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ප. භළ. 9.30  ඳළර්ලිනම්න්ුරල රැවහ විය. කථළනළයකුරමළ 
[ගරු චමල් රළජඳක් මශතළ] මූළවනළරඪ විය. 

தரரலன்நம் தொ.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  சதரரகர் அர்கள் 

[ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக கறத்ரர்கள். 

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

 
 

  
 

නිනේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

 
ිකරළගත වම්ප්රදළයළනුූලල නව නකෝය  

ගරු කිරීම 
சம்தறரப்தடி தசங்ககரலுக்கு றப்தபறத்ல் 

RESPECT FOR MACE  IN KEEPING WITH TIME-

HONOURED TRADITIONS  
 

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ රැසවීම් ආයම්බශේදී වහ අහනශේදී 

ශ ශෝරඹ රැශන ඹහභ චියහත් හරඹ සිට ඳත්හ ශන ඹනු 

රඵන උතුම් ම්ප්රදහඹඹිර  ඳහර්ලිශම්න්තුශේ උත්තරීතයබහඹ, 

අභිභහනඹ, ව ශෞයඹ  ශේතත් යන ශභළනි උතුම් 

ම්ප්රදහඹඹන් රැ නිිනන් වහ භතු ඳයපුය ශනුශන් දහඹහද ය 

දීභට ටයුතු ිරරීභ ජනතහ නිශඹෝජිතඹන් න අඳශේ ඳයභ 

කීභේ වහ යුතුභේ ශර භභ අදවස යින   

තද, ඳහර්ලිශම්න්තු රැසවීම් නළයඹීභට භවජන ළරරිඹට 

ඳළිනශණන ඳහල් දරුන් විශලේශඹන් ශභළනි ම්ප්රදහඹඹන් 

නිරීේණඹ ිරරීශභන් ශඵොශවෝ ශේ ඉශන න්නහ ඵ භහශේ 

වළඟීභයි   

භහ විසින් ශභශතේ යන රද නිරීේණඹන්ට අනු, 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ රැසවීම් ආයම්බශේදී බහ ර්බඹ තුශට 

ශ ශෝරඹ රැශන එන අසථහශේදීත්, රැසවීම් අහනශේදී 

ඳහර්ලිශම්න්තු බහ ර්බශඹන් ඉතට ශ ශෝරඹ ආඳසු රැශන 

ඹන අසථහශේදීත් සිඹලු රු ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹන් තභන්ට 

ශන් ය දී තිශඵන ආනර රැඳී සීරුශන් සිටිිනන් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ රුත්ඹ ව අභිභහනඹ ආයේහ න අයුරින් 

නිලසලබ්ද ටයුතු ිරරීභ ශඹෝය ඵ සිිපඳත් යනු ළභළත්ශතින  

නිනේදනනේ නදමෂ ඳරිලර්තනය: 
அநறறப்தறணது றழ் தரறததர்ப்தை: 

TAMIL TRANSLATION OF ANNOUNCEMENT: 

 
தரரலன்ந அர்வுகபறன் ஆம்தத்றலும் இதறறலும் 

தசங்ககரகன ந்றச் தசல்னல் கரனரகரனரகப் கதப்தட்டு 

தகறன்ந ஏர் உன்ண தரகும். தரரலன்நத்றன் 

உர்ரந்ன்க, ரண்தை ற்தம் தகௌத்க 

அகடரபப்தடுத்துகறன்ந இத்கக உன்ணரண 

தைககபப் கதறப்தரதுகரத்து, இற்கந றர்கரனச் 

சந்றறணதக்கு ங்குற்கரண டடிக்ககககப 

கற்தகரள்பல் க்கள் தறறறறகபரண து கனர 

கடகத்ம் ததரதப்தைரகுதண ரன் கததுகறகநன்.  

கலும், தரரலன்நக் கூட்ட அரா்வுககபப் 

தரர்கறடுற்கரகப் தரர்கரபர் கூடத்துக்கு 

தககதம் தரடசரகன ரர்கள், குநறப்தரக இத்கக 

தைககப அரணறப்தன்தோனம் ரபரண றடங்ககபக் 

கற்தக்தகரள்கறன்நரர்கள் ன்தது ணது ண்ரகும். 

இதுகறல் ரன் அரணறத்ககலக்கு அக, 

தரரலன்ந அர்வுகபறன் ஆம்தத்றல் சகதறதள் 

தசங்ககரகன ந்றதகறன்ந சந்ர்ப்தத்றலும் அர்வுகபறன் 

தொடிறல் சதரண்டதத்றலிதந்து தசங்ககரகன ந்றச் 

தசல்கறன்ந சந்ர்ப்தத்றலும் தகௌ தரரலன்ந 

உதப்தறணர்கள் அகணதம் க்கு எதுக்கப்தட்டுள்ப 

ஆசணங்கபறன் தொன்ணரல் றறர்ந்து றன்நரத, 

தரரலன்நத்றன் தகௌத்கத்ம் ரண்தறகணத்ம் 

தரதுகரக்குதொகரக அகறகப் கதணும்ககறல் 

டந்துதகரள்து சறநந்தன்தக றகணவூட்ட 

றதம்தைகறகநன். 

 

 
නිනේදනනේ ඉ ග්රීසි  ඳරිලර්තනය: 
அநறறப்தறணது ஆங்கறன தரறததர்ப்தை: 

ENGLISH TRANSLATION OF ANNOUNCEMENT: 

 

The carrying of mace at the commencement and 

conclusion of Parliamentary proceedings is a time-

honoured noble tradition. I believe that as representatives 

of the people, it is our prime responsibility and duty to 

uphold these traditions which symbolize the supremacy, 

dignity and honour of Parliament and preserve them for 

posterity.  

Further, I am of the view that school children visiting 

the public galleries to watch Parliamentary proceedings 

learn a lot by observing such traditions.  

In view of my observations, I wish to remind that it is 

appropriate for all the Hon. Members of Parliament to 

remain attentively in the seats allocated to them and 

remain silent so as to maintain the honour and dignity of 

Parliament when the mace is carried into the Chamber at 

the commencement of the proceedings and carried out of 

the Chamber at the conclusion of the proceedings.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ලිිළ නල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

(437 ළනි අධිහයඹ ව) යඵර් නළත හ ිරරීශම් වනහධහය ඳනශත් 8 

ළනි න්තිඹ ඹටශත් ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු 2012 

ළප්තළම්ඵර් 20 දිනළති අ  1776/36 දයන අති විශලේ ළට් ඳත්රශේ ඳශ 

යනු රළබ නිශඹෝ - [ළවිලි ර්භහන්ත අභහතය රු භිපන්ද භයසි ව භවතහ 

ශනුට රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
වභළනම්වය මත තිබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 

උඳනේක කළරක වභළ ලළර්තළ 
ஆகனரசகணக் குல அநறக்கககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ (ඳෂළත් ඳළන ශළ 

ඳෂළත් වභළ නිනයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - உள்லரட்சற, ரகர 

சகதகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of Local 

Government and Provincial Councils)  

රු ථහනහඹතුභනි, ම්ප්රදහයි ර්භහන්ත වහ ුඩඩහ 

යහඹ  ර්ධන ටයුතු පිිබඵ උඳශේල හය බහශේ 

බහඳතිතුභහ ශනුශන් භභ ඳවත වන් හර්තහ ම්ඵන්ධශඹන් 

ම්ප්රදහයි ර්භහන්ත වහ ුඩඩහ යහඹ  ර්ධන ටයුතු 

පිිබඵ උඳශේල හය බහශේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යින  

(i) 2010 ර්ඹ වහ ජහති ශිල්ඳ බහශේ හර්ෂි 
හර්තහ;  

(ii) 2010 ර්ඹ වහ තල්  ර්ධන භණ්ඩරශේ හර්ෂි 

හර්තහ; ව 

(iii) 2010 ර්ඹ වහ ජහති ශභෝසතය භධයසථහනශේ 
හර්ෂි හර්තහ වහ ගිණුම්  

 
වභළනම්වය මත තිබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ලයි.ජී. ඳේමසිරි මශතළ 
(ரண்தைறகு க.ஜல. தத்சறரற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

රු ථහනහඹතුභනි, ළවිලි ර්භහන්ත ටයුතු පිිබඵ 

උඳශේල හය බහශේ බහඳතිතුභහ ශනුශන් භභ ඳවත 

වන් හර්තහ ම්ඵන්ධශඹන් ළවිලි ර්භහන්ත ටයුතු පිිබඵ 

උඳශේල හය බහශේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යින  

(i) 2010 ර්ඹ වහ ශ්රී ර හ ශත් භණ්ඩරශේ හර්ෂි 
හර්තහ; ව 

(ii) 2010 ර්ඹ වහ ශ්රී ර හ ශත් ඳර්ශේණ 
ආඹතනශේ හර්ෂි හර්තහ  

 
වභළනම්වය මත තිබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන දී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

නඳත්වම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු ගළමිණී නොකුනේ මශතළ (කම්කරු ශළ කම්කරු 

වබතළ අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு கரறணற தனரக்குகக - தரறல், தரறல் உநவுகள் 

அகச்சர்) 

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

Relations) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ නුශේශොඩ, උඩවමුල්ර, විනිසුරු 

නිහ  කීර්ණඹ, අ  92/18 දයන සථහනශඹිප ඳදි චි වළයල්ඩ් 

විශේසිරි ලිඹනශේ භවතහ ශන් රළබුණු ශඳත්භේ පිිබන්ින  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ - ඳළිනණ නළත  

  

ගරු ලවන්ත අලුවිශළනර් මශතළ 
(ரண்தைறகு சந் அலுறயரக) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශද 

පිිබන්ින  

(1) භහතශල්, උුඩශර, ඳන්ල්තළන්න තුඹහඹ, යත්ත්ත, 
තු අධිහරි නිර නිශිප ඳදි චි ඩී එස එන්  ශඳශර්යහ 
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(2) භහතශල්, මීත්තුඩඹුය ඳහය, අ  34 දයන සථහනශඹිප 
ඳදි චි බී එල්   නිලහන්ත ශප්රේභරහල් භවතහශන් රළබුණු 
ශඳත්භ  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු අජිත් පී   ශඳශර්යහ භවතහ  -  ඳළිනණ නළත  

 
ඉදිරිඳත් කරන ද නඳත්වම්  මශජන නඳත්වම් ිළිතබ කළරක 

වභළල  ඳෆලරිය යුුර යයි නිනයෝග කරන  දී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குலவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

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

 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරරු 
றணரக்கலக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අ  1-1941/'11 - (1), රු බුේධි ඳතියණ භවතහ  

 
ගරු බුේධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ  

779 780 
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ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ජවම්ඳළදන ශළ 

ජළඳලශන අමළතයුරමළ වශ ණණ්ු  ඳළර්හලනේ ප්රධළන 

ව විධළයකුරමළ  
(ரண்தைறகு றகணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்தை அகச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்ககரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, ළවිලි ර්භහන්ත අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ භහඹ හරඹේ 

ඉල්රහ සිටිනහ  

 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අ  2-2245/'12 -(1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ  

 
ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි,  සෘති වහ රහ ටයුතු 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ ති 

ශද හරඹේ ඉල්රහ සිටිනහ  

 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 
 

නකො නදණියළල ලෆඩ බිම: විවහතර  
தகரட்டதணறர ககனத்னம் : றதம் 

KOTADENIYAWA WORK SITE: DETAILS   

 
2274/'12 

3.  ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඉදිිරරීම්, ඉ ජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුම් 

අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1):   

(අ) (i) ශඩේශොශෝහ භහභ ශරසින් ආයම්බ යන 
රද ඳසු ෆුජීභහ සශට්ට් ශෝඳශර්න් භහභ 
නිනන් ඳත්හ ශන ඹන ආඹතනඹ තු 
ශොටශදණිඹහ ළඩ බිභ ශම් න විට  රඹහත්භ 
න්ශන්ද; 

 (ii) එිප ශේඹ යන ශේයින්  යහ 
ශොඳභණද; 

 (iii) ශම් දේහ ඔවුන්ශේ ශේතන ශහ තිශබ්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන සශනිපද  

(ආ) (i) ඉවත නභ වන්  ආඹතනඹ තු ඹන්ත රසත ර ව 
හවන ශර්ද; 

 (ii) එකී ඹන්ත රර ව හවනර ටිනහභ ශන් 
ශන් ලශඹන් ශොඳභණද; 

 (iii) එභ ළඩඳර පිිපටි සථහනශඹන් ඉත් ිරරීභට ශවෝ 
ඹන්ත රසත ර රහ ශන්ශේසි ිරරීභට ශවෝ විුඩණහ 
දළමීභට ශවෝ ටයුතු ශඹොදහ තිශබ්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ශනිපද  

(ඇ) (i) ආයම්බ ශ ර්ශේ සිට ශම් දේහ එභ ළඩ බිභ 
රළබ රහබඹ ශවෝ ඳහඩු හර්ෂි, ශන් ශන් 
ලශඹන් ශොඳභණද;  

 (ii) ශභභ ළඩ බිභ යජශේ  ර්ධන ටයුතු වහ 
ශඹොදහ ළනීභට ටයුතු යන්ශන්ද; 

 (iii) එශේ නම්, ව දහ සිටද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිපද  

(ඈ) ශනොඑශේ නම්,  ව භන්ද  
 

றர்ர, ததரநறறல் கசககள் அகச்சகக் ககட்ட 

றணர: 

(அ) (i) தடவ்ககரகசர தம் ததரறல் 

ஆம்தறக்கப்தட்டு தறன்தை தைஜலர ஸ்கடட் 

ககரதகன் கம்தணற தம் ததரறல் 

டத்ப்தட்டுதம் றதணத்றற்குச் 

தசரந்ரண தகரட்டதணறர ககனத்னம் 

இப்கதரது தசற்தட்டுதகறநர ன்தகத்ம்; 

 (ii) அங்கு தறதைரறத்ம் ஊறர்கபறன் ண்றக்கக 

ரதன்தகத்ம்; 

 (iii) இர்கபறன் சம்தபம் இதுக 

தசலுத்ப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) கற்குநறப்தறட்ட றதணத்றற்குச் தசரந்ரண 

இந்றப் ததரநறகள் ற்தம் ரகணங்கள் 

ரக ன்தகத்ம்; 

 (ii) இந் இந்றப் ததரநறகள் ற்தம் 

ரகணங்கபறன் தததற தவ்கநரக 

வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (iii) இவ் ககனத்னத்க அகறடத்றலிதந்து 

அகற்தற்ககர, இந்றப் ததரநறககப 

அகற்நற ன றற்தகண தசய்ற்ககர, 

றற்தகண தசய்ற்ககர டடிக்கக 

டுக்கப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம் 

 அர்  குநறப்தறடுரர? 

(இ) (i) ஆம்தறத் தடம் தொல் இதுக இந் 

ககனத்னத்றற்குக் கறகடத் இனரதம் 

அல்னது ட்டம் தடரந் அடிப்தகடறல் 

தவ்கநரக வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (ii) இத்தரறற்சரகனக அசறன் அதறறதத்ற 

ககனகலக்குப் தன்தடுத் டடிக்கக 

டுக்கப்தடுர ன்தகத்ம்; 

 (iii) அவ்ரநரறன், அது ப்கதரது தரடக்கம் 

ன்தகத்ம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்கநல், ன்? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

asked  the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Will he state - 

 (i) whether the Kotadeniyawa work site, which 

belongs to an institution which was started 

under the name of Devkoshowa Company 

and run subsequently under the name of 

Fujima Estate Corporation is operative at 

present; 

 (ii) the number of workers employed in the 

aforesaid work site; and 

 (iii) whether their salaries have been paid upto 

now? 

(b) Will he also state - 

 (i) the machinery and the vehicles which 

belong to the institution bearing the 

aforesaid name; 

 (ii) separately, the value of the aforesaid 

machinery and vehicles; and 

 (iii) whether arrangements have been made to 

remove the aforesaid work site from the 

place where it is located at present or to sell 

or auction it after dismantling the 

machinery? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) separately, of the profit earned or the loss 

incurred by the aforesaid work site in each 

year from the year in which it was started 

up to now; 

 (ii) whether action will be taken to use this 

work site for the development work of the 

government; and 

 (iii) if so, the date on which it will be done? 

(c) If not, why ? 

 
ගරු විමල් වීරල  මශතළ (ඉදිකිරීම්, ඉ ජිනන්රු නවේලළ, 
නිලළව ශළ නඳොදු ඳශසුකම් අමළතයුරමළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச -  றர்ர, ததரநறறல் 

கசககள், வீடகப்தை, ததரது சறகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි  

(අ) (i)   ශම් න විට ෆූජිභහ සශට්ට් ශෝඳශර්න් 
ආඹතනඹ ක්රිඹහත්භ ශනොන නිහ 
ශොටශදණිඹහ ළඩ බිභ ද ක්රිඹහත්භ ශනොශේ  

 (ii)  සථිය ශේ  යහ 05ිර  

 (iii) ආඹතනශේ ශේඹ ශ හර සීභහට ළටුප් 

ශහ ඇත  

(ආ) (i) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (ii)  
 

 

 

 

 (iii)  ශභභ ළඩ බිභ ඉත් ිරරීභට ශවෝ ශභභ ඹන්ත්ර සත්ර 
රහ ශන්ශේසි ිරරීභට ශවෝ විුඩණහ දළමීභට 
ශවෝ ටයුතු ය නළත  

(ඇ)  (i)  
 

 

 
 

  ගිණුම් ර්ඹ භහර්තු 31 අන් ශේ   

 (ii)  යජශේ  ර්ධන ටයුතු වහ ශඹොදහ ළනීභට 
ටයුතු යිනන් ඳතියි  

 (iii)  එිප  ර්ධන ටයුතු ආයම්බ ිරරීභට අලය 
නීතයනුූලර අයඹ (ඵරඳත්ර) රළබුණු ඳසු ශේ  

(ඈ)  අදහශ ශනොශේ  

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
විශලේශඹන් ශඩේශොශෝහ භහභ හිනණී ජඹවික්රභ 

ශඳශර්යහ භළතිතුභහශේ හරශේ ශවොඳින් ඳත්හ ශන ගිිපන් 

ඳසු ඩහ ළටුණහ  ඊට ඳසශේ යහජිත ශේනහයත්න භළතිතුභහ 
ඹටශත් නළත ආයම්බ ය ව ටයුතු ය ශන ගිඹහ  එතළනින් 

ඳසශේ ඔඵතුභහශේ ඳහරන හරඹ තුශ  බහඳතිතුභන්රහශේ ක්රිඹහ 
රහඳඹ නිහ ශඩේශොශෝහ භහභ ම්පර්ණශඹන් ඩහ 

ළශටන තත්ත්ඹට දළන් ඳත් ශරහ තිශඵනහ  ශභභ භහශම් 
ශේ  යහ 5යි ිරඹහ ඔඵතුභහ ිරේහට ඇත්ත ලශඹන් 

ශේඹන් 25ශදශනේ විතය සිටිඹහ   භහ ශඟ තිශඵනහ, - 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔඵතුභහ ථහේ ශන් යන්ශන්   

 

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ථහේ ශනොශයි, රු ථහනහඹතුභනි  ශම් ිරඹරහ 

ශදන්න ඕනෆ ශන්   
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[රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ] 

ක්රර් ඹන්ත්රඹ 01 

වීල් ශරෝඩර් 03 

ශොම්ශප්රේර් 02 

ට්රළේ රිල් 01 

ඳම්ප් හර් 01 

ශජනශර්ටර් 04 

ශල්ඩින් ශජනශර්ටර් 01 

ට්රේ ිනේර් 06 

ටිඳර් යථ 02 

ක්රර් ඹන්ත්රඹ 2,68,60,000 

වීල් ශරෝඩර්    25,00,000 

ශොම්ශප්රේර්    30,00,000 

ශජනශර්ටර්    62,00,000 

ට්රේ ිනේර්    68,75,000 

ටිඳර් යථ    45,00,000 

ට්රහන්ස ශඳෝභර්   14,00,000 

             හර ඳරිච්ශේදඹ        ඳහඩු 

2007 ශනොළම්ඵර් සිට 2009 භහර්තු 31 
දේහ 

25,60,845 66 

2009 භහර්තු සිට 2012 භහර්තු දේහ 34,42,865 10 
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එතශොට ශභිප 25 ශදනුඩ ශේඹ ශ ඵට භහ ශඟ වති 

තිශඵනහ, රු ථහනහඹතුභනි  රු ඇභතිතුභනි භහ අවන්ශන්, 

ශභිප ඳස ශදනහයි  ශේඹ යන්ශන් ිරඹරහ ඔඵතුභහ  ිරඹන්ශන්  

ශොශවොභද ිරඹරහයි  25 ශදනුඩශේ paysheets භහ ශඟ 

තිශඵනහ   

 

ගරු විමල් වීරල  මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභහ ප්රලසනඹ අවරහ ඉයද   

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔේ  

 

ගරු විමල් වීරල  මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභහශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹට පිිබතුය ශභඹයි  භහ 

ිරේශේ එිප සථීය ශේ  යහ ඳවයි ිරඹරහයි  ඊට අභතය 

තහහලි ඳදනභ ව ශේහ අලයතහ භත ම්රුන් 25 

ශදනුඩශේ ශේඹ රඵහ ශන තිශඵනහ   

 

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ආ, අන්න එශවභ ිරඹන්න ශෝ    

 
ගරු විමල් වීරල  මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ළඩ බිශම් ළඩ නතන විට ශභයින් 16 ශදනුඩ ශේශේ 

ශඹශදිනන් සිට තිශඵනහ  එශවභ ිරඹන්ශන්, - 

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
උත්තයශේ අන්න එශවභ ිරඹන්න එඳහ ඹළ  රු 

ථහනහඹතුභනි, එශවභ -  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
එශවභ ිරඹන්ශන්, තමුන්නහන්ශේට ආඳසු අතුරු  ප්රලසනඹේ 

අවන්න අසථහේ තිශඵන්න එඳහ ඹළ   

 
ගරු විමල් වීරල  මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භහ ව මුලින්භ ිරේහ නම්, ඔඹ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ 

ශනුට ශන එේ අවන්ශන්  එඹ භහ මුලින් ිරේශේ නළත්ශත් ව 

නිහයි   

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දළන් පිිබතුරු දුන්නහට ඳසු ශන් ව ිරඹන්ශන්, රු 

ථහනහඹතුභනි    

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ව ළන හදඹේ නළවළ   

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හදඹේ නළවළ  එශවභ නම් භහ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹට 

එන්නම් ශෝ   
 

ගරු විමල් වීරල  මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භශේ උගුරට ඔඵතුභහ වසු වුණහ  භභ වුභනහශන්භ එශවභ 

ශනොිරඹහ සිටිඹහ, ඔඵතුභහ භශේ ඇභ යිද ිරඹරහ ඵරන්න   
 

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ශභිප ශෝටි ණන් ටිනහ ඹන්ත්ර සත්ර 

විලහර  යහේ තිශඵනහ  වහ ඔේශෝභ දියහ ඳත් ශනහ  

ඉතින් තළන් තළන්ලින්, ශම් ශඳෞේලි ආඹතනලින්  ල් රඵහ 

න්නහට ඩහ  ශම් ශඩේශොශෝහ ශොම්ඳළනිශඹන් අයශන -

ශෝටි ණන් දීරහ  දළන් ඳහයල් වදනහ ශන්-   

 

ගරු විමල් වීරල  මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභහශේ ප්රලසනඹ ඇුවහ නම් වරි   

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතශොට  ඔඵතුභහ ශම් ළඩබිභ  ඳහවිච්චිඹට න්ශන් 

නළත්ශත් ඇයි ිරඹරහ භහ අවන්න ළභළතියි   

 
ගරු විමල් වීරල  මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභහශේ ප්රලසනඹට භහ රඵහ දුන් පිිබතුශර් වන් නහ, 

ශම් ආඹතනඹට අලය ඵරඳත්ර රඵහ ළනීභට ඉල්රහ තිශඵනහ, 

ව ශනොරළබීභ නිහයි ශභිප ටයුතු නතය ශරහ තිශඵන්ශන් 

ිරඹරහ  ව තභයි උත්තයඹ  ව ිරඹන්ශන්,  දළනට ශම් 

ආඹතනඹට තිශඵන්ශන් ඉතහ සුළු ඳරිභහණ පුපුරුහ වළරීම්  පිිබඵ 

ඵරඳත්රඹේ   ව ප්රශඹෝජනත් නළවළ  ව නිහ ඊට ඩහ තයභේ 

ඉවශ යහප්තිඹේ තිශඵන ඵරඳත්රඹේ රඵහ ළනීභට අපි ඉල්රහ 

සිටිඹහ  නමුත් ඳරිය අධිහරිශඹන්, ව අදහශ අශනුඩත් 

ආඹතනලින්, ව ප්රශේලශේ අට භවජනතහශන් රළබුණු ඹම් 

ඹම් ඳළිනණිලි භත ව අනුභළතිඹ දීභ ප්රභහද ය තිශඵනහ  ව 

අනුභළතිඹ රළබුණු වහභ ශම් ළඩ බිශම් ළඩ ටයුතු නළත 

ආයම්බ යනහ  

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
පුපුරුහ වරින්න ශරොුඩ එේ ඕනෆ  "පිපිශයන්න තිශඵන 

හර ශඵෝම්ඵඹේ හශේ" ිරඹරහ ශභොේද එේ ළන ශභතුභහ 

වළභ ශේරහශේභ ථහ යනහ   

785 786 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න  

 

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ව තභයි භභ ිරේශේ  දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

 ශලෝධනඹත් අශවෝසි යන්න තයම් භවහ දළළන්ත ශේඹේ 

යන ශනුඩට ශභඳභණ හරඹේ තිසශේ පුපුරුහ වළරීම් 

ඵරඳත්රඹේ න්න ඵළරි වුණහද  
 

ගරු විමල් වීරල  මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ, දඹහසිරි ජඹශේය භන්ත්රීතුභහ 

හශේ දේ භන්ත්රීයශඹුඩ වයවහ ව පුපුරුහ ළනීශම් හර්ඹඹට 

අදහශ ඵරඳත්රඹ ශොශවන් වරි අය න්න   

 

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වම්ඵ ශයි, වම්ඵ ශයි  ඉතහභ ඉේභනින් වම්ඵ ශයි  ශවට 

අනිේදහ ශන ශොට පිපිශයයි  
 

ගරු විමල් වීරල  මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභහ ශොශවොභත් පුපුයණ ළඩරට දේයි ශන්  ඳසු ගිඹ 

හරශේ අිප  ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ පිපිශයේහ   

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අ  4  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු භන්ත්රීතුභහ, ශභොේද ඔඵතුභහශේ point of Order එ  

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද උශේ අපි ඳහර්ලිශම්න්තුට එන ශොට අශප් vehiclesර 

ඔේශෝභ shutters ඳවත් යන්න ිරඹරහ ඇතුශශේ භන්ත්රීරුන් 

ඉන්නහද, නළේද ිරඹරහ check ශහ  ව නිහ භට ශභතළනට 

එන්නත් ප්රභහද වුණහ  භශන් අවනහ, වුද ිරඹරහ  භභ ඇුවහ, 

භහ මීට ශඳය දළරහ නළේද ිරඹරහ  ඇභතිරුන්ට අශනේ 

ඳළත්ශතන් එන්න පුළුන්, vehicles ශදේ ආහත්    

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඇභතියඹහයි, භන්ත්රීයඹහයි අතය ශඳොඩි ශනේ තිශඵනහ  

තමුන්නහන්ශේ ිරඹපු ථහ භභ ම්පර්ණශඹන්භ ප්රතිේශේඳ 

යනහ  භභ ශම් දළනුත් එතළන ඉරහයි ආශේ  තමුන්නහන්ශේ මීට 

ඉසශල්රහ ිරඹන රද රුණේ පිිබඵ භභ ගිිපල්රහ ඵළලුහ  

ඔඵතුභන්රහශේ හවනර shutters ළු යශන ශන් එන්ශන්   

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, භශේ හවනශේ shutters ළු ය නළවළ  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
වහ, නළේද   

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශඵොශවොභ පිරිසිදු විෘතබහශඹන් භභ එනහ  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
භභ ව ළන ඵරන්නම්   

 

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඇයි අද එශවභ ශශේ  අද ශභොේද 

සුවිශලේ ද  භභ අවුරුදු 19ේ තිසශේ ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඇවිල්රහ තිශඵනහ   

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තමුන්නහන්ශේ  ඔඹ ිරේ ථහ ඇත්තේ නම් ව ළන ශොඹහ 

