිට  නශඵන ප්රලසන තළන තභයි අපි කථහ කශශේ.
ප්රලසන ඳරර ළයදී), ප්රලසන ඳර පිට වී), ප්රලසන ඳරර ඳරු
චන ලිවී), ළයදි ශඳශ ශඳොත් රඵහ දී), ශඳෞධවතලික රුලසරුදයහර,
tuition ඳන්ත න, ශිය භර්දනඹ, රුදුවල්ඳ න ඳත්වී), ගුරු ළටුප්
රුභතහ යදී ශභළනි කහයණහ යහශිඹක් කථහ කශහ.
රුශලේශඹන්තභ ඳහල්ර ඳශමු යට ශභයින්ත ිතුළු ිරීමභ
පිළිඵ ප්රලසනඹත් අපි කථහ කශහ. රුරුධවධ ඳහර්ලසඹත්, යණ්ඩු
ඳක්ඹත් ශ) ප්රලසන තළන කථහ කයනහ. භතුපිට ප්රලසනඹක් යහට
ඳසශේ යණ්ඩු ඳක්ඹ ඳළත්ශතන්ත ඒකට භතුපිට උත්තයඹකුත්
ශදනහ. ශකටි කහලීන ප්රලසන තළන කථහ කයනහ. ඒහ පිළිඵ
ටන්ත, අයතරත් ඳළන නඟිනහ. ත ප්රලසනඹක් එනශකොට ඒ ටන
ඉය ශනහ. ඒහට ශභොනහ වරි උත්තයත් එනහ. ප්රලසන වදපු
අඹභ උත්තයත් ශදනහ. ප්රලසන වදපු අඹ උත්තය දුන්තනහභ ඒකට
ිතළයීභකුත් එනහ. උදහවයණඹක් ලශඹන්ත ිරේශොත්, Z-score
ප්රලසනඹ වළදුශේ කවුද? ඒක ශ) ඳහරනඹභ වදපු ප්රලසනඹක්.
අන්ත නභට ඳහරකශඹෝභ ඒකට උත්තයඹත් ශදනහ. ප්රලසනඹ වදපු
අඹ උත්තයඹ දුන්තනහට ඳසශේ, ඒ උත්තයඹ දීපු අඹ ිතළයීභටත්
රක් ශනහ. ඒ නිහ රුශලේශඹන්තභ ඒ ප්රලසන එිරන්ත එක කථහ
කයනහ ශනුට භභ හිතනහ, අධයහඳනඹ පිළිඵ ඳශල්
සහදඹක් ි න රුඹ යුතුයි ිරඹරහ.
ඳහර්ලිශ)න්තතුශේත් දළන්ත එළනි සහදඹක් ි න ශනහ. ඒ
සහදරදී ලිඹරුලිරට එවහ ගිඹ ප්රහශඹෝගික භළදිවත් වීභක්
අලයයි. ඒ නිහ අධයහඳනඹ පිළිඵ ඒ ඒ අසථහර භතු න
ටන්ත, අයතර ශනුට, ළඵෆ ශරභ අධයහඳනශේ ශනක්
වහ ව අයතරඹක් ශභන්තභ, ඒ වහ ව ජඹග්රවණඹක් රඵහ
තළනීශ) භළදිවත්වීභක් වහ දළන්ත අපි උත්හව කයන්තන ඕනෆ. ඒ,
රුශලේශඹන්තභ නිදවස අධයහඳනඹ -''අධයහඳනඹ'' ිරඹන චනඹට
ඳශල් අර්ථඹක්  නශඵනහ- ිරඹන එකට ඩහ අධයහඳනශේ නිදව
දිනහ තළනීභට. ඒ වහ අයතරඹක් කශ යුතුයි ිරඹරහ අපි රුලසහ
කයනහ. ඒ වහ ශදන්තශනක් ිරුල්රහ කරුණු ිරඹරහ රුහ
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තන්තන ඵළරි න), ඳන්තදහවක් ිරුල්රහ ිරේත් ිශවන්තශන්ත
නළත්න), රක් ඳනවක් වරි ිරුල්රහ ඒ ප්රලන
ස ඹ ධවශදන්ත
ිරඹන්තන අලය ශරහ  නශඵනහ. ශභොකද, භවය අඹට
ශදන්තශනක් ිරුල්රහ ිරඹරහ ඵළවළ; ඳන්තදහවක් ිරුල්රහ ිරඹරහත්
ඵළවළ. ඳනසදහවක් ිරුල්රහ ිරඹරහත් ඵළරි න) ඒ අඹශේ කන්ත
ිශවන්තන ට ඩහ ධවශදන්ත ිරඹන්තන ඕනෆ.
රුශලේශඹන්ත ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ ශ) බහශේත් කථහ වුණහ,
ඳහරකඹන්තට අධයහඳන ප්ර නත් නඹක් නළවළ ිරඹරහ. නමුත් අපි ඒක
අපි පිළිතන්තශන්ත නළවළ.ඳහරකඹන්තට අධයහඳන ප්ර නත් නඹක්
 නශඵනහ. ඒ ප්ර නඳත් නඹ වසතරහයි  නශඵන්තශන්ත. රුශලේශඹන්ත තරු
බහඳ නතුභනි, අධයහඳනඹ පිළිඵ ඳහරකඹන්තශේ ප්ර නඳත් නඹ
ශකළින්ත ිරඹන්තන ඵළවළ. ඒක වසතරහයි ිරඹන්තශන්ත. ඔවුන්ත
ිරඹන්තශන්ත ජනතහහදී ප්ර නඳත් නඹක් තළනයි. වළඵළයි අධයහඳනශේදී
ඔවුන්තශේ බහරුතඹ  නශඵන්තශන්ත ජනතහහදී රිඹහකහරිත්ඹක්. ඒ
නිහ ඒක වන්තන ඕනෆ. තභන්තශේ ළඵෆ ප්ර නඳත් නඹ වන්තන ඕනෆ
නිහ ළඵෆ ප්ර නඳත් නඹ වසතන්තන ඕනෆ නිහ ශප්ඳඩරුේජහ
ශතශනනහ; රුරුධ වහයන ශභෝසතය ශතශනනහ; රුරුධ
ඳහල් යහඳෘ න ශතශනනහ. දවක් ඳහල්, ඉසුරු ඳහල්,
නශෝදයහ ඳහල් යදී ශභොනහ
වරි න)ලින්ත යහඳෘ න
ශතශනනහ. ඒ
හශේභ අඳට වරි ඳළවළදිලියි තභන්තශේ
ප්ර නඳත් නඹ වසතන්තන ඕනෆ නිහ එක එක ශරහට bite එකට
රුරුධ ප්රලසන වදනහ, ටන්ත ඳහඨ වදන ඵ.
ඒ ටන්ත අසශේත් ඳහරකයින්තශේ අධයහඳන ප්ර නඳත් න
ඉසයවට ඹනහ. තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඔවුන්තශේ
ප්ර නඳත් නඹ තභයි ඔවුන්ත රිඹහත්භක කයන්තශන්ත. ඔවුන්තශේ
ප්ර නඳත් නඹ ඔවුන්ත ිරඹන්තශන්ත නළවළ, රිඹහත්භක කයනහ.
රුශලේශඹන්තභ ශ) දුසට ඳහරන ක්රභඹන්ත තුශ  නශඵන ප්ර නඳත් නඹ
ශභොකක්ද? ශ) ඳහරන ක්රභඹ තුශ ඔවුන්තට අලය මිනිශක්
නිර්භහණඹ කයන්තන, ඔවුන්ත අධයහඳන ප්ර නඳත් නඹ ඳදන) කය
ශතන  නශඵන ඵ අපි දන්තනහ. ඒ හශේභ ශ) ක්රභඹ ඳත්හ
ශතන ඹන්තන රමිකශඹෝ වදන්තන, ශ) අධයහඳන ප්ර නඳත් නඹ
රිඹහත්භක කය ශතන ඹනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ජනතහ අනත කයන්තන; ශ)
ඳහරන ක්රභඹට අනත මිනිශවක් වදන්තන; ශඳොලීසි, වමුදහ,
අධිකයණ ිරඹන ශ) යඹතන ඔවුන්ත ඳහරුච්චි කයනහ. ඒ හශේභ
ඔවුන්තශේ යර්ථික යටහට අලය මිනිසසු වදහ තන්තන අලය
අධයහඳන ප්ර නඳත් නත් වදරහ  නශඵනහ. ඒ දෘසටිඹ වදරහ
 නශඵනහ. ඒ නිහ තභන්තශේ දළක්භ රිඹහත්භක කයන්තන; තභන්තට
අලය රමිකශඹෝ නිර්භහණඹ කයන්තන; තභන්තට අලය
කුලීකහයශඹෝ නිර්භහණඹ කය තන්තන අලය අධයහඳන ප්ර නඳත් නඹ
තභයි ඔවුන්ත වසතරහ තවරහ  නශඵන්තශන්ත.
අද භහින්තද යහජඳක් ජනහධිඳ නතුභහට, මුදල් වහ ක්රභ)ඳහදන
ිභ නතුභහ රුධිඹට ිරඹන්තන ශරහ  නශඵන්තශන්තත්, කයන්තන ශරහ
 නශඵන්තශන්තත් අන්තන ඒ ප්ර නඳත් නඹයි. ඉ නන්ත ඒක කය ශතන
ඹනශකොට ඒ තභන්තශේ ිත්ත තත්ත්ඹ වතන්තන ඹ) ඹ)
ශධවල් කයන්තන සිදු නහ. තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ශභයි
අයලිඹතව භන්තදියඹට ශතන්තන්තන ඕනෆ. අවුරුදු 40කට එවහ
ශධවලඳහරන කටයුතු කයපු; රුශලේශඹන්ත ගිරුහඳත්තුශේ
ශධවලඳහරනඹ කයපු ශකශනකු ඒ හශේ ශදඹක් ිරඹන ශකොට, එඹ
ශන රුධිඹකට ිරඹනහ. එන) "කළඩුණු ඳත්තු ශප්නහ"
ිරඹනහ. ඒක අලුශතන්ත ශොඹහ තන්තනහ. ඒ හශේභ ඉසශකෝර
ශභයි ඵඩගින්තශන්තඹ ිරඹරහ අලුශතන්ත ශොඹහ තන්තනහ. ඒ නිහ
ඉසශකෝර ශභයින්තට කෆභ ශේරක් ශදනහ ිරඹරහ කලින්ත ිරඹපු
ශඳොශයොන්තදු භතක් නහ. එක ඳහයට ඒක භතක් ශරහ කෆභ
ශේරක් ශදන්තන ඕනෆඹ ිරඹරහ හිතනහ. ත නිර ිඳුභක් ශදන්තන
ඕනෆඹ ිරඹරහ හිතනහ. අශප් යශට් අද රක් 40කට යන්තන
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[තරු අජිත් කුභහය භවතහ

ඳහල් ශභයි ප්රභහණඹක් ඉන්තනහ. ඒ ශභයි උශධවට කහරහ එන්තශන්ත
නළවළයි ිරඹරහ භතක් නහ. ඳහල් ශභයි රක් 10කට ශභභ
යවහය ශේර රඵහ ශදනහ ිරඹරහ තභයි ඉසශල්රහ කථහ
 නබුශණ්. තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, රක් 10 ශනොශයි,
ිත්තටභ ශ) වළභ ශභශඹකුටභ අ)භහ, තහත්තහ ශභොනහ වරි
කන්තන දීරහයි ඳහරට එන්තශන්ත. අපි දන්තනහ, ඒ රක් 10ත්
ශදන්තශන්ත යජශඹන්තභ ශනොශයි, රුරුධ සරුධහනලින්ත ශදන ඒහ
ිරඹරහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ශකොශවොභ වුණත් අධයහඳනඹ
)ඵන්තධ තභන්තශේ අයමුණ ඉරක්ක කය ශතන ඹධවදී
රුශලේශඹන්තභ ඳහරකශඹෝ අද ශභොකක්ද කයන්තශන්ත? අධයහඳනශේ
ත කීශභන්ත යජඹ නිදවස න රිඹහලිඹ දළන්ත ඳටන්ත අයශතන
 නශඵන්තශන්ත. ඒකට අවුරුදු තණනහක් ගිඹහ. ඒ හශේභ අධයහඳනඹ
ශශ බහණ්ඩඹක් ඵට ඳත් ිරීමශ) රිඹහලිඹ ඳටන්ත අයශතන
 නශඵන්තශන්ත. ඒ හශේභ අධයහඳනඹ අයි නඹක් ශනොශයි,
යප්රහදඹක් ිරඹන හකය දළන්ත ඳහය)ඵහන්තන ඳටන්ත ශතන
 නශඵනහ. යණ්ඩු ඳක්ශේ භන්තත්රීරු ශ) බහශේත් ිරඹනහ භට
ිහුණහ, අධයහඳනඹ යප්රහදඹක් ිරඹරහ. ඒකට අපි
)පර්ණශඹන්ත රුරුධවධ න්තන ඕනෆ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ අධයහඳනශඹනුත්,
ජීරුතශඹනුත් පිටභස කයපු ශියශඹෝ, ගුරුරු
යචහර්ඹරු
ඳධවධ නඹක් අද නිර්භහණඹ කයනහ. ඔවුන්තශේ ජීරුතඹට අධයහඳනඹ
අයි න නළවළ. ඒ හශේභ අධයහඳනඹට ශභඹ අයි න කහයණඹක්
ශනොන රුධිඹට -ශනභ ඹන එකක් රුධිඹට- වදරහ  නශඵනහ. ශ)
බහශේ යණ්ඩු ඳක්ඹ, රුරුධවධ ඳහර්ලසඹ ිරඹරහ නළවළ, අපි ශ)
කහයණහට ඩහ භතුපිටින්ත කහයණහ ප්රභහණඹකුයි අද කථහ වුශණ්
ිරඹරහ භභ හිතනහ. ඒ නිහ ශ) අතුරු යඵහධ තළන කථහ
කයන්තශන්ත නළ න මලික ප්රලසනඹ තළන කථහ කයන්තන ඕනෆඹ ිරඹරහ
අපි හිතනහ. ඒක තභයි ශ) ධශන්තලසය ඳහරනර වළටි; ශ)
ඳහරකඹන්තශේ වළටි. රුශලේශඹන්ත අධයහඳනශේ ත කීශභන්ත යජඹ
නිදවස වීශ) කටයුත්ත අද යය)බ කය  නශඵනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඔඵතුභහත් දන්තනහ, 1977 දී
එක්ත් ජහ නක ඳක් යණ්ඩු -ඔඵතුභහත් හිටපු යණ්ඩු- රුෘත
යර්ථිකඹ ිරඹරහ න ලිඵයල් ධනහදී ප්ර නඳත් නඹ යය)බ කශ
ඵ. 1978 දී ඒකට අලය තුශනන්ත ශදශක් ඵරඹ ඔවුන්ත නිර්භහණඹ
කය තත්තහ. ඒකට අලය යණ්ඩුක්රභ යසථහ වළදුහ. ඒ
යණ්ඩුක්රභ යසථහ වදරහ ඒ න ලිඵයල් යර්ථික ප්ර නඳත් නඹ
රිඹහත්භක කය ශතන තන්තන අධයහඳනඹත් වළදුහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඵරන්තන, භව ඵළසකු හර්තහ
අනු 1977 දී යහජය අධයහඳනඹට දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශඹන්ත
සිඹඹට 6ක් ශන්ත කය  නශඵනහ. 2012 ශන ශකොට ඒ ප්රභහණඹ
අඩු ශරහ, අඩු ශරහ ිරුල්රහ 2012 දී දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශඹන්ත
සිඹඹට 1.8ක් අධයහඳනඹට ශන්ත කය  නශඵනහ. ඒ අනු
අධයහඳනශේ ත කීශභන්ත යජඹ වදනික ඉත් ශමින්ත ගිහිල්රහ
 නශඵනහ. ශ) වහ ශදභේපිඹන්තශේ දහඹකත්ඹ ළඩි ශරහ
 නශඵනහ. ශදභේපිඹන්තශේ දහඹකත්ශේ ළඩිවීභ ශඳන්තන්තන
ශභය අධයහඳනඹ )ඵන්තධ ශභොකක්ද කයරහ  නශඵන්තශන්ත? දශ
ශධවශීඹ නිසඳහදිතඹට ශදභේපිඹන්තශේ දහඹකත්ඹත් ශඳන්තහ
 නශඵනහ. දළන්ත ඵරන ශකොට ඒ වහ ශදභේපිඹන්තශේ දහඹකත්ඹ
සිඹඹට 50කට යන්තන ශරහ  නශඵනහ. ඒ නිහ ශ)ක යහජය අඹ
ළඹ ශල්ඛ්නඹක්ද? යහජය අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේ මීට කලින්ත
 නබුණහද, ඳහල්රට ශඳෞධවතලික දයන රුඹදභ. යණ්ඩුශන්ත අපි
ඉල්රහ සිටිනහ, පුළුන්ත න) ශෞඛ්යඹට දයන රුඹදභත් ශ) අඹ
ළඹ ශල්ඛ්නශේ ලිඹන්තන ිරඹරහ. එශවභ ලිේශොත් සිඹඹට 90ක්

රුතය ශෞඛ්යඹට දයන රුඹදභ ලිඹන්තන ශන්තශන්ත
ජනතහශතන්ත රළශඵන දහඹකත්ඹයි.
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ශ) යශට්

දළන්ත ඵරන්තන, අධයහඳනඹ වහ ශදභේපිඹන්තශේ දහඹකත්ඹ.
ඒ තළන ශභොකක්ද ිරඹන්තශන්ත? තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, අද
ඉසශකෝරර ලිඹහ  නශඵනහ, "ශ) ඔශු දරුහශේ ඳහරඹ"
ිරඹරහ. "ඔේ, උශේ දරුහ උම වදහ තනින්ත" ඒක තභයි ිරඹරහ
 නශඵන්තශන්ත. අද අධයහඳනශේ ළඩිභ දහඹකත්ඹ දයන්තශන්ත
ශදභේපිශඹෝ. ිත්තටභ තත්ශතොත් ශ) යණ්ඩුශන්ත අධයහඳනඹට
ශන්ත කයන මුදර කහශේද? අශප් ඵන්තදුර ගුණර්ධන ිභ නතුභහ
නිතයභ ිරඹන ශදඹක් තභයි, "ඵදු නළ න යටක් ශතනිඹන්තන ඵළවළ,
ඵදු තන්තන ඕනෆ"ඹ ිරඹරහ. ඵදු රුධිඹට තන්තනහ මුදල් කහශේද?
ිරරි පිටි ඳළකට් එශකන්ත, සීනි ිරශරෝ එශකන්ත, වහල්
ශේරුශන්ත, ඳහන්ත ශතඩිශඹන්ත, ලුණු කළටශඹන්ත ශ) වළභ
ශදඹිරන්තභ ඵදු අඹ කයරහ රඵහ තත් මුදරත්, යඳසු ළයඹක්
ශකළින්තභ ශදභවුපිඹන්ත දහඹක ශරහ රුඹද) කයන මුදරත් තභයි
ශ) අධයහඳනඹ වහ  නශඵන්තශන්ත. ශභහි ිරඹරහ  නශඵන කහයණහ
භහ එිරන්ත එක ිරඹන්තනට ඹන්තශන්ත නළවළ. ශ) අධයහඳනඹ වහ
ිරඹරහ ශන්ත කය  නශඵන එශක්ත්, හභහනය අධයහඳනඹ, උස
අධයහඳනඹ, ඳශහත් බහ අධයහඳනඹ ඹන ශ)හ වළරුණහභ
අධයහඳනඹ ිරඹරහ අශනක් ඔක්ශකොභ එකතු කයරහ  නශඵනහ.
ෘත්න්ඹ අධයහඳනඹ, තහක්ණ, ඳර්ශේණ, රීඩහ ඹන ඔක්ශකොභ
එකතු කයරහ තභයි ශ) තණන ශඳන්තරහ  නශඵන්තශන්ත. එතශකොට
ඵහහිය ඳන්ත න තහසතු වහ රුතයක් රුපිඹල් බිලිඹන 65ක් ශ) යශට්
ශදභවුපිඹන්ත රුඹද) කයනහ. එතශකොට ශඳොත් ඳත් තන්තන රුපිඹල්
බිලිඹන 09ක් රුඹද) කයනහ. තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, අද
ඵහහිය ඳන්ත න වහ ශදභවුපිඹන්තට රුඹද) කයන්තන සිදු ශරහ
 නශඵන්තශන්ත ියි? ශ) අධයහඳනඹ තුශ ශදභවුපිඹන්තට තභන්තශේ
දරුන්තට ශවොඳින්ත උතන්තහතන්තන ඵළවළ යි ිරඹරහ රුලසහඹක්
ි න ශරහ  නශඵනහ.
අපි දන්තනහ, ඉසය ටියුන්ත මුලින්තභ ඳටන්ත තත් කහරශේ
ශභයින්තට ශවො ඉසශකෝරඹක් ශේහ මික්, ශභයින්තට ශවො
ටියුන්ත එකක් ශේශේ නළවළ. ඒ නිහ ඉසශකෝශල් ශඟ  නශඵන
ටියුන්ත එකට ගිඹහ. අද ශකොශවොභද අධයහඳනඹ ශඳශ තළසිරහ
 නශඵන්තශන්ත? අද ශවො ටියුන්ත එකක්  නශඹන තළනක
ඉසශකෝරඹක් ශතෝයහ තන්තනහ භට්ටභට ිරුල්රහ  නශඵනහ. ඒක
තභයි අධයහඳනශේ ශේදහචකඹ. එක අතිරන්ත ශභශවභත් ශ)
අධයහඳනඹ  නශඵන එක තළන අපි පුදුභ න්තනට ඕනෆ. අධයහඳන
අභහතයහසලශේ උඳශධවලක කහයක බහට ගිඹහට ඳසු ශ) හශේ
ප්රලසන ශතොඩහක් ඳළවළදිලියි.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ශ) යශට් අධයහඳනඹට
ිභ නරුන්ත දළනට 11ක් සිටින ඵ අපි දන්තනහ. ඳශහත් බහශේ
08යි, ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ අධීක්ණ භන්තත්රීයඹහත් එක්ක දළන්ත 11
ශදශනක් දළන්ත ශ) අධයහඳනඹ තළන ත ිරඹනහ. නමුත් ඒ අතශර්
ශභොකක්ද සිදු ශරහ  නශඵන්තශන්ත? ශ) ශන්ත ිරීමභ ිතුශශේත්
රුභතහක්  නශඵනහ. යශට් 350කට යන්තන ජහ නක ඳහල්
ඳධවධ නඹට ශන්ත කය  නශඵන්තශන්ත රුපිඹල් බිලිඹන 37යි.
9386කට යන්තන ප්රභහණඹකට  නශඵන ඳශහත් ඳහල් ව
අශනකුත් ඳහල්රට ශන්ත කය  නශඵන්තශන්ත රුපිඹල් බිලිඹන
65යි. ඒ තත්ත්ඹ ිතුශශේ පිරි ඳහල් න) ශභොකක්ද ශන්තශන්ත?
පිරි ඳහල් න) ශන්තශන්ත දින වඹකට යක් ඳහල් ිසුශයන්ත
රිඹහලිඹකට තත් දහඹකත්ඹක් ශන එකක් මික්, රුශලේ
ඳහල් ඳධවධ නඹක් ඳභණක් ශතෝයහ ශතන ශ) රුභතහ ශනස
කයන්තනට ඵළවළ. ඒ නිහ ශ) පිළිඵ ත දුයටත් අපි දීර්න ඒ
තුශ කථහ කයන්තනට ඕනෆ. ඒ නිහ අපි ඉල්ලීභක් කයනහ. දින
වඹකට තහක් ඳහරක් කයන ශ) රිඹහලිඹ දිතටභ
ඳත්හශතන ඹනහද, එශවභ නළත්න) ශතෝයහ තත් ඳහල්
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ඳධවධ නඹකට ඳභණක් ශ) ප්ර නඳහදනඹ ශදනහද? එශවභ නළත්න)
ශතෝයහ තත්ශත් නළ න ඳහල්රට ශභොකක්ද ශන්තශන්ත? අඩු
තණශන්ත ඒකට "ශ) ඔශු දරුහශේ ඳහරයි" ිරඹන හකය ඳහට
කයන්තන න්න්තත ලීටයඹක්ත් ශදනහද ිරඹරහ අපි අවන්තන
කළභළ නයි.
ඳහල් සර්ධන භණ්ඩර ශතනල්රහ, අධයහඳනශේ තකීභ
ශදභවුපිඹන්තට ඳයන්තනට උත්හවඹක් තත්තහ අඳට භතකයි. ඒ
උත්හවඹ තවවුරු කයන්තනට තභයි ශ) අධයහඳනශේ ශඳෞධවතලික
රුඹද) ිරඹන එක නළත තහක් තවවුරු කය  නශඵන්තශන්ත.
රුශලේශඹන්තභ භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු කයන්තනට
කළභළ නයි, ජනහධිඳ නතුභහ රුසින්ත ඉදිරිඳත් කශ අඹ ළඹ කථහශේ
49ළනි පිටුට. එහි ශභශේ වන්ත නහ,
"රුලසරුදයහර සිසුන්ත වහ ශන්තහසිකහතහය ඉදිිරීමභට කළභළ න
දහනඳ නඹන්තට එභ රුඹද) ය 2ක් තුශ තභන්තශේ ඵදු මුදල්ලින්ත
අඩුකය තළනීභට වහ අලය ඉඩ) ශනොමිශල් රඵහ දීභටද භහ ශඹෝජනහ
කයනහ"

දළන්ත ශභොකක්ද ශ) ිරඹන්තශන්ත? රුලසරුදයහරර ඉදි ිරීම) දළන්ත
දහනඳ නඹන්තට ඳයන්තනට ඳටන්තශතන  නශඵනහ. අධයහඳනශේත්
දළන්ත ඒක කය  නශඵනහ. ඒහ නීතයනුකර ිරීමශ) රිඹහ භහර්තඹ
දළන්ත යය)බ කය  නශඵනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ ශ) අධයහඳනශඹන්ත
පිටභස න අඹට රැිරඹහ රඵහ දීභ අද ශ) ඳ නන ක්රභඹ ඹටශත්
ශකශයන ශදඹක් ශනොශයි. ශභොකද, ඔවුන්තට වුභනහ රැිරඹහ
රුයුක් නකඹන්ත පිරික් ළඩිපුය ඉන්තනයි. උඳහධිධහරින්ත ඳහ රැිරඹහ
රුයුක් නකඹන්ත රුධිඹට ඉන්තනශකොට තභයි රහබඹට, තුට්ටු ශදකට
රභඹ තන්තනට පුළුන්ත ශන්තශන්ත. ශ)ක ඔවුන්ත වුභනහශන්තභ
කයන ශදඹක්. ඒ නිහ අපි වඬ නඟහ ිරඹන්තනට ඕනෆ, ිශවන්තශන්ත
නළත්න) යඳසු ිරඹන්තනට ඕනෆ, අඩුභ තයශ) සිඹඹට 6ක්ත් දශ
ජහ නක නිසඳහදනශඹන්ත ශ) අධයහඳනඹ වහ රුඹද) කයන්තන ඕනෆ
ිරඹරහ. ඒක ිශවන්තශන්ත නළත්න) කෆ තවරහ ිරඹන්තනට ඕනෆ. ඒ
ශනුශන්ත අයතර කයපු රුලසරුදයහර යචහර්ඹරුන්තට, ශිය
යහඳහයඹට,ශදභවුපිඹන්තට, සිඹලු රුධවතුන්තට, බුධවධිභතුන්තට,
භහධයශේදීන්තට ශ) අසථහශේ දී අශප් ශතෞයඹ පුද කයනහ. ඒ
ටන්තර ශභොන අඩු ඳහඩුක)  නබුණත් ජහ නක නිසඳහදිතශඹන්ත
සිඹඹට 6ක් අධයහඳනඹ වහ ශන්ත කයන්තනඹ ිරඹරහ ශතන ගිඹ
අයතරඹට අශප් වහශඹෝතඹ ශදනහ. ඒ හශේභ ඔවුන්ත ඒ කශ
භළදිවත්වීභ අපි අතඹ කයනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ අපි තත් කහයණඹක්
භතු කයන්තන කළභළ නයි. ශ) ඳහරන ක්රභඹ අනු අධයහඳනශේ
තකීශභන්ත යජඹ ඉත් ශනහ හශේභ අශනක් කහයණඹ
ශභොකක්ද? ශ) අධයහඳනඹ ශශශ බහණ්ඩඹක් කයන එක. අපි
දන්තනහ, ශ) ක්රභඹ තුශ මිනිසුන්තශේ යදයඹ, කරුණහ, භහතෘ
ශශනව, දරු ශශනව, ශ) සිඹලු ශධවල් ශශශ බහණ්ඩ
කය  නශඵන ඵ. ඒ නිහ අධයහඳනඹ ශශශ බහණ්ඩඹක් කයන
එක තළන පුදුභ න්තනට ශදඹක් නළවළ. අධයහඳනඹ ශශශ
බහණ්ඩඹක් ිරීමභ වහ ව ඳත් ිරීම), ශඹෝජනහලි තභයි අද
 නශඵන්තශන්ත. රුශලේශඹන්තභ අපි ශ) තළන කථහ කයන්තනට ඕනෆ.
අධයහඳනඹ ශභොකටද? අධයහඳනඹ ඕනෆ යක්හක් රඵහ තන්තනද?
ශභොවහන්ත රහල් ශග්රේරු භන්තත්රීතුභහශේ කථහ අවශතන සිටිඹහ න)
අඳට හිශතන්තශන්ත අධයහඳනඹ ඕනෆ ශන්තශන්ත යක්හක් තන්තන
ිරඹරහ යි. එතුභහ ඉල්ලුභට අනු ළඳයුභ වහ ඳහඨභහරහ ව
රුරුධ ශධවල් තළන කථහ කශහ.
එතුභහශේ දර්ලනඹ අනු ඒක ළයදි නළවළ. ශඳෞධවතලික
අධයහඳනශේ ශකශ ඳළමිණි ශකනකු රුධිඹට එතුභහශේ ප්ර නඳත් න
ව අදවස  නශඵන්තශන්ත එශවභ තභයි. ඒ තළන පුදුභ ශන්තන ශදඹක්
නළවළ. ඒ නිහ එතුභහ ශ) යජශේ අධීක්ණ භන්තත්රීයඹකු වුශණත්
ඒ කහයණඹ හක්හත් කය තන්තනද ිරඹන ප්රලසනඹත්  නශඵනහ.
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රුශලේශඹන්තභ අධයහඳනඹ අලය න්තශන්ත ශභොකටද? තරු
නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, මිනිසසුයි, ත්තුයි අතය ශනසක)
ශතොඩක්  නශඵනහ. එයින්ත එක ශනසකභක් තභයි මිනිසසුන්තට
චින්තතනඹක්  නබීභ. ඒ චින්තතනඹ නිර්භහණඹ කයන්තන දහඹක
න්තශන්ත අධයහඳනඹයි. ඒ නිහ අධයහඳනඹ උදුයහ තළනීභ
ිරඹන්තශන්ත ශභොකක්ද? අධයහඳනඹ උදුයහ තළනීභ ිරඹන්තශන්ත
මිනිහශතන්ත මිනිසකභ උදුයහ තළනීභයි. එශවභ න) ත්භන්ත
ඳහරනඹට අලය න්තශන්ත මිනිසසු ශනොශයි, බහණ්ඩ. රභඹ
පුයන මිනිසසු රුතයයි; ඕනෆභ ශදඹක් ශනුශන්ත ශඹොදහ තන්තන
පුළුන්ත මිනිසසු රුතයයි අලය. අනිහර්ඹශඹන්තභ ඔවුන්තට ඕනෆ
කයන්තශන්ත ශශශ ශඳොශ ඉරක්ක කය තත් මිනිසසු. ඒක තභයි
තරු ශභොවහන්ත රහල් ශග්රේරු භන්තත්රීතුභහ ිරේශේ. ඒ නිහ දළන්ත අඳට
උස ශඳශ ඉශතන තළනීභ වහ ඹන්තන ශරහ  නශඵන්තශන්ත
ඳහරට ශනොශයි, ශශශ ශඳොශටයි. උස ශඳශ භත්වීභ
වහ අඳට ඹන්තන ශරහ  නශඵන්තශන්ත ඳහරට ශනොශයි, ශශශ
ශඳොශටයි. උඳහධිඹ රඵහ තළනීභ වහ අඳට ඹන්තන ශරහ
 නශඵන්තශන්ත රුලසරුදයහරරට ශනොශයි, උඳහධි කශඩ්ටයි.
වදයයශඹක් ශන්තන අඳට ඹන්තන ශරහ  නශඵන්තශන්ත
රුලසරුදයහරඹට ශනොශයි. අඳට ශශශ ශඳොශටයි ඹන්තන ශරහ
 නශඵන්තශන්ත.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)
Order, please! තරු භන්තත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත රුනහඩි
ශදකක කහරඹක්  නශඵනහ.

ගරු අජි ක කුමළර මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ නිහ අධයහඳනඹට මිරක්
නිඹභ කය ශශශ බහණ්ඩඹක් ඵට ඳත් කය ව නකඹ වළටිඹට
ශකොශ කළඵළල්රක් ඳභණක් ශදන රිඹහලිශඹන්ත මිශදන්තන ිරඹරහ
අපි රුශලේශඹන්ත ිරඹනහ. ඒකට රුරුධවධ ශන්තන ිරඹරහ අපි
ඉල්රනහ. ශ) ඳත් ිරීම) ඔක්ශකොභ කයන්තශන්තත් ඒක ඉරක්ක
කයරහද ිරඹරහ අපි දන්තශන්ත නළවළ.

තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, අධයහඳනඹ ිරඹන්තශන්ත
අයි නඹක්. ඒක යප්රහදඹක් ශනොශයි. යි.ජී. ඳධවභසිරි භන්තත්රීතුභහ
ශ) යහඳහයශේ ඳළයණි භන්තත්රීයශඹක්. අපි එතුභහට ිතයීභක්
 නශඵනහ. අධයහඳනඹ ිරඹන්තශන්ත යප්රහදඹක් ිරඹරහ එතුභහත්
ිරේහ. නමුත් අධයහඳනඹ යප්රහදඹක් ශනොශයි. අධයහඳනඹ
අයි නඹක්. අපි ඒ අයි නඹ පිළිතන්තන ඕනෆ. නිදවස අධයඳන ඳනත
යශේ ශ) යශට් ශ) යහඳහය ිතුළු රුධවතුන්ත, බුධවධිභතුන්ත කශ
ඹ) අයතරඹක ප්ර නපරඹක් රුධිඹටයි. එදහ ඒ ඳනත ශතනහ
ශරහශේත් ශ) යශට් -අපි වළන්තහඩ් හර්තහ ඵළලුශොත්- ඩී.එස.
ශේනහනහඹක භළ නතුභහත්, එස.ඩුලිේ.යර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක
භළ නතුභහත් ිරේ කථහ නිදවස අධයහඳනඹ ශනුශන්තද ිරේශේ
ිරඹන ප්රලසනඹ භට  නශඵනහ. ිරඹන්තන ශරහ නළ න නිහ භභ
එභ වළන්තහඩ් හර්තහශේ උධවධෘතඹක් වභළගත* කයනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, නිදවස අධයඳනඹ යප්රහදඹක්
ිරඹරහ ශ) කයන්තන වදන්තශන්ත ශභොකක්ද? දුප්ඳතුන්ත ඒශකන්ත පිටභස
කයන එකයි. රුශලේශඹන්තභ උතුශර්ත් නළශඟනහියත් ඳළ න
යුධවධඹට වසු වුණ දරුශෝ අද ඵයඳතශ ප්රලසන තණනහකට මුහුණ
දී සිටිනහ. ඒ නිහ ඔවුන්ත පිටභස ිරීමශ) ක්රභඹ නත්න්තන. ඒ

—————————
* පුවහතකළන තබළ ඇත.

* தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු අජිත් කුභහය භවතහ

හශේභ භභ රුශලේශඹන්ත භතක් කයන්තන ඕනෆ, අද අධයහඳනඹ
ිරඹන්තශන්ත දරුන්තටත් ශදභවුපිඹන්තටත් පරක්න ශදඹක් ඵට
ඳත් ශරහ නළවළයි ිරඹන එක. ශ) ප්ර නඳත් න වදරහ  නශඵන්තශන්ත
ශරෝක ඵළසකුශේ - IMF- එශක් නිශඹෝත අනුයි.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, භභ එක කථහක් ිරඹරහ භශේ
කථහ අන්ත කයන්තන). ඳහරට ඹන්තශන්ත ිරසික් ශනොදන්තනහ
ශභශඹක්, ිරසික් ඉශතන තන්තන ඵරහ ශතනයි. වළඵළයි අද
ඳහශරන්ත එළිඹට එන්තශන්ත ිරසික් ශනොදන්තනහ, එශවත් ිරසික්
දළන තළනීභට කළභළ න නළ න ශභශඹක්. අද දරුන්තට අධයහඳනඹ
එඳහ ශරහ. ඒ තළන පුසචි කථහක් ිරඹරහ භශේ කථහ අන්ත
කයන්තන).
ශ) ශඟදි ශටලි නහටයඹක් ගිඹහ. ඒ ශටලි නහටයශේ ශභඹකුට
වසු ශනහ භතශඹක්. ිරඩින්තශේ පුදුභ ඳවන කථහශේ ිරඩින්ත
හශේ භතශඹක් ිරුල්රහ ශභඹහශතන්ත අවනහ "ඔඹහට ශභොනද
ඕනෆ?" ිරඹරහ. ඒ ශභඹහ භතඹහශතන්ත අවනහ "ඔඹහට ඵළරිද භභ
ශනුශන්ත ඉසශකෝශල් ඹන්තන" ිරඹරහ. තරු නිශඹෝජය
බහඳ නතුභනි, අද  නශඵන්තශන්ත තභන්තශේ ජීරුතඹට අදහශ නළ න
අධයහඳනඹක්. ඒ නිහ ශ) ක්රභඹ තුශ ශශශ බහණ්ඩඹක් ඵට
ඳත් කයරහ, යප්රහදඹක් ඵට ඳත් කයරහ  නශඵන ශ) අධයහඳනඹ
ශනුට අධයහඳනශේ අයි නඹ ශනුශන්ත, ශ) අධයහඳන ක්රභඹ
ශනස කයන්තන ඳන්තදවක් ශනොශයි, රක් තණනින්ත ටනට
එන්තන ිරඹරහ අපි යයහධනහ කයනහ. ඒ හශේභ ශ) යණ්ඩුශන්ත
ඉදිරිඳත් කය  නශඵන අධයහඳන ළඹ ශීර්ඹන්තටත් භශේ රුශයෝධඹ
ප්රකහල කයනහ. ශඵොශවොභ සතු නයි.
[අ.බහ. 5.06

ගරු ශ්රියළනි විනජ්වි්රම මශ කමිය

(ரண்தைறகு (றருற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ශභභ අසථහ රඵහ දීභ
)ඵන්තධශඹන්ත භභ සතු නන්තත ශනහ. නිදවස අධයහඳනශේ
ප්ර නපර රළබ භභ අධයහඳනඹ ිරඹන කහයණඹ ශඵොශවොභ සශේදී
කරුණක් රුධිඹටයි දිරන්තශන්ත.