ඵරන්නම්  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ අතයඹ ිරඹන්ශන් නළවළ ශන්   

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
භභ ිපතනහ, තමුන්නහන්ශේ අතයඹ ිරඹන්ශන් නළවළ 

ිරඹරහ  ශභොේද වුශණ් ිරඹරහ භභ ව ළන ශොඹන්නම්  

තමුන්නහන්ශේට විශලේ ිපරිවළයඹේ ශහද ිරඹරහ භභ ශොඹහ 

ඵරන්නම්  ශඵොශවොභ සතුතියි ව ළන වන් ශහට  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ව හශේභ භභ ගිඹය ශ ඳළිනණිල්ර ළනත් ශඳොඩ්ඩේ 

ශොඹහ ඵරන්න රු ථහනහඹතුභනි  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ව ළන ශොඹහ ඵරන්නභ තභයි භභ අද ගිශේ  

787 788 
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ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශඵොශවොභ සතුතියි රු ථහනහඹතුභනි  
 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අ  4- 2335/'12 -(1), රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ  
 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ  
 

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශෞය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 
එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ භහඹ හරඹේ ඉල්රහ සිටිනහ  

 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අ  5- 2830/'12 -(1), රු ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ  

 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ  

 

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශෞය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ භහඹ හරඹේ ඉල්රහ සිටිනහ  

 
 

ප්රමිතිනයන් නතොර ීසවල් නබදළ ශෆරීම : ඳළු ල 
ற்ந டீசலிணரல் தரறப்தைற்ந ரகணங்கள்: ட்டம்  
VEHICLES DAMAGED DUE TO SUBSTANDARD DIESEL : LOSS 

 

3000/'12 

8.  ගරු නරෝසි නවේනළනළයක මශත්මිය 
    (ரண்தைறகு (றதற)கரவ கசணரரக்க) 

    (The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

නිජ ශතල් ර්භහන්ත අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) 2012 ජනි 23ළනි දින සිදුවී ඇති ප්රිනතිශඹන් ශතොය 
ඩීල් ආනඹනඹ ිරරීශම් සිේධිඹ ම්ඵන්ධ 
ශොඹහ ඵළලීභට ිනටුේ ඳත් ය තිශබ්ද; 

 (ii) එශේ නම්, එභ ිනටුශේ හභහජිඹන්  යහ 
ව ඔවුන්ශේ නම් ශර්ද; 

 (iii) ප්රිනතිශඹන් ශතොය ඩීල් ආනඹනඹ ශොට ශඵදහ 
වළරීභ ශවේතුශන් සිදුවී ඇති වහනිඹ තේශේරු ය 
තිශබ්ද; 

 (iv) එශේ නම්, ව ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිපද  

(ආ) (i) ඉවත වන් ඳරිදි ආනඹනඹ ශ ප්රිනතිශඹන් 
ශතොය ඩීල් බහවිතඹ නිහ වහනිඹට ඳත්ව හවන 
ම්ඵන්ධශඹන් රළබී ඇති ඳළිනණිලි  යහ 
ශොඳභණද; 

 (ii) එභ ඳළිනණිලි අනු වහනිඹට ඳත්වී ඇති යහජය 
ආඹතනර හවන  යහ එේ එේ ආඹතනඹ 
අනු, ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද; 

 (iii) එභ හවනරට සිදු ව වහනි ශවේතුශන් එේ එේ 
ආඹතනඹට සිදුවී ඇති මුරයභඹ අරහබඹ ශන් 
ශන් ලශඹන් ශොඳභණද; 

 (iv) ප්රිනතිශඹන් ශතොය ඩීල් බහවිතඹ නිහ වහනිඹට 
ඳත් ශඳෞේලි ඵස යථ  යහ ශොඳභණද; 

 (v) එභ ඵස යථරට සිදුවී ඇති වහනිර මුරයභඹ 
ටිනහභ ශොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනිපද  

(ඇ) ශනොඑශේ නම්, ව භන්ද  

 
ததற்கநரலிக் ககத்தரறல் அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) 2012 தன் 23ஆம் றகற கடததற்ந ற்ந 

டீசல் இநக்குறச் சம்தம் தரடர்தரக 

றசரரறப்தற்கு எத குல றறக்கப்தட்டுள்பர 

ன்தகத்ம்; 

 (ii) அவ்ரநரறன், இக்குல உதப்தறணர்கபறன் 

ண்றக்கக ற்தம் இர்கபறன் ததர்கள் 

ரகதன்தகத்ம்; 

 (iii) ற்ந டீசல் இநக்குற தசய்து றறகரகறக்கப் 

தட்டரல் ற்தட்டுள்ப கசம் றப்தேடு 

தசய்ப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம்; 

 (iv) அவ்ரநரறன், அது வ்பவு ன்தகத்ம் 

       அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) கற்குநறப்தறட்டரத இநக்குற தசய்ப்தட்ட 

ற்ந டீசல் தன்தரட்டிணரல் தரறப்தைற்ந 

ரகணங்கள் தரடர்தரக கறகடத்துள்ப தொகநப் 

தரடுகபறன் ண்றக்கக ரகதன் 

தகத்ம்; 

 (ii) இம்தொகநப்தரடுகபறன்தடி தரறப்தகடந்துள்ப 

அச றதணங்கலக்குரற ரகணங்கபறன் 

ண்றக்கக எவ்தரத றதண அடிப்தகட 

றல் தவ்கநரக வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (iii) இவ்ரகணங்கலக்கு ற்தட்டுள்ப தரறப்தைக் 

கரரக எவ்தரத றதணத்றற்கும் 

ற்தட்டுள்ப றற ரலறறனரண ட்டம் 

தவ்கநரக வ்பவு ன்தகத்ம்; 

    (iv) ற்ந டீசல் தன்தரட்டிணரல் தரறப்தைற்ந 

ணறரர் தஸ் ண்டிகபறன் ண்றக்கக 

ரதன்தகத்ம்; 

 (v) இந் தஸ் ண்டிகலக்கு ற்தட்டுள்ப 

தரறப்தைகபறன் றற ரலறறனரண தததற 

ரதன்தகத்ம் 

         அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்கநல், ன்?  

789 790 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

asked the Minister of Petroleum Industries: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a committee has been appointed to 

inquire into the importation of substandard 

diesel that took place on 23rd June 2012; 

 (ii) if so, of the number of members of the said 

Committee and their names; 

 (iii) whether the damage caused by the 

importation and distribution of substandard 

diesel has been assessed; and 

 (iv) if so, of the amount ? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of complaints received as 

regards vehicles damaged due to the use of 

substandard diesel imported as mentioned 

above ; 

 (ii) separately, as per each institution, the 

number of vehicles of public sector 

institutions that were damaged, according to 

the above complaints; 

 (iii) separately, the financial loss incurred by 

each institution as a result of damages 

caused to the said vehicles; 

 (iv) the number of private buses damaged as a 

result of using substandard diesel; and 

 (v) the financial value of the damages caused to 

the said buses ? 

(c) If not, why ? 

 
ගරු ඒ.ීස. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ (ඛනිජ නතල් 

කර්මළන්ත අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறகஜந் - ததற்கநரலிக் ககத் 

தரறல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Petroleum 

Industries) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ  

(අ) (i) ඔේ  

 (ii) හභහජිඹන්  යහ 03ිර  

 1   සී ශේ ශේ  ශඳශර්යහ භවතහ, ප්රධහන අබයන්තය 
විණ, නිජ ශතල් ර්භහන්ත 
අභහතයහ ලඹ  

 2   ව  භහටින් භවතහ, ඉ ජිශන්රු ශභනහරු - 
(ඹහන්ත්රි ඉ ජිශන්රු), ර හ නිජ ශතල් 
ඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහභ  

 3   ඊ ව එස  එදිරිසි ව භවතහ, ශභනහහය - 
ශභශවයුම්, - (යහඹනි ඉ ජිශන්රු), ර හ 
නිජ ශතල් නීතිත  සථහ - පිරිඳවදු  

 (iii) ශතො ඵඩහ යහඹනහහය ඳරීේණ අනු එභ 
ඩීල් ශතො ප්රිනතිඹ වහ ළරපුණත්, නවීන ඹන්ත්ර 
වහ හවන ිරිපඳඹ හර්ින ශදෝ අනහයණ  
විඹ  ආඹතන වහ පුේරඹන්ශන් රද ඳළිනණිලි 
අශශවි අ ලඹ භඟින් විභසුභට රේ ිරරීභට 
ශතොයතුරු රැස යනු රළශබ්  

 (iv) ශතොයතුරු නිසි ඳරිදි රද ඳසු නිලසචිත ණනඹ 
ශ වළ  

(ආ) (i) හවන ම්ඵන්ධශඹන් ලිඛිත වහ හචි රළබී 
ඇති ඳළිනණිලි ණන 794ිර  

 (ii)  ඳවත ඇමුණුශභිප දේහ ඇත  ඇමුණුභ වභළගත* 

යින   

  යහජය ආඹතනලින් රද ඳළිනණිලි 362ිර  (ශ්රී 
ර හ භනහභන භණ්ඩරඹ, යහඹ අධිහරිඹ, ශ්රී 
ර හ දුම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ආයේ 
අ ල) 

 (iii)   මරයභඹ ටිනහභ ශන් ශන් ලශඹන් දළනට 

ණනඹ ය නළත  ණනඹ  යිනන් ඳතී  

 (iv)  ශඳෞේලි ඵස යථ  යහ 222ිර  

 (v)  මරයභඹ ටිනහභ ශභශතේ ණනඹ ය නළත  

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී  

ඇමුණුභ 

791 792 

[රු ශයෝසි ශේනහනහඹ භවත්ිනඹ] 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 795 796 

[රු ව ඩී  සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ] 

ගරු නරෝසි නවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)கரவ கசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ   

භශේ (අ) (i) ප්රලසනඹට ඔඵතුභහ පිිබතුය ලශඹන් "ඔේ, 

ිනටුේ ඳත් ශහ " ිරේහ  රු ඇභතිතුභනි, ව ිනටුශන් 

ඉදිරිඳත් ශ හර්තහේ තිශඵනහද  ව හර්තහශේ රුණු ටිේ 

ිරඹන්න පුළුන්ද   

 
ගරු ඒ.ීස. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறகஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
භභ ව හර්තහ ඔඵතුිනඹට රළශඵන්න රසන්නම්   

හර්තහශේ  ේෂිප්තඹ ශභශේයි  යහඹනහහය ඳරීේණ වහ 

පිරිවිතය ළශශප්  නමුත් ව යහඹනහහය ඳරීේණලින් ශොඹහ 

ත ශනොවළිර ආන්තුත ශදඹේ ම්ඵන්ධ වී තිබිඹ වළිර නිහ අපි 

ව හම්ඳර අයි ටී අයි  ආඹතනඹට අපි ශඹොමු ය තිශඵනහ, 

ළඩිදුය ඳරීේහ ය හර්තහ ඉදිරිඳත් යන්න   

 
ගරු නරෝසි නවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)கரவ கசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනශේයි භභ 

තභත් ඉන්ශන්  ව හර්තහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ බහත යනහද  

 
ගරු ඒ.ීස. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறகஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
අනිහර්ඹශඹන්භ  

[නමම ඇමුණුම පුවහතකළනේ ද තබළ ඇත.] 
[இந் இகப்தை தல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 
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ගරු නරෝසි නවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)கரவ கசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ රු දඹහසිරි ජඹශේය භන්ත්රීතුභහ 

අවනහ  

 
ගරු ඒ.ීස. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறகஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

ආ! Partnership. 

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඉන්න ශෝ ශඳොඩ්ඩේ, යදය යන්ශන් නළති  [ඵහධහ ිරරීම්] 

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
අනලය ලබ්ද අලය නළවළ, අනලය ශේරහට  

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ව ශන්න්නම්  Thank you.  

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් නිහ ශඳෞේලි ඵස යථ 222ේ 

වහනිඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ  අඳට ව ඵස යථ තිශඵන්ශන්ත් 

ඹන්තම් 4,000යි  

 
ගරු ඒ.ීස. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறகஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
නළවළ, නළවළ  ශඳෞේලි ඵස යථ 19,000ේ තිශඵනහ  

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඉන්න ශෝ ඉතින්  ඉන්න ශෝ ශඳොඩ්ඩේ  

 
කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසනඹ ඇුවශොත් ශවොයි  

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ව හශේභ යහජය ආඹතනරට අයිති 

හවන 362ේ වහනිඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ  රු 

ථහනහඹතුභනි ශභඳභණ ශදඹේ ශරහත්, අඩුභ තයිනන් ඹම් 

ිරසි හර සීභහට ශවෝ ශම් ශතල් ශනහ ශොම්ඳළනිඹ තවනම් 

යන්න ඹම් ිරසි ක්රිඹහ භහර්ඹේ අයශන තිශඵනහද  

ගරු ඒ.ීස. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறகஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ඔේ, අනිහර්ඹශඹන්භ  De-list යරහ තිශඵන්ශන්  දළන් ව 

භහභට ශටන්ඩර්රට ඉදිරිඳත් න්න ඵළවළ  අපි නීතිඳති 

ශදඳහර්තශම්න්තුශන් ව ම්ඵන්ධශඹන් ළඩි දුයටත් උඳශදස 

ඉල්රහ තිශඵනහ  

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ  අවනහ, රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ  

 

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපි අතුරු ප්රලසන අවන්ශන් ශඵදහ ශන  

 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහශේ  සථහශේ පිරිවිතයරට 

ශනොළශ ශඳන ශතල් ආනඹනඹ ය තිබුණත්, වහ ශම් යටට බහය 

ත්ත ව දෂිත නිරධහරින්ට විරුේධ න්නහ ව ක්රිඹහ භහර් 

ශභොනහද  

 

ගරු ඒ.ීස. සුසිල් නප්රේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்தைறகு  . டி. சுசறல் தறகஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
රු ථහනහඹතුභනි, ශම් න විට විනඹ පිඹය අයශන 

තිශඵනහ  ව හර්තහශේ නිර්ශේශිත රුණු වතයභ ශම් න විට 
 සථහ ඵරධහරින් විසින් අනුභනඹ ය තිශඵනහ  ප්රථභ 
සිේධිශේදී -ශඳට්රල් සිේධිශේදී- ව නිර්ශේල වතයභ ක්රිඹහත්භ 
යරහ, අහන නිර්ශේලඹ වුණු න්දි ශව මුළු මුදරත් ශඳොම්ඳ 
අලුත්ළඩිඹහට විඹදම් ශ මුළු මුදරත් ිරඹන ිනලිඹන 55භ එභ 
භහශභන් අඹ ය ළනීභ වහ ශම් ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහටභ 
ටයුතු ය තිශඵනහ   ශම් න විට ව අඹ දළනුම් දීරහ තිශඵනහ, 
ව මුදර අඳට රළබීභට රසනහ ිරඹරහ  එතශොට  සථහට 
ිරසිදු මරය වහනිඹේ ශඳට්රල් සිේධිඹ ම්ඵන්ධශඹන් සිදු ශරහ 
නළවළ   

 

කථළනළයකුරමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශදන ටඹ  ප්රලසන අ  6 - 2917/'12 - (1), රු අජිත් පී  

ශඳශර්යහ භවතහ  
 

ගරු නජෝන් අමරුර ග මශතළ 
(ரண்தைறகு கஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු අජිත් පී  ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ  
 

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අධියණ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ භහඹේ ල් ඉල්රනහ  
 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම  නිනයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අ.නඳො.ව. (උවවහ නඳෂ  විභළගනේ ව යුක්ත ගණිතය 

ප්රහන ඳ්රය : නදෝ 
க.ததர.. (உர்ப்) தரலட்கச இகந் கற 

றணரத்ரள்: தகள் 
COMBINED MATHEMATICS PAPER OF GCE (A/L) 

EXAMINATION : ERRORS 
  

2955/‟12 

 

7. ගරු නජෝන් අමරුර ග මශතළ (ගරු අකි විරළජ් 

කළරියලවම් මශතළ නලනුල   
 (ரண்தைறகு கஜரன் அதுங்க - தகப அகறன றரஜ் 

கரரறசம் சரர்தரக)  

 (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 
   අධයහඳන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) ශ්රී ර හ විබහ ශදඳහර්තශම්න්තු විසින් 2012 
අ ශෝසතු 06 ළනි දින ඳළළත්ව අ ශඳො   (උස 
ශඳශ) විබහශේ  යුේත ණිතඹ ප්රලසන ඳත්රශේ 
තිබ ළයදි ශවේතුශන් එභ ප්රලසන ඳත්රඹට පිිබතුරු 
ළඳයීශම්දී සිසුන් භවත් අඳවසුතහට ඳත්ව 
ඵත්; 

 (ii) ප්රලසන ඳත්රශේ තිබ ශදෝ ිපත ප්රලසනරට පිිබතුරු 
ළඳයීභට උත්හව ළනීභ නිහ නිසි ඳරිදි හරඹ 
ශභනහයණඹ ය ළනීභට ශනොවළිරව ඵළවින් 
එභ භසත ප්රලසන ඳත්රඹට පිිබතුරු ළඳයීභ සිසුන් 
දළඩි පීඩනඹේ ඹටශත් සිදු ය ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්ශනිපද  

(ආ) (i) උස ශඳශ විබහ ප්රලසන ඳත්ර සිසුන්ට රඵහ දීභට 
ශඳය නළත ඳරීේහට රේ ශනොයන්ශන්ද;  

 (ii) 2012 අ ශඳො   (උස ශඳශ) විබහශේදී   යුේත 
ණිතඹ විඹඹ වහ ඉදිරිඳත් ව සිසුන්  යහ 
ශොඳභණද; 

  (iii) අදහශ ඵරධහරින්ශේ කීශභන් ශතොය ක්රිඹහලිඹ 
ශවේතුශන් අඳවසුතහට ඳත්ව ණිත අ ලශඹන් 
ඉවත විබහඹට ඉදිරිඳත් ව සිසුන්ට හධහයණඹේ 
ඉටු ය දීභට පිඹය න්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනිපද  

(ඇ) ශනොඑශේ නම්,  ව භන්ද  

 
 கல்ற அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்ககப் தரலட்கசத் றகக்கபத்றணரல் 

2012 ஆகஸ்ட் 06ஆம் றகற டத்ப்தட்ட 

க.ததர.. (உர்ப்) தரலட்கசறன் இகந் 

கறம் றணரத்ரபறலிதந் தறககள் கர 

ரக இவ்றணரத்ரலக்கு றகடபறக் ககறல் 

ரர்கள் ததரறதும் அதசபகரறத்றற்கு 

உள்பரணரர்கள் ன்தகத்ம்; 

       (ii) இவ்றணரத்ரபறலிதந் தகலடணரண 

றணரக்கலக்கு தறனபறக்க தொற்சறத்க 

றணரல் உரற தொகநறல் கத்க தொகரகத் 

தும் தசய் தொடிரது கதரணகரல் இந் 

தரத் றணரத்ரலக்கும் ரர்கள் கடும் 

அலத்த்றற்கு த்றறல் தறனபறத்துள்பணர் 

ன்தகத்ம் 

        அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) உர்ப் தரலட்கசறன் றணரத்ரள்ககப 

ரர்கலக்கு ங்குற்கு தொன்ணர் 

லண்டும் சரறதரர்க்கப்தடுறல்கனர  ன்த 

கத்ம்; 

 (ii) 2012 க.ததர.. (உர்ப்) தரலட்கசறல் 

இகந் கறப் தரடத்றற்குத் கரற்நற 

ரர்கபறன் ண்றக்கக ரதன்தகத்ம்; 

 (iii) உரற அறகரரறகபறன் ததரதப்தற்ந தசற் தரடு 

கரரக அதசபகரறத்றற் குள்பரண குநறப் 

தறட்ட தரலட்கசறல் கறத்துகநறல்  கரற்நற 

ரர்கலக்கு றரம் ங்க டடிக்கக 

டுப்தரர ன்தகத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the students were greatly inconvenienced 

when answering the Combined 

Mathematics paper of the GCE (Advanced 

Level) Examination held on 6th August 

2012 by the Department of Examinations 

due to the errors in that question paper; and 

 (ii) the students had to answer the entire 

question paper under tremendous pressure 

as they were unable to manage the time in a 

proper manner because they were 

attempting to answer the erroneous 

questions in the question paper? 

(b) Will he state - 

 (i) whether Advanced Level Examination 

papers are not re-checked before they are 

given to the students; 

 (ii) the number of candidates who sat for the 

Combined Mathematics paper at the GCE 

(Advanced Level) Examination in 2012; 

and 

 (iii) whether steps will be taken to serve justice 

to the students who sat for the aforesaid 

exam in the Mathematics stream who were 

inconvenienced due to the irresponsible 

action of the relevant authorities? 

(c) If not, why ? 

  
 
ගරු  ගළමිණී විජිත්  විජයමුණි ද නවොයිවළ මශතළ (අධයළඳන 

නිනයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற   தசரய்சர - கல்ற 

தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Deputy 

Minister of Education) 

රු ථහනහඹතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ 

එභ ප්රලසනඹට පිිබතුය වභළගත* යනහ  

799 800 
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* වභළනම්වය මත තබන ද ිළිතුරර: 

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

(ආ) (i)  ඳශමු ප්රලසන ඳත්රශේ රුඩණු 1 5ේ ඳභණේ ිපින ප්රලසන අ  
15 (a) ිප 4/3 ශනුට 8/3 මුද්රණඹ වීභ නිහ මුළු ප්රලසන 
ඳත්රඹටභ පිිබතුරු ළඳයීශම්දී සිසුන් අඳවසුතහඹට ඳත් වී 
නළත  

 (ii) භසත ප්රලසන ඳත්රඹට පිිබතුරු ළඳයී ශම්දී සිසුන් පීඩනඹට 
ඳත් ශනොව ඵත් 15(a) ප්රලසනඹට පිිබතුරු ළඳයීභ වහ ත 
න හරඹ ිනනිත්තු 04ේ න ඵත් සිසුන් ළභටභ 
හධහයණඹේ ඉටු ය දීභට අදහශ ඳහර ඳරීේරුන් 
විසින් අලය පිඹය න්නහ රද ඵත් දන්හ ඇත   

(ආ) (i) නළත ඳරීේහට රේ ශශර්  

 (ii) 2012 අ  ශඳො  (උස ශඳශ) විබහශේදී  යුේත ණිතඹ 
විඹඹ වහ ඉදිරිඳත් ව සිසුන්  යහ 27025ිර  

  (iii) ඇළයීම් අසථහශේදී භවහචහර්ඹරුන්, ආචහර්ඹරුන් 
ඇතුළු සිඹලු ඳරීේරුන්ශේ එඟතහශන් සිසුන් 
ළභටභ හධහයණඹේ ඉටු ය දීභට පිඹය ත් ඵ විබහ 
ශොභහරිස ජනයහල්යඹහ විසින් දන්හ ඇත  

(ඇ) අදහශ ශනොශේ  

 
 

විවර්ජන ඳනත් නකටුම්ඳත, 2013  
எதுக்கலட்டுச் சட்டதோனம், 2013 

APPROPRIATION BILL, 2013 

 
කළරක වභළනේදී තලදුර ත් වකළ බන දී.- [ප්රගතිය: 

නනොලෆම්බර් 22] 

[කථළනළයකුරමළ මූළවනළරඪ විය.] 
குலறல் கலும் ஆரப்ததற்நது.- [கர்ச்சற : ம்தர் 22] 

[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்] 

Considered further in Committee.- [Progress: 22nd November]  

[MR. SPEAKER in the Chair.] 
 

 

118 ලන ශීර්ය.- කෘෂිකර්ම අමළතයලරයළ 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු  131,250,000 
 

கனப்தை 118. -  கத்தரறல் அகச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 131,250,000 

 

HEAD 118.- MINISTER OF AGRICULTURE 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs. 131,250,000 

 

179 ලන ශීර්ය.- නගොවිජන නවේලළ ශළ ලනජීවී අමළතයලරයළ 

01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු  76,265,000 
 

கனப்தை 179.- கன கசககள், ணசலரசறகள் அகச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள்- லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 76,265,000 

 
HEAD 179.-  MINISTER OF AGRARIAN  SERVICES AND 

WILDLIFE 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                

Rs. 76,265,000 

140 ලන ශීර්ය.- ඳශු වම්ඳත් ශළ ග්රළමීය ය ප්රජළ ව ලර්ධන 

අමළතයලරයළ 

01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු  150,406,000 
 

கனப்தை 140.- கரல்கட பர்ப்தை, கறரற சணசதோக அதறறதத்ற 

அகச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 150,406,000 
 

HEAD 140. - MINISTER OF LIVESTOCK AND RURAL 
COMMUNITY DEVELOPMENT  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,        

Rs. 150,406,000 

 

139  ලන ශීර්ය.- ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් ව ලර්ධන 
අමළතයලරයළ  

01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන 
විඹදභ, රු. 154,834,000 

 

 கனப்தை 139. - கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள் அதறறதத்ற 

அகச்சர் 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.-  தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 154,834,000 

 

HEAD 139.- MINISTER OF FISHERIES AND AQUATIC 

RESOURCES DEVELOPMENT 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 154,834,000 

 

වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඳශමුන උඳශල්නඹ,  ශීර් අ  118, 285, 179, 281, 

284, 140, 292, 139, 290 රහ ඵළලීභ පර් බහ 10 00 සිට 

අඳය බහ 6 00 දේහ  ඳශමුශන්භ විහදඹ ආයම්බ ිරරීභට 

විරුේධ ඳහර්ලසඹ ශනුශන් පී  වළරින් භවතහ  

 

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Member, what is your point of Order?     
 

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු බහඳතිතුභනි, සථහය නිශඹෝ අ  29ට භභ 

ඔඵතුභහශේ අධහනඹ  ශඹොමු යනහ  එිප ශභශේ වන් 

ශනහ: 

"ප්රලසනඹේ ඇසීශභන් ඉටු ය ළනීභ ඵරහශඳොශයොත්තු න නිසි 

අයමුණ නුශේ ප්රලසන යනු රඵන ඇභතියඹහශේ විශලේ දළනුභට 

ශොදුරු න සිේධීන් පිිබඵ ශතොයතුරු ඔුවශන් රඵහ ළනීභ ශවෝ 

ක්රිඹහ යන ශර අඹළද සිටීභ ශේ " 

801 802 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

රු බහඳතිතුභනි, ව හශේභ සථහය නිශඹෝ අ  31(3)

ටත් භහ  ඔඵතුභහශේ අධහනඹ  ශඹොමු යනහ  එිප ශභශේ 

වන් ශනහ: 

"ප්රලසනඹ ප්රහලඹේ ඇතුශත් ශේ නම්, එිප තයතහ ළන ප්රලසනඹ 

අන භන්ත්රී කීභ ඵහයත යුතු ඹ " 

රු බහඳතිතුභනි, ශම් හයණහ භත භභ 2012 11 19 න දහ 

රු අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආින ටයුතු 

අභහතයයඹහශන් ප්රලසනඹේ ඇුවහ  එදහ අභළතිතුභහ ිපටිශේ 

නළවළ  අභළතිතුභහ ශනුශන් ප්රලසනශේ කීභ ඵහය ත්ශත් 

ආණ්ඩු ඳේශේ ප්රධහන  විධහඹතුභහ  රු බහඳතිතුභනි, ශම් 

ප්රලසනඹට දීරහ තිශඵන උත්තයඹ ම්පර්ණශඹන් ළයදියි  භභ 

ඔඵතුභහට ශඳශර්දහ ඉදිරිඳත් ශහ අධීේණ භන්ත්රීරුන් 

ම්ඵන්ධ ඇති ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ  රු බහඳතිතුභනි, 

ශභිප සිඹල්රභ තිශඵනහ  ශභොවහන් රහල් ශග්රේරු භන්ත්රීතුභහ 

ම්ඵන්ධශඹන් සිඹල්රභ තිශඵනහ  ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් 

යන ප්රහලන ර ගු ප්රහලන ශේ එශවභ නළත්නම් ව 

අභහතයහ ලශේ ප්රහලන ශේ රනහ  

ශම් අනු අධයහඳන ප්රතිඳත්ති, ශඹෝජනහ 1, 2 ිරඹහ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ශ 1 න ප්රහලනශේ තිශඵනහ, 

ඉදිරිඳත් ිරරීභ රු ශභොවහන් රහල් ශග්රේරු අධීේණ භන්ත්රීතුභහ 

ිරඹහ  ඊශඟට - 

 
වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
තමුන්නහන්ශේට ථහේ යන්න ඵළවළ  තමුන්නහන්ශේ 

ිරේශේ යප්රහද ප්රලසනඹේ පිිබඵ  ව යප්රහද ප්රලසනඹ පිිබඵ 

තමුන්නහන්ශේට ලිඛිත පිිබතුරු එහ තිශඵනහ  එච්චයයි  වට 

ක්රභශේදඹේ තිශඵනහ  ව ක්රභශේදඹ අනු ටයුතු යන්න   

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු බහඳතිතුභනි, යප්රහදඹේ ළන ශනොශයි භභ 

ිරඹන්ශන්  භභ ිරඹන හයණශේදී - 

 
වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
ප්රලසනඹ ශභොේ ශවෝ අවන්න ඕනෆ ක්රභඹේ තිශඵනහ   

Point of Order එේ ඹටශත් අවේදී අවන ක්රභඹේ තිශඵනහ  

ථහේ යන්න ශදන්න ඵළවළ   

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ප්රලසනඹට ශභශවභ ළයදි පිිබතුයේ දුන්ශනොත් ශභොේද 

න්ශන්  

 
වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
ව තභයි භභ ඳළවළදිලි ලිඛිත එහ තිශඵන්ශන්  ව අනු 

ක්රිඹහ යන්න  

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු බහඳතිතුභනි, භභ ිරඹන්ශන් ශම්යි  අපි ඉදිරිඳත් ශ 

ප්රලසනඹට පිිබතුයේ දුන්නහභ - 

 
වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
භභ ිරඹන්ශනත් ශම්භ තභයි  

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු බහඳතිතුභනි, භභ ිරඹන ශේ රුණහය, විනහඩිඹේ 

න් ශදන්න   

 
වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
ළඩිශඹන් ිරඹන විට ශත්ශයන්ශන් නළවළ  ඕ ශටිශඹන් 

ිරේහ නම් ශත්ශයනහ  

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ ශටිශඹන් ිරඹනහ   අපි ිපතමු, මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන 

අභහතයහ ලඹ පිිබඵ ළදත් ප්රලසනඹේ ිරඹහ  රු අභහතයතුභහ ව 

ප්රලසනඹට ශදන උත්තයඹ අපි පිිබන්න ඕනෆ  ව ප්රලසනඹට 

විරුේධ ශභොුඩත් ථහ යන්න ඵළවළ  ව ිරඹන්ශන් රු 

බහඳතිතුභනි, ළරැදි උත්තයඹේ දුන්ශනොත් - 

 
වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
ක්රභශේදඹේ තිශඵනහ  වට ලිඛිත උඳශදස දීරහ 

තිශඵනහ  ව අනු තමුන්නහන්ශේට ඉදිරිශේදී ක්රිඹහ යන්න 

පුළුන්   

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු බහඳතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහශන් එභ එ හයණඹයි 

අවන්ශන්   

 
වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
තමුන්නහන්ශේ එභ ශේ ිරඹනහ  

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහ භට රුණහය ිරඹන්න  භට එ විනහඩිඹේ 

ශදන්න  අපි ිපතමු, මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහ ලඹ 

ම්ඵන්ධ යශට් ණඹ පිිබඵ අපි ප්රලසනඹේ ඇුවහ ිරඹහ  ව 

පිිබඵ ඇභතියශඹේ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවිත් අතය 

ප්රහලඹේ යනහ   එතශොට ව පිිබන්න ිරඹහද ඔඵතුභහ 

ිරඹන්ශන්   

803 804 

[රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ] 
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වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
පිිබන්ශන් නළත්නම් තමුන්නහන්ශේට ලිඛිත දළන්ව 

ආහයශේ ක්රභ ශේදඹේ අනුභනඹ යන්න පුළුන්   

 

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එශවභ ශභොුඩත් දභහ නළවළ  ශල්ම්තුභහ වයවහ එව ලිපිශේ 

තිශඵන්ශන්, ශම් ප්රලසන යන්න ඵළවළ ිරඹරයි  ඉතින්, රු 

බහඳතිතුභනි, ශභතළන අතය ප්රහල යනහ නම් - 

 

වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
ව පිිබතුශයන් ෆහීභට ඳත් න්ශන් නළත්නම් නළත ප්රලසනඹේ 

අවන්න පුළුන්  වත් ඵළරි නම් තමුන්නහන්ශේට පුළුන් ව 

අදහශ ඇභතියඹහට විරුේධ විලසහබ  ශඹෝජනහේ 

ශශනන්න   

 

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු බහඳතිතුභනි, ඳහර්ලිශම්න්තු ශනොභඟ ඹනහ නම්   

 

වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

භභ දළන් රුණු  ශදේ ිරේහ   ව ශද තභයි  ක්රිඹහත්භ 

යන්ශන්  [ඵහධහ ිරරීභේ] 

 

ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු බහඳතිතුභනි,   ඔඵතුභහට භභ ිරඹන්ශන්, ශභඹයි  ශම්  

දිගින් දිටභ  වුශණොත්  එශවභ ශභොේද ශන්ශන්   ශම්  

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ  ඕනෆ අතයඹේ ිරඹන්න පුළුන් ශන්  [ඵහධහ 

ිරරීභේ] 

 

වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ව තභයි භභ දළන් ිරේශේ [ඵහධහ ිරරීභේ] යන්න ඕනෆ 

ශදඹ තභයි භභ ිරේශේ  [ඵහධහ ිරරීභේ]යන්න ඕනෆ ශදඹ භභ 

ිරේහ  රු  පී  වළරින් භන්ත්රීතුභහ,  ඔඵතුභහට   විනහඩි 35ේ 

තිශඵනහ  [ඵහධහ ිරරීම්] 

 
[ප බහ  9 54] 

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු බහඳතිතුභනි, “විර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳශතිප හය 

බහ අසථහශේ අද දින ඉදිරිඳත් යන අභහතයහ ල වහ වහ  

ඹටශත් ඇති අශනුඩත් ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ආඹතනර අදහශ අ   

118, 285, 179, 281, 284,140, 292, 139, 290 දයන ළඹ 

ශීර්ඹන්ශන්  ම්ප්රදහඹහනුූලර එේ එේ ළඩටවන්ිප සිඹලුභ 

පුනයහර්තන විඹදම් වහ මරධන විඹදම් රුපිඹල් 10ිරන් ඳහ 

වළරිඹ යුතුඹ” යි භභ ශඹෝජනහ යින   

රු  බහඳතිතුභනි,  භභ විශලේශඹන් ශම් හයණඹ  ශශයිප 

තමුන්නහන්ශේශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්නට ළභළතියි  භහ  

ශම් ප්රලසනඹ  ළන  ෘෂිර්භ අභහතයහ ලශේ ළඹ  ශීර් අසථහ 

ිරිපඳඹදීභ වන් ශහ  ඔඵතුභහශේ  අධහනඹත් ශඹොමු ශහ   

ඔඵතුභහත් අසථහ ිරිපඳඹදීභ  ව  අදහශ ඇභතිතුභන්රහට  ශම් 

ප්රලසනඹ ළන ිරේහ  විශලේශඹන්භ ෘෂිර්භ ශේ නිඹළලී සිටින   

විලහර පිරිේ ශොවි විශ්රහභ  ළටුඳට දහඹ ශරහ තිශඵනහ   රු 

බහඳතිතුභනි, අවුරුේදට  විතය ආන්න හරඹේ ශම් අඹශේ  

ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ රළබී  නළවළ   

භභ තමුන්නහන්ශේට  විශලේශඹන්භ අන්න ව හයණඹ භතේ 

යනහ   එිප හභහජිත්ඹ රඵහ තිශඵන, ව විශ්රහභ ළටුඳ ිපින 

විඹ යුතු අඹට ගිඹ ඔේශතෝඵර් භහශඹන් ඳසු ශොවි විශ්රහභ 

ළටුඳ රළබිරහ නළති එ ළන අශප් ඵරත් අප්රහදඹ වහ 

නහටු ප්රහල යන්න ළභළතියි    

රු බහඳතිතුභනි, 1983 දී ශේ ආර්  ජඹර්ධන 

ජනහධිඳතියඹහශේ ආණ්ඩුශේ ෘෂිර්භ ඇභතියඹහ වළටිඹට 

ටයුතු යපු රු හභණී ජඹසරිඹ භළතිතුභහ ශම් යශට් ශොවි 

ජනතහ ශනුශන් ව අඹ ශම් යටට යන ශේහ අඹ ය 

විශලේශඹන්භ ව ජනතහශේ හභහජි මුදලුත්, යජශේ මුදලුත් -

ඉතහභ ශොච්චම් මුදරේ- ශම් වහ ශඹොමු ය ශම් අඹට විශ්රහභ 

ළටුඳේ රඵහ ශදන්න ඕනෆඹ ිරඹරහ මුලින්භ ශඹෝජනහ ශහ  භහ 

ිපතන්ශන් නළවළ ශම් යජඹට භවත් ඵයේ ිරඹරහ  ශභොද 

ශම් ශඵොශවොභ ශඳොඩි මුදරේ  රු බහඳතිතුභනි, ශම් මුදර එ 

ඳළත්තිරන් ශඳොඩි වුණහට භභ දන්නහ ව අඹ ශම් යටට යන 

ශේහ ඉතහභ අඹ ිරරීභේ වළටිඹට යපු ව ශඹෝජනහශන් ව 

අඹ ශඵොශවොභ ආඩම්ඵයශඹන්, ශඵොශවොභ ශෞයශඹන් තභන්ටත් 

විශ්රහභ ළටුඳේ රළශඵනහඹ ිරඹරහ ව මුදර රඵහ ත්තහ  භට 

භතයි, තමුන්නහන්ශේ ශම් රු බහශේදී ප්රහල ශහ තභනුත් 

වට දහඹ ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹරහ  රු බහඳතිතුභනි, 

එශවභ තත්ත්ඹේ තිශඹේදී  ශම් විශ්රහභ ළටුඳ භහ කීඳඹිරන් ශම් 

අඹට ශනොරළබුශණ් ශභොන හයණඹේ නිහද     

ශම් ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ ශොවීන්ට ශනොරළබිරහ අවුරුේදට 

ආන්න ශනහ  ව විතයේ ශනොශයි  ව අඹශන් හභහජි 

මුදල් අයශන තිශඵනහ  1994 න ල් වළභ අවුරුේදේ ඳහහ 

භවහ බහණ්ඩහහයශඹන් රුපිඹල් ිනලිඹන 15ේ ව ශනුශන් ශන් 

ශහ  වළඵළයි එතළනින් ඳසශේ අපි දළේශේ නළවළ එඹට යජශේ 

දහඹත්ඹ රළශඵනහද ිරඹරහ   

රු බහඳතිතුභනි, භභ තමුන්නහන්ශේට භතේ යන්න 

ළභළතියි, ශම් ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ ඉදිරිඹට ශන ඹන්න යජඹ 

භඟින් ක්රභශේදඹේ වදරහ තිශඵන ඵ  දළනට ශොවි විශ්රහභ ළටුප් 

ක්රභඹ ඹටශත් විශ්රහභ ළටුප් රඵන ශොවීන් රේඹට ආන්න 

ප්රභහණඹේ ඉන්නහ  ව හශේභ, ශම් ශොවි විශ්රහභ ළටුඳට 

දහඹත්ඹ රඵහ ශදන රේ 10ේ විතය ඉන්නහ  ව අඹශේ 

මුදලින් තභයි ශම් විශ්රහභ ළටුඳ ක්රිඹහත්භ න්ශන්  ගිඹ භහශේදී 

-න ොලැම්බර් මාසනේදී- නම් සඳහා වූ මුදල් නල ත් ආයත යකින් 

රඵහ දීරහ ශනොළම්ඵර් භහශේ විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ දුන්නහ  වළඵළයි 

එතළනින් ඳසශේ එඹ නතය ය තිබුණහ   

රු බහඳතිතුභනි, උතුරු භළද ඳශහශත් ඡන්දඹ ඳටන් ත්තහ 

විතයයි, පුදුභ ශදඹේ ශහ  උතුරු භළද ඳශහශත් භළති ඇභතිරු 

කීඳශදශනේභ ඉන්නහ  උතුරු භළද ඳශහශත් ඳළළති භළතියණඹ 

ශනුශන් ඳසු ගිඹ අශෝසතු භහශේ 17ළනි දහ අනුයහධපුයශේ 

තඹුත්ශත්භ ප්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොට්සහශේ තඹුත්ශත්භ 

ප්රහථින විදයහරශේ ඳළළති රැසවීභට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ගිඹහභ, ල්ලි ටිේ දුන්නහ; ශොවීන් කීඳශදනුඩ ශතෝයහ ශන 

ශොවි විශ්රහභ ළටුප් ලශඹන් රුපිඹල් 6,000 ණශන් දුන්නහ  භභ 

805 806 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

දන්ශන් නළවළ ව මුදල් ශොයි අයමුදලින් ශනහහද ිරඹරහ  

භළතියණ හරඹට විතයේ ව ල්ලි ආශේ ශොශවන්ද ිරඹරහ අපි 

දන්ශන් නළවළ රු බහඳතිතුභනි   

රු බහඳතිතුභනි, ශම් ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ ක්රිඹහත්භ 

යන්න තභයි "ශොවිශත" ශරොතරැයිඹ ආයම්බ යරහ 

තිශඵන්ශන්  ශොවිඹන් ඇතුළු ශම් යශට් භව ජනතහ අද 

"ශොවිශත" ශරොතරැයිඹ ශඵොශවොභ ඕනෆිනන්, උනන්දුශන් 

ිනරදී න්නහ  අඳට දළන න්න රළබී තිශඵන වළටිඹට, 

ශොවීන්ශේ විශ්රහභ ළටුඳට දහඹ ශන්න තභයි ශොවිශත 

ශරොතරැයිශේ මුදල් ශන් ය තිශඵන්ශන්  එේශෝ ශොවිජන 

ශේහ ඇභතියඹහ ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ බහය ඉන්න ඕනෆ  එශවභ 

නළත්නම් ශම් යශට් ෘෂිර්භ ඇභතියඹහ එඹ බහය ඉන්න ඕනෆ  

අද මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහ ලඹ බහයශේයි එඹ තිශඵන්ශන්  

වළඵළයි රු බහඳතිතුභනි, භභ තමුන්නහන්ශේට ිරඹනහ, ශම් 

ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ ක්රිඹහත්භ යන්න ළඩ පිිබශශේ අද න 

ල් ඇති ය නළවළ ිරඹරහ  අපි ිපතුහ ශම් අඹ ළශේදීත් 

එළන්නේ ඇති ිරඹරහ  ශම් යශට් ශොවීන් ශනුශන් ථහ 

යන, ශොවීන් ලේතිභත් යන්න, ශොවීන් නඟහ සිටුන්න 

ටයුතු යනහ ිරඹන ශම් ආණ්ඩු ශම් අඹ ළශඹන්ත් ව වහ 

මුදරේ ශන් යරහ නළවළ  ව නිහ භභ ව ම්ඵන්ධශඹන් 

තමුන්නහන්ශේශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ රු බහඳතිතුභනි  

ව අඹ ශම් යට ශනුශන් විලහර ළඩ ශොටේ යපු පිරිේ        

ව හශේභ ඔවුන් යට ශනුශන් විලහර ළඳවීභේ ශ 

පිරිේ  ව අඹට ලේතිඹේ ශන්න ශම් ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ 

ශදන්න ිරඹන හයණඹට භභ තමුන්නහන්ශේශේ අධහනඹ ශඹොමු 

යන්න ළභළතියි  රු බහඳතිතුභනි,  අද ආණ්ඩුට ිනලිඹන 

10ේ, 15ේ ශම් ශනුශන් ශන් යන්න අසීරු ශරහ තිශඵනහ  

දළන් ඵරන්න, එඹහර් ර හ භහශම් ඳහඩු ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ 

රුපිඹල් ිනලිඹන 17,172යි  ව ිරඹන්ශන් එ ද ඳහඩු 

වහයශෝටි වළත්තෆරේඹේ  වළඵළයි යජඹට ව ඳහඩු ශනුශන් 

ශන්න මුදල් තිශඵනහ  ව හශේභ ිනිපන් ර හ ආඹතනශේ 

ඳහඩු ගිඹ අවුරුේශේ ිනලිඹන 1,966යි  ද ඳහඩු රුපිඹල් 

ශෝටි 6යි  ව හශේභ තභයි ශම් යශට් ඳහඩු රඵන ආඹතන 

ණනහේ තිශඵනහ, රු බහඳතිතුභනි  ව වහ යජශේ 

අධහනඹ ශඹොමු ශරහ තිශඵනහ  වළඵළයි  ශම් යට ශනුශන් 

අවුරුදු 30ේ, 40ේ, 50ේ තභන්ශේ ශ්රභඹ ළඹ ශ ශොවි ජනතහ 

ශනුශන් රුපිඹල් දහවේ හශේ ශඵොශවොභ ශඳොඩි මුදරේ 

ශන්න තයම් ශම් ආණ්ඩු හනුම්පි ශරහ නළවළයි ිරඹන 

හයණඹ භහ තමුන්නහන්ශේට ශම් අසථහශේදී විශලේශඹන්භ 

භතේ යනහ   

විශලේශඹන්භ ශොවි ජන ප්රශේලඹේ නිශඹෝජනඹ යන 

භන්ත්රීයශඹේ වළටිඹට භශේ යුතුභේ තිශඵනහ, ව ජනතහ ශේ 

වඬ අදි යන්න  ව ජනතහ ශනුශන් ඹභේ යන්න ඕනෆ  ව 

වහ භහ තමුන්නහන්ශේශන් ඉල්රන්ශන් ශම්යි  ශම් අලුතින් 

ඳටන් න්න ශදඹේ ශනොශයි  දීර්ක හරඹේ තිසශේ ඳළළති වළභ 

යජඹේභ ශම් වහ ටයුතු ය තිශඵනහ  ව නිහ ඉදිරිඹට අඩුභ 

තයිනන් මුදල් අභහතයහ ලඹ හශේභ අනිුඩත් ආඹතන භළදිවත් 

ශරහ ශම් වහ ළඩ පිිබ ශශේ ස යනු ඇතළයි භභ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ   

රු බහඳතිතුභනි, ව හශේභ භභ ශම් හයණඹ ශශයිපත්  

තමුන්නහන්ශේශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළතියි  ඔඵතුභහ 

දළන් දස කීඳඹට ලින් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ශබෝජන 

ලහරහශේදී ඇති වුණු සිේධිඹේ ම්ඵන්ධශඹන් භතේ ශහ  ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ශබෝජන ලහරහශේ ශොිපර ෆ ජනඹ ළන 

ප්රලසනඹේ භතු වුණහ  වළඵළයි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ව ප්රලසනඹ භතු 

වුණු නිහ තමුන්නහන්ශේ ශනභ ය ඳරීේරුන් ශන්නරහ 

ශම්හ ඳරීේහ ශහ  රු බහඳතිතුභනි,  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ශනහපු ශොිපරර ආනිේ  අඩ ගු ශරහ තිබුණහඹ ිරඹරහ අඳට 

දළන න්න රළබුණහ   

ව දළන න්න රළබුශණ් ඳහර්ලිශම්න්තු හර්ඹ භණ්ඩරඹ ශම් 

ෆ ජනශේ ඳහට ශනස ශරහ තිශඵනහ දළපු නිහයි  වළඵළයි  

රු බහඳතිතුභනි, ශම් ශොිපරභ ශම් ශොශම දිසත්රිේශේ 

විතයේ ශනොශයි, ශම් යශට් තත් තළන්ර ජනතහ අනුබ 

යන්න ඇති  ෆ ජනශේ ඳහට ශනස ශරහ තිබුණහ නම් ව අඹ 

ිපතන්න ඇති, ශම් ෆ ජනඹට ිනරිස ටිේ ළඩි ශරහ, එශවභ 

නළත්නම් ෆ ජනඹට දභපු අභතය ශදඹේ ළඩි ශරහ ඇති ිරඹරහ   

වළඵළයි ව අඹ ව ශොිපර න්න ඇති  ඇභතිතුභනි, භභ 

විශලේශඹන් භතේ යන්ශන් අපි අද ශරොුඩභ අර්බුදඹට භළදි 

ශරහ තිශඵන ඵයි  විශලේශඹන්භ ශම් ආනිේ ප්රලසනඹ අද මුළු 

යටභ ශශහ ත්ත ප්රලසනඹේ ඵට ඳත් ශරහ  උතුරු භළද ඳශහශත් 

ශම් ප්රලසනඹ තිශඵනහ  ව හශේභ දළන් ඌ ඳශහශත්ත් තිශඵනහ  

දුඩණු ඳශහතටත් එඹ යහප්ත ශරහ තිශඵනහ  භභ දන්නහ, ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් අවුරුදු ණනහේ ඳරීේණ කීඳඹේ යරහ 

අන්තිභ ප්රතිපරඹ ශරහ තිශඵන්ශන්  ශම් යශට් ජනතහ ඳහනඹ 

යන තුය ව ප්රශේලශේ ජනතහට අිපතය විධිඹට ඵරඳහරහ 

තිශඵනහ ිරඹන එයි  භභ දළේහ, ඊශේ ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහ 

ශවො හච්ඡහේ ශහ  එතුභහ ව ම්ඵන්ධශඹන් විේතුන්, 

අදහශ අඹ ශන්රහ ඳළළත් ව හච්ඡහශේදී  භවය රුණු 

තභ එ එ භත ළටුම්ර තිබුණත් ව අඹශේ ඳහනීඹ ජර 

ප්රලසනඹත් එේ ශභඹ ම්ඵන්ධඹේ තිශඵනහයි ිරඹන එ අඳට 

තවවුරු වුණහ  ඇභතිතුභහත් ව  පිිබත්තහ  ආනිේ ප්රලසනඹ ශම් 

ආහයශඹන් ශඵොශවොභ තදඵර විධිඹට ඵරඳහන්න ඳටන් ත්ශත් 

දළනට අවුරුදු ඳවේ වඹේ හශේ ශටි හරඹේ ඇතුශතදීයි   

රු බහඳතිතුභනි, භභ තමුන්නහන්ශේට භතේ යනහ, 

ශෞය අභහතයහ ලඹ ඳන ඳරිදි, ශෞය ෛදය නිරධහරි 

හර්ඹහරලින් දළන න්නට තිශඹන ඳරිදි  උතුරු භළද ඳශහශත් 

විතයේ ඳසු ගිඹ අවුරුදු දවඹ, ඳවශශො ඇතුශත 22,000ේ ිනඹ 

ගිිපන් තිශඵන ඵ  ව විතයේ ශනොශයි, තත් 50,000ේ 

60,000ේ විතය ශදනහ යජශේ ශයෝවල්ලින් තභත් ප්රතිහය 

රඵනහ  ශම් අඹ අනිහර්ඹශඹන්භ භයණඹට ඳත් ශනහ  භභ 

තමුන්නහන්ශේශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළතියි, ශරෝ 

ශෞය  විධහනශේ හර්තහරට අනු ත ය 10ේ, 15ේ ඹන 

ශොට ශම් ප්රශේලර ුඩඩු ශයෝීනන්ශේ  යහ සිඹඹට 

50ටත් ළඩි නහඹ ිරඹන හයණඹට  එශවභ වුශණොත් අඳට 

ඵයඳතශ ප්රලසනඹට මුුවණ ඳහන්නට සිේධ නහ  ශභඹ 

ශේලඳහරන ප්රලසනඹේ ශනොශයි  ජහති ප්රලසනඹේ වළටිඹට 

රරහ ශම් ප්රලසනඹ වින්න අලයයි   විශලේශඹන්භ 

ෘෂිහර්ින ප්රශේලර ජීත් න ජනතහට ශම් ප්රලසනඹ භවත් 

ිපයදඹේ ශරහ තිශඵනහ   
 

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ ශදන්නම්   

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔඵතුභහ ව පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ ශදන්න ඕනෆ  ව අපි 

පිිබන්නහ  වළඵළයි  ඳහනීඹ ජරඹ විතයේ දීරහ භදි   භභ 

තමුන්නහ න්ශේශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළතියි රු 

බහඳතිතුභනි, භවනුය මලි අධයඹන ආඹතනශේ අධයේ, 

807 808 

[රු පී  වළරින් භවතහ] 



2012 ශනොළම්ඵර් 23 

ශප්යහශදනිඹ විලසවිදයහරශේ භ විදයහ පිිබඵ ිපටපු ශජයසස 

භවහචහර්ඹ සී බී  දිහනහඹ භළතිතුභහ පුත් ඳතට ශ 

ප්රහලඹේ ශශයිප  එතුභහ ිරඹනහ, "ිනර අඩු ශඳොශවොය 

තත්ත්ශඹන් ඵහරයි"  ිරඹරහ  අද අලුත්භ ශොඹහ ළනීභ අනු 

ශරෝ ශෞය  විධහනඹ ිරඹන ආහයඹට triple 

superphosphate ශඳොශවොයලින් ආනිේ ප්රභහණඹ ළඩි 

ශනහයි ිරඹරහ ශොඹහ ශන තිශඵනහ  ඊශේ ඳළති ව 

හච්ඡහට ඵළසිල් ඇභතිතුභහත් ිපටිඹහ  එතුභහ ිරේහ, මීට ලින් 

වහ ඳරීේණරට රේ වුශණ් නළවළයි ිරඹරහ  භභ  ිරඹනහ, 

රුණහයරහ ශම් ළන අධහනඹ ශඹොමු යන්න ිරඹරහ  ශම් 

යශට් ඳරීේණ යන්න අඹ නළත්නම් විශේලලින් ශවෝ 

ශන්රහ ශම් ප්රලසනඹට විඳුභේ ශේශේ නළත්නම් ත අවුරුදු 

ඳවේ දවඹේ ඹන ශොට ඵයඳතශ ප්රලසන භතු ශනහ  

විශලේශඹන්භ  ෘෂිහර්ින ප්රශේලර ජනතහශේ ඳවුශල් ඉන්න 

ප්රධහනිඹහ තභයි  ශම්ශන් ඉසශල්රහභ භළශයන්ශන්  ශභොද, 

ඔුව තභයි ළඩිශඹන්භ තුය ඳහනඹ යන්ශන්  එශවභ වුශණොත් ව 

ඳවුරභ අනහථ නහ  දරුන් ටිට ඹන එන භ  නළති ශනහ;  

බිරි  විශේල යටට ඹනහ  ශභඹ භහජ ළටලුේ ඵට ඳත් 

නහ  අද 20,000ේ 22,000ේ ශදනහ භළරුණහ ිරඹන්ශන් ශරොුඩ 

ණනේ   එල්ටීටීඊ  ත්රසතහදඹ ශඵොශවොභ තදඹට තිබිරහත් ව 

ශවේතුශන් අශප් ප්රශේලර ජනතහ ශම් තයම් ණනේ භළරුශණ් 

නළවළ  වළඵළයි ශම් ප්රලසනඹ නිහ ුඩඩු  ආහදනඹ ශරහ අද 

විලහර පිරිේ භළශයනහ   

විශලේශඹන්භ අපි  සතුති යන්න ඕනෆ,  අශප් යතන 

වහමුදුරුන්ට  උන් වන්ශේ ඳසු ගිඹ දසර ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 

ශරොුඩ ඳරිශ්රභඹේ දළරුහ, භහධය වයවහත් යශට් විේතුන් වහ 

අශනුඩත් සිඹලු ශදනහත් එතු ය ශන ශම් ප්රලසනඹට ශවේතු 

ශභොේද ිරඹරහ ශවොඹන්න   අශප් ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහට 

විශලේශඹන් භතේ යන්න ඕනෆ, යහඹනි ශඳොශවොයර 

ආනිේ, ඵළය ශරෝව ර්, යදිඹ අඩ ගුයි ිරඹරහ විදයහඥයෝශඹෝ 

ප්රහල ය තිශඵනහඹ ිරඹහ  

ශම් යශට් විදයහඥයෝශඹෝ ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ යහශේදී අවම්ශඵන් 