ශ) අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ තුළින්ත අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ හුදකරහ
ඳහල් )ඵන්තධශඹන්ත අධහනඹ ශඹොමු කය කථහ කශ ඵ අපි
දළක්කහ. එතුභහ ශ) රුධිඹට කථහ කයන්තන ශවේතු අපි තළඹුරින්ත
රකහ ඵළලිඹ යුතු ශනහ. ශභොකද, ශ) ඳහල් අධයහඳනශේ
ඳ නන රුභතහන්ත නිහ තභයි අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ ශ)
)ඵන්තධශඹන්ත රුශලේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්තනට කටයුතු කශශේ.
රුශලේශඹන්තභ අද ඳශහත් බහ ක්රභඹත් එක්ක අධයහඳන
ක්ශේරශේ ළඩි ශකොටක් ඳශහත් බහරට රඵහ දීරහ ඳත්හ
ශතන ඹනහ. අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ අඹ ළශේදීත් ශභඹ
රුශලේශඹන්ත වන්ත කශහ. රුරුධ ඳශහත් බහ තුශ අධයහඳන
ක්රභශේ අභහනතහන්ත ි න ශරහ  නශඵනහ.
ශ)හශඹහි භහනහත්භතහක් ි න කයන්තනට කටයුතු
කයන්තනට ඕනෆ. රුශලේශඹන්තභ අධයහඳනඹ ිරඹන්තශන්ත ශ) යට බහය
තන්තන ඉන්තන අනහතත ඳයපුය වදන්තනට අඳට  නශඵන එකභ
භහර්තඹ. ඒ නිහ ශ) අධයහඳනඹ ිරඹන කහයණඹ රුරුධ රුරුධ
නිර්ණහඹකඹන්ත ඹටශත් අපි ශ) ඳශහත් බහ ක්රභඹත් එක්ක
ශකොටසරට ශඵදරහ ඒ ඒ අඹට ඕනෆ රුධිඹට කටයුතු කයන්තන
ශදනහට ඩහ ප්රධහන යජඹට ශ)ක අයශතන එක ප්ර නඳත් නඹක්
ඹටශත් ශතන ඹහභට කටයුතු කයන්තනට ඕනෆ ිරඹහ භහ හිතනහ.
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අපි ඵරන්තන ඕනෆ, සී.ඩුලිේ.ඩුලිේ.කන්තනන්තතය භළ නතුභහ
නිදවස අධයහඳන ඳනත ශතනළරුත් එයින්ත ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු
ප්ර නපර අද අපි රඵහ  නශඵනහ ද, අපි ඒ ශනුශන්ත ශභොනහ ද
කයන්තනට ඕනෆ ිරඹන එක. අද න ශකොට නිදවස අධයහඳනශේ
රුලහර රුභතහක් ි න ශරහ  නශඵනහ. හභහනය ඳහල්රට
ඹන දරුන්ත ව ජහතයන්තතය ඳහල්රට ඹන දරුන්ත ිරඹන ශ)
ශදශතොල්රන්තභ අධයහඳනඹ රඵහ තළනීභ වහයි ඹන්තශන්ත. නමුත්
රඵන යප්රහද, ඒ කහර සීභහන්ත තත්තහභ ශරොකු ශනක්
 නශඵනහ. අපි ශ)හ නළ න කය භහන අධයහඳනඹක් රඵන්තනට
අසථහ රහ ශදන්තන ඕනෆ. ඒක අයි නඹක්. ශ) අයි නඹ අහිසක
දුප්ඳත් දරුහශේ ඉන්ත ධනඳ න ඳන්ත නශේ දරුහ දක්හ වළභ
ශකනකුටභ හධහයණ, භහන රඵහ ශදන ළඩ පිළිශශක්
වදන්තන ඕනෆ. ශ)ක වදන්තන පුළුන්ත එකභ යජඹ අශප් යණ්ඩු.
ඒ නිහ ශභඹ කයන්තනට කටයුතු කශ යුතුයි ිරඹන එක භහ
රුශලේශඹන්තභ ශඹෝජනහ කයන්තනට ඕනෆ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ ඳහල් අධයහඳනඹ
)ඵන්තධශඹන්ත අද රුරුධ භත  නශඵනහ. දළන්ත අශප් තරු අජිත්
කුභහය භන්තත්රීතුභහ ිරේහ, ඉසශකෝර කඩරට ඹන්තන ශභයින්ත
පුරුදු ශරහ  නශඵනහ ිරඹරහ. ශභශවභ ඹන්තශන්ත ිත්තටභ
ඳහල්ර උතන්තන්තශන්ත නළ න ශනොශයි. ශ)ක ශදභහපිඹන්තශේ
ඔළුරට ිතුළු වුණු භවහ රු බීජඹක් හශතයි. ශවො ගුරුරු
ශවො ඳහල්ර ඉන්තනහ. භශේ ශවෝදරිඹ රුදයහ අසලශඹන්ත
අ)ඳහය දිසත්රික්කශේ ඉන්තන ශවොභ ගුරුරිඹ. නමුත් tuition
කයන්තශන්ත නළ න නිහ ඳසශේ තභයි ශභයින්ත දළන තන්තශන්ත ශ)
ගුරුරිඹ රඵහ ශදන අධයහඳනඹ ශවොයි ිරඹරහ. එතශකොට කහරඹ
ගිහිල්රහ ඉයයි. ඒ නිහ ශ) අධයහඳන ක්රභඹ තළන භහධය ශඹොදහ
ශතන ශවෝ අශඵෝධඹක් රඵහ ශදන්තනට කටයුතු කයන්තන ඕනෆ.
ශ) ඳහල් අධයහඳනශේ ිත්තටභ ශවො අධයහඳනඹක් රඵහ දීශ)
වළිරඹහ  නශඵන ගුරුරු, ඒ )ඳත් අපි වඳුනහ තන්තන ඕනෆ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒ හශේභ රුලසරුදයහරලින්ත
පිටන ශවොභ ශකොට, ශවොභ බුධවධිභතුන්ත පිරි අපි අධයහඳන
ශදඳහර්තශ)න්තතුශේ ගුරුරුන්ත රුධිඹට ඵහ ශතන ශ)
අධයහඳනඹ ශවො බුධවධිභතුන්ත බිහි කයන අධයහඳන ක්රභඹක් ඵට
ඳත් කයන්තනට කටයුතු කශ යුතුයි ිරඹන ශඹෝජනහ කයමින්ත භහ
නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ සතු නයි.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)
මීශඟට තරු වදය යශ)ස ඳ නයණ භන්තත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට
රුනහඩි 08ක කහරඹක්  නශඵනහ.

[අ.බහ. 5.11

ගරු (වලදය) රනම්හ ඳතිරණ මශතළ

(ரண்தைறகு (மத்ற கனரறற) ரஷ் தற)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, භහ ඔඵතුභහට ඉතහභ
ශතෞයශඹන්ත සතු නන්තත නහ, අ නතරු ජනහධිඳ න භහින්තද
යහජඳක් භළ නතුභන්තශේ 2013 අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඹටශත්
අධයහඳන ළඹ ශීර් හකච්ඡහට බහජනඹ න ශ) අසථහශේදී,
නිදවස අධයහඳනශේ උඳරිභ පර ප්රශඹෝජන රඵහ තත්තු පුධවතරඹකු
රුධිඹට ශ) බහ අභතහ චන ිරහිඳඹක් ප්රකහල ිරීමභට අසථහ
රඵහ දීභ පිළිඵ.

රුශලේශඹන්තභ භෆතදී ශඵොශවොභ කථහ ඵවට රක් වුණු න
අධයහඳන ඳනත පිළිඵ ශ) තරු බහශේ භන්තත්රීරුන්ත යහශිඹක්
අද උදෆන ඳටන්ත අදවස ප්රකහල කශහ. භටත් ඉතහභ න්තශතෝඹක්
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 නශඵනහ, තරු අධයහඳන ිභ නතුභහශේ නහඹකත්ශඹන්ත ශ)
යශට් අධයහඳනඹ න භඟකට ශඹොමු කයන්තන බහරුත වුණු ඒ
ක නකහතට, ශ) යශට් අධයහඳනයඹන්ත, රුරුධ ඳක් රුඳක්
ශධවලඳහරනයඹන්ත, ශ) යශට් ශදභහපිඹන්ත )ඵන්තධ ශරහ ශතොඩ
නළඟ ඒ ක නකහතට මලික වුණු කරුණු කහයණහ පිළිඵ
ශකටිශඹන්ත ශවෝ අදවස ිරහිඳඹක් ප්රකහල කයන්තන අසථහ රඵහ
දීභ පිළිඵ.
රුශලේශඹන්තභ ධවරුන්යික ඳහල් දව සර්ධනඹ ිරීමභ
පිළිඵද තරු භන්තත්රීරුන්ත යහශිඹක් අදවස ප්රකහල කශ නිහ අපි ඒ
පිළිඵ අදවස ප්රකහල කයන්තන ඵරහශඳොශයොත්තු න්තශන්ත නළවළ.
නමුත් භභ ඉතහභ ශතෞයශඹන්ත වන්ත කශ යුතු කහයණඹක්
 නශඵනහ. එන), තරු ඵන්තදුර ගුණර්ධන ිභ නතුභහශේ අදව
වුණු ශවො ප්රහථමික ඳහල්, ශවො ධවරුන්යික ඳහල් ි න ිරීමශ)
ක නකහත ඩහත් ඉදිරිඹට ශතන ගිහිල්රහ රසකහශේ භසත ඳහල්
ඳධවධ නඹභ ප්රහථමික, ධවරුන්යික ර්ගීකයණඹකට රක් රුඹ යුතුයි
ිරඹන අදවශේ අපි මුල් අසථහශේ ඳටන්ත සිටිඹහ.
ශවො ප්රහථමික ඳහරක් දරුහට තශ) ි න ශනහ න) ශ)
ප්රකට ජහ නක ඳහල්රට ශමුන්ත ිතුශත් ිරීමභ වහ ශ) යශට්
ඳ නන තයතඹ අඩු ශනහ; නළ න ශනහ. ඒ හශේභ දරුහට
තභහශේ කහරඹ ඉ නරි කය ශතන තභ යන්තනශේ ඳහරට ඹන්තනට
වළිරඹහක් රළශඵනහ; )ඳත් ඉ නරි කය ශතන, රභඹ ඉ නරි කය
ශතන ශවො ප්රහථමික අධයහඳනඹක් රඵන්තනට අලය ඳසු තරඹ
ළකශනහ. තශ) භහනහත්භතහ යය)බ ශන්තනට එඹ ශවො
ඳදනභක් ශනහ තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි. ශ) යය)බ කශ
ළඩ ටවන ධවරුන්යික ඳහල් 1,000න්ත ඉදිරිඹට ගිහිල්රහ, ඉදිරි
කහරශේදී ජහ නක ඳහල් ව ජහ නක ශනොන ඳහල් පිළිඵ
කථිකහත අන්ත ශරහ භසත ශ්රී රහසකීඹ ඳහල් ඳධවධ නඹ
ප්රහථමික වහ ධවරුන්යික ඳහල් ලශඹන්ත ර්ගීකයණඹට රක් කය
ෆභ දරුශකුටභ භහන අධයහඳන අසථහන්ත රඵහ තන්තනට
අලය ඳදනභ ළකශයි ිරඹන රුලසහඹ අශප් සිත් තුශ
 නශඵනහ. ඒ තභන ඹන්තනට තරු ිභ නතුභන්ත, නිශඹෝජය
ිභ නතුභන්ත, ශල්ක)තුභන්ත ිතුළු අභහතයහසලශේ නිරධහරින්ත ෆභ
ශදනකුටභ ලක් නඹ, වධර්ඹ ව හනහ රළශුහ ිරඹහත් භභ
ශ) අසථහශේදී ප්රහර්ථනහ කයනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ශකටිශඹන්ත වන්ත කයනහ
න) තරු ශභොවහන්ත රහල් ශග්රේරු භළ නතුභහ ශඵොශවොභ ඳළවළදිළි
වන්ත කශහ ශ) යශට් අධයහඳනඹ පිළිඵ තළටලුක්  නශඵනහ
ිරඹරහ. ඒ තළටලු තභයි, ශ) යශට් ශශශ ශඳොශශේ ව ශරෝක
ශශශ ශඳොශශේ  නශඵන රැිරඹහ අසථහ වහ අශප් අධයහඳන
ක්රභශඹන්ත දරුන්ත බිහි ශනොවීශ) තළටලු. අශප් තරු අජිත් කුභහය
භන්තත්රීතුභහ වන්ත කශහ ශභඹ අපි අධයහඳන ශඳෞධවතලීකයණඹට
දීර්න කහලීන දයන ෆඹභක් ිරඹරහ. නළවළ, ිරසිශේත්භ නළවළ.
නිදවස අධයහඳනශඹන්ත උඳරිභ පර ප්රශඹෝජන රඵපු භන්තත්රීරුන්ත
වළටිඹට අඳත්, නිදවස අධයහඳනශඹන්ත උඳරිභ පර ප්රශඹෝජන රළබ
යහජය නහඹකශඹක් රුධිඹට අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහත් ිතුළු ශ)
යජඹ ශ) යශට් නිදවස අධයහඳනඹ යයක්හ කයන්තනටත්,
ශඳෝණඹ කයන්තනටත් ඵළඳී සිටිනහ ිරඹන කහයණඹ ශඵොශවොභ
තකීශභන්ත ශ) අසථහශේදී තමුන්තනහන්තශේරහට ප්රකහල කයනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, අපි ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි
වන්ත කයන්තනට අලයයි අද ඳ නන රුඹ භහරහ දරුන්තට
ඵයක් ශරහ  නශඵනහඹ ිරඹන කහයණඹ. අද දරුන්තට 1 ශර්
ඉරහ, 2 ශර් ඉරහ ෆභ රුඹක් ශනුශන්තභ ඳහර
අහනශේදී ශඳෞධවතලික ඳන්ත නර, උඳකහයක ඳන්ත නර වහඹ
රඵහ තන්තනට ශරහ  නශඵනහ. අඳට ශ) අධයහඳනශේ  නශඵන
තළටලු තභයි දරුන්තට නිදවශේ සිතන්තනට අසථහක් ශනොභළ න
වීභ; දරුහශේ ශඳෞරුඹ ර්ධනඹ න, දරුහශේ නිදවස
චින්තතනඹ ර්ධනඹ න, දරුහශේ කණ්ඩහඹ) වළඟීභ ර්ධනඹ
න යකල්පීඹ ශනක් ි න න අධයහඳනඹක් ශනොභළ න වීභ.

374

ඉදිරි කහරශේදී අශප් අධයහඳනඹ පිළිඵ කරුණු කහයණහ
හකච්ඡහ කයන රුට ශ) දරුහට රුඹ භහරහශන්ත ි න ශරහ
 නශඵන ඵය ළවළල්ලු කයන්තනට, දරුහට ඩහත් ළඩි කහරඹක්
නිදවශේ සිටින්තනට, රීඩහ තයතරට )ඵන්තධ න්තනට
කණ්ඩහඹ) වළඟීශභන්ත අට භහජඹ පිළිඵ හභහනය දළනුභක්
ි න ජීත් න්තනට අලය ඳදනභ කස කය තන්තන ට පිටහ
කස ශයි ිරඹරහ අපි හිතනහ. රුඹට අනුඵධවධ කහයණහ
පිළිඵ කථහ කයන රුට ට අභතය ඉසග්රීසි දළනුභ පිළිඵ
කහයණඹ ඉතහභ ප්රමුඛ් අද ශ) යශට් හකච්ඡහට රක් ශනහ.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඉසග්රීසි ඳභණක් ශනොශයි ිරසිඹ)
රුශධවල බහහක් දන්තනහ තරුණශඹක් ශවෝ තරුණිඹක් අද
රැිරඹහක් රුයහිත සිටිනහ න) එඹ පුදුභඹට කහයණඹක්. අද
රුශධවල බහහක් කථහ කයන්තන පුළුන්ත ශකශනක් සිටිනහ න) ඒ
ෆභ ශකශනකුටභ, දරුශකුටභ අධයහඳන කුරතහශේ
ව නකඹ කුභක් වුණත් රැිරඹහක්  නශඵනහ. ශරෝක තය එඹයි.
අපි එඹ පිළිතත යුතුයි. ඒත් එක්කභ දරුහශේ මලික ඳරිතණක
දළනුභ, ඉදිරිඳත් වීශ) වළිරඹහ, තමුන්තශේ කණ්ඩහඹභ භඟ ළඩ
ිරීමශ) වළිරඹහ ව නහඹකත්ඹ පිළිඵ ගුණහසත ර්ධනඹ
කයන්තන, ශඳෝණඹ කයන්තන අලය ඳදනභ කස කශ යුතුයි.
අපි )ප්රදහයික යකල්ඳලින්ත මිදිරහ දළනට ශරෝකශේ  නශඵන
රුශලේ අසථහ වුණු -ශවෝටල් ක්ශේරඹ ශේහ, යහඳහය
කශභනහකයණඹ ශේහ, ඉදි ිරීම) ක්ශේරඹ ශේහ, තහක්ණ
අසලඹ ශේහ, ශයෝගී ත්කහය අසලඹ ශේහ, භහන )ඳත්
සර්ධන අසලඹ ශේහ, ඳර්ශේණ අසලඹ ශේහ- ශරෝකශේ
 නශඵන රැිර යක්හ අසථහන්තට ඒ දරුහට ශඹොමු ශන්තනට
අලය ඳදනභ ළකශන්තශන්ත අපි එළනි පුළුල් දළක්භක් හිත
කටයුතු කශශොත්ඹ ිරඹන කහයණඹ ශ) අසථහශේදී වන්ත
කයන්තනට කළභළ නයි.
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, භභ කථහ අන්ත කයන්තනට
ශඳය භට ශරහ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට සතු නන්තත න
අතශර්, ශ) බහශේ අද උදෆන ඳටන්ත භශේ දිසතත පිඹහණන්ත
යචහර්ඹ රිචර්ඩ් ඳ නයණ භළ නතුභහශතන්ත වුණු ශේඹ පිළිඵ
වන්ත කශ තරු භළ න ිභ නරු ෆභ ශදනහටත් ශඵශවරුන්තභ
සතු නන්තත ශනහ. ශ) යශට් ගුරු ශේඹ සථහඳනඹ කයරහ
ගුරුරුන්තට යත්භ ලක් නඹ ි න දරුන්ත ඉදිරිඹට ගිහින්ත
අධයහඳනඹ රඵහ ශදන්තනට, ශ) යශට් රුදුවල්ඳ න ශේඹ සථහඳනඹ
කය ශවො අධයහඳන ඳරිඳහරන ශේඹක් ි න කයන්තනට, යට පුයහ
ඳළ නරුණ ඵයතමු රුලසරුදයහරඹ, ඌ රුලසරුදයහරඹ, යජයට
රුලසරුදයහරඹ, අේනිදිත රුලසරුදයහරඹ හශේ රුලසරුදයහර
ඳධවධ නඹක් ි න කයන්තනට හශේභ උස තහක්ණ යඹතන ව
අධයහඳන රුදයහපීඨ ි න කය ඒ ශේඹ කයන්තනට එතුභහට ලක් නඹ
ළරසුශණ් ශ) යශට් දුප්ඳත් අහිසක ජනතහ ශඳොදුජන එක්ත්
ශඳයමුණු යජඹ ඵරඹට ඳත් කශ නිහඹ ිරඹන කහයණඹ සිහිඳත්
කයන අතශර්, අ නතරු භහින්තද යහජඳක් භළ නතුභහශේ
නහඹකත්ඹ ඹටශත් අපි ඒ තත්ත්ඹ යයක්හ කයන්තනටත්,
ශඳෝණඹ කයන්තනටත් කළඳ ශරහ කටයුතු කයනහ ිරඹන
කහයණඹත් සිහිඳත් කයමින්ත භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ
සතු නයි.

[5.18 p. m.]
ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Thank you, Hon. Deputy Chairman, for giving me an
opportunity to speak today. I wish to take up an issue that
was raised this morning. This morning the Hon. Dayasiri
Jayasekara asked Question No. 4 about Supervisory
Members of Parliament in Sri Lanka and the facilities
provided to them. The Hon. Chief Government Whip
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු යර්. ශඹෝතයහජන්ත භවතහ

answered to that merely saying "අදහශ නළත, අදහශ නළත" and
explained that there is no such position as "Supervisory
Member of Parliament". But, today I was here in this
House listening to the Hon. Mohan Lal Grero who
thanked His Excellency the President for appointing him
as a Supervisory Member of Parliament for the Ministry
of Education. I do not know whether the Minister [Interruption.] No, you cannot mislead this House. This
morning when the Minister gave an answer -

භන්තත්රී ශකශනක් ිරඹරහ -"Monitoring Member of Parliament
ිරඹහ- ශ) ශඳොශතත් තවශතන  නශඵනහ, අශප් ශග්රේරු භන්තත්රීතුභහ.
[ඵහධහ ිරීම)

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ගරු මන්ත්රීලරනයක්

What is your point of Order?

(An Hon. Member)

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்)

Is it relevant to the Budget Discussion?
ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

It is definitely relevant. There is somebody who is
sitting here and saying that he is a Supervisory Member
of Parliament for the Ministry of Education and he talks
with so much of authority whereas the Minister of Water
Supply and Drainage who is the Chief Government Whip
says that there is no such position as "Supervisory
Member of Parliament". Who is misleading the House? Is
it the Minister of Water Supply and Drainage and Chief
Government Whip or is it the person who calls himself a
"Supervisory Member of Parliament"? This question has
to be answered by either of them.
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(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

There is a procedure by which an Hon. Member could
correct any answer given in Parliament. Sir, under the
general debate if he wants to take up this issue, you will
have to give me time to answer him. But, there is no time
because the Hon. Minister has to - [Interruption/] Please
listen to me. I have stood on a point of Order. Listen!
You are a senior Member who understands these
procedures. This is a very important Discussion which is
on the Votes of the Ministry of Education. You should
have raised it tomorrow morning. If there was a grave
violation of Standing Orders. - [Interruption.] Do not
come with irresponsible statements. I did reply. I did
quote from a reply that I had given last year. If the Hon.
Member does not know that, you had better re-read the
Hansard and come tomorrow morning.