හශේ ශොඹහ ත්තහ, අශප් යටට ශන්පු යහඹනි ද්රය 

container 10 ආනිේ අඩ ගු ශරහ තිශඵනහ; ව හශේභ ඵළය 

ශරෝව ර් අඩ ගු ශරහ තිශඵනහ ිරඹරහ  ව යහඹනි ද්රයර 

samples අයශන අශප් යතන වහමුදුරුශෝ භළශල්සිඹහශේ 

විදයහහයඹට ගිිපන් ශ ව ඳරීේණශඹන් අධි විධිඹට 

ආනිේ, යදිඹ හශේ ඵළය ශරෝව ර් වහශේ අඩ ගුයි ිරඹරහ 

උන් වන්ශේත් ප්රහල ශහ විතයේ ශනොශයි, හර්තහුඩත් 

ශනළල්රහ දීරහ තිශඵනහ  වළඵළයි හශේ ශවෝ වසතඹිරන් 

යහශේ නත්රහ තිබුණු ව containers ටි එිබඹට ගිඹහ  වදිසි 

වසතඹේ වට ඵරඳහරහ තිශඵනහ  භහ දන්ශන් නළවළ හශේ 

වුභනහට එඹ සිදු වුණහද ිරඹරහ  යහශඹන් වහ තවනම් ශහ  

වහට දඩ ළුවහ  වළඵළයි ව ටි එිබඹට ගිඹහ  වශේ විඳහ 

විඳින්න ශරහ තිශඵන්ශන් අද ශම් යශට් ජනතහටයි  අපි අද 

විශේශීඹ භහම්ර ඵුවජහති භහම්ර ශොදුයේ ඵට ඳත් 

ශරහ  රු බහඳතිතුභනි, ව නිහ භහ තමුන්නහන්ශේට ිරඹන්ශන්, 

ශම් යශට් භව ජනතහ ශනුශන් ශම් ප්රලසනඹ ළන 

තමුන්නහන්ශේශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ිරඹරහයි   

රු බහඳතිතුභනි, ව හශේභ අශප් ෘෂිර්භ 

ඇභතිතුභහශන් භහ ඉල්රන්න ළභළතියි, ඳිබශඵෝධ නහල 

ශයජිසට්රහර් ජනයහල්යඹහ භඟින් ශම් යටට ශශනන ශඳොශවොය, ව 

හශේභ ෘෂි යහඹනි ද්රය මීට ඩහ දළඩි ඳරීේණඹට රේ 

යන්නඹ ිරඹරහ  ශම් යශට් ජනතහ ශනුශන් ව යුතුභ ඉටු 

යන්න   ශභොද, එතුභහ තභයි ව වහ ඵරඹරත් නිරධහරිඹහ 

වළටිඹට ඉන්ශන්  ශම් ම්ඵන්ධශඹන්  ිර යුත්තහ වළටිඹට 

ඔඵතුභහශේ ළඩි අධහනඹේ ශම් වහ ශඹොමු යන්න භහ 

ළභළතියි   

රු බහඳතිතුභනි, භහ තමුන්නහන්ශේට විශලේශඹන්භ 

ිරඹන්න ළභළතියි අපි අද ඵුවජහති භහම්ර අතශොළු ඵට 

ඳත් ශරහ ඉයයි  ිරඹරහ  ශම් යශට් බීජ නිසඳහදනඹ වහ ශඵදහ 

වළරීභ ඳත්හ ශන ඹන්න අඳට ම්ඳත් තිශඵනහ  අඳට 

තිශඵනහ, බීජ ශොවිශඳොශල් 19ේ  ව හශේභ බීජ 

ශොවිශඳොශල් ඹටශත් ඉඩම් ශවේටඹහර් 2,083ේ තිශඵනහ  

අශශවි භධයසථහන 33ේ තිශඵනහ  අඳට ඉන්නහ රු 

බහඳතිතුභනි, වහය අධයේරු 30 ශදශනේ; ෘෂිර්භ 

උඳශේලරු 136 ශදශනේ; සථිය ම්රුන් 390 ශදශනේ; 

අනිඹම් ම්රුන් 1,410 ශදශනේ  අශනුඩත් හර්ඹ භණ්ඩර 

ඉන්නහ ශදසිඹ ණනේ  ඔේශෝභ ශදදවස ණනේ ඉන්නහ   

රු බහඳතිතුභනි, භහ ිපතන වළටිඹට අධයහඳන අභහතයහ ලඹ 

වළරුණු විට  ෘෂිර්භ අභහතයහ ලශේ තභයි උත් බුේධිභත් 

භවහචහර්ඹරු විලහර පිරිේ ඉන්ශන්  වත් භභ තමුන්නහන්ශේට 

ිරඹන්න ළභතියි, ශභතයම්  ඳර්ශේණ ශොවිඳශල් තිශඵේදි, 

ශභතයම් විේතුන් පිරිේ අශප් යශට් ඉඳිේදී, අපි අද විශේශීඹ 

භහම්හයයින්ට ඹට ශරහ ඉයයි ිරඹන එ  භභ එශවභ 

ිරේශේ අද ුවඟේ ශරහට අශප් යටට අලය බීජ  සිඹල්රේභ 

ඳහශවේ ශශනන්ශන් විශේශීඹ යටලින් නිහයි   

රු ෘෂිර්භ ඇභතිතුභනි, භභ තමුන්නහන්ශේත් එේ 

භවය රුණුරදි එඟ ශනහ;  භවය රුණුරදි එඟ 

ශන්ශන් නළවළ  ශම් යශට් නිසඳහදනඹ  යන්න පුළුන් බීජ ර් 

තිශඵනහ  වහට ශරොුඩ මුදරේ ළඹ ශන්ශන් නළවළ   

භභ  තමුන්නහන්ශේට ිරඹන්න ළභළතියි,  බී ලනු ළන  අද, බී 

ලනු ප්රශදද ර හශේ වදන්න පුළුන්  වළඵළයි, ඉන්දිඹහනු බී ලනු 

බීජ ිරශරෝ එේ ශන්න්න අපි  අද රුපිඹල්  3250ේ 

ශනහ  වළඵළයි ශම් යශට්  දඹුල්ශල්, ව හශේභ ශනත් 

තළන්ර, ශඳෞේලි ශොවිශඳොශල්ර මීට ළඩිඹ අඩු ිනරට 

වහ වදන්න පුළුන්  ිනරිස ඇට ළන ඵළලුත් එශවභයි  ශම්හ 

ඔේශොභ  hybrid බීජ ර්  ඳහවිච්චි යන්න  පුළුන් එ 

තහයි  රු බහඳතිතුභනි, අඳට තිබුණු ශේශීඹ ිනරිස නිසඳහදන 

අද  ම්පර්ණශඹන්භ විනහල ශරහ ඉයයි   න්නශඹන් 

න්නඹටභ ගිිපල්රහ  ශම් ඵුවජහති භහම් ශශනන ශභොනහ 

වරි ජයහේ න්න අපි අද පුරුදු ශරහ ඉන්නහ   ශභතයම් බීජ 

ශොවිඳශල් තිශඵේදි, ශභතයම් ෘෂිර්භ උඳශේලඹන් ඉඳිේදී, 

ව හශේභ දේ, වළිරඹහන් තිශඵන අඹ ඉඳිේදී අපි ශභොේද 

යන්ශන්  ිනරිස ඇට ටි තහයිරන්තශඹන් ශශනනහ  ිරශරෝ 

එේ රුපිඹල්  86,900යි  ශේශීඹ  ලශඹන් වළදුහ නම් ව වහ 

විඹදම් ශන්ශන් රුපිඹල් 1336යි  එශවභ වළිරඹහ තිශඵේදි පිට 

යටින් ශම් ිනරිස බීජ ශන්න්ශන් ඇයි   අ ශප් භවඉලුප්ඳල්රභ 

ශොවි  ඳර්ශේණහඹතනඹ තිශඵනහ  එිප අේය 1000ට ඩහ  

තිශඵනහ  එිප යටටභ අලය බීජ නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්   ව 

විතයේ ශනොශයි ව වහ  පුුවණු, දේ, වළිරඹහන් තිශඵන  අඹ 

ඉන්නහ  අනිුඩත් ශේල් ළන ඵළලුත් එශවභයි   ිනරිස හශේභ 

භහළු  ිනරිස ආදිඹ ළන ඵළලුත් එශවභයි  රු බහඳතිතුභනි, අද  

ට්ටේහ ඇට ටි ඳහ විශේශීඹ භහම්ලින් ශශනනහ    

ශභශවේ ශේශීඹ ට්ටේහ ඇට ශොඳභණ තිශඵනහද  වහ 

ශභ ශවේ වදන්න පුළුන්  පිපිඤසඤහ ඇට ටි පිට යටින් 

ශශනනහ  ට්ටේහ ඇට ිරශරෝග්රෆම් එේ විශේශීඹ 

භහභිරන් ශන්න්න රුපිඹල් 19,870ේ ළඹ නහ  පිපිඤසඤහ 

ඇට ිරශරෝග්රෆම් එ ිනර රුපිඹල් 36,280යි  වහ ඔේශොභ 

ශන්න්ශන් තහයිරන්තශඹන්  අපි අවුරුේදේ ඳහහ න්නශඹන් 

න්නඹ ඵරහ ශන ඉන්නහ, විශේශීඹ භහම්ලින් ශම් ඇට 

ටි ශශනන්න  ම්ශඵොටු ඇට ශශනනහ, රු බහඳතිතුභනි  

809 810 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ව හශේභ ඳශතෝර ඇට, යවිර ඇට, ළටශොළු ඇට, තේහලි 

ඇට, ශශනනහ  දළන් ඵරන්න, රු බහඳතිතුභනි, තේහලි 

ඇට ශභශවේ වදන්න පුළුන්  ශොවි ශඳොශල් තිශඵනහ; 

ඳර්ශේණහඹතනඹ තිශඵනහ  වළඵළයි අපි තේහලි ඇට 

ිරශරෝග්රෆම් එේ තහයිරන්තශඹන් රුපිඹල් 1,23,500ට 

ශශනනහ  ව විතයේ ශනොශයි  ශොභඩු ඇට ශශනනහ   

රු බහඳතිතුභනි, ශම් හයණඹ ශශයිප ෘෂිර්භ 

ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළතියි  

විශලේශඹන්භ ස රබු හ අද ඉතහභත්භ හර්ථ යන්න 

පුළුන්  වළඵළයි ස රබු ඇට ිරශරෝග්රෆම් එේ ශන්න්න 

තමුන්නහන්ශේරහ විශේශීඹ භහම්රට රුපිඹල් 8,50,000ේ ළඹ 

යනහ  එශවභ නම් අපි ශම් වහ ළඩ පිිබශශේ වදන්න ඕනෆ  

එශවභ නළතු ෘෂිර්භ අභහතයහ ලඹ තිශඵන්ශන් CIC 

භහශභන් ශවෝ ශනත් භහභිරන් ශශනන ඇට ටි ශඵදහ 

ශදන්නත්, එශවභ නළත්නම් සීභහිපත ර හ ශඳොශවොය 

භහශභන් ශදන ශඳොශවොය ටි නිම් ශඵදහ ශදන්නත් 

ශනොශයි  ව වහ විලහර ශේ පිරිුඩත් නඩත්තු යනහ  

රු බහඳතිතුභනි, ශම් බීජ ශන්වීභ වහ  එ අවුරුේදට 

රුපිඹල් බිලිඹනඹේ විඹදම් යනහඹ ිරඹරහ  ෘෂිර්භ 

අභහතයහ ලශේ වහය ශල්ම්යශඹේ ිරඹනහ  ශම් අඳයහද 

ල්ලි නහසතිඹේ  ව ළන භහ නහටු නහ  එභ නිහ භහ 

තමුන්නහන්ශේශන් ඉල්රන්ශන් විශලේශඹන්භ ශම් ළඩ පිිබශශ 

මීට ඩහ හර්ථ ක්රිඹහත්භ යන්න ිරඹරහයි  එශවභ නළති 

වුශණොත් ත ටි දිරන් ෘෂිර්භඹ තු තිශඵන සිඹලුභ 

ශේල් විශේශීඹ භහම්රට ලිඹහ ශදන එ විතයයි සිේධ 

න්ශන්   

රු බහඳතිතුභනි, ව විතයේ ශනොශයි  ඇභතිතුභහට භහ ශම් 

හයණඹ ළන භතේ යන්න ළභළතියි  ශභය වී ිනර 

ම්ඵන්ධශඹන් රු ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහ ප්රෘත්ති හච්ඡහේ 

ළහ තිබුණහ  භහ තමුන්නහන්ශේට භතේ යන්න ළභළතියි, 

එතළනදී එතුභහභ පිිබශන තිශඵනහ, අනුයහධපුයඹ දිසත්රිේශේ 

වී ිරශරෝග්රෆම් එ නිසඳහදන විඹදභ රුපිඹල් 26 87ේ නහඹ 

ිරඹරහ  රු ඇභතිතුභනි, වී ිරශරෝග්රෆම් එ නිසඳහදන විඹදභ  

රුපිඹල් 26 87ේ නහ නම් වී අේයඹිරන් අඳට ශොඳභණ 

ආදහඹභේ රළශඵනහද  

තමුන්නහන්ශේ ිරඹන වළටිඹට වී ිර ශරෝ එ නිසඳහදන 

විඹදභ ලශඹන් රුපිඹල් 26ේ ළඹ ශනහ නම්,  ඔඵතුභහ ිරඹන 

විධිඹට භවළලි ප්රශේලඹේ ත්ශතොත් ශවේටඹහර් එ මුළු 

ආදහඹභ රළශඵන්ශන් රුපිඹල් 88,689යි රු ඇභතිතුභනි   

ශවේටර් ශොබ්ඵෆඩු ඳර්ශේණ ආඹතනශඹන් ිරඹනහ, 

හභහනයශඹන් ශවේටඹහර් එිරන්  අසළන්න ිරශරෝ 4,000ේ 

විතය  රළශඵනහ ිරඹරහ  එ වඹ භහඹට අඳට රළශඵන 

ආදහඹභ  රුපිඹල් 89,689යි  [ඵහධහ ිරරීභේ] 

 
ගරු මහින්ද යළඳළ අනේලර්ධන මශතළ (කෘෂිකර්ම 

අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அகதர்ண - கத்தரறல் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ව ළරැදියි  වී ිරශරෝ එ ිනර රුපිඹල් 

32යි, එශවභ නළත්නම් රුපිඹල් 30යි  එතශොට ිරශරෝ 4,000ට 

රුපිඹල් 1,20,000ේ ශනහ ශන්   

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඉන්න, භහ එතළනට එනහ  එතශොට ඔඵතුභහ ිරඹනහ, වී 
ිරශරෝ එේ රුපිඹල් 35 ණශන් තභයි ිනරදී න්ශන් ිරඹරහ  
රුපිඹල් 35 ණශන් විේත් අඳට භහඹට රුපිඹල් දව, 
ශදොශශොස දහවට ඩහ රළශඵන්ශන් නළවළ, ඇභතිතුභනි  ශම් 
ශවේටඹහර් එ ආදහඹශභන් ශොවිඹහ භහ 06ේ ජීත් න්නට 
ඕනෆ  ව නිහ අපි ඔඵතුභහට ශඹෝජනහ යන්ශන්, විශලේශඹන්භ 
ශම් ඳහයම්ඳරි ෘෂිර්භහන්තඹ ශනුට අඳට න තහේණඹ 
ඇති අලුත් බීජ ර්ලින් -ෘෂිර්භහන්තශඹන් ශම් ශොවිඹහට 
ඹවඳතේ සිදු ශරහ නළවළ  ඔඵතුභහත් එඹ පිිබන්නහ ඇති    
එශවභ නම් උස තහේණඹේ තිශඵන බීජ ර්ලින්-  ළඩි 
අසළන්නේ රඵහ න්න පුළුන් විධිඹට ශම් ෘෂිර්භහන්තඹ 
න තහේණඹ අනු දියුණු යන්න ඕනෆ ිරඹරහයි   වට අශප් 
ඳේ විඳේ ශදදඹේ නළවළ  අපි උදවු යන්න රළවළසතියි  
ශභොද, එශවභ නළති වුණහ නම් ශම් ක්රභඹ අඳට ඉසයවට ශන 
ඹන්න ඵළවළ  වළභදහභත් ශොවිඹහට  වනහධහය භත ඹළපුම් 
ෘෂිර්භහන්තශේ ශඹශදන්නට සිදු ශනහ  අන්න ව නිහයි අපි 
ශඹෝජනහ යන්ශන්, න තහේණඹ උඳශඹෝගි යශන 
ශොවිතළන දියුණු යන්න ටයුතු යන්න ිරඹරහ  යහඹනි 
ශඳොශවොය දළම්භහඹ ිරඹරහ භවහ ශරොුඩ අසළන්නේ ළඩි ශරහ 
නළවළ  ඔඵතුභහත් එඹට එඟ නහ ඇති   ඔඵතුභහභ ිරඹරහ 
තිශඵනහ, "ශොවිඹහ හඵනි ශඳොශවොය බහවිතඹට ශඹොමු ිරරී භට 
ශම් අඹ ළශඹන් මුරපුයනහ " ිරඹරහ  ව ශවොයි  ශභොද, 
හඵනි ශඳොශවොය බහවිතඹට ගිශේ නළත්නම් එ ඳළත්තිරන් අපි 
ශරඩුන් ශනහ  

ශම් යශට් ෘෂිර්භහන්තඹට ශඹොමු ශරහ සිටින අඹ අද 
විලහර විධිඹට ශරඩුන් ඵට ඳත් ශරහ සිටිනහ  එශවභ නම් අපි 
ටිශන් ටි ශම් යහඹනි ශඳොශවොය බහවිතඹට ශොවිඹහ 
ඇබ්ඵළිපවීශභන් ශේහ න්නට ඕනෆ  එශවභ නළති වුශණොත් 
අඳට ආදහඹශම් ළඩි වීභුඩත් නළවළ; අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න 
ඉරේඹට ඹන්නත් ඵළවළ; වළඵළයි ෘෂිර්භශේ ශඹදී 
සිටීශභන් අපි ශරඩුන් ශරහ ඉයයි  ව නිහ භහ 
තමුන්නහන්ශේට ිරඹන්ශන්,  ෘෂිර්භහන්තඹ නඟහ සිටුනහ 
හශේභ, ව වහ න ක්රභ උඳශඹෝගි ය න්න ිරඹන එයි    
වනහධහය භත, ඹළපුම් ආර්ථිඹේ භත ශොවිඹහට ශම් 
ෘෂිර්භහන්තඹ යශන ඹන්නට ඉඩ ශනොතඵහ,  
ෘෂිර්භහන්තඹ න ආයට ශන ඹන්නට ම්පර්ණ ළඩ 
පිිබශශේ ස යන්නට ඕනෆයි ිරඹන එයි රු ඇභතිතුභහට 
භහ ශම් අසථහශේ දී ශඹෝජනහ යන්ශන්   

ව හශේභ රු ඇභතිතුභනි, භභ තමුන්නහන්ශේට ශම් 
හයණඹත් භතේ යනහ  ඳසු ගිඹ හරශේ උතුරු භළද ඳශහශත් 
ඳළළති නිඹඟශඹන් පීඩහට ඳත් වුණු  ශොවීන්ශේ හ ණඹර 
ශඳොලිඹ ඳහ වරින්න ආණ්ඩු තීන්දුේ අයශන තිබුණහ  භභ 
දන්නහ, මුදල් අභහතයහ ලශඹන් -ජනහධිඳතිතුභහ- නිශඹෝඹේ 
දීරහ තිබුණහ, ව අඹශේ ශඳොලී ඳහ වරින්න ිරඹරහ  රු 
ඇභතිතුභනි, ව දුන්නු නිශඹෝඹ අද ව ශොවීන්ටභ හඳඹේ 
ශරහ  භභ එශවභ ිරේශේ ශභන්න ශම් හයණඹ නිහයි  
ඵළ ුඩශන්  ශොවිශඹුඩට එපු ලියුභේ භට රළබිරහ තිශඵනහ  
රු ඇභතිතුභනි, ''ටී ජී  ජඹතී, සිරිභහභ, අවුන'' ිරඹන 
ලිපිනඹට භවජන ඵළ ුඩශන් ලියුභේ එරහ තිශඵනහ,  2012 
ඹර න්නඹ වහ න්නහ රද රුපිඹල් 25,000 ණඹ මුදර 
ශඳොලිඹ භඟ ශන්න ිරඹරහ    

 

වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඔඵතුභහට නිඹිනත හරඹ අහනයි  දළන් ථහ නතය 

ශශොත් ශවොයි  

811 812 

[රු පී  වළරින් භවතහ] 
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ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශම් ආණ්ඩුශන් ිරඹරහ තිශඵනහ, ශඳොලිඹ ඳහ වරින්න, ව 

හශේභ ව ණඹ අඹ ිරරීභ අත් ිපටුන්න ිරඹරහ  රු ඇභතිතුභනි, 

ශභතළන ප්රලසනඹේ ශරහ තිශඵන්ශන් ශභඹයි  ජනහධිඳතිතුභහ 

ශනුශන් මුදල් අභහතයහ ලඹ ශොවි ණඹ ඳහ වළරීභ පිිබඵ 

ශොශඹේ මුද්රණඹ යරහ ව ශොවීන්ට ශඵදහ දුන්නහ  ශොවීන් ව 

ශශයිප විලසහ තළබුහ  අන්තිශම්දී වුශණ්- 

 

ගරු මහින්ද යළඳළ අනේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அகதர்ண ) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)  

ව විලසහඹ ව ආහයශඹන්භ තිශඵනහ  ව චක්රශල්ඹ දළන් 

ගිිපල්රහ තිශඵනහ   

 

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භභ ඔඵතුභහට ිරඹන්නම්  චක්රශල්ඹ ඹළේහ ිරඹරහ ඔඵතුභහ 

ිරේහට, භභ ඊශේත් ඳරීේහ ශරුහ  ඔඵතුභහ ළිරයහශේ ර හ 

ඵළ ුඩට ථහ යන්න  එප්ඳහර භවජන ඵළ ුඩට ථහ 

යන්න  ඊශේ ශන තුරු ව චක්රශල්ඹ ව ඵළ ුඩරට ගිිපල්රහ 

නළවළ  රු ඇභතිතුභනි, ශම් තුිබන් ඇති ශරහ තිශඵන ප්රලසනඹ 

ශම්යි  ව නිහ ව ශොවීන්ට ශම් භහස න්නඹ වහ ණඹ නිුඩත් 

යන්ශන් නළවළ  ව ශොල්රන්ශේ ණඹ ශඳොලිඹ ඳහ වළයරහත් 

නළවළ; ශම් න්නඹ වහ ව ශොල්රන්ට ණඹ න්න විධිඹුඩත් 

නළවළ  ශභොද, ''ආණ්ඩුශන් ිරේහට, ජනහධිඳතිතුභහ 

ඳත්තයරට ිරේහට, ශේලඳහරනඥයෝඹන් ිරේහට ශම් ණඹ 

ඳන්න ඵළවළ, එශවභ නම් චක්රශල්ඹිරන් දන්න්න ඕනෆ'' 

ිරඹන එයි ඵළ ුඩ ිරඹන්ශන්  භභ ඊශේ ඳරීේහ යරහ ඵළලුහ  

ඔඵතුභහ දළන් ථහ යන්න ව ඵළ ුඩ ශදට  ළිරයහ ර හ 

ඵළ ුඩට, එප්ඳහර භවජන ඵළ ුඩට ථහ යන්න  ව ශදභ 

යජශේ ඵළ ුඩ ශදේ  ඔඵතුභහ ඳරීේහ යරහ ඵරන්න, ශම් 

හයණඹ ඇත්තද, නළත්තද ිරඹරහ  එශවභ චක්රශල්ඹේ එරහ 

තිබුණහ නම් භභ ඔඵතුභහට ශම් හයණඹ ිරඹන්ශන් නළවළ  රු 

බහඳතිතුභනි, භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් 

තමුන්නහන්ශේට ශඵොශවොභ  සතුතින්ත ශිනන් භශේ ථහ 

අන් යනහ   

 
[ප  බහ  10 24] 
 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ (නගොවිජන නවේලළ ශළ 

ලනජීවී නිනයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். சந்றகசண - கன கசககள், 

ணசலரசறகள் தறற அகச்சர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of Agrarian 

Services and Wildlife) 

රු බහඳතිතුභනි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභභ බහට 

ඉදිරිඳත් යන රද එතුභහශේ 8ළනි අඹ ළඹ ශල්නශේ තිශඵන 

ශඹෝජනහ දිවහ ඵරපුහභ අඳට ශඳනී ඹනහ, ෘෂිර්භඹට ඉතහභ 

ඉවශ තළනේ රඵහ දීරහ තිශඵන ඵ  

විශලේශඹන්භ ෘෂි හර්ින යටේ න අශප් යශට් 

ෘෂිර්භඹ ලේතිභත් ිරරීභ, ව හශේභ ශොවිඹහ ලේතිභත් ිරරීභ 

අශප් යජශේ  කීභේ වළටිඹට රහ එතුභහ ටයුතු ය 

තිශඵනහඹ ිරඹන එ අඳට ඳළවළදිලි ශඳශනනහ  

විශලේශඹන්භ ශොවීන්ට හරඹේ තිසශේ තිබුණු ශනොශඹුඩත් 

ප්රලසනරට විඳුම් ශම් අඹ ළඹ භඟින් රළබිරහ තිශඵනහ  අපි 

2006 ර්ශේ රඵහ ශදන්න ඳටන් ත් ශඳොශවොය වනහධහයඹ ත 

දුයටත් ලේතිභත් රඵහ ශදන්න ශභභ අඹ ළශඹන් අලය 

ප්රතිඳහදන ශන් යරහ තිශඵනහ   2006 ර්ඹට ලින් අශප් 

යශට් ශොවිඹහට විලහර මුදරට, රුපිඹල් 4,000ේ, රුපිඹල් 

3,500ේ හශේ මුදරට ශඳොශවොය රඵහ න්න සිේධ වුණහ  නමුත් 

යජඹ -බහණ්ඩහහයඹ- සිඹඹට 90 ළඹ ඵයේ දයහශන, සිඹඹට 

90 වනහධහයඹේ ිපතන න්න 15ේ තිසශේ ශඳොශවොය රඵහ 

ශදිනන් සිටිනහ  ශම් ශන ශොට න්න 15දී එභ වනහධහයඹ 

රඵහ දීරහ තිශඵනහ  15ළනි න්නඹ තභයි ශම් ත ශන්ශන්  

ශම් ඉතහභ දුසය හර්ඹඹේ   නමුත් එඹ ශොවි ජනතහ 

ශනුශන් යජශඹන් යන යුතුභේ දිටභ ඉසට ිරරීභේ ිරඹරහ 

අපි ඳළවළදිලි දන්නහ   

ශභභ ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ ශදන ශොට භභ ළබිනට් 

ශනොන අභහතයයඹුඩ වළටිඹටයි සිටිශේ  එප්ඳහර ශොවිජන 

භධයසථනශේදී තභයි භභ ඳශමුළනි ශඳොශවොය ිනටිඹ ශොවීන්ට 

රඵහ දුන්ශන්  ව ශරහශේ ශොවි භවත්භශඹේ ඇුවහ, ''ශම් 

යන්න පුළුන් ළඩේද, රුපිඹල් 3,500ට තිශඵන ශඳොශවොය 

ිනටිඹ රුපිඹල් 350ට ශදන්න පුළුන්ද'' ිරඹරහ  ශොවීන් තුශ ව 

ළන ශරොුඩ ළඹේ තිබුණහ  ව හශේභ එේත් ජහති ඳේශේ 

භව ශල්ම් රු තිස අත්තනහඹ භළතිතුභහ ිරේහ, රුපිඹල් 

350ට ශඳොශවොය ශදන්න පුළුන් නම් ව ඇරඩින්ශේ පුදුභ ඳවන 

හශේ ළඩේ ශන්න ඕනෆ ිරඹරහ  වළඵළයි, අද න ශතේ 

ඇරඩින්ශේ පුදුභ ඳවන ඳත්තු ශනහ; නිවුශන් නළවළ  ව අපි 

ඳළවළදිලිභ ිරඹන්න ඕනෆ  එශේ රඵහ දුන් ශඳොශවොය 

වනහධහයර ප්රතිපර අද තිශඵනහ  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ව 

අසථහශේ ිරේශේ ශම් වනහධහයඹේ ශනොශයි, ෘෂි 

ර්භහන්තඹ ශනුශන් යන ආශඹෝජනඹේ ිරඹරහයි  ඇත්තටභ 

ව අද ආශඹෝජනඹේ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ  

නිදව රඵහ ත් දශේ ඉරහ අශප් යශට් යහජය නහඹශඹෝ 

ිපටිඹහ; ෘෂිර්භ ඇභතිරු ිපටිඹහ නමුත්, ශම් යට වල්ලින් 

සඹ ශඳෝෂිත යන්න ව ිරසි ශශනුඩට ඵළරි වුණහ  අද න විට 

අශප් යට වලින් සඹ ශඳෝෂිත ශරහ තිශඵනහ  හටත් ව 

නළවළයි ිරඹන්න ඵළවළ   

අශප් යශට් ෘෂි හර්ින ප්රශේලරට 2010-2011 ර්රදී 

විලහර  තුයේ ළලුහ  අම්ඳහය, භඩරපු, ත්රිුඩණහභරඹ ව 

ශඳොශශොන්නරුටත්, අනුයහධපුයශේ ශොටටත් ව අසථහශේදී 

 තුය ළලුහ  ව ශේරහශේ අඳට වල් ිපඟඹේ ඇති ශයි 

ිරඹරහ වුරුත් ිපතුහ  නමුත් අශප් ෘෂි හර්ින ප්රතිඳත්තිඹ 

නිහ වල් ිපඟඹේ ඇති වුශණ් නළවළ   

විශලේශඹන්භ වී නිසඳහදනඹ යන අනුයහධපුයඹ, 

ශඳොශශොන්නරු, ුඩරුණෆර,  පුත්තරභ හශේ දිසත්රිේ ශම් 

අවුරුේශේ මුල් හරශේ විලහර නිඹඟඹට ශොදුරු වුණහ  එශවත් 

අඳට වල් පිට යටින් ශේන්න සිේධ වුශණ් නළවළ  අශප් ෘෂි 

හර්ින ප්රතිඳත්තිඹ නිහත්, ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ දීභ 

නිහත් අද අශප්  යට  වල් අතිරිේතඹේ තිශඵන යටේ ඵට ඳත් 

යන්න පුළුන් ශරහ තිශඵනහ   

ව හශේභ ශොවීන්ට අලය හරිභහර් ඳවසුම් අපි රඵහ 

දුන්නහ  විශලේශඹන්භ ෘෂිර්භඹට අලය ප්රධහනභ හධඹ 

තභයි ජරඹ  ජරඹ රඵහ ශදන්න අද විලහර හරි භහර් ප්රභහණඹේ 

ද, ළේ අමුණු විලහර ප්රභහණඹේ ද වදහ ශන ඹනහ  ව හශේභ 

තිශඵන ළේ අමුණු  ර්ධනඹ යනහ  හරඹේ තිසශේ ශයොන් 

භඩ පිරිරහ තිබුණු ළේ අමුණුර ශයොන් භඩ ඉත් යනහ  ශම් 

සිඹල්රභ ෘෂිර්භඹ ශනුශන් තභයි යන්ශන්  හරි භහර් 

දියුණු ිරරීභ වහ විලහර මුදරේ ළඹ නහ  භධයභ ආණ්ඩුට, 

813 814 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඳශහත් බහට, ශොවි ජන ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තුට ශම් විධිඹට 

මුදල් ශන් යරහ  භවහ හරි භහර්, භධයභ හරි භහර්, සුළු හරි 

භහර් හශේභ ළේ ප්රති සයණඹ යන්ශන්ත් ෘෂිර්භඹ 

වහ   

ජර ඵේදේ අඹ යනහ ිරඹරහ ශනොශඹුඩත් තන්දය ඉරහ 

ිපටරහ විඳේශඹන් ිරඹනහ  අශප් යජඹ ෘෂි හර්ිනඹන්ශන් 

දහත් ජර ඵේදේ අඹ යන්ශන් නළවළ  

 
ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඹම ඳශහත් බහශන් අඹ යන්න වළදුහ ශන්  

 
ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අත්ළරැදීම්, ට ළරැදීම් ඉරහ ිපටරහ ශන්න පුළුන්  ව 

ශල්ම්යශඹුඩශේ ට ළරැදීභේ  ඇභතියශඹුඩශේ ට 

ළරැදිරහත් ශනොශයි  ඕහ ඉතින් ව තයම් ණන් න්න ඹන්න 

එඳහ   අපි වහ යන්ශන් නළවළ  ශල්ම්යශඹුඩට ඵළවළ ශන්, ජර 

ඵේද ළඩි යන්න  එශවනම් ළබිනට් එශන් ව තීන්දු යන්න 

ඕනෆ  නළත්නම් ඳහර්ලිශම්න්තුශන් තීන්දු යන්න ඕනෆ; අදහශ 

ඇභතියඹහ ිරඹන්න ඕනෆ  ශල්ම්යඹහට ශේේ නළති න්න 

ඇති  වයි   

ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ දීශභන් ඳසු ඹම් ිරසි භට්ටභට 

වල් නිසඳහදනඹ ළඩි නශොට, වහල්ර ආනිේ තිශඵනහ 

ිරඹන ප්රලසනඹ  ඳළන නළඟුණහ  ඳසු  ව පිිබඵ විලහර භතඹේ  

ශොඩ නළඟුණහ  ව හශේභ ව යශට් ථහ ඵවට රේ වුණු 

හයණඹේ වුණහ  විශලේශඹන්භ වට පිිබඹභේ වළටිඹට  

හඵනි ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ යන්න ළඩ පිිබශශේ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ශම් අඹ ළශඹන් ඳළවළදිලි ඉදිරිඳත් යරහ 

තිශඵනහ   

ිරශරෝ 50 හඵනි ශඳොශවොය ිනටිඹේ රුපිඹල් 400ට ිනරදී 

න්න පුළුන්  ඉතින් ිරශරෝේ රුපිඹල් 8යි  සුළු වහ භධයභ 

ඳරිභහණශේ යහඹඹන්ට, අශප් නිසඳහදඹන්ට, අශප් ය ශට් 

ශොවිඹහට හඵනි ශඳො ශවොය නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්  

 
ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

භට ශටොන් 20ේ න්න පුළුන්ද  

 
ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ශටොන් 20ේ ශනොශයි, භභ අනුයහධපුයශඹන් ශටොන් 200ේ 

ශදන්නම්  ශටොන් 2,000ේ ඕනෆද  [ඵහධහ ිරරීභේ] ශවට 

අනුයහධපුයඹට එන්න භභ ශටොන් 2,000ේ ශදන්නම්   

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශටොන් ඳච  

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena)  
ශටොන් ඳච ශනොශයි, රු භන්ත්රීතුභනි   තමුන්නහන්ශේරහ 

ශටොන් ඳච වහ ිපටිඹහට අපි ශටොන් ඳච වහ ඉන්ශන් නළවළ  
අපි ළඩ යනහ  තමුන්නහන්ශේරහ අවුරුදු ශදේ ශම් ඳළත්ශත් 
ඉ ශන ශටොන් ඳච අතවළරිඹහ අපි දළේහ ශන්   [ඵහධහ ිරරීම්] 
තමුන්නහන්ශේරහ ශඳොශවොය වනහධහයඹ දුන්ශන්ත් නළවළ, 
හඵනි ශඳොශවොය වළදුශත් නළවළ, රැිරඹහේ දුන්ශන්ත් නළවළ, 
ඳහයේ වළදුශත් නළවළ, තුය ටිේ දුන්ශන්ත් නළවළ   

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ව ශඳොශවොය ශොශවේද තිශඵන්ශන්  

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

තමුන්නහන්ශේටත් ඕනෆ නම් ශදන්නම්  වහ අනුයහධපුය 

දිසත්රිේශේ ශොවීන් ශඟ තිශඵන්ශන්   ශොවීන් 16,000ේ ශඟ 

තිශඵනහ   

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

තඹුත්ශත්භ භහර්ට් එශේ- 

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena)  
නළවළ, නළවළ  තඹුත්ශත්භ භහර්ට් එශේ ශනොශයි, 

විරච්චිශේ ශොවීන් ශඟ තිශඵනහ  තන්තිරිභශල් ශොවීන් ශඟ 
තිශඵනහ  [ඵහධහ ිරරීම්]  තමුන්නහන්ශේරහ අවුරුදු ශදේ 
තිසශේ ිරසි ශදඹේ යන්ශන් නළති ිපටිඹහ  හිනණී ජඹවික්රභ 
ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ නම් ළේ ටිේ වළදුහ  අපි නළවළයි 
ිරඹන්ශන් නළවළ  [ඵහධහ ිරරීභේ] හිනණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ 
භන්ත්රීතුභහ, තමුන්නහන්ශේ ළේ ටිේ වළදුහ  අශනේ අඹ 
නිම්භ ිපටිඹහ  අන්තිභට  ශෝදහ ශනභ ගිඹහ  අපි දළේහ ශන්, 
2004 සිේධ වුශණ් ශභොේද ිරඹරහ  ළඩ ශහ නම් ශෝදහ ශන 
ඹන්ශන් නළවළ ශන්  2004 ශෝදහ ශනභ ගිඹහ  ළඩ යන ශොට 
ශෝදහ ශන ඹන්ශන් නළවළ   

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

උතුරු භළද ඳශහ ශත් භව ඇභතිතුභහ  ළේ ළන ප්රහලඹේ 

යරහ තිබුණහ, විලහර ශවොයභේ ශරහ තිශඵනහ ිරඹහ  ව ළන 

තත්ත්ඹ ශභොේද  

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena)  
භට තිශඵන හරඹ විනහඩි 15යි  ඔඵතුභහ ශටිශඹන් ිරඹන්න 

ශෝ   

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු බහඳතිතුභනි, ඳසුගිඹ ද පුත්ඳත්රට උතුරු භළද 

ඳශහශත් අලුත් භව ඇභතිතුභහ ිරඹරහ තිබුණහ, උතුරු භළද ඳශහත් 

බහට අඹත් ළේ වෆරීශම් දී විලහර  චහේ සිේධ ශරහ 

815 816 

[රු එස එම්  චන්ද්රශේන භවතහ] 
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තිශඵනහ ිරඹරහ  රු නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, ව පිිබඵ 

ඳරීේණ යරහ දඩුම් ශදන්න ඔඵතුභහ සදහනම්ද ිරඹරහ භහ දළන 

න්න ළභළතියි   

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඔේ, ඔේ  ව සිඹලු ශේල් ළන දළන් ඳරීේණ ය ශන 

ඹනහ  ඔඩිට් ය ශන ඹනහ  ව සිඹලු ටයුතු  ශශයනහ  ව 

ළන ඵඹ ශන්න එඳහ    

 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ශවොයභේ ශහ නම් දඬුම් යන්න   

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ඔේ, ඔේ  ව ළන ඳරීේණ ය ශන ඹනහ    

ශම් හඵනි ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ ළඩි ිරරීශභන් ආනිේ 

ප්රලසනඹට විඳුම් රඵහ ශදන්න පුළුන්  ව වහ තභයි ශම් අඹ 

ළශඹන් ව ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ ප්රතිඳහදන ශන් ය දීරහ 

තිශඵන්ශන්  විශලේභ ශේ තභයි හඵනි ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ 

ප්රර්ධනඹ යන්න පිටුවරේ ශන්න හඵනි ශඳොශවොය 

ඳභණේ ශඹොදහ නිසඳහදනඹ යන වී ිරශරෝේ රුපිඹල් 40ට 

න්න ශඹෝජනහ ය තිබීභ  ඉතිවහඹ තුශ ශභශතේ ශොවීන් 

ශනුශන් යට ශනුශන් යපු ශවොභ අඹ ළඹ ශඹෝජනහේ 

වළටිඹට අපි වුරුත් ශම් ශඹෝජනහ පිිබන්න ඕනෆ  රුපිඹල් 

40ේ ිරඹන්ශන් ශරොුඩ මුදරේ  මීට ලින් අවුරුදු ණනහේ 

තිසශේ  ශොවිශඹෝ ශඳශඳහලි ගිඹහ වී ිනර ළඩ යන්න  ිරඹරහ  වී 

ිරශරෝ රුපිඹල් 28ටයි, 30ටයි තිබුශණ්  දළන් රුපිඹල් 32 සිට 35 

දේහ ළඩි යරහ තිශඵනහ  රු හිනණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ 

භන්ත්රීතුභනි, ව ශවො ශඹෝජනහේ ශනොශයිද  ශවො ශේට 

ශවොයි ිරඹන්න  නය ශේට නයයි ිරඹන්න  තමුන්නහන්ශේරහ 

ශවො ශේටත් නයයි ිරඹනහ  නය ශේටත් නයයි ිරඹනහ  

අන්තිභට ඔේශොභ නයයි  වී ිනර ළඩි යන්න ිරඹරහ ශන් 

ිරේශේ  ඉතින් වී ිනර ළඩි යරහ තිශඵනහ  හඵනි ශඳොශවොය 

බහවිතඹ ළඩි යන්න ිරේහ  දළන් හඵනි ශඳොශවොය බහවිතඹ 

ළඩි යරහ තිශඵනහ   

 
ගරු දයළසිරි ජයනවේකර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඵර්ටි ඳයේදපු එ ළන ිරඹන්ශන් ශභොේද  

 
ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඳයදිනහ  දිනනහ  ව තභයි ශේලඳහරනඹ  ව හභහනය 

ශදඹේ   

හඵනි ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ නිහ ත 30,000ට විතය  

සඹ  රැිරඹහ රළශඵනහ   හඵනි ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ  නිහ 

පිට යටට ඇදී ඹන විශේල විනිභඹ විලහර ප්රභහණඹේ අශප් යශට්  

ඉතිරි ය න්න පුළුන්  යහඹනි ශඳොශවොය වහ රුපිඹල් 

ිනලිඹන 50,000 විතය  මුදරේ ළඹ ශනහ  එයින් අඩු ණශන්  

ිනලිඹන 5ේත් ශම් අවුරුේශේ ඉතිරි ය න්න අඳ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  ෘෂිර්භ අභහතයහ ලඹත්, ශොවිජන 

ශේහ වහ නජීවී අභහතයහ ලඹත් එතු ශරහ තභයි ශම් ටයුත්ත 

යන්ශන්  අපි ව ටයුත්ත යන්න රළවළසති ශරහ ඉන්නහ  

විශලේශඹන්භ ව හයණහ දිවහ ඵළලුහභ ශඳොශවොය වනහධහයඹ 

රඵහ දීභ, හඵනි ශඳොශවොය ප්රර්ධනඹ ිරරීභ, වී ිනර ඉවශ 

දළමීභ, හඵනි ශඳොශවොය බහවිතහ ය නිසඳහදනඹ යන වී 

ිරශරෝේ රුපිඹල් 40ට ිනර දී ළනීභ ළදත් ශඹෝජනහයි  ශභඹ 

අශප් යශට් ශොවි ජනතහ ලේතිභත් යපු ඉවශභ ළඩ පිිබශශේ 

වළටිඹට අපි දිරනහ   

අශප් රු ඵළසිල් යහජඳේ ඇභතිතුභහ ෘෂිර්භ 

අභහතයහ ලඹත්, ශොවිජන ශේහ වහ නජීවී අභහතයහ ලඹත් 

ම්ඵන්ධ යශන ආර්ථි ටයුතු අභහතයහ ලඹ වයවහ දිවි 

නළගුභ ළඩටවන යශන ඹනහ  දිවි නළගුභ ළඩට වන 

තුිබන් වළභ ශදයටභ ශඳොල් ඳළශ, ඳශතුරු ඳළශ, ව හශේභ 

එශලු ඳළශ රඵහ දීරහ ශතු සඹ ශඳෝෂිත ිරරීශම් 

ළඩටවනේ ක්රිඹහත්භ ශනහ  ෘෂිර්භ අභහතයහ ලඹත්, 

ශොවිජන ශේහ වහ නජීවී අභහතයහ ලත් එතුශරහ ආර්ථි 

 ර්ධන ඇභතිතුභහශේ එභ දිවි නළගුභ ළඩටවනට වශඹෝඹ 

රඵහ ශදනහ  ව නිහ අඳට යශට් එශලු ිනශරිප ඹම් ිරසි 

ඳහරනඹේ ඇති ය න්න පුළුන් ශරහ තිශඵනහ  

තමුන්නහන්ශේරහත් දන්නහ, හරඹට එශලු ිනර ළන 

භහධයරත් යශට් වළභ තළනභත් ථහ ඵවට රේ න ඵ   අද 

එශලු ිනර ඵළවළරහ තිශඵනහ  වල් ිනර අඩුයි  ඉතින් ව තභයි 

යජඹිරන් ශශයන්න ඕනෆ  ෘෂිහර්ින ප්රතිඳත්තිඹේ, 

ෘෂිර්භඹ පිිබඵ විලසහඹේ තිඹහශන ටයුතු යන ශොට 

ආණ්ඩුරට ව ඉරේරට ඹන්න පුළුන්   

රු බහඳතිතුභනි, අපි විශලේශඹන්භ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහට සතුතින්ත නහ, මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන 

ඇභතියඹහ වළටිඹට එතුභහ ඉතහභ ශවො අඹ ළඹේ ශභය 

ඉදිරිඳත් ිරරීභ ළන  ශොවිඹහ ලේතිභත් යන්න, ෘෂිහර්ිනඹහ 

ලේතිභත් යන්න,  ෘෂිර්භඹ තුිබන් අශප් යශට් නිසඳහදනඹ 

ළඩි යන්න ශම් අඹ ළඹ තුිබන් අලය ටයුතු ය තිශඵනහ  

අශප් යශට්  නිසඳහදනඹන් ළඩි යන ශොට යශට් උේධභනඹ අඩු 

ශනහ  ව හශේභ  අපි අද පිට යටින් වල් ශන්න්ශන් නළවළ  

ගිඹ අවුරුේශේ ඵඩඉරිඟු  ශභට්රිේ ශටොන් දවදහවේ අපි පිට යට 

ඹළේහ  ගිඹ තහශේ අනුයහධපුය දිසත්රිේශේ ඵඩඉරිඟු අේය 

රේඹේ ඳභණ හ ශරුණහ  ශම් තහශේ අේය එේරේ 

තිසදවේ හ යරහ තිශඵනහ  ශම් අවුරුේශේ අශප් අසළන්න 

රළබුණහභ අඳට ඵඩඉරිඟු ශභට්රිේ ශටොන් තිසදවේ, 

වතිබසදවේ ඳභණ විශේල යටරට ඹන්න පුළුන් නහ  ව 

හශේ විලහර  ර්ධනඹේ අපි ෘෂිර්භඹ තුිබන් ය තිශඵනහ   

භශේ විඹඹට අයිති නිහ අශප් යශට් තිශඵන න අලි උදුය 

පිිබඵත් භහ ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ  ශම් න 

ශොට අශප් යශට් න අලින්ශේ  යහ වඹදවේ ඳභණ 

නහ  1950 ඳභණ න ශොට අශප් යශට්  භිනශඹන් සිඹඹට 42ේ 

න ජීවීන් වහ ශන් ශරහ තිබුණහ   භවළලි  ර්ධනඹ තුිබන් 

ඳභණේ ඉඩම් අේය රේ 7ේ ඳභණ න ජීවීන්ට අිපින වුණහ   

1950  න ශොට අශප් යශට් න අලින් 2,000ේ ඳභණ සිටිඹහ  

ශම් න ශොට න අලි 6,000ේ ඳභණ සිටිනහ  නජීවීන්ශේ 

භිනඹ තිශඵන්ශන් සිඹඹට 21යි   සිඹඹට 42 දළන් සිඹඹට 21ට 

ඵළවළරහ තිශඵනහ  න ජීවීන්ශේ භිනඹ බහඹේභ අඩු ශරහ 

තිශඵනහ   

ව හශේභ න අලින් තුන් ගුණඹිරන් ඳභණ ළඩි ශරහ 

තිශඵනහ  ශරොුඩ පීඩනඹේ තිශඵනහ  ශභතළන අලි ිනනිස 

ළටුභේ ඇති ශන්න ශවේතු එඹයි  අපි ශම් වහ විදයහත්භ 

විඳුභේ   ශතෝයහ ශන තිශඵනහ  යට පුයහභ න අලි  යේණ 

භධයසථහන වතයේ වදන්න ටයුතු ය ශන ඹනහ  

817 818 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශවොශයොේඳතහන අේය 3,500ේ ශොටු  යරහ හදන න අලි 

 යේණ භධයසථහනශේ ළඩ දළන් අන් ය ශන ඹනහ  

අශප්රේල් භහඹ න විට ව භධයසථහනඹ විෘත යනහ   

ලුණුම්ශශවය අේය 6,000 න අලි  යේණ 

භධයසථහනඹේ වදන්න ළරසුම් ය තිශඵනහ  ව වහ ශභය 

අඹ ළශඹන් රුපිඹල් ිනලිඹන 225ේ ශන් ය දී තිශඵනහ  ව 

ළඩ ටයුත්ත ජනහරි භහශේ ඳටන් න්නහ  අපි 

බහණ්ඩහහයඹටත්  දළනුම් දී තිශඵනහ, නළ ශඟනිපය භහදුරු ඔඹ  

ප්රශේලශේ න අලි  යේණ භධයසථහනඹේ වදන්න ටයුතු 

යන ඵ; ව හශේභ ඹම ප්රශේලඹ ආයණඹ න ශේ  ල්මු 

ඳහලුඩර න අලි  යේණ භධයසථහනඹේ වදන්න ටයුතු 

යන ඵ   

 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔඵතුභහ ඳසුගිඹ අවුරුේශේ ශම් ළඹ ශීර්ඹ හච්ඡහ යේදී 

ිරේහ, අලින් සිටින ම්භහනර ශොවීන්  රහ අලින්ශේ ෆභ 

වදනහඹ ිරඹහ   

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඔේ, ෆභ වදනහ  අශප් අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ිරේහ, 

ට්ටේහ ශදනහ ිරඹහ  ට්ටේහත් ශදනහ   

 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
හීරෆ අලින්ට ශනොශයි, ල් අලින්ට ශදන්න  ඔඵතුභහ  ඳසු 

ගිඹ අවුරුේශේ ිරේහ, - 

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

වදනහ  

 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශොශවේද වදරහ තිශඵන්ශන්  

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඉසයශරහ  න අලි  යේණ භධයසථහන වදරහ ඉන්න 

ඕනෆ  

 

ගරු මන්ත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
අවුරුේශදන් වදන්න ඵළවළ   

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

න අලි  යේණ භධයසථහනඹ වදරහ අලි ටි ඇතුශට 

දළම්භහට ඳසු තභයි - [ඵහධහ ිරරීභේ] භධයසථහනඹ වදන්න 

ඉසය ශරහ අලි ෆභ වදරහ වරි ඹනහද  ඔඵතුභහ වරි ඉේභන් 

ශන්  ව ශන් ළශඩ්  අපි වහ ක්රභහනුූලර යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  විශලේශඹන්භ න අලි  යේණ 

භධයසථහනර ඇතුශත තිශඵන ළේ, අමුණු - 

 

ගරු ඳළලිත ර නග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரலி  ங்கக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, පුත්තරම් දිසත්රිේශේ න අලි 

උදුය ම්ඵන්ධශඹන් හච්ඡහ ශහ  [ඵහධහ ිරරීභේ] 

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ල් අලින්ට "න අලි" ිරඹහ ශෞයඹේ දීරහ තිශඵනහ  

ඵරන්න ශෝ තමුන්නහන්ශේරහශේ රුඩණට තමුන්නහ න්ශේරහට 

තභයි අපි ශෞයඹේ දුන්ශන්   

 

ගරු ඳළලිත ර නග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரலி  ங்கக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
පුත්තරම් දිසත්රිේශේ රුරසළ, නහතවිල්ලු, 

නත්ශත්භ දළළන්ත න අලි උදුයේ තිශඵනහ  දළන් 

ඔඵතුභහ හච්ඡහ ශහ, ව පිිබඵ  විධිභත් ළඩ පිිබශශේ 

ශඹොදන්න  ඔඵතුභහශේ ථහශේදී ව පිිබඵ වන් වුශණ් 

නළවළ  ව පිිබඵ තත්ඳයඹදී භට ශඳොඩි ඳළවළදිලි ිරරීභේ 

යන්න  

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

දළන් විදුලි ළටල්  ති ශඵන්ශන්1,400යි  ශම් අවුරුේශේ විදුලි 

ළටල් 1,500ේ වරහ  ම්භහන ව න ජීවීන්ශේ ප්රශේල අපි 

ශන් යනහ   

 

ගරු ඳළලිත ර නග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரலி  ங்கக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රුරසළ, නත්ශත්භ ව නහතවිල්ලු 

ම්ඵන්ධශඹන් ළඩ පිිබ ශශේ ඔඵතුභහ ක්රිඹහත්භ යනහද  

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

විදුලි ළට වරහ, ව ඉඩම් ව ව ජනතහ ජීත් න ම් බිම් 

අපි ව යදයලින් මුදහ න්න අලය ටයුතු ටි යනහ  ව 

හශේභ ඹම ඳශහශත්  ල්මු ඳහලුඩර ප්රශේලශේ ප්රචණ්ඩ 

අලින් දභන්න තභයි න අලි  යේණ භධයසථහනඹ වදන්ශන්  

ඇත්තටභ අලි ිනනිස ළටුශම් ශරොුඩ ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  වට 

විදයහත්භ අලය විඳුම් රඵහ ශදන ඵ ශම් අසථහශේදී 

ඳළවළදිලි ප්රහල යිනන් රු බහඳතිතුභහට අශප් සතුතිඹ පුද 

යිනන් භශේ චන සල්ඳඹ ශභයින් අන් යනහ  

ශඵොශවොභ සතුතියි   

 
[தொ.த. 10.41] 

 

ගරු නඳොන්. නවල්ලරළවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
தகப றசரபர் அர்ககப, வு தசனவுத் றட்ட 

எதுக்கலடுகள் தற்நறக் குலறகனறல் ஆரப்தடுகறன்ந 

ககபறல், க்கபறன் ரழ்ரரப் தறச்சறகணகத் 

819 820 

[රු එස එම්  චන්ද්රශේන භවතහ] 
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லர்த்துகக்கறன்ந அகச்சுக்கபரக இதக்கறன்ந ரன்கு 

அகச்சுக்கள் இன்த றரத்துக்கு டுத்துக்தகரள்பப் 

தட்டுள்பண. அந் ககறல், தகறணரல் ரடுகறன்ந 

க்கள் இந்த் தரறல் துகநகபறதெடரகத் து 

ரழ்ரரத்கத் கடுறல் தன தறச்சறகணககபச் சந்றக்க 

கண்டிர்கபரக இதக்கறன்நரர்கள். குநறப்தரக டக்கு, 

கறக்கறகன ரலகறன்ந றழ் கதசுகறன்ந க்கள் து 

ரழ்ரரத் தரறல்ககப கற்தகரள்லம்ததரலது, தன 

இன்ணல்ககபச் சந்றக்க கண்டிர்கபரக 

இதக்கறன்நரர்கள்.  

கரல்கட பர்ப்கதப் ததரதத்கறல், ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றகன தன க்கர் அச கரறகள் கரல்கடகபறன் 

கய்ச்சல் ககபரக எதுக்கலடு தசய்ப்தட ஆத்ரக 

இதந் றகனறல், அக்கரறகபறல் அம்தரகந ரட்டத்கச் 

கசர்ந் ஊர்கரல் தகடறணர் அத்துலநறக் குடிகநற, 

தறர்ச்தசய்கக கற்தகரண்டு தகறன்நரர்கள்; இது ஏர் 

அத்துலநற டடிக்கக ன்கந ரங்கள் கததுகறன்கநரம். 

இவ்ரத அர்கள் சட்டத்துக்கு தொரண ககறல், 

அக்கரறகபறல் தறர்ச்தசய்ககக கற்தகரண்டு 

தகறன்நததரலது, தொன்ணர் இதந் கறக்கு ரகர சகத 

றதரகம் அர்கலகட தறர்கலக்குச் சட்டரலறரகப் 

தரதுகரப்தை கலிககப அகத்துக் தகரடுத்றதக்கறன்நது. 

சட்டத்துக்கு தொரக, கரறகலக்குள் அத்துலநறக் 

குடிகநறர்கலகட தறர்கபறன் தரதுகரப்தைக்கரக ஏர் 

அசரங்கம் - கறக்கு ரகர சகத றதரகம் - 

தல்னரறக்கக்கரண தௐதரகச் தசனவுதசய்து, தரதுகரப்தை 

கலிககப அகத்துக்தகரடுப்ததன்தது ந் ககறல் 

ததரதந்தும் ன்த ரங்கள் ககட்கறன்கநரம். 

அப்தடிப்தட்டர்கலக்கு றரக அச அறகரரறகள் சட்ட 

டடிக்கக டுத்றதக்கறநரர்கள்ரன்; இல்கனதன்த 

ரங்கள் தசரல்னறல்கன. ணறதம், எத குதகற 

தரககறணதக்கு றரக ரத்றம்ரன் சட்ட டடிக்கக 

டுக்கப்தட்டிதக்கறநது. இது சம்தந்ரண க்கு 

ட்டக்கபப்தை லறன்நத்றல் இதக்கறன்நததரலது, அர்கள் 

அந்க் கரறகபறகன வீடுககபத்ம் அகத்துக்தகரண்டு 

ரழ்க ரங்கள் கரண்கறகநரம். இப்தரரலன்நம் 

க்கபறன் னன்கலக்கரகச் சட்டங்ககப இற்தகறன்நது. 