ගරු නමොශළන් ළල් නරේරු මශතළ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ඒකට උත්තය ශදන්තන පුළුන්තද?
[ඵහධහ ිරීමභක්

ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

I am not giving way. You find some other time to
reply. - [Interruption.] No, he cannot. Hon. Azwer, it is
not fair.
ගරු නමොශළන් ළල් නරේරු මශතළ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
ශ)කට අධිකහරිඹක් ඳයහ නළවළ. ිරසිභ මුදරක් ශවෝ
ප්ර නඳහදනඹක් රඵහ දී නළවළ. නමුත් ඒ - [ඵහධහ ිරීමභක් උදවු
කයන්තන අශප් දළනුභ ඳහරුච්චි කයරහ -

ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)
ඔඵතුභහශේ දළනුභ ඳහරුච්චි ිරීමභ තළන ශඟට භභ කථහ
කයන්තන). ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතු ශනොභඟ ඹන්තන ිරසිභ
භන්තත්රී ශකශනකුට ශවෝ ිභළ න ශකශනකුට අයි නඹක් නළ න ඵ
ශ) ඳහර්ලිශ)න්තතුශේ භභ ිරඹන්තන අලයයි. ඒ රුධිඹට කටයුතු
ිරීමභ )පර්ණශඹන්ත පිළිතන්තන ඵළරි ශදඹක්. අධීක්ණ

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Yogarajan you may continue.
ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Sir, if there was no such position as "Monitoring
Member of Parliament" - [Interruption.] Now, he claims
to be a Monitoring Member of Parliament for the
Ministry of Education. This is totally misleading the
House. Further, this morning there was a sitting of the
Court of Appeal.
ගරු නමොශළන් ළල් නරේරු මශතළ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

Sir, I rise to a point of Order.
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

There is a point of Order being raised by the Hon.
Mohan Lal Grero. What is the point of Order?
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ගරු නමොශළන් ළල් නරේරු මශතළ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ජනහධිඳ නතුභහ භහ අනුයුක්ත
කශ කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු ිරීමභ පිළිඵ එතුභහ භශේ නභ වන්ත
කයමින්ත ප්රලසන ශකරුහ. ඒකට උත්තය ශදන්තන භට ඉඩ රඵහ
ශදන්තන. තරු දිශන්තස ගුණර්ධන භළ නතුභහශේ ප්රලසනඹ -

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

If there is anything against the Standing Orders, it will
be expunged. Hon. Yogarajan, you carry on.
ගරු නමොශළන් ළල් නරේරු මශතළ

(ரண்தைறகு தரயரன் னரல் கறரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
එතුභහ වන්ත කයන රුධිඹට ශ) රුශලේ-

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Yogarajan, you carry on and get back to the
subject, please. - [Interruption.] දැන් කරුණාකර, වාඩි
මවන්න. - [Interruption.] No, he has 10 minutes; he has
time.
ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)
This morning, there was a case filed in the Court of
Appeal.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

He is talking nonsense! Let him sit down. [Interruption.]

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Hon. R. Yogarajan)

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

Sir, I rise to a point of Order.
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Senasinghe, what is the point of Order?
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(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

A Judge of the Court of Appeal said that he would not
sit on the Bench because it was unethical as he was a
batchmate of the President. He said that it is unethical.
ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Very good.

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, the Hon. Member can make whatever
recommendation he wants in his speech. After that, they
can reply. All he is saying is, නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)
Hon. Yogarajan, you carry on. - [Interruption.]

ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Even if they do not reply that, let it go on record. [Interruption.]

ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Similarly, how can it be ethical for the ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Member, you are talking of something irrelevant
to education, which is being discussed now.
ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

I am coming to that. You allow me to speak.
ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Let him speak. - [Interruption.]
ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

I will use my time. Do not worry.

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

You had better sit down and give the Minister the
opportunity to make his speech.
ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

You allow me to speak. Why are you jumping?
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ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Deputy Chairman)

Talk about education.

Hon. Yogarajan, you have only one more minute.

ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Let me talk.

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

There are hundreds and thousands of plantation
children. You are not talking a word about them.
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)
Hon. Dinesh Gunawardena, please sit down.

ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Please do not disturb. I can talk about what I want.
This is about education. - [Interruption.]
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Sujeewa Senasinghe, Hon. Azwer, please sit
down. He is going to wind up now.
ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)
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(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)
As usual, ඔඹ ශතොල්ශරෝ වළභ දහභ තුක)කරුන්ත ශකොන්ත
කයනහ, අශප් ජනතහ ශකොන්ත කයනහ හශේ භහත් ශකොන්ත
කයන්තන වදන්තන එඳහ. භට පුළුන්ත ඕනෆ ශදඹක් තළන කථහ
කයන්තන.

What I am saying is, it is unethical to sit on the
Bench, the Judge thought. Similarly, the Hon. Mohan Lal
Grero should have thought that it is unethical for him to
be a Monitoring Member in the Ministry of Education
while he is running a private school. The Government
schools and the free education system in this country are
being destroyed; schools are closing down. How can you
expect a man who depends on the breaking down of the
free education system to function in the Ministry of
Education? His life, his profits depend on the failure of
the free education system and a person like that sits as a
Monitoring Member in the Ministry of Education. How
unethical it is! He must think. If he is an ethical person,
he should resign tomorrow from the post of Monitoring
Member of the Ministry of Education.
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Yogarajan, your time is over.

(The Hon. R. Yogarajan)

Unethical practices are taking place. - [Interruption.]
එශවභ ශනොශයි. භට ඕනෆ ශදඹක් තළන කථහ කයන්තන පුළුන්ත.
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Yogarajan, please wind up now. - [Interruption.]
ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Why do you want to restrict me to the plantations? I
can speak about anything I want. Education is a common
subject. - [Interruption.]
ගරු සුජීල නවේනසිංශ මශතළ

(ரண்தைறகு சுஜல ரெணெறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

The Hon. Member has the knowledge and the
background to speak on any subject.
ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Yes, on any subject. Why should I talk only about the
plantations? - [Interruption.]

ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Sir, give me a little more time because the Hon.
Dinesh Gunawardena wants me to talk about the
plantations.
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Yogarajan, would you please wind up?

ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Sir, I will wind up with this one point.
ගරු අරුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்தைறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

Sir, I rise to a point of Order.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

What is the point of Order, Hon. Arundika Fernando?
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ගරු අරුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்தைறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)
තරු නිශඹෝජය බහඳ නතුභනි, ශභඳභණ ළදතත් අධයහඳන
අභහතයහසලශේ ළඹ ශීර්ඹ රුහද කයන කහයක බහ අසථහශේදී
ඒ පිළිඵ චනඹක්ත් කථහ කයන්තශන්ත නළතු, ශඹෝතයහජන්ත
භන්තත්රීතුභහ ශ) යශට් ශිය ප්රජහ )පර්ණශඹන්තභ වෆල්ලුට රක්
කශහ.

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. Hon. Yogarajan, please
wind up now. - [Interruption.] He is going to wind up.

ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

The Ministry of Education is planning to create 1,000
superior schools. - [Interruption.] I want to make just one
point. They have decided to create 1,000 model schools
and 5,000 leader schools. In the plantations, the selection
has not been done properly. There are -

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ

(தறறத் றெரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Thank you very much, Hon. Yogarajan. Next, I call
upon the Hon. Bandula Gunawardena to speak. Before he
starts, the Hon. Deputy Speaker will take the Chair.

අනුරරුල නිනයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ මූළවනනයන් ඉල ක
වුනයන්, නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ මූළවනළරූඪ විය.

அன்தறநகு,
குழுக்கபறன்
தறறத்
றெரபர்
அர்கள்
அக்கறரெணத்றணறன்ர அகனர, தறறச் ெதரரகர் அர்கள்
மனம கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

[අ. බහ. 5.28

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ (අධයළඳන අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற அமச்ெர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)
තරු බහඳ නතුභනි, අද දිනශේදී ශ) යශට් රක් 40කට
යන්තන දරුන්තශේ අධයහඳනඹ ශනුශන්ත වහ ඔවුන්තශේ
අනහතතඹ ශනුශන්ත ළදතත් ඒ හශේභ එතය) අදහශ ශනොන
කරුණු ඉදිරිඳත් ිරීමභට )ඵන්තධ ව යණ්ඩු ඳක්ශේ වහ
ප්ර නඳක්ශේ සිඹලුභ භන්තත්රීරුන්තට භශේ ශතෞයඹත් සතු නඹත්
ප්රථභශඹන්ත පුද කයන්තන කළභළ නයි.

තරු බහඳ නතුභනි, අශප් යශට්
ජහ නක ඳහල් 342ක්
 නශඵනහ. ඒ ජහ නක ඳහල් 342හි දරුශෝ 799,817ක් ඉශතනුභ
රඵනහ. ඳශහත් ඳහල් 3989ක්  නශඵනහ. 31,74,030 ශදශනක්
දරුශෝ ඒ ඳහල්ර අධයහඳනඹ රඵනහ. මුළු ඳහල් ඳධවධ නඹ
9731යි. 39,73,847ක් භනුය ජීරුතර ඉයණභ න්න්තදු ිරීමභ වහ

382

)ඵන්තධිත ජහ නක අධයහඳනඹත් නිදවස අධයහඳනඹත් ශ) යට
තුශ රිඹහත්භක ශනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, ශභහිදී ප්රධහන ලශඹන්ත රුඳක්ශේ ෆභ
කථිකශඹක්භ ඳහශවේ භතු කශ ප්රධහන ප්රලසනඹක් භභ දළක්කහ. ඳසු
ගිඹ දහ ශධවලඳහරනීකයණඹ ව, දශ ජහ නක නිසඳහදනශඹන්ත සිඹඹට
6ක් අධයහඳනඹට ශන්ත ිරීමභ පිළිඵ ප්රලසනඹ ඒ ෆභ
භන්තත්රීයශඹක්භ අනිහර්ඹශඹන්තභ ිරේහ.
රුශලේශඹන්ත අධයහඳන ිභ නයඹහ ලශඹන්ත භහ කළභ නයි, දශ
ජහ නක නිසඳහදනශඹන්ත සිඹඹට 6 ශනොශයි, සිඹඹට 10ක
නළත්න) සිඹඹට 12ක මුදල් ප්රභහණඹක් අධයහඳනඹ ශනුශන්ත
ශ) තරු බහට ශන්ත කය ශදන්තනට පුළුන්ත න). ඒකට අශප්
යණ්ඩු ඳක්ශේ සිඹලුභ භළ න ිභ නරු සිඹලු ශදනහභ කළභ නයි.
මීට ය 22 කට ශඳය රුඳක්ශේ භන්තත්රීයඹකු ලශඹන්ත භවජන එක්ත් ශඳයමුශණ්- සිටි භහ -ඵන්තදුර ගුණර්ධන භවතහ1990 ශදළ)ඵර් 06 න දහ ඳහර්ලිශ)න්තතුශේදී කශ කථහශේ
ශකොටක් වන්ත කයන්තනට කළභ නයි. වළන්තහඩ් හර්තහශේ 753
න න්රුශේ එඹ ශභශේ වන්ත ශනහ:
" ශකොශවොභ වුණත් ශ) කහරඳරිච්ශේදඹ තුශයි ශ) තත්ත්ඹ ි න වී
 නශඵන්තශන්ත. තමුන්තනහන්තශේ පිට ඳභණක් ශ) ශචෝදනහ නඟන්තශන්ත
නළවළ. තමුන්තනහන්තශේරහශේ යණ්ඩු කහරඹ තුශ අධයහඳනික
අසලශේ ර්ධනඹක්  නශඵනහ. ශභොන අසලර ද? 1977න්ත ඳසශේ
සිඹඹට 34 ක් ශියඹන්ත ළඩි වී  නශඵනහ. සිඹඹට 6ක් ඳහල් ළඩි
ශරහ  නශඵනහ. ශියඹන්ත සිඹඹට 34 ක් ළඩි න රුට ඳහල් ද
සිඹඹට 6ිරන්ත ළඩි රු  නශඵනහ. ිභ නරුන්ත ළඩි ශරහ  නශඵනහ,
සිඹඹට 450ිරන්ත. එදහ ිභ නරු ශදන්තනයි හිටිශේ දළන්ත ිභ නරු
11ක් ඉන්තනහ. සිඹඹට 450ිරන්ත ිභ නරු ළඩිශරහ  නශඵනහ.
අධයහඳන අධයක්රු සිඹඹට 112ිරන්ත ළඩි වී  නශඵනහ. නමුත්
ශ)හශේ ප්ර නරහබ ප්රහථමික වහ ධවවී නයික අධයහඳනශේ ඳන්ත න
කහභයරට ගිහිල්රහ නළවළ. ශභඹයි  නශඵන මලික තළටලු.
යර්ථිකශේ ශකොන්තරීට් සර්ධනඹක්  නශඵන්තනහ ශේ -ඉදිිරීම)
කටයුතුර සර්ධනඹක්  නශඵන්තනහ ශේ - අධයහඳනශේ භතුපිට
ශඳශනන ශලෝබන සර්ධනඹක් තභයි ඳසු ගිඹ දලකඹ තුශ ි න වී
 නශඵන්තශන්ත. එභ නිහ ශ) යර්ථිකශේ නිදවස අධයහඳනශේ
කඩහශතන ළටීභක ඉදිරි දලකශේ ශ) රුධිඹට අඳට දිරන්තනට
පුළුන්ත. 1990 ළප්තළ)ඵර් 26 න දහ ශරෝක ඵළසකු හර්තහශේඅලුත්භ හර්තහශේ -102 ශනි පිටුශේ වන්ත න රුධිඹට, 1958 -62
දශ ශධවශීඹ නිසඳහදිතශඹන්ත සිඹඹට 4.4යි අධයහඳන රුඹදභ. 1963-67
දශ ශධවශීඹ නිසඳහදිතශඹන්ත සිඹඹට 4.4යි. 1968-72 දශ ශධවශීඹ
නිසඳහදිතශඹන්ත සිඹඹට 4.1යි. 1978-82 දශ ශධවශීඹ නිසඳහදිතශඹන්ත
සිඹඹට 2.6යි. 1983-1987 දශ ශධවශීඹ නිසඳහදිතශඹන්ත සිඹඹට 2.4යි."

ඒ, භහ කශ කථහ.
ශ) යශට් දරුන්තට ළඵරුන්තභ යදයඹ කශ, භවශඳොශ ශියත්
අයමුදර නිර්භහණඹ කශ, බුධවධිභත්භ අධයහඳන අභහතයයඹකු ව
රලිත් ිතුරත්මුදලි ිභ නතුභහ 1990 ශදළ)ඵර් 6 න දහ
වළන්තහඩ් හර්තහශේ න්රු අසක 855 හි ශභශේ වන්ත කයනහ.
එතුභහ ජහ නඹට අහිමි වීශ) කනතහටු හිශත් දයහ ශතන භහ ශ)
ටික වන්ත කයනහ:
" ගරු ලි ක ඇුර කමුදලි මශතළ
(தகப னரத் அத்துனத் தொர)
(The Hon. Lalith Athulath Mudali)
ශවොයි. භභ ිරඹන්තන) සඛ්යහශල්ඛ්න.
1960 දී 4.26යි. 1963 දී 4.41යි. 1965 දී 4.54යි. 1968 දී 3.74යි. 1971
දී 4.27යි. 1974 දී 2.64යි. 1977 දී 2.62යි. 1980 දී 2.75යි. 1983 දී
2.43යි. 1986 දී 2.86 යි. 1988 දී 2.58යි.1989 දී 2.96යි. 1991 දී
2.99යි. දළන්ත ඹහන්තත) තුන ශඟට ිරුල්රහ  නශඵනහ. ඒක නිහ අඳට
ශඳශනනහ ශනොශඹක් යණ්ඩු ඹටශත් ඒක ළඩි ශරහ  නශඵනහ.

383

ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු ඵන්තදුර ගුණර්ධන භවතහ භවතහ
අඩුශරත්  නශඵනහ. ඒක නිහ ශ) යණ්ඩු ශ)ක කශහ ිරඹහ නික)
ප්රශඹොජනඹක් නළ න කතහර අපි දළන්ත ශඹශදන්තනට ඕනෆ නළවළ. අපි
ඔක්ශකොභ එකතු ශරහ ශ)ක ත ටිකක් ළඩි කය තන්තනට උත්හව
තනිමු."

මීට අවුරුදු 22කට ශඳය රලිත්ිතුශත්මුදලි භළ නතුභහ
අධයහඳන අභහතයතුභහ ලශඹන්ත, ි න ශච්ච ළඵෆ තත්ත්ඹ
ශඳන්තහ දුන්ත ශකොටත්, භශේ කථහශේ ශකොටත් වළන්තහඩ්
හර්තහට ිතුශත් කයන ශර ඉතහ ඕනෆකමින්ත ඉල්රහ සිටිනහ.
ජහතයන්තතය වුභනහ භත ඳටනු රළබ ටන්ත ඳහඨ භත
ඳදන), වලුන්ත ශර ඒ භත කටයුතු ිරීමභ ප්රහශඹෝගික
ඹථහර්ථඹක් ශනොන ඵ අධයහඳන ිභ න ලශඹන්ත සිටි
රලිත්ිතුරත්මුදලි ිභ නතුභහ අවුරුදු 22කට ශඳය ශඵොශවොභ
ඳළවළදිලි ප්රකහල කශහ.
තරු බහඳ නතුභනි, ඒ කහරශේ යණ්ඩුශේ යදහඹභ ශර
 නබුණහ, 1980 දී දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශේ ප්ර නලතඹක් ශර
සිඹඹට 23.5ක්. 1990 දී දශ ශධවශිඹ නිසඳහදනශේ ප්ර නලතඹක්
ශර යදහඹභ සිඹඹට 23.2යි.
ට ඳසශේ ජනතහ භත ඵදු
ඳළටවීභ රුලහර ශර අඩු කයන්තනට ඹෆභ නිහ යජශේ යදහඹභ
අඩු ශරහ  නශඵනහ, 2000 දී 17.2ට.
අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ ඵරඹට ඳත් ව කහරශේ, 2005 දී
යජශේ යදහඹභ 14.9ට තත් අඩු ශරහ  නශඵනහ. 2011 දී යජශේ
යදහඹභ 14.5යි. එදහ දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශේ ප්ර නලතඹක් ශර
සිඹඹට 23.5ක් යජඹට යදහඹභ රළශඵන ශකොට, අධයහඳනඹ වහ
ශන්ත කශ මුදර සිඹඹට 3ට අඩුයි ිරඹන එක ශ) උත්තීමතය
බහශේදී රලිත් ිතුරත්මුදලි ළනි ළඵෆ රුධවශතකු රුසින්ත
ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි පිළි අයශතන, ඒ රුසතය වළන්තහඩ්තත කයරහ
 නශඵනහ.
අද න රුට යජශේ යදහඹභ 14.3යි. එයින්ත යහජය
ශේකඹන්තශේ ළටුප් වහ ශේතන වහ ඹන මුදල් ප්රභහණඹ වහ
රුරහභ ළටුප් වහ ඹන රුඹදභ රසකහ යණ්ඩුශේ මුළු යදහඹමින්ත
බහතඹකට ළඩියි. ළටුප් වහ ශේතන ශතන්තන දශ ශධවශීඹ
නිසඳහදනශේ ප්ර නලතඹක් ශර 4.9ක් ඹනහ. යහජය ණඹ වහ
ශඳොලී ශතන්තන දශ ශධවශීඹ නිසඳහදනශඹන්ත සිඹඹට 1.1ක් ඹනහ.
ශධවශීඹ වහ රුශධවශීඹ ණඹ ශඳොලිඹ වහ සිඹඹට 4.4ක් ඹනහ.
අනිකුත් වනහධහය ව ශනත් ඳළරු) වහ සිඹඹට 3.3ක්
ඹනහ. ශ) රුඹද) වතය වහ ඳභණක් යජශේ යදහඹමින්ත 13.7ක්
ඹනහ. නමුත් අශප් මුළු යදහඹභ 14.3යි. ඒ නිහ ශ) දශ ශධවශීඹ
නිසඳහදනඹ, එහි සඛ්යහ, එඹ තණනඹ කයන යකහය පිළිඵ ිරසිභ
අශඵෝධඹක් නළ න, සිඹඹට 6 ළනි ඉරක්කභක් භත ඳභණක්
ඹළපීශභන්ත යටක අඹ ළඹ කශභනහකයණඹ කයන්තන ඵළවළ. ඒ නිහ
මුදල් වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතය අ නතරු ජනහධිඳ න භහින්තද
යහජඳක් භළ නතුභහශේ වත්ළනි ඳදරු ප්රහප් නශේ -ජනහධිඳ න ර්ණ
ඳදරු ප්රහප් නශේ- 2012 සිට 2016 ශත්භහ ශර න) කය
 නශඵන්තශන්ත, "ඳශමු අධයහඳනඹ" ඹන්තනයි. “Education First” ඒ
ශත්භහ ඹටශත් එතුභහ වන්ත කය  නශඵනහ ශවොභ ශදඹ රඵහ
දිඹ යුත්ශත් දරුන්තටඹ ිරඹරහ. ශ) සකල්ඳඹ භත අඳ හර්ෂික
අධයහඳනඹට ශන්ත කයන මුදල් ප්රභහණඹ දිගින්ත දිතටභ ළඩි කයරහ
 නශඵනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, 2005 දී එතුභහ ඵරඹට ඳත් ශන ශකොට,
මුදල් අභහතය ධුයඹ තන්තන ශකොට අශප් අධයහඳන අභහතයහසලඹට
ඳභණක් ළඹ කශ මුදර රුපිඹල් බිලිඹන 47.7යි. 2011දී ඒ
ශනුශන්ත ළඹ කශ මුදර බිලිඹන 90.2යි. 2012දී -ගිඹ අවුරුධවශධව
- වැෙ කළ මුදධ බිලිෙන 98.5ි. ධබන අවුරුධවශධව ළඹ කයන්තන
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අශප්ක්ෂිත මුදර බිලිඹන 104.7යි. අධයහඳනඹට අඹ ළශඹන්ත
ශන්ත කයපු මුදල් පිළිඵ රුසතය අඹ ළඹ ිසශ)න්තතුශේ ශදළනි
ශළුශ) 186ළනි පිටුශේ දක්හ  නශඵනහ. 2005දී අධයහඳනඹට
ශන්ත කශශේ රුපිඹල් බිලිඹන 47යි. 2013 දී බිලිඹන 104.7ක්
ශන්ත කයරහ, ප්රහථමික ඳහල් 5,000ක් ව ධවරුන්යික ඳහල්
1,000ක් ප්ර නනිර්භහණඹ ිරීමශ) ජහ නක යහඳෘ නඹ ඉතහභ ඳළවළදිලි
ළරළසභකට අනු රිඹහත්භක කයරහ  නශඵනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, ශභඹට අ නශර්ක, ශ) අඹ ළඹ
ශල්ඛ්නර වන්ත ශනොශන, අශප් අභහතයහසලශේ ළඹ ශීර්ඹ
ඹටශත් වන්ත ශනොශන ශඵොශවෝ රුඹද)  නශඵනහ. ශ) යශට්
දරුන්තට ෆභ අභහතයහසලඹක් රුසින්තභ ඹ) ිරසි යශඹෝජනඹක්
කශ යුතුඹ ිරඹන මරධර්භඹ ඹටශත් වළභ දහභ ට අ නශර්ක මුදල්
ප්රභහණඹක් ශන්ත කය  නශඵනහ. භභ උදහවයණඹක් ිරඹන්තන).
ඳසු ගිඹ ර්ශේදී යර්ථික සර්ධන අභහතයහසලඹ රුතයක් ඳහල්
ඳධවධ නඹ තුශ ළසිිරළි කළසිිරළි තළනීභ වහ ඳභණක් රුපිඹල්
බිලිඹන 2ක් ඳභණ ළඹ කය  නශඵනහ ශනහ. ඒ ශල්ඛ්නඹ භභ
වභළගත* කයන්තන කළභළ නයි.
ඳහල් 8,869කට ළසිිරළි කළසිිරළි වහ නීඳහයක්ක
ඳවසුක) රඵහ දීභට යර්ථික සර්ධන අභහතයහසලඹ රුසින්ත
රුපිඹල් බිලිඹන 2කට ඩහ ළඩි මුදරක් ළඹ කය  නශඵනහ. ඒ
මුදල් ප්රභහණ ශ) ළඹ ශීර්ර වන්ත න්තශන්ත නළවළ. ඳහල්ර
නීඳහයක්ක ඳවසුක) ළඳයීභ වහ ළඩිභ මුදර ශන්ත කයපු
ර්ඹ ශර එඹ රසකහ ඉ නවහශේ අලුත් ටවනක්  නඹරහ
 නශඵනහඹ ිරඹන එක භභ භතක් කයන්තන කළභළ නයි. ඳහල්
8,869ක ළසිිරළි කළසිිරළි ඳවසුක) වහ ශන්ත කශ ප්ර නඳහදනඹ
රුපිඹල් මිලිඹන 2,357.75යි. ඒ ිරඹන්තශන්ත බිලිඹන 2.3ක්.
ශ) ිරසිභ ිසතශ)න්තතුකට ිතුශත් ශන්තශන්ත නළ න රුඹද)
 නශඵනහ. අපි ශඵොශවොභ අභහරුශන්ත ගිහිල්රහ රුරුධ යටර රුරුධ
යඹතන, පුධවතරශඹෝ මුණ තළහිරහ කථහ කයනහ. ශකොරිඹහශේදී
භට මුණ තළසුණු එක දහනඳ නශඹක් ඳභණක් ශ) යශට්
ශෞන්තදර්ඹහත්භක අධයහඳනශේ ශඹශදන දරුන්තශේ ප්රශඹෝජනඹ
වහ රුපිඹල් රක් 4ක් ටිනහ පිඹහශනෝ 3,000ක් ව එකක්
රුපිඹල් 30,000ක් ඵළගින්ත ව green boards 30,000ක් නළේලින්ත
ශතනළල්රහ රසකහශේ ඳහල් ඳධවධ නඹට ශඵදුහ. ඵදු ශනොභළ න
එහි ටිනහකභ ඳභණක් රුපිඹල් දරක් 900ක් ශනහ. ඒ
ිරඹන්තශන්ත රුපිඹල් බිලිඹන එකකට යන්තනයි. ඒ රුපිඹල්
බිලිඹන එක අධයහඳන රුඹදභක් ශර ශකොශවේත් වන්ත ශරහ
නළවළ. එටිශරහට් භහතභත් භඟ අපි "ශු ඳහඨලහරහ" ිරඹරහ
යහඳෘ නඹක් ඳටන්ත තත්තහ.
ජහ නක ඳහල් වළභ එකකටභ රුපිඹල් රක්ඹකට ඩහ
ටිනහකමින්ත යුත් laptop එකක්, ජහ නක අධයහඳන යඹතනශේ
content development වහ -ඳහඨභහරහ කස ිරීමභට- දයන මුළු
රුඹද), ට ඳසශේ ඒ ඳහල් ඳධවධ නඹට අන්තතර්ජහර ඳවසුක)
ශනොමිශල් රඵහ ශදන්තන, ඳහල් ශේරහ තුශ අන්තතර්ජහරඹ ඳහරුච්චි
ිරීමශ) සිඹලුභ රුඹද) යදිඹ එටිශරහට් භහතභ රුසින්ත දයනහ. ඒ
ිරසි ශදඹක් ශ) අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශේ වන්ත ශන්තශන්ත නළවළ.
ඩඹශරොේ භහතභත් එක්ක අපි අශඵෝධතහ ගිරුසුභක් ි න කය
තත්තහ. ඒ අඹතනරට භහජ ත කීභක්  නශඵනහ අධයහඳනඹ
වහ රුඹද) කයන්තන. එශේ කයන එක අපි අතඹ කයන්තන ඕනෆ.
ශකොරිඹහශේ ළ)සුන්තේ, එල්ජී ශේ භහත) දළළන්තත මුදරක්
අධයහඳනඹට ශඹොදනහ. ඒ අඹ දුයසථ අධයහඳනඹ -distance
learning- වහ ව ජහ නක අධයහඳන යඹතනශේ ළඩටවන්ත
කස ිරීමශ) රුඹද) දයනහ. රූඳහහිනී ඹන්තර ශදනහ, antenna

———————————* ලියවිල් ඉදිරිඳ ක නනොකරන දී.
ஆம் ெர்ப்தறக்கப்தடறல்மன.
Document not tendered.
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ශදනහ, ඳහල් 2,000ක "නළණ" ළඩ පිළිශශ යය)බ කයරහ
 නශඵනහ. ඒ රුඹදභ ශ)කට ිතුශත් ශරහ නළවළ, ජනහධිඳ නතුභහ
ඉදිරිඳත් කයපු සඛ්යහ ශල්ඛ්නර ිතුශත් ශරහත් නළවළ. ඒක
නිහ ිත්ත ශර දළක්වුශොත්, ඒ ිරඹන්තශන්ත ශධවශීඹ වහ
ජහතයන්තතය රුරුධ යඹතන, සරුධහන, දරුන්තට හිතත් සිඹලු
ශදනහ ශදන මුදල් ප්රභහණඹ එකතු කශශොත් -ශ) තණන්තර
ිතුශත් ශනොන මුදල් ප්රභහණඹ එකතු කශශොත්- ශ) සඛ්යහ මීට
ඩහ ළඩියි. ඒ නිහ මිථයහක තභයි අපි තභන්ත කයරහ  නශඵන්තශන්ත
ිරඹන එක භහ වන්ත කයන්තනට ඕනෆ.
ඳහල් දවශේ ළඩ පිළිශශ ඹටශත් අශප් ඵරහශඳොශයොත්තු
 නබුශණ්, - ශ) ිරඹපු අර්බුද පිළිඵ අපි දීර්න කහරඹක් ශ)
ඳහර්ලිශ)න්තතුශේදී හකච්ඡහ කශහ. ප්රධහන කහයණඹ තභයි ශ) යශට්
දරුන්තට අධයහඳනශේ භහන අසථහ ශනො නබීභ. භභ තරු
රක්සභන්ත ඹහඳහ අශුර්ධන නිශඹෝජය ිභ නතුභහ භඟ ශඵසතමු
ඳහරට ගිඹහ. ඒ ඳහරට අවුරුදු 102ක් ශනහ. ඒ අවුරුදු 102
තුශදීභ රුදයහ අසලශඹන්තත්, හණිජ අසලශඹන්තත් එකභ
දරුශක්ත් රුලසරුදයහරඹකට ගිහිල්රහ නළවළ. නිශඹෝජය අභහතය
තරු රලිත් දිහනහඹක භළ නතුභහශේ භයි, පිඹහයි ශදශදනහභ
උතන්තරහ  නශඵන්තශන්ත දිප්පිටිශතොඩ ඳහශල්. එභ ඳහරඅවුරුදු
126ක් ඳළයණියි. භහින්තශදෝදඹ තහක්ණික රුදයහතහයඹ රුෘත කයන
ශතක් යඹුක්කන භළ නයණ ශකොට්ඨහශේ එකභ දරුශක්ත්
රුලසරුදයහරඹකට ගිහිල්රහ නළවළ.
රුදුලිඵර වහ ඵරලක් න නිශඹෝජය ිභ නතුභහ භඟ අපි
නිරු නතර යනඹට ගිඹහ. ඵයතමු ඳශහශත් ශදභශ භහධයශඹන්ත
අධයහඳනඹ රඵන දරුශෝ රුලහර සඛ්යහක් ඉන්තනහ. අ.ශඳො..
(උ.ශඳශ) තණිතඹ වහ රුදයහ අසලශඹන්ත ශදභශ බහහශන්ත
අධයහඳනඹ රඵන්තන යත්නපුය දිසත්රික්කශේභ එකභ ඳහරක්ත්
භහින්තශදෝදඹ ඳහර යය)බ කයන ශතක්  නබුශණ් නළවළ.
අපි දන්තනහ, ඒ කහරශේ ත)රට )ඳත් ශඵදුශණ් නළ න
නිහ, ශකොශමට ිරරි තභට කළිරරි ිරඹන සකල්ඳඹ ඹටශත්
කටයුතු කශ නිහ ශ) යශට් දරුන්තශතන්ත රුදයහ වහ තණිත
අසලශඹන්ත අ.ශඳො..(උ.ශඳශ) අධයහඳනඹ රඵන්තශන්ත සිඹඹට 22යි
ිරඹරහ. වදයරුන්ත, ඉසජිශන්තරුරුන්ත, තහක්ණ ශිල්පීන්ත,
තණිතයඹන්ත, ඳර්ශේකඹන්ත, න නිඳළයු)කරුන්ත ශොඹන්තන
සිඹඹට 22යි සුදුසුක) රඵන්තශන්ත. ශ) ශරෝකශේ යක්හ අසථහ ජීශනෝඳහඹ භහර්ත-  නශඵන්තශන්ත හණිජ අසලශේ, ශශශ අසලශේ,
ශේහ අසලශේයි. ඵළසකු, යක්ණඹ, ප්රහවනඹ, තඵඩහකයණඹ,
න්තනිශේදනඹ, සචහයක ඹන අසලර දවස තණන්ත, රක් තණන්ත
ඳඩි රළශඵන යක්හ  නශඵනහ. ඒ වහ අධයහඳනඹ රඵන්තශන්ත
සිඹඹට 25යි. සිඹඹට 53ක් දරුශෝ උස අධයහඳනඹ රඵන්තශන්ත
කරහ අසලශඹන්ත. කරහ අසලශේ උඳහධිධහරින්ත බිහි ශන්තශන්ත. සිඹඹට
53ක් කරහ අසලශඹන්ත අධයහඳනඹ රඵන ශකොට ශ) යර්ථිකශේ
 නශඵන යක්හරට අලය මිනිසසු බිහි ශන්තශන්ත නළවළ. ඉන්තන
මිනිසසුන්තට ශදන්තන යක්හ නළවළ. ඉන්තන උතත්තු යක්හ ඉල්රරහ
පිකටින්ත කයනහ, ශඳශඳහළි ඹනහ. ටික දිරන්ත යක්හ
ශනොභළ න ශන ශකොට ඒ අඹ තභන්ත වළද ළද ශදභේපිඹන්තට වය
කයනහ. ට ඳසශේ භසත භහජ ක්රභඹට වය කයනහ.
තවන්තන, භයන්තන, කඩන්තන, කුඩු කයන්තන ඕනෆ ිරඹරහ හිශතනහ.
ශ) අධයහඳන ක්රභශේ ළරැධවද නිහ අශප් යශට් දලක ශදකක
ඉ නවහඹක් ශල්ලින්ත ලිඹරහ  නශඵනහ.
අපි ඹකඩ තළශටන අහිමිරි ලුදඹ අවරහ  නශඵනහ. අපි
උණ්ඩශේ අමිහිරි සු රුරහ  නශඵනහ. අපි ශ) සසකෘ නක
අඳතභනඹ දළකරහ  නශඵනහ. දහචහයහත්භක පිරිහීභ දළකරහ
 නශඵනහ. භනුසකශ) දරුණු නහඹ ඹහභ තුශ මිනිසසු භයරහ ඒ
මිනී දනිසශන්ත ඳවශට දහරහ ශතනිහිල්රහ ශරන්තන ිරඹන
ශේදහචකඹ වහ භහනයි අධයහඳනඹ )ඵන්තධශඹන්ත ි න වුණු
ඵයඳතශ ප්රලසනඹ ිරඹරහ අශඵෝධ කය තත් ඉ නවහශේ ප්රථභ
යණ්ඩු භහින්තද යහජඳක් යණ්ඩු ිරඹන එක අපි භතක් කය
තනිමු.
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එදහ සී.ඩුලිේ.ඩුලිේ. කන්තනන්තතය භළ නතුභහ ශ) ඳහල්
ඳධවධ නඹ තුශ නිදවස අධයහඳනඹ වහ සිඹලු )ඳත්ලින්ත
)පර්ණ භධය භවහ රුදයහර 54ක් වළදුහ. ඒ ිරඹන්තශන්ත රීඩහ
පිට්ටනි, රීඩහ ඳවසුක), ශෞන්තදර්ඹ ඳවසුක), භළටි ළඩ, ඩු
ළඩ, ශරෝව ළඩ, ශභෝටර් යථ, ඹහන්තත්රික රුදයහ, ඉශරක්ශට්රොනික්
ළඩ ඹන ශ) සිඹල්ර හිත රුදයහ, හණිජ, කරහ ිරඹන අසල ි න
කය රුදයහතහය හිත භධය භවහ රුදයහර 54ක් වළදුහ. අනුයහධපුය
භධය භවහ රුදයහරඹ, ශතෝරසතමු භධය භවහ රුදයහරඹ, වීයකළටිඹ
භධය භවහ රුදයහරඹ, රුන්තළල්ර යහජසිසව භධය භවහ රුදයහරඹ,
වසළල්ර යහජසිසව භධය භවහ රුදයහරඹ ළනි භධය භවහ රුදයහර
54ක්, සී.ඩුලිේ.ඩුලිේ. කන්තනන්තතය භළ නතුභහ නිදවස
අධයහඳනඹ වහ වළදුහ. ශභොකක්ද ප්රධහන රක්ණඹ? ජහ න,
යත), ර්ණ, කුර, ලිසත ශේදලින්ත ශතොය සිඹලුභ )ඳත් හිත
මිර ඳහල්  නබුණහ. ඒ ඳහල් ිතුශශේ ශන්තහසිකහතහය ඳවසුක)
 නබුණහ. ශ) ඳහල් ඳධවධ නඹ තුළින්ත -භධය භවහ රුදයහර 54න්තතභයි අද දශේ ශ) යශට් රුරුධ ක්ශේරර ඉන්තන නිදවස
අධයහඳනශේ දරුන්ත බිහි කශශේ. කන්තනන්තතය භළ නතුභහ ි න කශ
ශ) භධය භවහ රුදයහර 54හි 1 සිට 5 දක්හ එකභ ප්රහථමික
ඳන්ත නඹක්ත්  නබුශණ් නළවළ. ශ) භධය භවහ රුදයහර 54භ
ධවරුන්යික ඳහල්. එශවභ න) අද ශභොකක්ද කයන්තශන්ත?
"භහින්තද චින්තතන ඉදිරි දළක්භ" ප්ර නඳත් න ප්රකහලනශඹන්ත
කයන්තශන්ත
ශභොකක්ද?
සී.ඩුලිේ.ඩුලිේ.
කන්තනන්තතය
භළ නතුභහශේ භධය භවහ රුදයහර 54 ශනුට "භහින්තශදෝදඹ"
ඳහල් දවක් ප්ර නනිර්භහණඹ ිරීමශ) කටයුත්ත තභයි අද ශ)
අධයහඳනශේ කයන දළළන්තත වළයවුභ ිරඹන එක භභ
තමුන්තනහන්තශේරහට භතක් කයන්තන කළභළ න ශනහ. එදහ භධය
භවහ රුදයහර 54කට ඳභණක් සීභහ වුණු එක අද අපි ෆභ ප්රහශධවශීඹ
ශල්ක) ශකොට්ඨහඹකභ -ශකොශම, භවනුය, කුරුණෆතර,
තහල්ර, භහතය, ඹහඳනඹ ඹන නතයර  නශඵන සුපිරි ඹළයි )භත
ඳහල් 54 ශනුට ශ) යශට් ෆභ ප්රහශධවශිඹ ශල්ක)
ශකොට්ඨහඹකභ- ඳහල් තුන ඵළගින්ත ඳහල් දවක් ප්ර නනිර්භහණඹ
ිරීමශ) කටයුත්ත 2012 සිට 2016ට නිභ ිරීමභ වහ අලය
)පර්ණ මුදල් ප්ර නඳහදන අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ ශ) අඹ ළශඹන්ත
ර්ශඹන්ත, ර්ඹට
රඵහ ශදනහඹ ිරඹන එකත් භභ
තමුන්තනහන්තශේරහට භතක් කය සිටිනහ. ඒ ඳහල් ඳධවධ නඹ තුශ
අපි ප්රධහන අසල ඳවකට රුශලේ අධහනඹ ශඹොමු කයනහ.
එයින්ත ඳශමුළන්තන තභයි, ශතොයතුරු තහක්ණඹ. අශප් යශට්
ශතොයතුරු තහක්ණශේ හක්යතහ  නශඵන්තශන්ත සිඹඹට 35යි.
ඒක අපි 2016 දී සිඹඹට 75 දක්හ ළඩි කයනහ. රුදයහ වහ තණිත
අසලශේ හක්යතහ සිඹඹට 40 දක්හ ළඩි කයරහ, හණිජ
අසලශේ හක්යතහ සිඹඹට 35 දක්හ ළඩි කයරහ, කරහ අසලශේ
හක්යතහ සිඹඹට 25ට ශතනළල්රහ, ශ) තුශ යුවහත්භක,
ප්රභහණහත්භක වහ ගුණහත්භක ශනක් ි න කයන්තන ප්රධහන අසල
ඳවකට ළඩි ඵයක් තඵහ  නශඵනහ. ශතොයතුරු තහක්ණඹ, ඉසග්රීසි
බහහ ව රුශධවල බහහ, රුදයහ ව තණිතඹ, ශෞන්තදර්ඹ, රීඩහ
ිරඹන අසල ඳව නඟහ සිටුරහ නළණ, ගුණ, ඵර, සු පිරි ශ)
යටට ඳභණක් ශනොශයි රුලසඹටභ )ඳතක් න දරුශකු
ප්ර නනිර්භහණඹ ිරීමභ තභයි ශ) ළඩ පිළිශශශේ මලික අයමුණ.
ශඟට භභ ශ) කහයණඹ තළනත් ිරඹන්තන කළභ නයි. ශ) තරු
බහශේදී, තරු භන්තත්රීතුභන්තරහ සිඹලු රුශේචනඹන්ත කශශේ නිදවස
අධයහඳනශේ ශ) ඉතුරු ශරහ  නශඵන ශකොට තළනයි. ිත්තභ
ිත්ත තළඹුරු කථහ ශ) යශට් සිඹලුභ ජහ නශේ දරුන්තට එක වහ
භහන යප්රහද හිමි ශනහද ිරඹන එකයි. යප්රහද රත් ි න
වළිර අඹශේ දරුන්තට එක රුධිඹකුත්, නළ න ඵළරි වහ භධයභ
ඳන්ත නශේ දරුන්තට ත රුධිඹකුත් ිරඹන ශදකක් රිඹහත්භක
වුණත්, ි න වළිර අඹට පුළුන්ත අධයහඳනඹ තළන ශ) තරු
බහශේදී ිරසිඳු රුශේචනඹක් එල්ර ශනොවීභ තළන භභ පුදුභ
ශනහ.
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[තරු ඵන්තදුර ගුණර්ධන භවතහ භවතහ

සිරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළ නනිඹ යජඹට ඳහල් ඳයහ
තන්තනහ අසථහශේදී ඳයහ ශනොතත් රුරුධ යතමික සරුධහනරට
අඹත් ඳහල් ඳධවධ නඹක් යශට්  නශඵනහ. තමුන්තනහන්තශේරහ
කවුරුත් ඒ තළන දන්තනහ. St. Thomas’ College, St. Bridget’s
Convent, Ladies’ College, Holy Family Convent, De
Mazenod College, St. Joseph’s Collegeළනි ඳහල් ඳධවධ නඹක්
යශට්  නශඵනහ. යජශේ යධහය රඵන උඳකෘත ඳහල් ිරඹරහ
ඳහල් ර්තඹක්  නශඵනහ. ශඳෞධවතලික ඳහල්, ජහතයන්තතය
ඳහල්  නශඵනහ. දළන්ත ශ) ඳහල්රත් ඉන්තශන්ත ජහ නශේ දරුශෝ.
අශප් යජශේ ඳහල්රත් ඉන්තශන්ත ජහ නශේ දරුශෝ. ශ)
ඳහල්රට ඹන දරුන්තශේ සඛ්යහ රක් 4කට ඩහ ළඩියි. ඒ
දරුන්තට පුළුන්තකභ  නශඵනහ, ඳශමු ශරේණිශේ ඉරහ ඉසග්රීසි
භහධයශඹන්ත අධයහඳනඹ රඵන්තන.
නමුත් අපි ජහ නක අධයහඳන ප්ර නඳත් නඹ ඹටශත් UNESCO වහ
අශනක් සිඹලභ ජහතයන්තතය යඹතනර පිළිතළනීභ තභයි භේ
බහහශන්ත අධයහඳනඹ රඵන්තනට ඕනෆඹ ිරඹන එක. ශදභශ
බහහශන්ත ශවෝ සිසවර බහහශන්ත ප්රහථමික අධයහඳනඹ රඵන්තන
ඕනෆ; තුශන්ත ඉරහ ඉසග්රීසි බහහ ඉශතන තන්තන ඕනෆඹ ිරඹන
එක. ඒ නළ න ඵළරි අඹට; අඳට. අශනක් අඹට, ඳශමු ශරේණිශේ
ඉරහ දරුන්තට ඉසග්රීසි බහහශන්ත උතන්තනහ. අ)භහ, සිසවර
ශන්තන පුළුන්ත; මුසලි) ශන්තන පුළුන්ත; ශදභශ ශන්තන පුළුන්ත.
එතශකොට ඒ ි න වළිර අඹශේ දරුහට එක රුධිඹකටයි, නළ න ඵළරි
අඹශේ දරුහට ත රුධිඹකටයි රකන එක තළන ශ) තරු
බහශේ ජනතහ නිශඹෝජනඹ කයන ිරසිභ ජනතහ
නිශඹෝජිතශඹක් කථහ කශශේ නළවළ.
නළ න ඵළරි ඳවුල්ර අ)භහ තහත්තහ ිතුළු සිඹලු ශදනහ එකතු
ශරහ තභ දරුන්ත ඳශවේ ශියත්ඹට හඩි කයනහ. ි න වළිර
අඹශේ දරුන්තට ශදන ඳශමුළනි අහදඹ, ිරසිභ දරුශකු ඳශවේ
ශියත්ඹට ශඳනී ශනොසිටිඹ යුතුයි, අ නශර්ක ඵයක් ඒ දරුන්තශේ
ශභොශඹට ශදන්තන ශවො නළවළ, ඒ දරුන්තට භල් ශභන්ත නිදවශේ
ළශඩන්තන අරින්තන ඕනෆ ිරඹන එකයි. ි න වළිර න) එශවභයි.
නළ න ඵළරි න), ඳශවේ ශියත්ඹට හඩි කයන්තනභ ඕනෆ. ඒ
අභහනතහ තළන රුරුධවධ ඳහර්ලසඹ ශර ඔඵතුභන්තරහ කවුරුත්
ප්රලසන කශශේ නළවළ. 10 ව 11 ශරේණි ශදශක්දී රක් තණන්ත
දරුන්ත අඳ ශදන ශඳොදු රුඹ නිර්ශධවලශේ රුඹ 9ක් කයන්තන ඕනෆ.
London O/L, London A/L, Cambridge Examinations කයන
දරුශෝ 10 ව 11 ඳන්ත න ශදශක්දී physics, chemistry, botany,
zoology, economics, accounting ිරඹන රුඹඹන්ත ටික තභයි
කයන්තශන්ත. යහඹන රුදයහ, ශබෞ නක රුදයහ, ජී රුදයහ,
තණකහධිකයණඹ, යර්ථික රුදයහ, යහඳහය සඛ්යහනඹ ිරඹන
රුඹඹන්ත ටික කයනහ 10 ව 11 ඳන්ත න ශදශක්දි.
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ි න වළිර අඹශේ ශභයි London O/L, London A/L, Cambridge
Examinationsරට ශඳනී ඉන්තනහ. අපි අශප් රුබහත ඒ
රුබහතරට equal කයනහ. ශදකභ භහනයි. London O/L
භහනයි අශප් අ.ශඳො.. (හභහනය ශඳශ)ට. London A/L
භහනයි අශප් අ.ශඳො.. (උස ශඳශ)ට. සිඹලු යක්හරදී අපි ඒ
ශදකභ භහන කයනහ.
තරු බහඳ නතුභනි, අදයතන රසකහශේ ි න වළිර අඹශේ
ශභඹහට උතන්තන්තශන්ත හභහනය ශඳශ දක්හ රුතයයි. ශභොකක්ද
ශවේතු? ඉරිදහට “The Sunday Times”, “Sunday Observer”
ළනි ඕනෆභ පුත් ඳතක් අයශතන ඵරන්තන. හභහනය ශඳශ
ප්ර නපරලින්ත ඳසශේ ඒ දරුහට ඕනෆභ රුලසරුදයහරඹකට,
රුලසරුදයහර රුදයහතනඹකට ඩිප්ශරෝභහක් වහ ඹන්තන පුළුන්ත.
ඩිප්ශරෝභහ වහ ඹන ශකොට අදහශ තහනහඳ න කහර්ඹහරඹට
අලය න්තශන්ත ල්ලි තළන්තඳත් කශ ඵට ව නකඹ ඳභණයි.
එතශකොට ඕසශේලිඹහටද, ිශභරිකහටද, භළශල්සිඹහටද,
සිසතප්පරුටද ිරඹරහ නළවළ ඕනෆභ යටකට ඹන්තන තහනහඳ න
කහර්ඹහරඹ visa එක උඩ ඳළනරහ තභයි තවන්තශන්ත. හභහනය
මිනිසුන්ත ශඵෝට්ටුර එල්ලිරහ ඕසශේලිඹහට ඹන්තන ඹධවදී භඟදී
භළශයන ශකොට, ඹන්තන ඵළරි යඳසු වළරිරහ එන ශකොට, ල්ලි
 නශඹන දරුහ හභනය ශඳශ ඉසග්රීසි බහහශන්ත කයරහ අය seal
එක තසහතත්තහභ ඕසශේලිඹහට නික)භ visa එක රළශඵනහ.
ඩිප්ශරෝභහ එක ඉය ශරහ අවුරුදු තුශනන්ත උඳහධිඹ රළශඵනහ.
අපි අශප් දරුන්තට උස ශඳශ කයනහ අවුරුදු තුනක්. ඒ
අතශර් දන්තනහ හසතය දහරහ, උත්තය ඳර ඵරන එක ර්ජනඹ
කයරහ, ප්රලසන ඳර ළරැදියි ිරඹරහ, උත්තය ළරැදියි ිරඹරහ තත්
අන්තනනහ අශප් දරුන්තශතන්ත අ නභවත් ඵහුතයඹට. උහරු
ශතනිහිල්රහ අන්තනනහ. එශවභ අන්තනන අතශර් අශප් ශභඹහ
උස ශඳශ ප්ර නපර ඵරහශතන ඉන්තනහ; අය ශභඹහ උඳහධිඹ ඉය
කයනහ; MA එක කයනහ. ශඵොශවොභ දක්යි රසකහශේ ශභයි.
Master’s degree එකට ඒ යශට් ල්ලි ශතනහ. ඔහුට ඒ යශට්
ශවො රැිරඹහක් රළශඵනහ. රැිරඹහක් රළශඵන ශකොට
ශඳොපිඹන චභත්කහයඹ හිත බ්ර ශඹෞනශේ ඉන්තන ඔහු ඒ යශට්
ඉන්තන ශක් වමු වුණහභ යර්ඹ කුර සිරිතට අනු ශඳෝරු
භසතකහරූඪ ශන්තන ශභශවේ එන්තශන්ත නළවළ. ඒ යශට්දී රුහව
ශරහ එශවේදී දරුන්ත රළබුණහට ඳසශේ, ඒ දරුන්ත යශඹත්
සහයශේදී සිසවරත් ශනොශයි, ශදභශත් ශනොශයි, රහසිරකත්
ශනොශයි. ඒ ඳය)ඳයහන්ත ඳහ එතළනින්ත ඉයයි. ශභශවේ ශභොකුත්
නළවළ. ඒ අඹට ශ) ඳහශර් ඹන්තන ඉඩ වරින්තන ඕනෆ නිහ එශහ
එශහ නිදවස අධයහඳනඹට තවන එක තභයි ශ) කයන්තශන්ත.

අශප් මුළු රසකහශේ ශභයින්තට 10 ව 11 ඳන්ත නරදී ඒ
රුඹඹන්ත කයන්තන තවන). ඒ අඹට ඒ රුඹඹන්ත කයන්තන ඵළවළ.
වළඵළයි ශ) තරු බහශේ ිරසි ශකශනක් ිරේශේ නළවළ, අශප්
ශභයින්තට ඒ රුඹඹන්ත ටික කයන්තන ඵළවළ, ි න වළිර අඹශේ
ශභයින්තට ඒ රුඹඹන්ත ටික කයන්තන පුළුන්ත, ශභතළන
අභහනතහක්  නශඵනහ ිරඹරහ. තමුන්තනහන්තශේරහ කවුරුත්
එශවභ ිරේශේ නළවළ.

ියි අය ටික ිහුශේ නළත්ශත්? අය දරුන්තට ඳශමුළනි
ඳන්ත නශේ ඉන්ත ඉශතන තන්තන අසථහ  නශඵනහ, අශප්
දරුන්තට ඵළරි ශභොකද, ඒ අසථහ අශප් දරුන්තට ශදන්තශන්ත
නළධවද ිරඹන එකට කවුරු වරි ශභතළනදී එක තර්කඹක් ශවෝ
ඉදිරිඳත් කශහද? ියි ිහුශේ නළත්ශත්, අශප් ශභයි රුතයක් ඳශවේ
ශියත්ඹට  නඹන්තශන්ත ශභොකද, අය ශතොල්ශරෝ ඳශවේ ශියත්ඹට
ශනො නඹන්තශන්ත ියි ිරඹරහ. ියි එශවභ ිහුශේ නළත්ශත්? 10
ඳන්ත නශේදී අශප් දරුන්තට රුතයක් ශ) රුඹඹන්ත නඹ කයන්තන
ිරඹරහ ඒ ශභයින්තට ශනත් රුඹඹන්ත කයන්තන ශදන්තශන්ත ියි
ිරඹරහ ියි ිහුශේ නළත්ශත්? ඒ ටික වන්තන ඕනෆ නිහ තභයි
ශ) ටික සිඹලු භහධයරට ශතන ඹන්තශන්ත.

තරු බහඳ නතුභනි, තුන්තන කහයණඹ ශ)කයි. අශප් අ.ශඳො..
(හභහනය ශඳශ), අ.ශඳො.. (උස ශඳශ) ශභයින්ත සිඹලු ශදනහට
රුබහත ශකොභහරිසතුභහ රුබහත ඳත්නහ. මිනිසුන්තශේ මලික
අයි නඹක්, අධයහඳනඹ රළබීභට  නශඵන අයි නඹ. අඳට,
ඳහර්ලිශ)න්තතුට, ශනත් නී නඹකට තවන) කයන්තන ඵළවළ, ඒ
අයි නඹ. ඒ අඹට කළභළ න රුබහතඹකට ශඳනී ඉන්තන පුළුන්ත. ඒ නිහ

ඒ ටික එළිඹට අයශතන තභයි අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ ිරේශේ,
"ශකොශමට ිරරි - තභට කළිරරි" සකල්ඳඹ ශනස කය ශකොශම
යප්රහද රත් ඳන්ත නඹට  නශඵන වළභ යප්රහදඹක්භ අශප් යණ්ඩු
කහරඹ තුශ තශ) දරුන්තටත් රඵහ ශදනහ ිරඹරහ. සිඹලු යප්රහද
හිත අධයහඳනඹ තශ) දරුන්තට දීභ අපි ව නක කයනහ ිරඹන
ටික භභ ශ) ශරහශේ තමුන්තනහන්තශේරහට භතක් කයනහ.
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ශභොවුන්ත ත)ර ඉන්තන දක්තහ  නශඵන දරුශෝ. ශ)
රුබහතශේ ප්ර නපරරට තළහුහ. තවරහ ිරේහ, හභහනය ශඳශ
තණිතඹ භත් කශශේ රකුණු දහවශතන්ත ිරඹරහ. රුබහත ශකොභහරිස
ජනයහල්තුභහශේ හර්තහට අනු තණිතඹ අභත් දරුශෝ
සඛ්යහ රක්ඹකට ළඩියි. රකුණු 20ට ඩහ අඩු අඹශේ සඛ්යහ
රක්ඹකට ළඩියි. රකුණු දහවශතන්ත භත් කශහඹ ිරේහ.
අපි ශ) තණිත අසලඹ සර්ධනඹ කයන්තන රුශලේ ළඩටවන්ත
කස කයරහ, තණිත අධයක්රු ඔලි)පිඹහඩ් ිරඹන ජහතයන්තතය
තයතහලිඹට දරුන්ත ඹළේහ. ශරෝකශේ රුලහරතභ ජනතවනඹ
ඉන්තන යටල් න න නඹ, ඉන්තදිඹහ, තහයිරන්තතඹ, ඳහිරසතහනඹ,
ශන්තඳහරඹ, භතහනඹ ිරඹන යසිඹහශේ යටල් 14ක් භඟ ශ)
දරුශෝ 27 ශදනහ ඉන්තදිඹහශේ රක්නේ නුය ඳළළත් වුණු රුදයහ
වහ තණිතඹ පිළිඵ තයතඹට ඉදිරිඳත් වුණහ. ඉ නවහශේ කදහත්
ශ) අසලශඹන්ත රසකහට යන්ත ඳදක්කභක් රළබිරහ  නබුශණ් නළවළ.
රසකහ ඉ නවහශේ ඳශමුළනි තහට පුසචි පුශතක් තණිත
අසලශඹන්ත යන්ත ඳදක්කභ ශතන ඒශ) කහර්ඹ බහයඹ ගිඹ භහශේදී
යටට ශතෞයඹක් ශරසින්ත ඉසට කයරහ දුන්තනහ. ඒ දරුහ ිරැේර
තශ) දරුශක්. ිරැේර  නශඵන්තශන්ත ඳන්තනිපිටිශේ. Gold
Medals ඳවක් අඳට ශතනහහ. එයින්ත 4ක් රුදයහ අසලඹටත්, 5ක්
තණිත අසලඹටත් ශතනහහ. රසකහශන්ත දරුශෝ 27 ශදනහයි
ඹළේශේ. 27 ශදනහභ කය ශවෝ ඳදක්කභක් දිනරහ රසකහ
ශරෝකශේ ශදළනි යට ඵට ඳත් ිරීමශ) කහර්ඹ බහයඹ ඉසට කශහ.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ඔඵතුභහට ත රුනහඩි ශදකක්  නශඵනහ.

ගරු බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ශ) දරුන්තට ශ) )ඳත් ටික දුන්තශනොත් ඔවුන්ත තත් දියුණු
කයන්තන පුළුන්ත. ශියත්ඹ භත් වුණු එක දරුශක් තරහතුඔඹ
ිරඹන වධවද පිටිය ත)භහනශේ ඉන්තශන්ත. ඒ දරුශෝ කඳු
ඵළවළශතන ඳහරට ිරුල්රහ  නශඵන්තශන්ත. කුප්පි රහ)පුශන්ත
භවය රුට ඳහඩ) කයරහ  නශඵන්තශන්ත. අ නතරු ජනහධිඳ නතුභහ මුණ
තළසුණු අසථහ එක තහත්තහ ශකශනක් ඳපුට අත  නඹහශතන
එතුභහට ිරේහ, "කයන්තන පුළුන්ත ටික කශහ. භට ශභච්චයයි
ඵරහශඳොශයොත්තු" ිරඹරහ. අපි ඔක්ශකොභ එකතුශරහ ඒ
දරුන්තට ඒ ඳශහත්රදී )ඳත් ටික ශදන්තන පුළුන්ත න) ශ)
නිදවස අධයහඳනඹ කඩහකප්ඳල් කයන්තන ශදන්තශන්ත නළ න
යයක්හ කය තන්තන පුළුන්ත. භභ එක කරුණක් ිරඹරහ භශේ
කථහ අන්ත කයනහ. රුඳක්ඹ ළටුප් රුභතහ පිළිඵ
නියන්තතයශඹන්ත ිරේහ.

ගුරු ළටුප් රුභතහ ඉත් ිරීමභ )ඵන්තධශඹන්ත හිඟ ළටුප්
ශතවීභ වහ 2013 අඹ ළඹ ඹටශත් ප්ර නඳහදන ශන්ත කය  නශුද
ඹන ප්රලසනඹට රඵහ දී  නශඵන පිළිතුය ශභශේයි.
" ශ්රී රසකහ ගුරු ශේ ශේ වහ රුදුවල්ඳ න ශේ ශේ ළටුප් රුභතහ ඉත් ිරීමභ
)ඵන්තධශඹන්ත අසක SC(FR)/282/2008 දයණ නඩු න්න්තදුට අනුකර
ශභභ හිඟ ළටුප් ශතවීභ )ඵන්තධශඹන්ත 2010.01.05 දිනළ න අසක 6/2006/
(VIII) දයණ යහජය ඳරිඳහරන චක්රශල්ඛ්ඹ නිකුත් කයන රදී. එශවත් යහජය
ශේහ ශකොමිශ) ශල්ක)ශේ අසක ඒ/2/52/1/2009 වහ 2009.02.10
දිනළ න ලිපිඹ ඳරිදි, න ගුරු ශේහ යසථහ අනුභත නශතක් ශභභ
චක්රශල්ඛ්ඹ තහකහලික අත්හිටුහ ිත. අධයහඳන අභහතයහසලඹ භඟින්ත
න ගුරු ශේහ යසථහශේ ළඩ කටයුතු අන්ත කය 2012.06.12 දින
යහජය ශේහ ශකොමින්ත බහ ශත නිර්ශධවල ඹහ ි න අතය, යහජය ශේහ
ශකොමිශ) එකඟතහඹ රද වහභ අභහතය භණ්ඩර අනුභළ නඹ වහ
ඉදිරිඳත් කශ වළිරඹ. ඒ අනු ගුරු ශේහ යස ථහ අනුභත ව වහභ
6/2006/(VIII) චක්රශල්ඛ්ඹ 2011.01.01 දින සිට ඵරහත්භක න ඳරිදි හිඟ
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ළටුප් ශතවීභ වහ කටයුතු කශ වළිරඹ. අධයහඳන අභහතයහසලඹ ිතුළු
අශනකුත් සිඹලුභ අභහතයහසලර හිඟ ළටුප් වහ දීභනහ ශතවීභ ශනුශන්ත
2013 ය වහ රු. මිලිඹන 35,000ක ප්ර නඳහදන බහණ්ඩහතහය අඹ ළඹ
වහඹ ශේහ ව වදිසි අලයතහ තකී) ළඹ රුඹ ඹටශත් ශන්තකය
ිත."