அச்சட்டங்கள் லநப்தடுகறன்நததரலது, அற்கு அசரங்கக 

எத்துகக்கறன்நது ன்த தசரன்ணரல், இப்தரரலன்நம் 

சட்டங்ககப ஆக்குறகன ன்ண தறகரசணம் இதக்கறன்நது? 

ன்த ரன் ககட்கறன்கநன். ணக, கன கசககள் 

அகச்சு இர்கலக்கு றரக றச்சரகச் சட்ட டடிக்கக 

டுக்ககண்டுதன்த ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.  

அதுட்டுல்னரல், இப்ததரலது ட்டக்கபப்தை 

ரட்டத்றலுள்ப இந்க் கரறககப அம்தரகந ரட்ட 

கன கசக உத்றகரகத்ர்கள் தற்கரறச் சட்டத்றன் - 

PLR - கலழ் தறவு தசய்துதகரண்டு தகறன்நரர்கள். இதுவும் ஏர் 

அத்துலநற,  சட்டத்துக்கு தொரண தசற்தரடு ண ரன் 

கததுகறன்கநன். எத றதரக ரட்டத்றல் இதக்கறன்ந 

கரறககப இன்ததரத றதரக ரட்டத்றல் இதக்கறன்ந 

அறகரரறகள் வ்ரத தற்கரறச் சட்டத்றன்கலழ் தறவு தசய் 

தொடித்ம்? ன்த ரன் இந்ச் சகதறகன ககள்றதலப்த 

றதம்தைகறன்கநன்.  

இது இப்தடிறதக்க, இக கன கசககள் 

அகச்சறணரல் நக்குகந தல்னரறக்கக்கரண ஆரய்ச்சற 

உறரபர்கள் - Research Assistants - இனங்ககறன் 

தன்தகுறறகன 20 தடங்கலக்கு தொன் றறக்கப்தட்டிதக் 

கறன்நரர்கள். ஆணரல், இன்த இததது தடங்கலக்குப் 

தறன்ணதம்கூட, டக்கு, கறக்கு ரகர றழ்ப் தகுறகபறல் 

ஆரய்ச்சற உறரபர்கள் றணங்கள் ங்கப்தடறல்கன. 

இது ன்? ன்தது ககள்றக்குநறரகவுள்பது. இற்கநக்கு எத 

தடகரனத்துக்கு தொன்ணர் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றலிதந்து 

ட்டும் நக்குகந 18,000 றண்ப்தரரறகள் 

அகக்கப்தட்டு கர்தொகப்தரலட்கசகள் கடததற்ந 

ததரலறலும் அற்குரற தத்றங்கள் ரவும் எக கட்டரகக் 

கட்டப்தட்டு தோகனறல் கறடப்தறல் கதரடப்தட்டுள்பண. 

அர்கபறன் கற ன்ண? ரன் இந் றடம் தரடர்தறல் 

தகப ஸ்.ம். சந்றகசண அர்கள் அகச்சரக 

இதந்ககபறல் அகச்சறணது ஆகனரசகணக்குலக் 

கூட்டத்றல் ககள்ற லப்தறறதந்கன். அப்ததரலது 

அற்தக்குரற ஆபற அங்கலகரம் இதுக 

கறகடக்கறல்கன ன்தம் ககசம் 326 ஆபற ரத்றம் 

இதப்தரகவும் அங்கலகரம் கறகடத்தும் அவ்தற்நறடங்ககப 

றப்தைரகவும் தரறறத்ரர். அககம், டக்கு, கறக்கறகன 

ஆரய்ச்சற உறரபர் றணத்துக்கரக 1,400 

தற்நறடங்கலக்குரற ஆபற அங்கலகரறக்கப்தட 

கண்டுதணவும் அற்குரற டடிக்ககககப டுத்துக் 

தகரண்டிதப்தரகவும் கூநறணரர். து வ்ரநறதப்தறதம், 

கர்தொகப்தரலட்கச கடததற்த எத தடரகறத்ம் இன்த 

கறல் அற்கு ன்ண கடததற்நதணத் தரறர றகன 

கரப்தடுகறநது. இனங்ககறன் தன்தகுறறல் 

இதப்தர்கலக்கு ஆரய்ச்சற உறரபர்கலக்கரண ஆபற 

தற்நறடங்ககப ற்தடுத்ற றணங்கள் ங்கப்தடுகறன்ந 

ததரலது, டக்கு, கறக்கறகன உள்பர்கலக்கு ட்டும் அக 

ககனகச் தசய்கறன்ந சந்ர்ப்தத்க ன் ங்கறல்கன? 

ன்த ரன் றணர தரடுக்க  றதம்தைகறன்கநன்.  

தகப றசரபர் அர்ககப, லன்தறடித்துகநக 

டுத்துக்தகரண்டரல், ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றகன 

இததத்கரறம் லணக் குடும்தங்கள் இதக்கறன்நண. 

இர்கலக்குரற ரழ்ரர சறககப றகநகற்நறக் 

தகரடுக்ககண்டி ததரதப்தை  இந் அகச்சுக்கு இதக்கறநது. 

இப்ததரலது அங்கக எத லன்தறடிப் தறற்சறக் கல்லூரற 

கட்டப்தட்டு தகறன்நது. அது கதநரத அகச்சறன்கலழ் 

றர்கறக்கப்தட்டரலும் அறலிதந்து தபறகதகறன்ந 

இகபஞர்கள் லன்தறடித்தரறகன கற்தகரண்டு து 

ஜலகணரதரத்கத் கடிக்தகரள்பக்கூடி றகனறல் 

இதக்கறநரர்கள். ஆகக, இன்தம் எதசறன ரங்கபறல் தர்த்ற 

தசய்ப்தடவுள்ப அந்ப் தறற்சறக் கல்லூரறறல் லணக் 

குடும்தங்ககபச் கசர்ந் நக்குகந 1,500 இகபஞர்கலக்கு 

ஆழ்கடலில் லள்தூண்டில் தொகநறல் தரறல் தசய்ற்கரண 

தறற்சற அபறக்கப்தட்டரல், அங்குள்ப லண குடும்தங்ககபச் 

கசர்ந் இகபஞர்கள் அகணதக்கும் ககன ரய்ப்கதப் 

ததற்தக்தகரடுக்க தொடித்தண ரன் றகணக்கறகநன்.   

அதுட்டுல்ன, கற்த இந்ச் சகதறகன சறதர் 

அதறறதத்ற, கபறர் அலுல்கள் தறறகச்சர் அர்கள், 

டக்கு, கறக்கறகன தல்னரறக்கக்கரண றககள் 

இதக்கறன்நரர்கள் ன்தக ற்தக்தகரண்டிதந்ரர். 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்கப் ததரதத்கறல், கதரரறணரல் 

தரறக்கப்தட்டரகனர அல்னது இற்கக ம் 

ற்தட்டரகனர - துரகறதந்ரலும் - அங்குள்ப லணக் 

குடும்தங்கபறகன நக்குகந இண்டரறம் றககள் 

இதக்கறன்நரர்கள். ணக, ரழ்ரரம் துவுறன்நற 

இதக்கறன்ந அர்கலக்கு, அகண ற்தடுத்றக் தகரடுப்தற்கு 

ஆண தசய்கண்டும் ணத் ங்கபறடம் 

ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன். இந் றகப் ததண்கள் ரசறக் 

கதரடு உற்தத்றறல் ஆர்ம் கரட்டுகறன்நரர்கள். 

இப்ததரலது அற்கரண வீண இந்றங்கலம் 
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ந்றதக்கறன்நண. ஆகக, றககள் கனகரங்குகறன்ந 

குடும்தங்கலக்கு இப்தடிரண இந்றங்ககபப் ததற்தக் 

தகரடுத்து, அர்கபறன் ரழ்க்ககக எபறரக ரற்ந 

லங்கள் டடிக்கக டுத்ரல் றச்சரக உங்கலக்கு 

ரங்கள் ன்நறத்கடர்கபரகரம்.   

 அதுட்டுல்ன, ட்டக்கபப்தறல் ஏர் ஸ் தரறற்சரகன 

இதக்கறன்நது. ஆணரல், அங்கு  தறடிக்கப்தடுகறன்ந லன்ககபப் 

தரதுகரத்து கக்கறன்ந அபவுக்கு அங்கு ஸ் உற்தத்ற 

தசய்ப்தடுறல்கன. ஆகக, அங்கு கூடுனரண ஸ் 

உற்தத்ற தசய் டடிக்கக டுக்க கண்டும் அல்னது 

ட்டக்கபப்தை ரக சகத ல்கனக்குள் இன்தகரர் 

இடத்றல் ஸ் தரறற்சரகன என்கந அகக்க கண்டும். 

அங்கு கக அண்டி தைநகர்ப் தகுறறல் தரனலன்டு ன்ந 

எத லணக் கறரம் இதக்கறன்நது. அங்கு ஆழ்கடல் 

லன்தறடிறல் ஈடுதடுகறன்ந இந்றப் தடகுகபறன் இநங்கு 

துகநத்ம் கரப்தடுகறன்நது. ணக, அந்க் கறரத்றல் 

இந் ஸ் தரறற்சரகனக ற்தடுத்துன்தோனம் அங்கு 

ஸ் தற்நரக்குகநக லக்க தொடித்ம்.  

ட்டக்கபப்தறகன ரகச்கசகணறல் ஏர் இநங்குதுகந 

அகந்துள்பது. அககம் ட்டக்கபப்தை ககப் 

ததரதத்கறகன ரன் குநறப்தறட்ட தரனலன்டு ன்ந 

இடத்றல் எத தொகத்துரம் இதப்தணரல் அங்கு  fisheries 

harbour என்கந அகப்தது ததரதத்ரக இதக்கும். 

அவ்றடத்றல் அகண அகக்கரறட்டரல் anchorage 

ன்கறன்ந இநங்குதுகநகரது அகத்துத் தரத 

ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன். ட்டக்கபப்தறன் தற்கறலுள்ப 

கல்னரத ன்ந கறரத்றல் அறகபரண லன்கள் 

தறடிக்கப்தடுகறன்நது. அந்க் கறரத்றலிதந்து லணர்கள் 

அறகரண தடகுகபறல் ஆழ்கடலுக்குச் தசன்த லன்தறடிறல் 

ஈடுதடுகறன்நகதரறலும் அங்கு இநங்குதுகநதரன்த 

இல்னரணரல் ங்கள் தடகுககப ரகச்கசகணக்குக் 

தகரண்டுதசன்த றதத்றகக்ககண்டி எத துர்ப்தரக்கற 

றகன ற்தட்டிதக்கறன்நது. அற்குப் தன கரங்கள் 

தசரல்னப்தட்டரலும்கூட, கல்னரத ன்தறடத்றல் ந் 

ககறனரது இநங்குதுகந - anchorage என்கந 

ற்தடுத்றத் தரத தகப லன்தறடித்துகந அகச்சர் 

அர்ககப ரன் ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.  

ரன் ற்தகணக கூநறதுகதரன, இப்ததரலது 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் கரல்கட பர்ப்கதரர் ங்கள் 

கரல்கடககப கய்ப்தற்கு இடறல்னரல் 

இதக்கறன்நரர்கள். ஆகக, அங்கக அத்துலநறக் குடிகநறத்ள்ப 

ஊர்கரல் தகடவீர்ககப அகற்நறறட்டு, குநறத் றனத்கக் 

கரல்கட கய்ச்சலுக்குப் தன்தடுத் ஆண தசய்த்ரத 

தகப கத்தரறல் அகச்சர் அர்ககப றரகக் 

ககட்டு, றகடதததகறன்கநன். ன்நற. க்கம்.  
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(ரண்தைறகு ம்.ஸ். தபதேக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம். 

தகப றசரபர் அர்ககப, இன்த கடததற்தக் 

தகரண்டிதக்கும் ரன்கு அகச்சுக்கபறன் றறதரதுக்கலடுகள் 

லரண வு தசனவுத் றட்டக் குலறகன றரத்றல் கனந்து 

தகரண்டு உகரற்தகறட்டு ரன் கறழ்ச்சறகட 

கறன்கநன். கடந் தொப்தது தட கரனரக இந் ரட்டில் 

தைககரடிப் கதரறதந் த்த்த்க தொடிவுக்குக் 

தகரண்டுந்து சரரணம் ற்தடுத்ப்தட்டுள்ப 

இவ்ககபறல், இந்ரட்டில் தன தரரற அதறறதத்றத் 

றட்டங்கள் தசற்தடுத்ப்தட்டு தகறன்நண. உண்கறல் 

கறக்கு ரகரத்கப் ததரதத்கறல் அங்கு எவ்தரத 

தறகசத்றலும் எவ்தரத துகநத்ம் தரரற அதறறதத்ற 

கண்டுதகறன்நது. வீறப் கதரக்குத்துத் துகநக டுத்துக் 

தகரண்டரல் அங்கு றதககரகனறல் இதந்து 

ட்டக்கபப்தைக்கு எதசறன றத்றரனங்கபறல் தசன்நகடக் 

கூடி ககறல் வீற அதறறதத்ற தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நது.  

த்த் கரனங்கபறல் கறக்கு ரகரத்றல் தறர்ச் 

தசய்ககறல் ஈடுதடுத்ப்தடர றகனறலிதந் சுரர் 

1,25,000 க்கர் றஸ்லதொகட தற்கரறகபறல் 

ற்ததரலது தறர்ச்தசய்கக கற்தகரள்பப்தட்டு தகறன்நது. 

அக்கரனத்றல் இந்க் கரறகள் ரவும் றடுகனப் தைலிகபறன் 

கட்டுப்தரட்டுக்குள் இதந்ணரல் இந் ண்றக்ககறலும்  

குகநரண றஸ்லதொகட தற்கரறகபறல் ட்டுக 

தற்தசய்கக கற்தகரள்பப்தட்டு ந்து. ஆணரல், 

ற்ததரலது 1,25,000 -1,35,000 க்கர் கரண 

தற்கரறகபறல் தசய்கக கற்தகரள்பப்தடுகறன்நது. 

இவ்பவு க்கர் கரறகபறல் தற்தசய்கக கற்தகரள்பப் 

தடுகறன்நகதரறலும் அவ்றசரறகலக்கு அகணத் றநம்தடச் 

தசய்றல் றர்ரக ரலறரண தன குகநதரடுகள் 

கரப்தடுகறன்நண.  

ணக்கு தொன் உகரற்நற ரண்தைறகு உதப்தறணர் 

ததரன் தசல்ரசர அர்கள் குநறப்தறட்டகப்கதரன்த 1995-

96ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறறல் டக்கு, கறக்கு ரகரங்கள் 

றர்ந் கண தறகசங்கபறல் 9,600 றசர ஆரய்ச்சற 

உற்தத்ற உறரபர் - ARPA - Assistant Research 

Productivity Assistant தறக்கரண றணங்கள் 

ங்கப்தட்டுள்பண. ஆணரல், டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்கபறல் இன்த கறல் அப்தறக்கரண 

றணங்கள்  ங்கப்தடறல்கன. அந்றணங்கள் 80 

சவீரண தறகசங்கலக்கு ங்கப்தட்டுள்பண. குநறப்தரக 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறகன ARPA இல்னர 

கரத்றணரல் அங்குள்ப றசரறகள் தரரற 

ததக்கடிககபச் சந்றக்கறன்நரர்கள். குநறப்தரக, ARPA 

இணரல் தசகப றறகரகம் தசய்ற்கரண அதறக 

ங்க தொடித்ம்.  அங்கு அந்ப் தறக்கு தம் 

றறக்கப்தடரரல் ற்ததரலது அங்குள்ப கறர 

கசகரபர்ககப தசகபக்கரண அதறக 

ங்குகறன்நரர்கள். ARPA றறக்கப்தட்டரல் கரனர 

றன்நற தசகப றறகரகத்கச் தசய்ற்கும் 'றறதகு' 

கதரன்ந இன்கணரன்ண ககனத்றட்டங்ககப 

கற்தகரள்ற்கும் உறரக இதக்கும். ணக, டக்கு, 

கறக்குப் தறகசங்கபறல் உள்பர்கலக்கு ARPA 

றணங்ககபக் கட்டரரக ங்க கண்டுதணக் 

ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.   

றதககரகன ரட்டத்றல் சுரர் 473 சறத குபங்கள் 

இதக்கறன்நண. குபங்ககபப் தரரறப்தது கதரன்ந சறன 

ககனத்றட்டங்ககப தரறல்தட்த உத்றகரகத்ர்ககப 

கற்தகரள்ப கண்டும். அங்கு தரறல்தட்த 

உத்றகரகத்ர்கலக்குப் தற்நரக்குகந கரப்தடுகறன்நது. 

றதககரகன ரட்டத்றகன இண்டு தரறல்தட்த 

உத்றகரகத்ர்கள் ரத்றக இதப்தரல் அந்க் 

குபங்ககபப் தரரறப்தற்கரக கனறகரண தரறல்தட்த 
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உத்றகரகத்ர்ககப றறக்க கண்டுதணக் ககட்டுக் 

தகரள்கறன்கநன். அத்துடன், றதககரகன 

ரட்டத்றலுள்ப கறண்றர, தோதூர், குச்சதபற ஆகற 

தறகசங்கபறலுள்ப ல்றனங்கலக்குச் தசல்லும் தரககள் 

த்த் சூழ்றகனறணரல் கடந் தொப்தது தட கரனரகத் 

றதத்ப்தடர றகனறல் உள்பண.  றர்தம் 2013ஆம் 

ஆண்டினரது அந்ப் தரகககபப் தைணகப்தைச் தசய்து 

தம்தடி கண்டுகறன்கநன்.   

அதுட்டுன்நற, றதககரகன ரட்டத்றகன 22 

கனகசக றகனங்கள் இதக்கறன்நண. ஆணரல் அங்கக 14 

கன அதறறதத்ற உத்றகரகத்ர்கள் ரத்றக 

இதக்கறன்நரர்கள். இன்தம் கனறகரக 8 கன 

அதறறதத்ற உத்றகரகத்ர்கள் றறக்கப்தட கண்டும். 

இவ்ரநரண றணங்ககப ங்குன்தோனக 

அப்தறகசத்றலுள்ப றசர உற்தத்றககப கலும் 

ததகூட்டி அதறறதத்ற தசய்தொடித்தண ரன் 

றகணக்கறன்கநன்.   

றதககரகன ரட்டத்றல் கரல்கடகள் கத்றதப் 

தர்கள் தரரற தறச்சறகணககப றர்கரக்குகறன்நரர்கள். 

அந் ரட்டத்றகன 94,797 கரல்கடகள் இதக்கறன்நண. 

அங்குள்ப 36,703 குடும்தத்றணர் அந்க் கரல்கடககப 

ம்தறக து ரழ்க்ககக டத்றக்தகரண்டிதக்கறன்நணர். 

இதந்தும் அற்நறகணப் தரரறப்தற்கு அசறத் 

ககரகவுள்ப கய்ச்சல்றனம் இல்னரரல் அம்க்கள் 

தசய்நறரது சறந்றத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். ஆகக 

கய்ச்சல் றனம் கட்டரம் றதககரகன ரட்டத்துக்கும் 

ககதன்தக ரன் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்கநன். 

கலும், தகப அகச்சர் ஆததொகன் தரண்டரன் 

அர்கள், கய்ச்சல் றனம் சம்தந்ரண றடதரன்தக்கு 24 

தசப்தம்தர் 2010 றகற, MLRCD/03/05/2010 இனக்கதொகட 

அகச்சகப்  தத்றதரன்நறன்தோனம் அகச்சகறன் 

அதறகப் ததற்தக்தகரண்டரர். ஆணரல், இதுகக்கும் 

அந் கய்ச்சல் றனம் கரல்கட கத்றதப்கதரதக்கு 

ங்கப்தடறல்கன. ஆகக, கய்ச்சல் றனம் ன்ந றடம் 

தொக்கறரண எத தறச்சறகணரக இதந்துதகரண்டிதக்கறநது. 

ஆகக, குநறத் அகச்சு இறல் கூடி கணம் தசலுத்ற அந் 

கய்ச்சல் றனத்க அர்கலக்குப் ததற்தக்தகரடுக்க 

டடிக்ககதடுக்க கண்டுதன்த ககட்டுக் 

தகரள்கறன்கநன். 

2013ஆம் ஆண்டுக்கரண இந் வு தசனவுத் றட்டத்றல் 

றசரத்துகநகப் ததரதத்கறல், றசரறகலக்கு 

றகவும் ன்க க்கூடி தன றட்டங்கள் ககு ஜணரறதற 

அர்கபறணரல் தொன்தரறப்தட்டுள்பண. அறல் இனச 

றகதல், அடுத் தததம்கதரகம் க கடன் அநறடுக 

றதத்ப் தறப்தை, றசரறகலக்கரண ரணற கரப்தைதறத் 

றட்டம், கசணப் தசகப தன்தடுத்துதர்கலக்கு தல் 

கறகனரகறரம் என்தக்கு 40 தௐதரய் உத்ரறகன, 

ககறடப்தட்ட தற்கரறககபப் தன்தடுத் 2013 தன் 

க கரனக்தகடு; நறணரல் குத்கக அடிப்தகடறல் 

தகறர்ந்பறத்ல் ன்தண அடங்குகறன்நண. தன்தடுத்ப்தடர 

தற்கரறககபப் தன்தடுத்துற்கு ங்கலகட 

றசரறகள் ரரக இதக்கறநரர்கள். இதந்ரலும் 

அங்கறதக்கறன்ந உத்றகரகத்ர்கபறன் தகடுதறடிகபறன் 

கரரக அந்க் கரறககபப் தன்தடுத்துற்கு 

இனரலுள்பது. அத்துடன், இன்த அசரங்கத்றணரல் 

குக்கப்தட்டுள்ப ல்ன தன றட்டங்ககப அதொல்தடுத்துகறன்ந 

கதரது சம்தந்ப்தட்ட உத்றகரகத்ர்கள் அசரங்கத்துக்குக் 

தகட்டததர் ற்தடுத்ர ககறல் தசற்தடகண்டும். 

ஆணரல், இன்த றதககரகன ரட்டத்கப் 

ததரதத்கறல் அங்கு அச உத்றகரகத்ர் சறனர் 

அசரங்கத்றணரல் தகரண்டுப்தடுகறன்ந றட்டங்ககப 

அதொல்தடுத்துற்கும் கடரக இதந்து 

தகரண்டிதக்கறநரர்கள். இற்கு அசரங்கம்  உடணடிரக  

டடிக்கக டுக்ககண்டும்.  

அடுத்ரக, லன்தறடித் துகநக டுத்துக்தகரண்டரல், 

தோதூர், கறண்றர, குச்சதபற கதரன்ந தறகசங்கபறல் 

லணர்கள் அறகரக இதக்கறநரர்கள். இதந்ரலும் அர்கள் 

இற்கநகக்கும் தைரண லன்தறடி தொகநககபக 

கற்தகரண்டு தகறநரர்கள். தரறல்தட்தம் பர்ந்துள்ப 

இந்க் கரனகட்டத்றல் வீண தொகநறல் லன்தறடித் தரறகனச் 

தசய்ற்கு அசரங்கம் தன றட்டங்ககப குக்க கண்டும். 

அத்துடன், இனங்கக சுந்றகடந் கரனத்றலிதந்து 

இற்கநகக்கும் அப்தறகச லணர்கலக்கரண வீடகப்தைத் 

றட்டம் ற்தடுத்ப்தடறல்கனதண ரன் றகணக்கறன்கநன். 

ஆணரல், இன்த கத தறகசங்கபறல் லணர் வீடகப்தைத் 

றட்டதொம் இன்தம் தன சறகலம் தசய்து 

தகரடுக்கப்தடுகறன்நண. ணக, து தறகச 

லணர்கலக்கும் வீடகப்தைத் றட்டத்க  ற்தடுத்றக் 

தகரடுக்ககண்டுதன்த ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.  

ற்ததரலது எவ்தரத தறகசத்றலும் லன்தறடித் 

துகநதொகம் அகக்கப்தட்டு தகறன்நது. ஆணரல், இன்ணதொம் 

றதகன ரட்டப் தறகசங்கபறல் லன்தறடித் துகநதொகம் 

அகப்தற்கரண ந் டடிக்ககத்ம் டுக்கப்தடறல்கன. 

ரதம் ங்கலகட கனர் ரண்தைறகு வூப் யக்கலம் 

அர்கலம் அகச்சர் அர்கபறடம் இதுதற்நறக் ககட்டகதரது, 

தோதூர் தறகசத்றல் எத லன்தறடித்துகநதொகம் அகத்துத் 

தரகக் குநறப்தறட்டரர். ஆணரல், அதுசம்தந்ரக இதுக 

ந்றரண டடிக்ககத்ம் டுக்கப்தடறல்கன. 

வ்ரநரறதம், தகப அகச்சர் அர்கள் அகண 

றகநகற்நறத் தரர் ன்த ரன் ம்தைகறன்கநன். ரன் 

ற்தகணக கூநறதுகதரன்த உத்றகரகத்ர்கள் சறனர் 

அசரங்கத்துக்கு அப்ததர் ற்தடக்கூடி ககறல் 

டந்துதகரள்க அகச்சர் அர்கள் கதத்றற்தகரண்டு, 

அர்கலக்கு றரக உரற டடிக்ககககப டுக்ககண்டு 

தன்த ககட்டு, ணது உகக தொடித்துக்தகரள்கறன்கநன். 