ශභොකක් වරි තළටලුක්  නශඵනහ න) ඒ තළටලු රුඳීභ
වහ උධවශනෝණ, picketing කයමින්ත භළදිවත් නහ ශනුට
දරුන්ත ඉන්තන ශදභේපිශඹෝ ලශඹන්ත ි න වළිර අඹශේ දරුශෝ
තළන රුතයක් ශනොශයි, නළ න ඵළරි රක් තණන්ත දරුශෝ
ශනුශනුත් නිදවස අධයහඳනඹ සුයක්ෂිත ශකොට ශඳෝණඹ
ිරීමශ) භහින්තද යහජඳක් ප්ර නඳත් නඹ එක්ක එකතු ශරහ ළඩ
කයරහ වහඹ ශදන්තනට ිරඹරහ දරුන්තශේ නහභශඹන්ත භහ
තමුන්තනහන්තශේරහ සිඹලු ශදනහශතන්ත ඉල්රහ සිටිනහ.

වභළඳතිුරමළ

(றெரபர் அர்கள்)

(The Chairman)
ශඵොශවොභ සතු නයි, තරු ිභ නතුභහ.
"126 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන රුඹදභ
වහ රු. 561,740,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ිතුශත් කශ යුතුඹ"
ඹන ප්රලසනඹ රුභන රදින්ත බහ )භත රුඹ.
126 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන රුඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට  නබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝත කයන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයු) ළඩටවන - මරධන රුඹදභ,
රු. 110,550,000
"126 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන රුඹදභ වහ
රු. 110,550,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ිතුශත් කශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ රුභන රදින්ත බහ )භත රුඹ.
126 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන රුඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට  නබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝත කයන
රදී.
02 න ළඩටවන.- සර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන රුඹදභ,
රු. 27,923,775,000
"126 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන රුඹදභ
වහ රු. 27,923,775,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ිතුශත් කශ
යුතුඹ" ඹන ප්යලසනඹ රුභන රදින්ත බහ )භත රුඹ.
126 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන රුඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට  නබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝත කයන
රදී.
02 න ළඩටවන.- සර්ධන ළඩටවන - මරධන රුඹදභ,
රු. 7,081,425,000
"126 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන රුඹදභ වහ
රු. 7,081,425,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ිතුශත් කශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ රුභන රදින්ත බහ )භත රුඹ.
126 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන රුඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට  නබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝත කයන
රදී.

212 ලන ය ර්ය. - විභළග නදඳළර්තනම්න්ුරල
02 න ළඩටවන.- සර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන රුඹදභ,
රු. 1,988,550,000
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

"212 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන රුඹදභ
වහ රු. 1,988,550,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ිතුශත් කශ යුතුඹ"
ඹන ප්රලසනඹ රුභන රදින්ත බහ )භත රුඹ.
212 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන රුඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට  නබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝත කයන රදී.
02 න ළඩටවන.- සර්ධන ළඩටවන - මරධන රුඹදභ,
රු. 188,200,000
"212 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන රුඹදභ වහ
රු. 188,200,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ිතුශත් කශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ රුභන රදින්ත බහ )භත රුඹ.
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மனப்தை 126, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தெனவு
அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02.-அதறறருத்றச் தெற்தரடுகள் - தோனணச்
தெனவு ரூதர 7,081,425,000
“மனப்தை 126, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவுக்கரண
ரூதர 7,081,425,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
மனப்தை 126, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவு
அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.

212 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන රුඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට  නබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝත කයන රදී.

மனப்தை 212.- தரலட்மெத் றமக்கபம்

213 ලන ය ර්ය. - අධයළඳන ප්රකළන නදඳළර්තනම්න්ුරල

றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தெற்தரடுகள் லண்டுருஞ் தெனவு ரூதர 1,988,550,000

02 න ළඩටවන.- සර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන රුඹදභ,
රු. 26,425,000
"213 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන රුඹදභ
වහ රු. 26,425,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ිතුශත් කශ යුතුඹ ඹන
ප්රලසනඹ රුභන රදින්ත බහ )භත රුඹ.
213 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන රුඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට  නබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝත කයන රදී.
02 න ළඩටවන.- සර්ධන ළඩටවන - මරධන රුඹදභ,
රු. 44,900,000
"213 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන රුඹදභ වහ
රු. 44,900,000ක මුදර උඳශල්ඛ්නඹට ිතුශත් කශ යුතුඹ" ඹන
ප්රලසනඹ රුභන රදින්ත බහ )භත රුඹ.
213 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන රුඹදභ
උඳශල්ඛ්නශඹහි ශකොටක් වළටිඹට  නබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝත කයන රදී.
“மனப்தை
126,
றகழ்ச்ெறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தெனவுக்கரண
ரூதர
561,740,000
அட்டமறற்
ரெர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
றடுக்கப்தட்டு
ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
மனப்தை 126, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தெனவு
அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01.- தெல்தொமநச் தெற்தரடுகள் - தோனணச்
தெனவு ரூதர 110,550,000
“மனப்தை 126, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, தோனணச் தெனவுக்கரண
ரூதர 110,550,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
மனப்தை 126, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 01, தோனணச் தெனவு
அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தெற்தரடுகள் - லண்டுருஞ்
தெனவு ரூதர 27,923,775,000
“மனப்தை
126,
றகழ்ச்ெறத்றட்டம்
தெனவுக்கரண
ரூதர
27,923,775,000
ரெர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

02,
லண்டுருஞ்
அட்டமறற்
றடுக்கப்தட்டு

“மனப்தை
212,
றகழ்ச்ெறத்றட்டம்
02,
லண்டுருஞ்
தெனவுக்கரண
ரூதர
1,988,550,000
அட்டமறற்
ரெர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
றடுக்கப்தட்டு
ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
மனப்தை 212, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தெனவு
அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தெற்தரடுகள் - தோனணச்
தெனவு ரூதர 188,200,000
“மனப்தை 212, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவுக்கரண
ரூதர 188,200,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
மனப்தை 212, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச்தெனவு
அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.

மனப்தை 213.- கல்ற தபறதௌட்டுத் றமக்கபம்
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தெற்தரடுகள் லண்டுருஞ் தெனவு ரூதர 26,425,000
“மனப்தை
213,
றகழ்ச்ெறத்றட்டம்
02,
லண்டுருஞ்
தெனவுக்கரண
ரூதர
26,425,000
அட்டமறற்
ரெர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர
றடுக்கப்தட்டு
ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
மனப்தை 213, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தெனவு
அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தெற்தரடுகள் - தோனணச்
தெனவு ரூதர 44,900,000
“மனப்தை 213, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவுக்கரண
ரூதர 44,900,000 அட்டமறற் ரெர்க்கப்தடுரக”
தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
மனப்தை 213, றகழ்ச்ெறத்றட்டம் 02, தோனணச் தெனவு
அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.
Question, "That the sum of Rs. 561,740,000, for Head 126,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
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Head 126, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Question, "That the sum of Rs. 44,900,000, for Head 213,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 110,550,000
Question, "That the sum of Rs. 110,550,000, for Head 126,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 213, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 126, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 27,923,775,000
Question, "That the sum of Rs. 27,923,775,000, for Head 126,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 126, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 7,081,425,000
Question, "That the sum of Rs. 7,081,425,000, for Head 126,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 126, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

එකල්හි නේළල අ.භළ. 6.00 වනයන්, ඳළර්ලිනම්න්ුරල ප්රගතිය
ලළර්තළ කරනු ිළණිව වභළඳතිුරමළ මූළවනනයන් ඉල ක විය.
කළරක වභළල ප්රගතිය ලළර්තළ කරයි; නෆලත රැවහවීම 2012
නනොලෆම්බර් 21 ලන බදළදළ.
அப்ததரழுது ரம் தற.த. 6.00 றரகறறடர, குழுறன்
தரறெலனமண தற்நற அநறறக்கும்ததரருட்டு றெரபர் அர்கள்
அக்கறரெணத்றணறன்ர அகன்நரர்கள்.
குழுறணது தரறெலனமண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது
2012 ம்தர் 21, தைன்கறம.

It being 6.00 p.m., the Chairman left the Chair to report the
Progress.
Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 21st
November, 2012.

කල්තෆබීම

எத்றமப்தை
ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் ெறநறதரன  ெறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලිශ)න්තතු දළන්ත කල්
තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

HEAD 212. - DEPARTMENT OF EXAMINATIONS
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 1,988,550,000
Question, "That the sum of Rs. 1,988,550,000, for Head 212,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 212, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 188,200,000
Question, "That the sum of Rs. 188,200,000, for Head 212,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 212, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 213. - DEPARTMENT OF EDUCATIONAL
PUBLICATIONS
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 26,425,000
Question, "That the sum of Rs. 26,425,000, for Head 213,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 213, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 44,900,000

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
බහ කල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ිරීමභ, තරු
යරු කරුණහනහඹක භවතහ.

ශ්රී ංකළ රජය විරුද්ධල ඇති නඩු න්න්දු ශළ
නබ්රුම්කරණ න්න්දු

இனங்மக அசுக்கு றரண க்குகள் ற்ரம்
தறக்குகபறணது லர்ப்தைகள்
CASE JUDGMENTS AND ARBITRATION AWARDS AGAINST
GOVERNMENT OF SRI LANKA

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Mr. Deputy Speaker,
Adjournment Motion:

I

move

the

following

“Will the Prime Minister advise:
The Government resisted a Public Interest Litigation on the
basis saying the Government has a very good case and Local
Courts do not need to interfere in this process.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු
However, since then many litigations have taken place and one
such liability was Deutsche Bank, used the arbitration process
against the Government of Sri Lanka.
Please table the award made against the Government of Sri
Lanka by the arbitration process between Deutsche Bank and
the Government of Sri Lanka where US Dollars 77 million
have to be paid by the Government of Sri Lanka.
Likewise, please table the CITI Bank and Standard Chartered
Bank judgements.
Also, advise any other cases, arbitration OR direct debts that
have been awarded against the Government of Sri Lanka,
Ceylon Petroleum Corporation OR Central Bank of Sri Lanka.
Therefore, please provide information for the following:
1. Table Deutsche Bank arbitration award,
2. What is the total impact and how is it going to be paid?
3. What are the other cases pending?
4. Who is held responsible for this which has placed the
country in a huge debacle?”

Hon. Deputy Speaker, thank you for giving me the
opportunity to speak on this Adjournment Motion. I think
it is timely and important and I am sure that the Minister
of Petroleum Industries, who has got to carry this burden,
will give a satisfactory answer as to how the impact be
looked at in overcoming the problem in the Ceylon
Petroleum Corporation.
Hon. Deputy Speaker, as you know, there was a huge
price escalation and the prices of oil were varying in great
degree in 2005 and 2006. As a result, the then
Government decided that there was a necessity to ensure
that they protect themselves through hedging or advance
booking in order to minimize the shock and the price
increases that were going to take place. As a result, in
2006, information revealed that the Governor of the
Central Bank deemed fit to ensure that there is a hedging
process that is introduced to the country.
At the outset, I must say that these are mechanisms
used worldwide, but it has to be used very cautiously
because it is a double-edged sword. If it is used properly
with professional knowledge, it can certainly be used for
the benefit of price escalations and reductions. On the
reverse course, if it is badly handled or unprofessionally
handled, the impact that is being spoken of today is what
you are going to face. So, what was told then was that you
go in for zero cost collar hedging. I think the Hon.
Minister knows more than me on this hedging area
because he has been a banker. So, I leave him that part to
be looked at. But, as the Minister responsible, he cannot
basically exonerate himself as to how he is going to
extricate the Ceylon Petroleum Corporation or the Central
Government or any other entity that may deem fit, to
ensure that they overcome this liability.
So, in 2006, while the hedging was the desired
fashion, the Governor of Central Bank submitted it to the
Cabinet, showing that that was the best way forward, and
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gets its tacit approval. Later it gets the formal approval
and then it is forwarded to the Ceylon Petroleum
Corporation. Hon. Deputy Speaker, I will table* Annex
1, with your permission and I want this to go into
Hansard, where Mr. Ajith Nivard Cabraal, Governor of
Central Bank writes to Mr. Ashantha De Mel in early
January, on the15th or 16th if I am not wrong, stating,
“Please ensure that you expedite this hedging process”.
Mr. Ashantha De Mel writes back on the 16th of January
stating, “I acknowledge your letter. I will do the best”. On
the 18th, in his eagerness in trying to do this, he sends a
confirmation saying, “Thank you for expediting this as it
will help to reduce the oil impact that is being paid at the
moment against the country”.
This was the background to it. Hon. Deputy Speaker,
we basically saw certain benefits that were there at that
moment. Rs. 100 million was awarded through the
hedging process. We saw the then Minister - not you
because you are carrying somebody else’s baby - coming
and showing cheques of Standard Chartered Bank, and
saying “We got Rs. 100 million coming as the hedging
award for the price escalations and the price reductions”.
So, they thought that that was a step in the right direction
not knowing, before too long, the oil prices would take a
reverse course of action: instead of going up, it came
drastically down. Then, you got caught up owing to the
zero collar. That was deemed best fit because there was a
less exposure from an entity point of view and they went
and basically got themselves into the zero collar hedging
contract. With that, the prices came down and there was a
huge turmoil. Seeing this, myself and the Venerable
Theeniyawala Palitha Thero from Nalandarama decided
that the public interest litigation was the best course
forward to ensure that the country is able to stymie or
basically cancel the agreements that the Central Bank, the
Ceylon Petroleum Corporation or the Government of Sri
Lanka had entered into. Now, at this moment, I am sure
the enthusiasm to go into hedging did not look at the
ramifications that could follow if, by chance, it works to
the reverse benefit of the Ceylon Petroleum Corporation.
That is what we are speaking about at this particular
moment.
Went we went to Supreme Court in September, 2008,
we got a very favourable response because it was
obviously something which was very unprofessionally
handled, ill-timed and most importantly, it had been taken
from a more rupees-cents point of view in terms of
billions that could have impacted on the country. So, as a
result what happened was, the Supreme Court decided in
2008 that there was a case forward and, Sir, they
permitted us to go forward. There was two-pronged
attack. One was,———————————* ලියවිල් ඉදිරිඳ ක නනොකරන දී.
ஆம் ெர்ப்தறக்கப்தடறல்மன.
Document not tendered.
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-යෙල් මිධ අඩු කරන්න කිෙන එක. යදයවිල කාරණෙ ෙමි,
ශවජින්ත සදුශේ  නශඵන අඳයහධඹ අඩු කයන්තන ශවෝ නළ න කයන්තන
ිරඹන එක. ඒ යටක් ශනුශන්ත. ඒ කහරහන්තතයශේදී යණ්ඩු
සුපුරුදු ඳරිදි ිරේශේ, "ශභන්තන,ශධවල ශ්රෝහී රිඹහක් කයනහ.
ශතල් මිර අඩු කයන්තන ඵළවළ, අපි පිට යට ඵළසකුත් එක්ක ශ)
හශේ ශවජින්ත තනුශදනු කයරහ  නශඵනහ. ඒ නිහ ශ) තනුශදනු
අශවෝසි කයන්තනත් ඵළවළ." ිරඹරහයි. ඒත් අඳට හර්ථකත්ඹක්
රළබුණහ. ශභොකද, සුප්රි) උහරුඹ දළන තත්තහ, ශතල් මිර අධික
භට්ටභට  නබුණු ඵ. එඹ අඩු කයන්තන නිශඹෝත දුන්තනහ. ඒ හශේභ
ශවජින්ත සදු )ඵන්තධශඹන්ත  නශඵන ශ) ඵළසකු තනුශදනු
)පර්ණශඹන්තභ අත් හිටුන්තන නිශඹෝතඹත් රළබුණහ. නමුත්
යණ්ඩුට ඒ නිශඹෝත පිළිඳදින්තන ඵළරි නිහ එකට සුප්රි)
උහරුශඹන්ත න්න්තදුක් දුන්තනහ, සුප්රි) උහරුශඹන්ත දුන්තනු න්න්තදු
අශවෝසි කයරහ ජනහරි භහඹ න ශකොට ශතල් මිර
)ඵන්තධශඹන්ත යණ්ඩුට ඕනෆ රුධිඹට කටයුතු කයශතන ඹන්තන.
එදහ ඉන්තභ සුප්රි) උහරුඹට තවපු යකහයඹ තභයි ක්රශීලී
ශභතළන ශඳන්තන්තනත් වළදුශේ. නමුත් ඒක ශනොශයි ශභහි මලික
අදව.
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ (ඛනිජ නතල්
කර්මළන්ත අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு .டி. சுெறல் தறரஜந் மகத்தரறல்கள் அமச்ெர்)

ததற்ரநரரக்

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Petroleum Industries)

නෆඟී සිටින ය.
ழுந்ரர்.
rose.

නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Minister, let the Hon. Member finish with his
Motion first.
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

If we went forward and ensured that public litigations
took place and prevented the banks in Sri Lanka from
engaging themselves with foreign banks on the hedging
deal, today, I am sure my Colleague would not have a
problem on his head. Unfortunately, owing to the
arrogance of the Government that they know better than
anybody else and decided to set aside the judgement of
the Supreme Court, what happened today is that you are
faced with billions of rupees as claims against the
country. It can be the Petroleum Corporation, it can be the
Central Bank or it can be the Government of Sri Lanka,
which we do not know because you all are the ones who
negotiated, but the burden comes on to the taxpayers of
this country. That is the sad reality. So, what happened
was that, with the termination of the Supreme Court
decision to give injunctions to all these banks, the banks
were free to go ahead and do all their work. On that basis,
they collected monies and when the Central Bank, the
Petroleum Corporation or the Government of Sri Lanka
decided not to pay, it obviously went into a collusion
recourse. Then, they had to go to litigation; whether it
was international arbitration, whether it was a negotiated
settlement or whether it was a Commercial Court’s action
was left to each bank to pursue. The Deutsche Bank
decided to go ahead with arbitration. Today, you find that
there is an arbitration award made against - to my
knowledge - the Government of Sri Lanka. I may be
subject to correction because we do not know with whom
the agreement was signed. It is US Dollars 77 million. I
am informed that it is US Dollars 67 million by way of
direct impact on hedging, US Dollars 7 to 8 million on
interest and the balance being the legal costs related to the
arbitration. Anyway, the net impact is US Dollars 77
million for which either the Government, the Petroleum
Corporation or the Central Bank has to make good;
whether it is in appeal or whether you can go beyond that
is not my knowledge but I would like to be educated on
this. At this particular moment, I want you to table the
arbitration award that was made against the Government
of Sri Lanka. That is very clear.

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

But, I have to object for tabling the arbitral award in
this House because it is confidential.- [Interruption.]
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I am asking him to table it.

නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்)
(The Deputy Speaker)

Hon. Ravi Karunanayake, are you not tabling it?
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Well, I have a right, I can do that. If he says that he
does not have it, I will table it. How can you not table it
when I am asking for it specifically in this House?
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

I will explain that.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

No, I do not need an explanation. I want the arbitral
award that was made against the Government and I have
a right to ask for it because I am a taxpayer and a
Member of Parliament.
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

No, wait. It can be tabled at the appropriate time, not
now.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

Why is this not the appropriate time?
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ
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(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

Hon. Ravi Karunanayake, if there is a case pending in
some court, we never take it up in this House as it is sub
judice.