ன்நற.  
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ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු බහඳතිතුභනි, වි ශලේශඹන්භ ෘෂිර්භ, ඳශු ම්ඳත් වහ 

ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන, ශොවිජන ශේහ ව නජීවී, ධීය වහ ජරජ 

ම්ඳත්  ර්ධන ිරඹන අශප් යශට් ජහති නිසඳහදනඹට 

අතිලයින් ළදත් අභහතයහ ල කීඳඹේ පිිබඵ හය බහ 

අසථහශේදී විහදඹට ම්ඵන්ධ වීභට අසථහේ රළබීභ පිිබඵ 

ශඵශවවින් තුටු ශනහ   

විශලේශඹන් භභ ශම් අභහතයහ ල කීඳඹ පිිබඵ රුණු 

කීඳඹේ ශටිශඹන් ඉදිරිඳත් යරහ, මලි රුණු දළේවීභට 

ඹහභට තභයි සදහනම් ශන්ශන්  රු ධීය අභහතයතුභහ ශවෝ 

නිශඹෝජය අභහතයතුභහ දළන් ශම් බහශේ නළවළ  රු 

බහඳතිතුභනි, නමුත් භහ ශම් හයණඹ දළන න්න ළභළතියි  මීට 

ශඳය ශභභ ධීය අභහතයහ ලශඹන් භේ ඹහත්රහ ිනරදී ළනීශම් 

825 826 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

යහඳෘතිඹේ ආයම්බ ශහ  ඵුව දින ධීය ඹහත්රහලින් ශනශහ ත් 

භත්ය ම්ඳත ආයේහ ය ළනීභ වහ අලය ශීතහහය 

ඳවසුම් ළඹුරු මුුවශේදීභ රඵහ දීභ වහත්, එභ භසුන් ශතො 

ශොඩ බිභට ශන වභටත්, අලය විට භරු ළල් ඳන්න 

රැිරඹහශේ ශඹදීභ වහත් භේ ඹහත්රහේ ිනරදී ළනීභ ිරඹරහ තභයි 

ශම් යහඳෘතිඹ ඉදිරිඳත් ශශේ  ශම් වහ ිනලිඹන 326ේ ඹනහඹ 

ිරඹරහ තභයි යහඳෘති හර්තහශේ වන් ශරහ තිබුශණ්   

අපි දන්නහ ඳරිදි ශභභ භේ ඹහත්රහ ස ිරරීභ වහ නන 

භහභට රඵහ දීරහ තිබුණහ  ව ශනුශන් රුපිඹල් ිනලිඹන 

65 අත්තිහයභේ රඵහ දීරහ තිබුණහ  ව ඹහත්රහශේ ඉදිිරරීම් 

පිිබඵ විටින් විට අශප් නිරධහරි භවත්රුන් ගිිපල්රහ එිප 

තිශඵන ලයතහන් පිිබඵ හර්තහන් ඉදිරිඳත් යරහ තිබුණහ  

වළඵළයි දළන් ව නළට ශභොද ශරහ තිශඵන්ශන් ිරඹරහ 

ඇභතියඹහශන් දළනන්න ළභළතියි  අපිට රළබී තිශඵන 

ශතොයතුරු අනු ර හ යජශඹන් ිනලිඹන 65 අත්තිහයභේ 

ිපත නන භහභට වදන්න දී තිශඵන එභ නළ නළත          

ශ්රී ර හ ධීය  සථහට, ධීය අභහතයහ ලඹට අයිති ශනහ 

ශනුට ශනත් භහභට විුඩණහ දභහ තිශඵනහ  ව නළ ට 

ශභොේද සිදු වුශණ් ිරඹරහ වහභ අභහතයයඹහ ශම් පිිබඵ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට අදවේ ඉදිරිඳත් ශ යුතුයි   

රු බහඳතිතුභනි, ඊශඟට ඳසු ගිඹ දහ ඕසශේලිඹහශන් 

ළබ්ඵය මී වයේ 500ේ ආනඹනඹ ශහ  2,000 යහඳෘතිඹ 

ඳශමුළනි ශොට ශර තභයි ශම් 500 ආනඹනඹ ශශේ  ශම් න 

විට එයින් 46 ශදශනුඩ බ්හට රේ ශරහ තිශඵනහ  වළඵළයි 

බ්හට රේ වීභට ශවේතු ශවොඹහ ශන ඹන ශොට දළන් 

ඳර්ශේණලින් ඔප්පු ශරහ තිශඵනහ, " ළල්ශභොශනල්රහ 

ඩබ්ලින්" ිරඹන ශයෝඹ ශභභ තුන්ට ළශඳිරහ තිශඵනහඹ 

ිරඹරහ  " ළල්ශභොශනල්රහ ඩබ්ලින්" ිරඹන ශයෝඹ 1968න් 

ඳසශේ ර හශේ හර්තහ ශරහ නළවළ  ඳර්ශේණ හර්තහරට 

අනු 1968 තභයි ශම් පිිබඵ ළඹේ ශවෝ රඵහ ත වළිර වී 

තිශඵන්ශන්  වළඵළයි දළන් ඕසශේලිඹහශන් ආනඹනඹ යන 

තුන් වයවහ අශප් ත් ප්රශදදඹන්ට ශභභ ශයෝ හයඹ 

ඳළතිරීශම් අනතුයේ අද තිශඵනහ   

රු බහඳතිතුභහශන් භහ ශම් හයණඹ දළන න්න ළභළතියි  

භහ දළේහ, ශම් තුන් ආනඹනඹ යන ශරහශේදී, තුන් යහශේ 

ඵහන ශොට අශප් අභහතයරුන් අත්පුඩි වරහ, භල් භහරහ දහරහ 

තභයි ව තුන් පිිබත්ශත්  [ඵහධහ ිරරීභේ] ඔේ  ත්තු භළරුශණ් 

නළවළ  ත්තු 46 ශදශනුඩ බ්හ ශරහ තිශඵනහ  ව බ්හ වීභ 

ශවේතු ශොටශන ඳරීේණ ශහභ ඔප්පු ශරහ තිශඵනහ, අශප් 

යශට් ශනොතිබුණු, අශප් යටින් ඉත් යන රද ශයෝ හයඹේ 

ශම් තුන් තුශ තිබුණහඹ ිරඹන හයණඹ  1968න් ඳසශේ ශම් 

ශයෝඹ අශප් යශට් හර්තහ ශරහ නළවළ  [ඵහධහ ිරරීභේ] වරි, ව 

ඔඵතුභහශේ ප්රහලශේ  දළන් සිදු ශරහ තිශඵන ශේ තභයි විවිධ 

වුභනහන් භත ආනඹනඹ යන තුන් වයවහ  අශප් යශට් ත් 

වණඹට ශභශතේ ශනොතිබුණු විබීජ ව ශයෝහය ශඵෝවීශම් 

අනතුයට අද මුුවණ දීරහ තිශඵන එ   

රු බහඳතිතුභනි, විශලේශඹන්භ ඳශු ම්ඳත් ේශේත්රඹ 

පිිබඵ විේතුන් විසින් ස යන රද විධිභත් අභිජනන 

ප්රතිඳත්තිඹේ අශප් යශට් තිබුණහ  අඳට අලය තිශඵන්ශන්ත් 

වයි  අශප් යටට ළශශඳන, අශප් යශට් ඳරියඹට ඔශයොත්තු ශදන 

අභිජනන ප්රතිඳත්තිඹේ වයවහ අපිට අලය න ත් වණඹ අපි 

ස ය ත යුතු තිබුණහ  එඹ ශටි හලීන ළඩේ ශනොශයි  

අවුරුේශදන්, ශදශන් ම්පර්ණ ශ වළිර ළඩේ ශනොශයි  

නමුත් දිගු හලීන අභිජනන ප්රතිඳත්තිඹේ වයවහ ඳභණයි අපිට 

අලය ශන, අශප් ඳරියඹට, අශප් තිශඵන යටහන්ට, අශප් 

තිශඵන ශභනහයණශේ තිශඵන තත්ත්ඹන්ට ළශශඳන ඳරිදි 

ශතේ ශම් යට තුශ නිර්භහණඹ ය න්න පුළුන්භ 

තිශඵන්ශන්  නමුත් දළන් සිේධ ශරහ තිශඵන්ශන් ශම්යි  උඩින් 

ශනළල්රහ එ ඳහයට අත වළරීභ නිහ භළනළවින් දිඹත් යිනන් 

තිබුණ අශප් අභිජනන ප්රතිඳත්තිඹ ඳහ අද අවුල් ජහරහට ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ  අද අශප්  සථහය අභිජනන ප්රතිඳත්තිඹ 

ශේශඹන් දිඹත් න්ශන් නළති, අතය භළද නතය ශිනන්, විවිධ 

වළරවළප්පිලිරට රේ ශිනන් තභයි භන් යිනන් තිශඵන්ශන්   

රු බහඳතිතුභනි, ව විතයේ ශනොශයි තත් තුන් 1,500ේ 

ඕසශේලිඹහශන් ආනඹනඹ යන්නට තත් ළරසුභේ 

තිශඵනහ  භභ රු ඇභතිතුභහශන් දළන න්න ළභළතියි, 

දළනටත් ශයෝ හය ිපත තුන් ආනඹනඹ යරහ තිශඵන 

තත්ත්ඹේ තුශ, අලුතින් තුන් 1,500ේ ආනඹනඹ යන්නට 

තමුන්නහන්ශේරහ තීයණඹේ න්නහද ිරඹරහ  එශවභ නළත්නම් 

ශම් බහට,- [ඵහධහ ිරරීභේ] භභ ශනොශයි, ව ළන ිරඹන්ශන් 

ඳර්ශේඹන්  රු බහඳතිතුභනි, භභ ගිිපන්  ව තුන්ශේ මුත්ර 

ඳරීේහ ශශේත් නළවළ, ව තුන්ශේ ශොභ ඳරීේහ ශශේත් 

නළවළ, ව තුන්ශේ ලිඹ ඇල්ලුශේත් නළවළ, ව තුන්ශේ ඔළු 

ඇල්ලුශේත් නළවළ, ව තුන්ශේ මුුවණ ඵළලුශේත් නළවළ  නමුත්  ව 

තුන්ට තිශඵන්ශන් ශම් ශයෝහයඹ ිරඹරහ ව ඳර්ශේණ 

යන භවත්රු අද ිරඹරහ ඉයයි    

1968න් ඳසු අශප් යශට් ව ශයෝහයඹ පිිබඵ හර්තහ 

ශරහ නළවළ  නමුත් අද අශප් යටට ව ශයෝහයඹ ඇවිල්රහ 

තිශඵනහ  ව නිහ අශප් යශට් ල්ලි දීරහ ඕසශේලිඹහශන් 

ශන්රහ තිශඵන්ශන් ශරඩ  ව ශරඩ ශශනන විට 

තමුන්නහන්ශේරහට ශවොයි  තුන් ශශනන විටත් ශොිනස; 

ශරඩට ශඵශවත් ශශනන විටත් ශොිනස  ව තභයි 

තමුන්නහන්ශේරහශේ ප්රතිඳත්තිඹ  අද ව තභයි සිේධ ශරහ 

තිශඵන්ශන්   

රු බහඳතිතුභනි, ශම් යශට් ත් වනඹ එේ 

අභහතයයශඹුඩශේ ශවෝ එේ පුේරශඹුඩශේ ශඳෞේලි 

බදරඹේ ශනොශයි  ශම්, සිඹස ණනහේ තිසශේ ර්ධනඹ 

න රද, අශප් යශට් ජනතහට අඹත් ත් වනඹේ  ව ත් 

වනඹට ශභළනි ශයෝ හය ඇතුළු ිරරීභ පිිබඵ, වහ ශන 

වභ පිිබඵ අශප් විශයෝධඹ ටවන් යන්නට ළභළතියි  

ව හශේභ භභ රු ෘෂිර්භ අභහතයතුභහශන් දළන න්නට 

ළභළති හයණඹේ තිශඵනහ  දළන් රු ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ 

ශොරිඹහනු  චහයඹට සදහනම් ශරහ ඉන්නහ  භහ නිළයදි ඇති  

ව ශොරිඹහනු  චහයඹ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහ නිශඹෝජය 

අධයේතුභහට - එතුභහශේ නභ ශභතළන ඳළවළදිලි නළවළ-  

ලිපිඹේ එරහ තිශඵනහ  ව ලිපිශඹන් ඔඵතුභහ ිරඹන්ශන් 

ශොරිඹහට ඹන විට MoU එේ අත්න් ිරරීභ වහ අලය   

ටයුතු ස යන්න ිරඹරහයි  භභ දළන න්න ළභළතියි 

ශොරිඹහට ගිිපන් ස යන්න තිශඵන MoU එ ශභොේද 

ිරඹරහ  ව අශඵෝධතහ ගිවිසුභ ශභොේද   

රු බහඳතිතුභනි, අශප් යශට් ඉතහ ටිනහ ජහන ම්ඳතේ 

තිශඵනහ  ව ජහන ම්ඳත ආයේහ ය ළනීභ ශනුශන් 

න්ශනෝරුශේ ජහන ඵළ ුඩේ පිිපටුරහ තිශඵනහ  1986 දී,  ව 

හරශේ තිබුණ තහේණඹට උචිත න ඳරිදි පිිපටුන රද ජහන 

ඵළ ුඩේ අඳට තිශඵනහ  අශප් යශට් ඉඳදුණ ර්තභහන 

ඳයම්ඳයහට, ඉඳශදන්න ඉන්න අශප් අනහත ඳයම්ඳයහට  අඹත් 

ටිනහභ ම්ඳත තභයි ශම් ජහන ම්ඳත  එඹ ආයේහ ය ළනීභ,  

ප්රර්ධනඹ ිරරීභ ව අනහත ඳයම්ඳයහ ශනුශන් ආයේහ 

ය දීභ ර්තභහනශේ අශප් කීභයි  

827 828 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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අද ශභොේද යිනන් තිශඵන්ශන්  ශොරිඹහනු යජඹත් එේ 

තිශඵන එඟතහ  අනු, ව ජහන ම්ඳත ශොරිඹහශේ තළන්ඳත් 

ිරරීභ වහ ටයුතු යන්න ඹනහ   එශවභ ශනොශයි නම් රු 

ඇභතිතුභහ ව ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ිරඹන්න ඕනෆ  එභ ජහන 

ම්ඳත ඉතහභ ටිනහ ජහන ම්ඳතේ; අශප් අනහත ඳයම්ඳයහට 

ආයේහ ය  දිඹ යුතු ජහන ම්ඳතේ  ව අශප් ශ්රී ර හට, 

යහජයඹේ ශර අඳට අයිති තිශඵන ඉතහභ ළදත්, සුවිශලේ 

සහබහවි ම්ඳතේ  ව ම්ඳතට ශභොේද අද යන්න 

වදන්ශන්  එඹ ශොරිඹහට අයශන ගිිපන් ව යශට් ඵඩහ 

යන්න ළරසුභේ තිශඵනහ  වහ ශොරිඹහට අයශන ගිිපන් 

ශභොේද යන්න වදන්ශන් ිරඹරහ භභ අවනහ   

ශොරිඹහශේ ජහන  ම්ඳත් පිිබඵ ඵළ ුඩ ආයම්බ ශශේ 2005 

ර්ශේදී  අඳට ඊට ඩහ ඉතිවහඹේ තිශඵනහ  අපි  අශප් ජහන 

ම්ඳත් ඵළ ුඩ ආයම්බ ශශේ 1986 ර්ශේදී  අශප් ඉතිවහඹ 

දිගුයි  අශප් අත් දළකීම් ළඩියි  ව පිිබඵ නිපුණත්ඹේ තිශඵන 

විදයහඥයෝඹන් විලහර පිරිේ අඳට ඉන්නහ  ව පිිබඵ අධයඹනඹ 

යන රද, ව පිිබඵ ප්රහශඹෝගි වළදෆරීම් යන රද  විදයහඥයෝඹන් 

ණනහේ අඳ තු ඉන්නහ  අඳ තු එළනි විදයහඥයෝඹන් 

ණනහේ සිටිඹදී  අශප් ජහන ම්ඳත ශොරිඹහට ශන ඹන්ශන් 

ඇයි  ශම් රු බහට ව පිිබඵ ඳළවළදිලි ිරරීභේ වහ ශ 

යුතුයි  අශප් ජහන ඵළ ුඩශේ තහේණඹ ප්රභහණත් නළති නම්, මුදල් 

ප්රභහණඹේ ශඹොදහ, ර්තභහන  තහේණඹට ළශශඳන ඳරිදි ඉතහ 

ශවොඳින් ප්රති සයණඹ ශ වළිරයි  එශේ යනහ ශනු ට, ශම් 

ජහන ම්ඳත ශොරිඹහශේ ඵඩහ ිරරීභ පිිබඵ අශප් යතන 

වහමුදුරුශන් ඔඵවන්ශේ  එඟද  ශම්, අශප් ය ශට්  තිශඵන 

ටිනහභ ම්ඳත    ජහන ශොල්රඹේ සිේධ ශන ශරෝඹේ අද 

තිශඵන්ශන්  විවිධ ඵුව ජහති භහම් ඹම් ඹම් යටර  තිශඵන 

ජහන ශොල්ර න්න, වහශේ ශප්ටන්ට්  ඵරඳත්ර  අයිතිඹ ඔවුන්ට 

න්න ටයුතු යනහ  අද වහ ශනුශන් විලහර 

ශශශශඳොශේ ස ය තිශඵනහ  ඵුවජහති භහම්ර 

ප්රහේධනශඹන් ශරෝශේ  තිශඵන  ම්ඳත්  සයහන ක්රභඹේ අද 

නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ  ව  ශරෝඹ ඇතුශශේ  අශප්  කීභ 

තභයි, අශප් සුජහත ජහන  ම්ඳත ආයේහ ය ළනීභ  එඹ 

අනහත ඳයම්ඳයහ ශනුශන් අඳ  ඉටු ශ යුතු  කීභේ   

වළඵළයි, අද  සිේධ යිනන් තිශඵන්ශන්, ව ජහන ම්ඳත 

ශොරිඹහශේ තළන්ඳත් ිරරීභ වහ ළරසුම් වදහ ති ශඵන එ  භහ 

දන්නහ ඳරිදි, රු ඇභතිතුභහ ත ති ශදිරන් විතය ශොරිඹහශේ 

 චහයඹ ශඹශදනහ, ව පිිබඵ අශඵෝධතහ ගිවිසුභ අත්න් 

යන්න   ඔඵතුභහ ශම් රු බහට ඳළවළදිලි ිරරීභේ ශ යුතුයි, 

ව ජහන  ම්ඳතට ශභොේද යන්න ඹන්ශන් ිරඹරහ   ව ටි 

තභයි  රු බහඳතිතුභනි, සිදුවීම් වළටිඹට තිශඵන්ශන්   

ඊශඟට, භභ රු ෘෂිර්භ අභහතයතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු 

යන්නට ළභතියි, අශප් යශට් ශොවි ජනතහ ළන  රු 

බහඳතිතුභනි, ශඳොශවොය වනහධහයඹ දීභ ශවෝ  වී ිනර  රුපිඹල් 

32 ිරරීභ ශවෝ හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදහ නිසඳහදනඹ යන 

වීරට රුපිඹල් 40ේ ශවීභ ශවෝ  ළනි යණු භත ශනොශයි, අද 

අශප් යශට් ෘෂිර්භහන්තශේ ශඹශදන ශොවි ජනතහ මුුවණ  දී 

ඇති  ප්රධහන අර්බුදඹ භතු වී තිශඵන්ශන්  රු බහඳතිතුභනි, ඉඩම් 

පිිබඵ ප්රලසනඹ අද ශොවි ජනතහශේ ප්රධහන අර්බුදඹේ ඵට ඳත් 

වී තිශඵනහ  අශප් යශට් තුන්න ඳයම්ඳයහශේ, වතයන 

ඳයම්ඳයහශේ ශොවි අම්භහ තහත්තහශේ දුහ දරුන්ට ඉඩඩම් 

නළවළ  භවළලි යහඳහයඹ වළරුණුශොට, ශේව  යහඳහයඹ, 

ිනන්ශන්රිඹ යහඳහයඹ, වුඩුල්ර යහඳහයඹ, ගිරිතශල් යහඳහයඹ 

ළනි යහඳහය අවුරුදු 50ට  ඩහ ඳළයණි යහඳහය  ව වළභ 

යහඳහයඹිරන්භ රඵහ දුන් ඉඩම් ප්රභහණඹට දළන් අනු ඳවුල් 

ණනහේ නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ  ව ශොවි අනු ඳවුල්ර 

ඉන්න දුහ දරුන්ට ශම් ඉඩම් ප්රභහණත් නළවළ    

ව නිහ අශප් යශට් ඹිබ ඉඩම් ශඵදහ දීශම් ක්රිඹහලිඹේ වහ 

ආයම්බ ශ යුතුයි    ශම් භහතෘ භිනශේ ඉඳදුණු, ශම් භහතෘ භිනඹට 

ශඳොශවොය න ශම් යශට් දුහ දරුන්ට අශප් යශට් ඉඩම් රඵහ දිඹ 

යුතුයි  වළඵළයි, අශප් යශට් දුහ දරුන්ට ඉඩම් රඵහ ශදනහ 

ශනුට තමුන්නහන්ශේරහට යන්ශන් ශභොේද  ශරෝශේ 

භවය යටලින් ඳශහ වරින රද, භවය යටර ඉතහ ඵයඳතශ 

ඳරිය වහනිරට  ිර යුතු ඇශභරිහනු ශඩෝල් භහභට 

ශෝභහතිඹ ෛචතයඹ ශඟ අේය 4,500ේ දුන්නහ  නමුත් අශප් 

ශොවි දුහ දරුන්ට ඉඩඩම් නළවළ  ව හශේභ තභයි ළලින්දට 

එවහ ඳළත්ශත් ෂහම් එශේ අේය 3,500ට ආන්න භුින 

ප්රභහණඹේ ඵුවජහති භහභට දුන්නහ  ඳළල්ත්ත සීනි 

ර්භහන්තලහරහ ශඟ අේය 1,000ේ  ශඩෝල් භහභට දුන්නහ, 

ශශල් හ යන්න  අශප් යශට් ශොවි දුහ දරුන්ට ඉඩඩම් 

 නළති ඉන්න ශොට තමුන්නහන්ශේරහශේ ප්රතිඳත්තිඹ ඵට ඳත් 

ශරහ තිශඵන්ශන් ව. ශම් යශට් ඉඳදිරහ, ශම් යටට ශඳොශවොය 

ශන, ශම් යශට් ආර්ථිඹට වවුල් ශන, ශම් යශට් සුජහත ද 

පුතුන්ට ශම් යශට් ඉඩම් ශඵදහ ශදනහ ශනුට -ඔවුන්ට විලහර 

ඉඩම් අර්බුදඹේ තිබිඹදී- තමුන්නහන්ශේරහ අද ඉඩම් ශදන්න ඳටන් 

අයශන තිශඵන්ශන් ඵුවජහති භහම්රට  වත් ශදන්ශන් 

ුඩඩහ ප්රභහණඹිරන් ශනොශයි, අේය ද දවස ණන්ලින්   

රු බහඳතිතුභනි, ගිරිතශල් යහඳහයශේභ අේය 7,500ේ 

තිශඵනහ අනය ඉදි ිරරීම්, අනය ශොවිතළන් ිරරීභත් 

එේභ  වළඵළයි ශඩෝල් භහභට විතයේ දීරහ තිශඵනහ වශන් 

අේය 5,500ේ  ශම් හධහයණද  අද අශප් යශට් ශොවි දුහ 

දරුන්ට, තුන්ළනි ඳයම්ඳයහශේ ශොවි අම්භහශේ තහත්තහශේ 

දරුන්ට ඉඩම් ශඵදහ ශදනහ ශනුට තමුන්නහන්ශේරහශේ 

ප්රතිඳත්තිඹ ශරහ තිශඵන්ශන් ඵුවජහති භහම්ර සුේදන්ට 

ඉඩම් රඵහ ශදන එයි  රු බහඳතිතුභනි, ශේල ශප්රේමීත්ශේ 

ළුපිිබ ඳටරහශන, ශේල ශප්රේමීත්ශේ ුවනු තයහශන, ශේල 

ශප්රේමීත්ශේ ුඩයවන් ළන ථහ යිනන්, උතුරු ළු ළන තහ 

යිනන් ශම් අඹ යන්ශන් අශප් යශට් ටිනහ ඉඩම් ඵුවජහති 

භහම්රට  ඳයහ දීභයි   ව නිහ අශප් යශට් ශොවි ජනතහට 

ඹිබ ශභභ ඉඩම් රඵහ දීශම් ළඩ පිිබශශේ ආයම්බ ශ යුතුයි   

ඵුවජහති භහම්රට රඵහ ශදන ශම් ඉඩම්, අශප් ශම් භහතෘ 

භිනශේ ඉඳදුණු, ශොවි අම්භහ තහත්තශේ දුහ දරුන්ට  ඹිබ  රඵහ 

දිඹ යුතුයි   

රු බහඳතිතුභනි, ඊශඟට තිශඵනහ තුය පිිබඵ ප්රලසනඹ  

අඳ දන්නහ අශප් යශට් භවහ හය ළනි ළේ තිශඵන ඵ  අශප් 

යශට් ඉතිවහඹ ශවොඹරහ ඵළලුශොත් අශප් හරි ර්භහන්තඹ 

ඇතුශශේ අඳට භවහ තහේණඹේ වම්ඵ ශනහ  බිශෝ ශොටු 

අඳට වම්ඵ න්ශන් අශප් හරි ර්භහන්තඹ ඇතුශශේයි  භඩ 

ශොශයොේ අඳට වම්ඵ න්ශන් අශප් හරි ර්භහන්තඹ ඇතුශශේයි  

රහ ළශේ සිට තිහ ළට තුය ශන ඹන අතිලඹ විලසභඹජන 

නිර්භහණඹේ න  ශඹෝධ ඇශ අඳට වම්ඵ න්ශන්ත් අ ශප් හරි 

ර්භහන්තඹ ඇතුශශේයි  ශම් හරි ර්භහන්ත අශප් ඉතිවහශේ 

මුතුන් මුත්තන් ශොඩ නළඟුශේ, අශප් ඉතිවහ ඳයම්ඳයහ ශම්හ 

ආයේහ ශශේ ශභොේ ශනුශන්ද  ශඵෝල් අත්ත ඵළරහ, මුට්ටි 

භ රයඹ තිඹරහ, අලුත් වල් භ රයඹ තිඹරහ, ශේ න්නරේ 

යරහ ශම් ළේ ම්ඳත ආයේහ ශශේ ශභොේ ශනුශන්ද  ව 

අශප් යශට් ෘෂිර්භහන්තඹ ශනුශන්  වළඵළයි අද ළේ 

ර්භහන්තශේදී තමුන්නහන්ශේරහශේ ප්රතිඳත්තිඹ ශභොේද  

තමුන්නහන්ශේරහ අද ශභොේද යරහ තිශඵන්ශන්  අද වු ඩුල්ර 

ළ රසන යන යහඳෘතිඹේ එනහ  ඳයහක්රභ මුද්රඹ රසන 

යන යහඳෘතිඹේ එනහ  නහච්චද ළ රසන යන 

යහඳෘතිඹේ එනහ  ගිරිතශල් ළ රසන යන යහඳෘතිඹේ  

ඳටන් අයශන ව ශොශයොේත් ඩරහ තිශඵන නිහ ශොවීන්ට 

ශම් න්නශේ තුය ශදන්න විධිඹුඩත් නළවළ  දළන් ගිරිතශල් 

යහඳහ යඹටත් භව න්න ශේදී තුය නළවළ  තමුන්නහන්ශේරහශේ 

829 830 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

යහඳහයඹ ශරහ තිශඵන්ශන් ළේ රසන ිරරීභ  ව ශභොේ 

ශනුශන්ද  ව ශොවි ජනතහට ඉඩම් ශදන්න ශනොශයි  

ආර්ථිඹ ම්ඵන්ධ  තමුන්නහන්ශේරහ  ත දුයටත් ප්රමුතහ 

ශදන්ශන් ෘෂි ර්භහන්තඹට ශනොශයි,  චහය යහඳහයඹටයි   

සුේදන්ට භනසහන්ත දර්ලන ශඳන්න්න, ළේ ුවශඟ දින්න, 

 චහය ශඵෝට්ටු දභන්න, seaplanes ඵසන්න, අශප් යශට් 

මුතුන්ිනත්ශතෝ ඵළපු ළේ, ආයේහ යපු ළේ අද ඳහවිච්චි 

යනහ  එදහ ධහතුශේන යේජුරුශෝ තභන්ශේ අතට තුය ටි 

අයශන ිරේහ, තභන්ට තිශඵන එභ ම්ඳත ශම් තුය ටියි 

ිරඹරහ  ඳයහක්රභඵහුව යේජුරුශෝ ඳයහක්රභ මුද්රඹ වදරහ ිරේහ, 

"අවසින් ළශටන එ දිඹ බිඳුේත් ිනනිහශේ ප්රශඹෝජනඹට 

ශනොශන මුුවදට එේවීභට ඉඩ ශනොදිඹ යුතුඹ"  ිරඹරහ  අ ශප් යශට් 

ඳශමු හරි ර්භහන්තඹට මුල්ර තිඹපු, ඵේුඩරභ ළ වදපු 

ඳණ්ඩුහබඹ යේජුරුශෝ අශප් යශට් ෘෂි ර්භහන්තඹ 

ශනුශනුයි ළඩ ටයුතු ශශේ  වළඵළයි අද ර්තභහන යේජුරු ශෝ 

ශභොේ ශනුශන් ද ශම් හරි ර්භහන්ත උඳශඹෝගි ය 

න්ශන්  ර්තභහන යේජුරුශෝ අද අශප් යශට් ළේ ර්භහන්තඹ 

උඳශඹෝගි ය න්ශන් ෘෂි ර්භහන්තඹ ශනුශන් ශනොශයි   

සුේදහශේ භනශදොශ පිනන  චහය ර්භහන්තශේ ශතෝතළනි 

ඵට අශප් ය ශට් ළේ ඳේධතිඹ ඳත් යන්න ළබිනට් ඳත්රිහ දහරහ 

අනුභත ය ශන තිශඵනහ  ශටන්ඩර් ළහ තිශඵනහ, ශඵෝට්ටු 

 චහයරට  ව හශේභ තභයි  ළේරට seaplanes ඵසන්න 

ළරසුම් ස යරහ තිශඵනහ  ෘෂි ර්භහන්තඹ ශනුශන් 

ඳහවිච්චි යපු ළේ, අශප් මුතුන් ිනත්තන් වදපු ළේ අද 

තමුන්නහන්ශේරහ ළරසුම් යරහ තිශඵන්ශන්  චහය 

යහඳහයශේ ශතෝතළනි ඵට ඳත් යන්න  

ෘෂි ර්භහන්තශේ මලි වුභනහන් තභයි,  ඉඩම්,  තුය 

ව බීජ    රු බහඳතිතුභනි,  අශප් යශට් තිබුණු ඉතහ ටිනහ ජහන 

ම්ඳතේ බීජ ම්ඳත  අද එඹ අඳට මුළුභනින්භ අිපින  යරහ 

තිශඵනහ  අශප් ශොවි ශඳොශල් ඩහ ළට්ටුහ; බීජ ඳර්ශේණ 

ආඹතන ඩහ ළට්ටුහ  ඉතහ උස දළනුභේ තිබුණු බීජ ඳර්ශේණ 

නිරධහරින් අශප් බීජ ඳර්ශේණ ආඹතනර සිටිඹහ  රු 

බහඳතිතුභනි, අපි අඹ යන්න ඕනෆ, අශප් යශට් වළභ 

ශදඳහර්තශම්න්තුටභ ඩහ ළඩිශඹන්භ ආචහර්ඹ උඳහධි ත්ත 

නිරධහරින් ඉන්ශන් ෘෂිර්භ ශදඳහර්තශම්න්තුශේයි  ෘෂි 

ර්භහන්තඹ පිිබඵ වශ දළනුභේ තිශඵන, විදයහ ඳර්ශේණර 

විවිධ අත් දළකීම් තිශඵන, විවිධ ප්රහශඹෝගි අත් දළකීම් තිශඵන භවහ 

දළනුම් ම්ඳතේ අඳ තු තිබුණහ  අපි ශම් දළනුම් ම්ඳත 

උඳශඹෝගි ය ත්තහද, අශප් යටට අලය යන බීජ ටි 

නිසඳහදනඹ යන්න   අශප් ශොවිශඳොශල් ටි නඟහ සිටුන්න, 

අශප් ඳර්ශේණ ආඹතන ටි නඟහ සිටුන්න, වහට මුදල් ශන් 

යන්න, මුදල් ශන් යරහ අඳට අලය න බීජ ටි අපිභ 

නිසඳහදනඹ ය න්න ළරසුභේ වළදුහද  නළවළ  භවය 

ඳර්ශේණ නිරධහරින්ට සිේධ ශච්ච ශේ ශභොේද  

විශලේශඹන්භ අපි දන්නහ, ඵතරශොඩ වී ඳර්ශේණ 

ආඹතනශේ යතු ඵහසභතී වහර ශවොඹහ ත්තු - වහශේ ුඩඩහ 

අඩුඳහඩුම් තිබුණහ - සු ිපත ඵහසභතී වහර ශවොඹහ ත්තු අශප් 

යශට් ප්රවීණ ඳර්ශේණ නිරධහරි භවත්භශඹේ සිටිඹ ඵ  වළඵළයි 

අශප් යජඹ භත් වුශණ් නළවළ, ෘෂි ර්භහන්ත 

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ඔුව තිඹහ න්න  ඔවුන්ට අලය යන 

ඳවසුම් නළවළ, ඔවුන්ට අලය යන දිරි දීභනහ නළවළ,  ඔවුන්ට 

අලය යන රැයණඹ නළවළ  ඔවුන්ට හටද ශේඹ යන්නට 

සිේධ ශරහ තිශඵන්ශන්  අද භවයේ අඹ ඉල්රහ අස ශරහ 

ගිිපල්රහ ඵුවජහති භහම්ර ශේඹ යනහ  අද ඳළල්ළවළය 

ශොවි ශඳොශශේ CIC  භහශම්  ඉතහභත් ශවො ඳර්ශේණ 

නිරධහරිශඹේ වළටිඹට ඔුව ටයුතු  යනහ  ඇයි අඳට ඵළරි 

වුශණ්, අඳ තු තිබුණු ශම් භවහ දළළන්ත ම්ඳත, ව බුේධිභඹ 

ම්ඳත, අත් දළකීම් ිපත ම්ඳත රැ න්නට    

අශප් යශට් බීජ ටි අශප් යශට් නිසඳහදනඹ ය ශදන්නට 

භත් ශන ඳර්ශේණ ම්ඳත තමුන්නහන්ශේරහ ඔශවේ අත් 

වළයරහ තිශඵනහ  අද ශභොේද, තමුන්නහන්ශේරහ යිනන් 

සිටින්ශන්  සිඹලු බීජ ටි පිට යටින් ආනඹනඹ යන තළනට ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ  අද අශප් යශට් ශොවි ජනතහ තභන්ට අලය 