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

That is because we can file petitions on the same
institution until the 28th of February.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Minister, this is a public document.
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

My good Friend, I am advised by the AttorneyGeneral’s Department that the arbitral award is
confidential unless both parties agree to its publication.
So, the International Centre for Settlement of Investment
Disputes has sought the views of the parties on the
publication of the award.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

How do I have a copy?
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

This is, of course, how I have been advised and
neither party so far has responded to this request. So, this
cannot be tabled by me or you.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Deputy Speaker, you are an eminent lawyer.
Hon. Minister, you are also a lawyer.
All I say is, if the award has been made against the
taxpayers and the country, Sri Lanka, you do not need to
hide this. Is it because the award has been made against
the Cabinet of Sri Lanka? Is it because it has been made
against the Executive of this country?
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

That is the legal practice, of course.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

So, if that is the case, then it has been made against
the Government of Sri Lanka.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I object to that because when you defended yourself
on the hedging deal, you said, “This was done by the
Ceylon Petroleum Corporation. We, the Cabinet of
Ministers, did not know about it”. That is what the
Standard Chartered Bank did; it went against the Ceylon
Petroleum Corporation.
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

I will explain that.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

And, your defence was that the Cabinet of Ministers
had not given the authority to the Ceylon Petroleum
Corporation to do that. Now, you are saying that the
arbitration is made against the Government. So, if you
want to withhold classified information from the general
public, I think it is a sorry state of affairs.
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

I will speak about it here and table any document, if I
am permitted to do so.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

But, why can you not table that arbitration award?
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

I will explain that.
නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Ravi Karunanayake, you are left with only three
minutes. The other Hon. Member has to second the
Motion.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I will take only one more minute and then the Motion
will be seconded by the Hon. R. Yogarajan.

401

2012 ශනොළ)ඵර් 20

So, Hon. Minister, I would greatly appreciate, if you,
with the true spirit of upholding the Parliamentary
Privileges and in keeping with past precedents, would
table the arbitration award that has been made against the
Government and the Cabinet of Ministers of Sri Lanka
because it is very important. If you had allowed me at that
time to go for public litigation, you would not be
defending youselves here, but would be supporting me
saying, “Thank you for saving billions of rupees”. Now,
the country is saddled with an almost US Dollars 65
billion charge. You are negotiating with the Standard
Chartered Bank over US Dollars 177 million. On the
other side, you have the Department of Exchange Control
imposing US Dollars 324 million fine on them. So, you
have to negotiate. You have already entered yourselves
into a negotiation process. With regard to the Deutsche
Bank, we do not know what the outcome would be. Of
course, we got US Dollars 1.5 million from the Citibank
as legal fees in litigation. The fourth bank, the
Commercial Bank, and the People’s Bank basically wrote
off Rs. 4 billion. That is not brought in. There was also a
fifth bank involved in the hedging deal and I am not able
to remember, at this particular moment, what it was but I
think it was the HSBC. The country’s liability is
increasing by the day.
නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you have got one more minute.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

There is one and a half minutes more. I will take
another half a minute and hand it over to the Hon.
Yogarajan.
On 1st of January, 2005, the total liability of this
country was US Dollars 1,784 billion. Today, it is about
US Dollars 6,894 billion. To add to this, you have 65
billion more in dollars terms. With the dollar devaluing
by the day, you do not know at which level it would stop.
Hon. Minister, thinking about the country and as an
Opposition which is responsible, I am not going to table
the award. It is not because you just say so. But, if you do
not give a satisfactory answer, I will certainly table it at
the Committee Stage. So, I am pre-warning you that I
have the information, but I am refraining myself from
tabling it because you made an appeal. I hope that your
answer would be satisfactory.
Thank you very much.
නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The Opposition will be left with only one minute.
Then, the Hon. R. Yogarajan.
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ගරු ණර්. නයෝගරළජන් මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். ரரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Sir, I second this Motion as it is a very important
Motion. I also wish to state, as the Hon. Karunanayake
mentioned, that you defied the Supreme Court and you
could have been taken up for contempt of court. But,
today, again you are clashing with courts. This is going to
be the beginning of the end for you, I wish to warn you
on that.
Thank you.
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ (ඛනිජ නතල්
කර්මළන්ත අමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு .டி. சுெறல் தறரஜந் மகத்தரறல்கள் அமச்ெர்)

ததற்ரநரரக்

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Petroleum Industries)
තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශභභ ශඹෝජනහට අදහශ
කහයණශේ ඉ නවහඹ පිළිඵ භහ වන්ත කයන්තන ඹන්තශන්ත නළවළ.
නමුත් 2008 ර්ඹ න ශකොට ශරෝකශේ ශතල් මිර ඉතහභ ශීඝ්ර
ශර ඉවශ ගිඹ අසථහශේදී රසකහ ඛ්නිජ ශතල් නී නතත සසථහ
එකට තත් ප්ර නඳත් නභඹ න්න්තදුක් භත ඵළසකු ඳවක් භඟ
ශවජින්ත ගිරුසුභ වහ එශඹී සිටිඹහ. ඒ තභයි සිටි ඵළසකු,
සටෆන්තඩර්ඩ් චහර්ටඩ් ඵළසකු, ශඩොයිස ඵළසකු, භවජන ඵළසකු ව
හණිජ ඵළසකු. ඉන්ත ඳසු 2008 අත බහතඹ න රුට ශතල් මිර
නළත ඳවශ ඹන්තන ඳටන්ත තත්තහ. ශඩොරර් 147.50කට ගිඹ ශතල්
ඵළයල් එක, ඉන්ත ඳවශට තභන්ත කයරහ ශඩොරර් 50ට ඩහ අඩු
භට්ටභකට යහ. ඒ අසථහශේදී ඒ එශළඹී  නබුණු ගිරුසුශ)
සරූඳඹ අනු ඒක ඹ) භට්ටභක යහ තන්තන පුළුන්තකභක්
 නබුශණ් නළවළ. ශ) අසථහශේදී ඳහර්ලස ශදකක් ප්රථභ
අසථහශේදී ශරේසඨහධිකයණශේ නඩු ශතොනු කශහ. ඒ නඩු ශදක,
SC (FR) 535/2008 වහ SC (FR) 536/2008. අශප් තරු
භන්තත්රීතුභහත් එක නඩුක ශඳත්)කරුශක්. තත් නඩුක්
ඳයරහ  නශඵනහ, ඩුලිේ.ශක්.එච්. ෆතපිටිඹ. එතශකොට ශ)
අසථහේදී ශරේසඨහධිකයණඹ දුන්තන නිශඹෝතඹ ඉන්ත ඳසු
අසථහකදී -2009 ජනහරි භහශේ 27ළනි දහ- රිඹහත්භක
ශනොවීභ නිහ, ඒ සිඹලුභ proceedings අධිකයණඹ ඉදිරිඹට ඹෆභ
එතළනින්ත අත් හිටුරහ ඒක ඳශිරන්ත තළබුහ.

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ට ඳසු අසථහකදී
නළතත් ශඳත්) ශදකක් ඉදිරිඳත් කයනු රළබුහ. ඒ ශඳත්)
ශදකභ නළත තහක් 2009 දී, කහරඹ ඉකුත් වීභ ිරඹන
කහයණඹ ඳදන) කය ශතන ඉදිරිඹට ශතන ගිශේ නළවළ. ඒ
ශඳත්) ශදක ඒ අසථහශේදී ප්ර නක්ශේඳ කයනු රළබුහ. වළඵළයි
ශ) අසථහශේදී යජඹ ශවෝ රසකහ ඛ්නිජ ශතල් නී නතත සසථහ
අධිකයණශඹන්ත දුන්තන න්න්තදු අනු රිඹහත්භක ශනොවුශණ්,
ශනත් අධිකයණඹකදී පිහිට රඵහ තත වළිරයි ිරඹන කහයණඹ
ඳදන) කය ශතන ශනොශයි.
ට ඳසු සිටි ඵළසකු, සටෆන්තඩර්ඩ් චහර්ටඩ් ඵළසකු වහ
ශඩොයිස ඵළසකු ිරඹන ඵළසකු තුන ශඟ රිඹහභහර්තඹට ගිඹහ.
සටෆන්තඩර්ඩ්
චහර්ටඩ්
ඵළසකු
එසතරන්තතශේ
හණිජ
භවහධිකයණශේ නඩුක් ඳළරුහ. ඒ නඩු වහ මලික
ලශඹන්ත නඩු තහසතුරට අ නශර්ක ලශඹන්ත ශඹොදහ  නබුශණ්
ශඩොරර් මිරඹන 166යි, ශඳොලිඹට අ නශර්ක. ඒ නඩු ඳයරහ
 නබුශණ් සසථහට එශයහියි. ඒ නඩුශේ න්න්තදු සසථහට අහසි
වතත ශර දුන්තනු නිහ, නළත එසතරන්තතශේ අභිඹහචනහ
අධිකයණඹට - Court of Appeal of England - අභිඹහචනඹ කශහ.
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ඳහර්ලිශ)න්තතු

[තරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රේභජඹන්තත භවතහ

ඒ අභිඹහචනශේදිත් භවහධිකයණඹ දුන්තනු න්න්තදු ඒ යකහයශඹන්තභ
පිළිතනු රළබුහ. ඒ නිහ ඉන්ත ඉවශ ශරේඨ
ස හධිකයණඹට
අභිඹහචනහ ශතොනු ිරීමභ වහ අලය කටයුතු දළනට කයරහ
 නශඵනහ. ඒ )ඵන්තධශඹන්ත ිරසිදු තහසතුක්, ිරසිදු මුදරක් දළනට
සටෆන්තඩර්ඩ් චහර්ටඩ් ඵළසකුට ශතල් සසථහ රුසින්ත ශතහ නළවළ.
ඒ අතයතුය සිටි ඵළසකු රුසින්ත ශඩොරර් මිලිඹන 194ක් අඹ කය
තළනීභ වහ සිසතප්පරුශේ ශුරු)කයණ භණ්ඩරශේ නඩු
ඳළරුහ. ඒ ශුරු)කයණ නඩුශේ න්න්තදු රසකහ ඛ්නිජ ශතල්
නී නතත සසථහට ඳක් රළබුණහ රුතයක් ශනොශයි, නඩු තහසතු
වළටිඹට ශඩොරර් මිලිඹන 2.5ක් සිටි ඵළසකුශන්ත සසථහට ශතවීභ
වහ පිරිනළමීභක් රළබුණහ. එතශකොට සිටි ඵළසකුශේ නඩු රසකහ
ඛ්නිජ ශතල් නී නතත සසථහශේ හසිඹටයි න්න්තදු වුශණ්.
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The Arbitral Award is confidential unless both parties
agree to its publication. The International Centre for
Settlement of Investment Disputes has sought the views
of the parties on the publication of the award. Neither
party has so far responded to this request. That is why I
say that at this stage I am not in a position to table the
award. That is because still we have not been sent that.
So, what I can say is, as I have already said in this House,
this is what had happened. Of course, it will be on record.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

What is the directive?

ට ඳසශේ ශඩොයිස ඵළසකු.

The Deutsche Bank instituted proceedings against the
Republic of Sri Lanka before the International Centre for
Settlement of Investment Disputes, claiming a sum of US
Dollars 60 million plus interest and legal charges. So, the
Deutsche Bank alleged, inter alia, that the claim it had
against the CPC, on a derivative agreement entered into
between CPC and Deutsche Bank, had been interfered
with by the State due to the actions taken by the Supreme
Court and the Central Bank of Sri Lanka. The two
members of the arbitral tribunal awarded Deutsche Bank
a sum of US Dollars 60 million plus interest and costs.
The third member of the tribunal dismissed Deutsche
Bank's claim. The annulment of the Majority Award is
under consideration by the State. So, it can be filed before
the 28th of February, 2013; we have time till February,
2013. Therefore, we are considering that action to be
taken before the expiry date.
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Minister, what do you mean by "considering"?
You have to take action.
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

Yes, we have to. Now, we are preparing the papers
and all that. Hon. Member, there, we have a strong case,
we - that is, the AG's Department - believe, because out of
three members, one gave his decision against the view
taken by the other two.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

Still, I have not been provided with all these details.
But, I have been given a brief note about the award.
තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ සිටි ඵළසකු තළන
වන්ත කශහ; සටෆන්තඩර්ඩ් චහර්ටඩ් ඵළසකු තළන වන්ත කශහ;
ශඩොයිස ඵළසකුශේ තත්ත්ඹ තළන වන්ත කශහ.

The judgments of both the Commercial High Court
and the Court of Appeal on the case filed by the Standard
Chartered Bank against the CPC are public documents.
Therefore, anybody has access to these documents. [Interruption.] Yes.
භභ හිතන වළටිඹට තරු භන්තත්රීතුභහ භතු කශ ප්රලසන සිඹල්රටභ
භභ පිළිතුරු දුන්තනහ. ශකොභර්ල් ඵළසකු ව භවජන ඵළසකු නඩු
කටයුතුරට ගිශේ නළවළ. ශුරු)කයණඹට ගිහිල්රහ  නබුශණ්ත්
නළවළ. දළනට ඉ නරි ශරහ  නශඵන්තශන්ත සටෆන්තඩර්ඩ් චහර්ටඩ්
ඵළසකුශේ Supreme Court එකට ඹන, ශඩොරර් මිලිඹන 166ක්
වහ ි න appeal නඩු ව ඔඵතුභහ දළන්ත වන්ත කශ ශඩොයිස
ඵළසකුශේ ශුරු)කයණශේ ශඩොරර් මිලිඹන 60ක claim එකට
ව ඒකට එකතු වුණු ශඳොලිඹ ව නඩු තහසතු ඉල්රන නඩු ශදක
ඳභණයි. ඳශමුන නඩු appeal කයන්තන අපි කටයුතු කයරහ
 නශඵනහ, Supreme Court එශක්. ඒ නඩුශේ කටයුතු leave to
appeal ගිහිල්රහ කයන්තන ඕනෆ. Deutsche Bank එශකන්ත දුන්තන
award එකට එශයහි, ඒක annul කය තන්තන දළනට අපි කටයුතු
කය ශතන ඹනහ. ඒ වහ 2013 ශඳඵයහරි භහඹ දක්හ අඳට
කහරඹ  නශඵනහ.

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු ිභ නතුභහ, කවුද ශ)කට ත ිරඹන්තන ඕනෆ?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

Descending that, is it?
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

Yes, descending that. So, there, we have a good
chance of going for annulment.

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
තකීභ පිළිඵ න්න්තදු න්යණ තත යුත්ශත් භන්තත්රීතුභනි, ශ)
අභිඹහචනශේ  නශඵන නඩු කටයුතු සිඹල්ර අහන වුණහට
ඳසශේ. ශභොකද, ශ) නඩු න්න්තදුර ත ිරඹ යුත්ශත් කවුද ිරඹන
එක වන්ත න්තශන්ත නළවළ. යඹතනඹක් රුසින්ත ශතරුඹ යුතුයි
ිරඹන එක ඳභණයි ිරඹරහ  නශඵන්තශන්ත.
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ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ශ) හශේ ප්රලසනඹකට භළදිවත් ශරහ රුපිඹල් බිලිඹන
තණනක් ල්ලි ශතරහ  නශඵන අසථහක, කවුද ශ)ක කයරහ
 නශඵන්තශන්ත ිරඹන එක තළන -

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ඒ පිළිඵ අශප් යට තුශ ශ) යඹතනඹ )ඵන්තධශඹන්ත -

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ශ) )ඵන්තධශඹන්ත අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ රුභර්න
ශකොමිභට, COPE එශකනුයි, උහරුශඹනුයි ඉල්ලී) කයරහ
 නශඵනහ. ශවජින්ත සදු තළන අපි අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ
රුභර්ලන ශකොමිභට ඳළමිණිලි කයරහ  නශඵනහ. ඒක 2008 දී
වුශණ්. ප්රදීප් කහරිඹ) තළන, ජහ නක ඉ නරි ිරීමශ) ඵළසකු තළන
රුතයක් සුභහන ශදශකන්ත කටයුතු කයරහ අල්රස ශවෝ දණ
ශචෝදනහ රුභර්ලන ශකොමිභට ඉදිරිඳත් කයරහ  නශඵනහ.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ

(ரண்தைறகு . டி. சுெறல் தறரஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
භභ ඒකට ශකටි පිළිතුයක් ශදන්තන). ඔඵතුභහ ඳසු ිරඹපු
කහයණඹ තළන ශභතළනදී භභ කථහ කයන්තන ඹන්තශන්ත නළවළ.
නමුත් ඔඵතුභහ අවපු ප්රලසනඹට පිළිතුය තභයි ශඩොයිස ඵළසකුශේ
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ශුරු)කයණ න්න්තදු රළබුශණ් දළනට  න ශදකකට කලින්ත. එහි
annulment එකකට ගිඹහට ඳසශේ ඒ න්න්තදු එන්තන  නශඵනහ. It
is pending. ඒ හශේභ සිටි ඵළසකුශේ නඩු අඳට ඳක්ග්රහහී
න්න්තදු වුණහ. නඩු තහසතුත් ශඩොරර් මිලිඹන 2.5ක් අඳට රළබුණහ.
එතශකොට ඒ තකීභ එතළනින්ත ඉත් නහ. )පර්ණ ත
කීශභන්ත ඒ ශකොට ඉත් නහ. සටෆන්තඩර්ඩ් චහර්ටඩ් ඵළසකු
ඳයහ ි න නඩු අහන අධිකයණඹ දක්හ - appeal එකට- දළන්ත
ගිහින්ත  නශඵනහ. ඒ නඩු න්න්තදු අන්ත න ශතක් ඒ තකීශ)
සරූඳඹ තභ න්න්තදු කයන්තන ඵළවළ. [ඵහධහ ිරීමභක් තරු
භන්තත්රීතුභහ, එක කහයණඹක් තභයි ඒ Supreme Court එක
 නශඵන්තශන්ත එසතරන්තතශේ. ඒ වහ කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹක් procedure - අනුතභනඹ කයශතන ඹනහ. ඒ හශේභ ඒ වහ
ශඳඵයහරි භහඹ දක්හ අඳට කල්  නශඵනහ, nullify කයන්තන
ඕනෆ කයන ශඳත්) ඉදිරිඳත් කයන්තන. ඉන්ත ඳසු නළත එඹ
රුබහතඹට තළනීභට නිඹමිත  නශඵනහ. ඒ වහ ඹ) කහරඹක්
තත ශන්තන පුළුන්ත, භභ ිරේ යකහයඹට.

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳළර්ලිනම්න්ුරල ඊ අනුකූල අ. භළ. 6.25 , 2012 නනොලෆම්බර්
15 ලන දින වභළ වම්මතිය අනුල, 2012 නනොලෆම්බර් මව 21 ලන

බදළදළ පු.භළ. 9.30 ලන නතක් කල් ගින ය.
அன்தடி தற. த. 6.25 றக்கு தரரரன்நம், அணது 2012
ம்தர் 15ஆம் றகற லர்ரணத்றற்கறங்க, 2012 ம்தர் 21,
தைன்கறம தொ.த. 9.30 றம எத்றமக்கப்தட்டது.
Adjourned accordingly at 6.25 p.m. until 9.30 a.m. on
Wednesday, 21st November, 2012 pursuant to the Resolution of
Parliament of 15th November, 2012.

වෆ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මු්රණඹ දවහ ස කීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන්ත දක්නු රිසි භන්තත්රීන්ත මින්ත පිටඳතක් ශතන නිළයදි කශ යුතු
යකහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට, පිටඳත රළබී ශද නඹක් ශනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් සසකහයක ශත රළශඵන ශේ එරුඹ යුතුඹ.

குநறப்தை
உரப்தறணர் இரறப் தறப்தறற் தெய்றரும்தைம் தறம றருத்ங்கமபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அமணப் தறம
றருத்ப்தடர தறற கறமடத் இரு ரங்கரள் யன்ெரட் தறப்தரெறரறருக்கு அதப்தைல் ரண்டும்.
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නම් ගළවහුරල රු. 18.15ිර. තෆඳෆල් ගළවහුරල රු. 2.50ිර. නකොෂඹ 6, ිරරුෂඳන, ඳළමංකඩ ඳළර, අංක 102,
ිළයසිරි නගොඩනෆගිල්නල් රජන ප්රකළන කළර්යළංන අධිකළීම නලත වම ලර්යකම නනොලෆම්බර්
30 දළ ප්රථම දළයක මුදල් නගලළ ඉදිරි ලර්න දළයක කලය බළ නගන විලළද ලළර්තළ බළගත ශෆිරය.
නියමිත දිනනන් ඳසුල එලනු බන දළයක ඉල්ලුම් ඳ ක භළර ගනු නනොෆනබ්.

ெந்ர ; யன்ெரட் அறகர அநறக்மகறன் ருடரந் ெந்ர ரூதர 2,178. யன்ெரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற்
தெனவு ரூதர 2.50. ருடரந் ெந்ர தொற்தரக அத்றட்ெகர், அெரங்க தபறதௌட்டரேனகம், இன. 102,
தறெறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறருபப்தமண, தகரழும்தை 6 ன்ந றனரெத்றற்கு அதப்தற தறறகமபப்
ததற்ரக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு தொன் ெந்ரப்தம்
அதப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் ெந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்ரக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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