යන සිඹලුභ බීජ  -රු බහඳතිතුභනි, වී වළය  භහ දන්ශන් නළවළ, 

වීරට නුදුශර්දී ය ඉයණභේ අත්ශේවිද ිරඹරහ  - ඵුවජහති 

භහම්ලින් ඹළශඳන, ඵුවජහති භහම්ලින් ආයේහ යන,  

ඵුවජහති භහම් ඳභණේ ශඵදහ වරින බීජ ශශශ ශඳොශේ 

අශප් යශට් ඇති යරහ තිශඵනහ  තමුන්නහන්ශේරහ ව ශනුශන් 

ත්ත ප්රතිඳත්තිඹ ශභොේද  1994 සිට යට ඳහරනඹ යනහ  

අශප් යශට් බීජ ම්ඳත ර්ධනඹ ය න්න, අශප් යශට් බීජ 

ම්ඳත ආයේහ ය  න්න, බීජ ම්ඳත ප්රර්ධනඹ ය න්න, 

ඳර්ශේණ වයවහ අලුත් බීජ එිබදේන්න  ශභොේද යරහ 

තිශඵන ළරසුභ   ිරසි ශදඹේ  නළවළ  ඔශවේ අත් වළයරහ දහරහ 

තිශඵනහ  උදම් අනනහ, ශඳොශවොය ශදනහ; පිදුරු ශදනහ; ශම් 

හශේ ුඩඩහ ුඩඩහ ශේල් ශදනහ ිරඹරහ  වහ ශනොශයි ළදත් 

න්ශන්  අශප් යශට් ශොවිජනතහශේ ඉඩම්ර ප්රලසන තිශඵනහ  

ඔවුන්ට තුය ප්රලසනඹ තිශඵනහ; බීජර ප්රලසනඹ තිශඵනහ  

 ෘෂි ර්භහන්තශේ මලි වුභනහන් තභයි, ඉඩම්, තුය 

ව බීජ  ඊශඟට, ශඹදවුම්   රු බහඳතිතුභනි, ශඹදවුම්ර 

ශඳොශවොය වනහධහයඹ පිිබඵ ශරොුඩ විහදඹේ තිශඵනහ  අපි 

ශඳෞේලි පිිබන්නහ, අශප් යශට් ෘෂි ර්භහන්තඹ ර්ධනඹ 

විඹ යුත්ශත් හඵනි ශඳොශවොය වයවහ ශනොන ඵ  හඵනි 

ශඳොශවොය ඹළපීම් ෘෂිර්භහන්තශේ උඳයණඹේ  ව 

ෘෂිර්භහන්තඹ ඹළපීම් භට්ටශම් තිබිඹදීයි  අද ෘෂි ර්භහන්තඹ 

හර්ින භට්ටභට ඇවිල්රහ තිශඵනහ  එඹ හණිජ භට්ටභට 

ඇවිල්රහ තිශඵනහ  ෘෂිර්භහන්තඹ හණිජ භට්ටභට 

ඇවිල්රහ තිශඵන ශොට හඵනි ශඳොශවොයලින් ඳභණේ අශප් 

අලයතහ පිරිභව න්න ඵළවළ  ව ිනථයහ  අදවේ  ව ල් 

යුශේ අදවේ    ව ළදි යුශේ අදවේ  එඹ ිරසිශේත්භ ශ 

වළේේ ශනොශේ   

අද අලය වී තිශඵන්ශන් හඵනි ශඳොශවොය ව යහඹනි 

ශඳොශවොය ිනශ්රනඹේ  ඳර්ශේඹන් ව පිිබඵ ඳර්ශේණ ඳත්රිහ 

ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ  ව පිිබඵයි අඳට ප්රහශඹෝගි අත් දළකීම් 

තිශඵන්ශන්, ව පිිබඵයි අශප් යශට් ශොවි ජනතහ ළඩිශඹන් 

දළනුත් ශ යුතු න්ශන්  වළඵළයි සිේධ ශිනන් තිශඵන්ශන් 

ශඵොරු හඵනි ශඳොශවොය භන්ත්රඹේ භතුයන්නට ඳටන් ශන 

තිබීභයි  ශම් තයම් වදනහ ිරඹරහ ිරඹනහ  ශොශවේද රු 

බහඳතිතුභනි, එශවභ වදරහ තිශඵන්ශන්   ව ිනථයහේ  එශවභ 

යන්න ඵළවළ  ඕනෆ නම්  එශවභ යන්න පුළුන් ශම් 

ආහයශඹන්  තභන්ට ශනත් ආදහඹම් ශොඩේ තිශඵනහ නම්, 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඇභතිභේ තිශඵනහ නම්, ඊට අභතය 

හවනත් තිශඵනහ නම්, ඊට අභතය ඹන්ත්ර සත්රත් තිශඵනහ 

නම්, විශනෝදහ ලඹට - hobby එට- හඵනි ශඳොශවොය 

යනහ; හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදහ  වී හ යනහ   එශවභ 

විශනෝදහ ලඹට හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදහ  වී හ යන අඹට 

ව යන්න පුළුන්  වළඵළයි හණිජ ර්භහන්තඹේ වළටිඹට, 

ඹළපුම් ෘෂි ර්භහන්තශඹන් එවහ ඹන ර්භහන්තඹේ වළටිඹට 

හඵනි ශඳොශවොය ඳභණේ ශඹදවීභ හර්ථ න එේ 

ශනොශයි  ව නිම් විශනෝදහ ලඹට යන්න පුළුන්  ව 

නිම් අත හ ඉන්න යන්න පුළුන්  ව නිම් තභන්ශේ 

hobby එට යන්න පුළුන් ශදඹේ  ව ඇරුණු ශොට රු 

831 832 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 
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බහඳතිතුභනි, ව අශප් යශට් ෘෂි ර්භහන්තශේ ඉදිරි භනට 

ිපතය පිඹයේ ශනොශයි  ව නිහ අපි ශඹොදන්නට ඕනෆ 

එතළනට ශනොශයි  හඵනි ශඳොශවොය ව යහඹනි ශඳොශවොය 

ම්ිනශ්රණඹට අපි ඹන්ශන් ශොශවොභද ිරඹන දිලහටයි අපි අශප් 

ඳර්ශේණ, අශප් අත්දළකීම් ව අශප් ශොවි ජනතහ නළඹුරු ශ 

යුතු න්ශන්  වයි ඇත්ත  ව තභයි ශ යුතු න්ශන්   

ව විතයේ ශනොශයි රු බහඳතිතුභනි  අශනේ ඳළත්ශතන්, 

ශම් ආණ්ඩුශන් ශඳො ශවොය ිනටිඹ රුපිඹල් 350ට දුන්නහ ිරඹරහ 

වළභ දහභ ිරඹනහ  ඔඵතුභන්රහ අද ඉරහ ව ිරඹන්න එඳහ  ශම් 

අඹ ළශඹන් ඳසශේ ව ිරඹන්න එඳහ  දළන් ිරඹන්න, ශඳොශවොය 

ිනටිඹේ රුපිඹල් 500යි ිරඹරහ  ඔඵතුභන්රහ ශඳොශවොය ිනටිඹ 

රුපිඹල් 350ට දීරහ, රුපිඹල් 150 අනිහර්ඹඹ යේණ හසතුේ 

අඹ යනහ  අපි ශරෝ ඉතිවහශේ දහත් එශවභ යේණ 

ක්රභ දළරහ නළවළ  යේණඹ අඹ යනහ ඉඩම් ප්රභහණඹට; හ 

යන ප්රභහණඹ ට  හ යන ර් ප්රභහණඹට තභයි යේණ 

වන්ශන්  දළන් ආණ්ඩු අලුත් යේණ ක්රභඹේ ශශනනහ, 

ශඳොශවොය ිනටිඹට යේණ හසතු රුපිඹල් 150යි  යේණ 

වන්ශන්, න්නහ  ශඳොශවොය ිනටිඹ අනු  රුපිඹල් 350ට 

ශඳොශවොය ිනටිඹ න්න ශොට අනිහර්ඹඹ යේණ හසතු රුපිඹල් 

150යි  එතශොට ශඳොශවොය ිනටිඹට රුපිඹල් 500යි  

ශම් අනු අද අශප් යශට් ශොවි ජනතහට ශඹදවුම් පිිබඵ 

ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  විශලේශඹන්භ ෘෂි යහඹනි ද්රය වහ 

ඳිබශඵෝධ නහලර තිශඵන ප්රිනතිඹ පිිබඵ ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  

වහ ශවොභ ප්රිනතිශඹන් ශදනහද, අපිට ශනත් තිශඵන්ශන් ඵහර 

වහද, වහ පිිබඵ යරහ තිශඵන ඳර්ශේණ ශභොනහද, ව 

පිිබඵ  යරහ තිශඵන මීේණ ශභොනහද, වහ   ශොවි 

ජනතහට රඵහ ශදන්ශන් ශොශවොභද ිරඹන එ ළන  ිරසි 

නිනවුේ නළවළ  ඵහර ශේල් ඔශවේ ශදෝශය රහ ශන එනහ  

වහ පිිබඵ ිරසි ඳර්ශේණඹේ නළවළ  ළඩ යන නිරධහරි 

භවත්රුන්ට ශොන්ද ශිබන් තිඹහ ශන ළඩ යන්න ශදන්ශන් 

නළවළ  විවිධ ඵරඳෆම් එනහ  තහඩන පීඩන එනහ   

රු බහඳතිතුභනි, අද අශප් යශට් තිශඵන්ශන් යහඹනි 

ශඳොශවොය ශවෝ යහඹනි ද්රය පිිබඵ ප්රලසනඹේ ශනොශයි  

යහඹනි ශඳොශවොය ව යහඹනි ද්රයර ගුණහත්භබහඹ 

පිිබඵ ප්රලසනඹේ  ශඳොශවොය ශොශවන්ද ශශනන්ශන්   ර් 

ණනහභ ශඳොශවොය ශොඹහ න්න පුළුන්  ශවොභ ර්ශේ - 

super එශේ-  සිට ශ ශොඩල් දේහ ශොඹහ න්න පුළුන්  

තමුන්නහන්ශේරහ ළඩිපුය අශප් යටට ශශනන්ශන් ශ 

ශොඩල්  ව ශ ශොඩල්ර ආනිේ තිශඵන එ අරුභ 

පුදුභ ශදඹේ ශනොශයි  ව ශ ශොඩල්ර වි ද්රය තිශඵන 

එ අරුභ පුදුභ ශදඹේ ශනොශයි  ශරෝශේ යහඹනි 

ශඳොශවොයරත් ගුණහත්භබහශඹන් ඉවශ ශඳොශවොය තිශඵේදී 

ශටන්ඩර් භඩි වයවහ, ශවොයම්,  චහ, දණ වහ නහසතිඹ වයවහ 

තමුන්නහන්ශේරහ ආනඹනඹ යන්ශන් ඵහර, ප්රිනතිශඹන් ශතොය, 

ගුණහත්භබහශඹන් ශතොය යහඹනි ද්රය, යහඹනි 

ශඳොශවොය  ව තභයි අද ප්රලසනඹ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන්  ව 

නිහ අශප් යශට් ශොවි ජනතහට ඊශඟට ශදන ප්රලසනඹ තභයි 

ශඹදවුම් පිිබඵ ප්රලසනඹ  ඉඩම් පිිබඵ ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  ජරඹ 

පිිබඵ ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  බීජ පිිබඵ ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  

ශඹදවුම් පිිබඵ ප්රලසනඹේ තිශඵනහ   

ඊශඟට ශශශ ශඳොශ  රු බහඳතිතුභනි, අද ශභොේද 

තිශඵන ශශශ ශඳොශ  ඔඵතුභන්රහ ශදන්ශන් හධහයණ ිනරේද 

ශම්  ශම් ිරසි ශේත්භ- 

ගරු මහින්ද යළඳළ අනේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ශරෝශේ ඕනෆභ යටට ශනිඹරහ, ඕනෆභ 

යහඹනහහයඹ ඳරීේහ යරහ ශම්හ ප්රිනතිශඹන් ඵහරයි ිරඹරහ 

ඔප්පු යරහ අඳට ශනළවිත් ශඳන්න්න  

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අශන් භට ඕනෆ නළවළ, අශප් ඇභතිතුභහ  භට ඕනෆ නළවළ ව 

ළන ළඩි විසතය ිරඹන්න  අශප් යතන වහමුදුරුශෝ ශඟ 

විභර්ලනඹ යපු ඳත්රිහ ඹේ තිශඵනහ  ව ඳත්රිහ ටි 

අයශන ඵරන්න ශෝ  ඔඹ ඳළත්ශතභශන් ඉන්ශන්  ශප්ිබ ශදයි 

ඳනින්න ඕනෆ  ශප්ිබ ශද ඳළනරහ ශභතළනට එන්න  අශප් යතන 

වහමුදුරුන්ශන් ඉල්රහ න්න  උන්වන්ශේ භළශල්සිඹහශේ 

ඳර්ශේණහහයරට ශනිඹරහ, ඳර්ශේණ යරහ න්නහ රද 

ප්රතිපර තිශඵනහ  ඉතින් ඵරන්න  ත ශභොේද භශන් 

ඉල්රන්ශන්   භහ ව ළන ඊට ළඩිඹ ඹභේ ිරඹන්ශන් නළවළ  රු 

බහඳතිතුභනි, භහ ව ිරේශේ ප්රිනතිශඹන් ශතොය ශඹදවුම් ආනඹනඹ 

නිහ ශොවි ජනතහට තිශඵන ප්රලසනඹයි  

රු බහඳතිතුභනි, ශශශ ශඳොශ පිිබඵ ප්රලසනඹත් 

ති ශඵනහ  අද අශප් යශට් ශොවි ජනතහ ශශශ ශඳොශ පිිබඵ 

විලහර ළටලුට මුුවණ දීරහ තිශඵනහ  රු බහඳතිතුභනි, අපි 

අඩුභ තයශම් ශම් ප්රලසනඹට දිගු හලීන උත්තයඹේ ශොඹන්න 

ඕනෆ  දිගු හලීන උත්තයඹේ ශොඹනහ නම්, අපි අශප් යශට් 

නිලසචිත හ ළරළසභට ඹහ යුතු තිශඵනහ  ෘෂිර්භ 

ශදඳහර්තශම්න්තු, ශොවිජන ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තු වහඵේධ 

යටට අලය න ද්රය, ුඩයවන් ශොච්චයද, මු  ශොච්චයද, වී 

ශොච්චයද, තිරිඟු ශොච්චයද ආදී ලශඹන් අශප් නිසඳහදනඹ 

ස යරහ, ව වහ අලය න ඉඩම් ප්රභහණඹ ස යරහ, 

හ ළරළසභේ දිඹත් යන්න ඕනෆ  නමුත් අශප් යශට් ෘෂි 

ර්භහන්තඹ විසිරී තිශඵන්ශන් ුඩඩහ ඳවුල් ව අතයයි  භව 

ඳරිභහණ ශොවි ශඳොශල් අශප් යශට් නළවළ  ව නිහ  හ ළරළසභ 

හර්ථ ය න්න ටිේ අභහරුයි  වළඵළයි අශප් යශට් හශන් 

අඩුභ තයශම් සිඹඹට 60ේත් අපි දන්නහ නිසඳහදනඹේ ශශශ 

ශඳොශට ශශනන්න පුළුන් නම්,  අපි දළන ශන වදන්ශන්  අපි 

දන්නහ, ශම් ශම් ප්රශේලලින්, ශම් ශම් බිම්ලින්, ශම් ශම් 

ප්රභහණශඹන් සිඹඹට 60ේ එනහ ිරඹරහ  වීලින් ශභඳභණ 

ප්රභහණඹේ එනහ; අශනේ හන්ශන් ශභඳභණ ප්රභහණඹේ 

එනහ ිරඹරහ අපි දන්නහ  නිලසචිත හ ළරළසභේ වදරහ 

ශශශ ශඳොශශේ අලයතහන් එේ ශඳිනන්, ව 

අලයතහන්ට ළශශඳන හ ළරළසභට අඳ ඹහ යුතුයි  ව 

යර ප්රලසනඹේ ශනොශයි  වට අශප් යශට් ශොවි ජනතහ 

හමිප ම්ඵන්ධ ය න්න ඕනෆ  නිසඳහදන ිනති වයවහ 

වහඵේධ යන්න ඕනෆ  තනි ශොවිඹහශේ නිසඳහදනඹ ශනුට 

ිනතිඹ නිසඳහදනඹේ bulk එේ වළටිඹට ිනරදී න්නහ 

ළරළසභේ වදන්න ඕනෆ   

අද ශේල් ිරරීශම් ඵරඹ තිශඵන්ශන් ශොවිඹහ අශත් 

ශනොශයි, ිනරදී න්නහ අශත්  ශොවිඹහශේ අතට ශේල් ිරරීශම් 

ඵරඹ ඹන්න ඕනෆ  රු බහඳතිතුභනි, අශනේ වළභ බහණ්ඩඹභ 

ිනර තීයණඹ යන්ශන් ව බහණ්ඩඹ නිසඳහදනඹ යන ශනහ  ඔුව 

තභයි දන්ශන් නිසඳහදන පිරිළඹ ශොච්චයද ිරඹරහ  යතිඤසඤහ 

නිසඳහදනඹ යන ශනහ යතිඤසඤහ ිනර තීයණඹ යනහ  ඳඳඩම් 

නිසඳහදනඹ යන ශනහ ඳඳඩම් ිනර තීයණඹ යනහ  බිසට් 

නිසඳහදනඹ යන ශනහ බිසට් ිනර තීයණඹ යනහ  ශයදි 

නිසඳහදනඹ යන ශනහ ශයදි ිනර තීයණඹ යනහ  ව විධිඹට 

වළභ බහණ්ඩඹභ ිනර තීයණඹ යන්න ඕනෆ නිසඳහදනඹ යන 

833 834 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශනහ තභයි  ඔුව තභයි දන්ශන් නිසඳහදන පිරිළඹ  ව නිසඳහදන 

පිරිළඹට ඔුවශේ රහබඹත් එතු යරහ ඔුව ිනර ිරඹනහ  වළභ 

බහණ්ඩඹභ නිසඳහදඹහ ිනර තීයණඹ යන ශොට ෘෂි 

බහණ්ඩර විතයේ ිනර තීයණඹ යන්ශන් ිනරදී න්න ශනහ  

ව අතිලයින් අහධහයණයි  අශනේ වළභ බහණ්ඩඹභ ිනර 

තීයණඹ යන්ශන් වදන ශනහ  වළඵළයි ෘෂි ද්රයර ිනර 

තීයණඹ යන්ශන් න්න ශනහ  මුදරහලි තභයි ිනර ිරඹන්ශන්   

ඇයි එශවභ ශරහ තිශඵන්ශන්   

ශේල් ිරරීශම් ඵරඹ අපි ශොශවොභද ශොවිඹහශේ අතට -

නිසඳහදඹහ අතට- න්ශන්  නිසඳහදඹහ අතට ශේල් ිරරීශම් 

ඵරඹ න්න නම්  තළනින් තළන විසිරී  සිටින ශොවීන්, තළනින් 

තළන ඉන්න ුඩඩහ ශොවි ණ්ඩහඹම් වහඵේධ ය නිසඳහදන 

ිනති වදන්න ඕනෆ  ශොවිඹහත් එේ  මුදරහලි ශේශල් යන 

තළනට  ශශනන්න ඕනෆ  ශොවිඹහ අභිභහනශඹන් යුතු තභන්ශේ 

ඹහශේ පිපිඤසඤහ නිසඳහදනඹ ශභච්චය  තිශඵනහඹ; අපි ශදන්ශන් 

ශම් ණනටඹ ිරඹහ මුදරහලි එේ ශේශල් ිරරීශම් අයිතිඹ 

න්න ඕනෆ  ව  නිහ ශම් ව ඳළත්තට භහරු යන්න ඕනෆ   ිනර දී  

න්නහ පුේරඹහ ිනර තීයණඹ යනහ ශනුට විුඩණන 

ශනහට  ිනර තීයණඹ ිරරීශම් ඵරඹ ශොශවොභද එන්ශන්  ව නිහ  

තභයි ලේතිභත් ශොවි ිනති ඹහන්ත්රණඹේ අලය ශරහ 

තිශඵන්ශන්  ඔවුන් තභයි  ිනර තීයණඹ යන්ශන්  ඔවුන් තභයි  

නිසඳහදන පිරිළඹ දන්ශන්   ඔවුන් තභයි  ඉදිරි භහ වඹ ජීත් 

ශන්න අලය ප්රභහණඹ දන්ශන්  ව නිහ  ඔවුන් තභයි තීයණඹ 

ශ යුත්ශත් තභන්ශේ නිසඳහදනශේ ිනර ශභච්චයයි; ළිරරි 

ශභච්චයයි, පිපිඤසඤහ ශභච්චයයි, ළටශොළු ශභච්චයයි තේහලි 

ශභච්චයයි, ලනු ශභච්චයයි ිරඹහ  ිනර තීයණඹ  ිරරීශම් අයිතිඹ 

ශොවිඹහ අතට ඹන්න  ඕනෆ  ව දිගුහලීන ළඩේ  ව යර 

යන්න පුළුන් ළඩේ ශනොශයි   වළඵළයි එතම් ශභොද 

යන්න ඕනෆ  එතම් යජඹ ශම්ට භළදිවත් ශන්න ඕනෆ   ව 

තභයි ළදත් ශන්ශන්  ශොවිඹහට තභන්ශේ අතට ඵරඹ න්න 

ඵළරි තහේ  ල් යජඹ භළදිවත් ශරහ ිනර තීයණඹ යන්න  ඕනෆ   

තමුන්නහන්ශේරහ වීර ිනර තීයණඹ යනහ, නහඩු  

ිරශරෝේ රුපිඹල් 32යි, ම්ඵහ ිරශරෝේ රුපිඹල් 35යි ිරඹහ   

වළඵළයි, ඵළනර් දළම්භහට ළඩේ නළවළ  ඔයිට  ඩහ අඩුශන් තභයි 

ිරයන්ශන්  ිරශරෝ රුපිඹල් 28යි, රුපිඹල් 30යි ිරේහට ශොශවද 

ව ණනට ත්ශත්  රුපිඹල් 22ට, රුපිඹල්  24ට  තභයි ත්ශත්  

ව නිහ  ව  නීතිඹේ ශනොශයි  ව තමුන්නහන්ශේරහශේ 

ඵළනර්  ිනන්ශන්රිඹ වන්දිශේ  ඵළනර් එේ දභනහ;  තඹුත්ශත්භ 

ශොවිජන භධයසථහනඹ ශඟ ඵළනර් එේ දභනහ; 

ශරන්බිඳුණුළ ඵළනර් එේ දභනහ  ඵළනර් එේ දභහ 

ිරඹනහ, වී ිරශරෝ රුපිඹල් 28යි, රුපිඹල් 30යි ිරඹරහ  

මුදරහලිරහ එශවභ න්ශන් නළවළ  මුදරහලිරහට ශශනන්න ඕනෆ  

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ම්භත  යන්න  ඕනෆ, නහඩු වී  ිරශරෝ එේ 

ශභච්චයයි ිරඹහ  අපි ිරඹනහ වී ිරශරෝේ රුපිඹල්  40ේ යන්න  

ඕනෆඹ ිරඹහ  වී  ිරශරෝ ිනර රුපිඹල් 40ේ වුශණොත් විතයයි 

ශොවි ජනතහට හධහයණ ආදහඹභේ රළශඵන්ශන්  වළඵළයි 

ිරශරෝ රුපිඹල් 32යි, රුපිඹල් 35යි  ිරඹන එ නීතිඹේ ඵට 

ඳත් යන්න ඕනෆ, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශන්  නීතිඹේ ඵට ඳත් 

යරහ  ිරඹන්න ඕනෆ, රුපිඹල් 32ට, රුපිඹල් 35ට අඩුශන් 

ිරයනහ නම් දඬුම් ශදනහඹ ිරඹහ   

තමුන්නහන්ශේරහට, වළභ එටභ ිනර සත්රඹේ  තිශඵනහ  

ඩීල් ිනර සත්රඹේ තිශඵනහ; ෆසරට ිනර සත්රඹේ තිශඵනහ; 

ිරරි පිටිරට ිනර සත්රඹේ තිශඵනහ  වීරට විතයේ ිනර සත්රඹේ 

නළවළ  ශම් බහණ්ඩරටත්, ශොවිඹහශේ නිසඳහදනරටත් ිනර 

සත්රඹේ වදන්න ඕනෆ  ඔවුන්ශේ නිසඳහදන පිරිළඹ, ඔවුන්ශේ 

ආදහඹභ, ඔවුන්ට රළබිඹ යුතු රහබහ ලඹ වහඵේධ යරහ ිනර 

සත්රඹේ වදහ වීරට ශම්ච්චයයි, ශභච්චයයි ිරඹහ හර්ෂි 

 ශලෝධනඹ ශන්න ඕනෆ   න්නශඹන් න්නඹට ඵළරි නම් අඩු 

ණශන් අවුරුේදට තහේත්  ශලෝධනඹ ශන ිනර 

සත්රඹට  අපි  ඹන්න ඕනෆ  එශවභ  යරහ ව ඳහර්ලිශම්න්තු 

නීතිඹේ යන්න ඕනෆ, ඊට ඩහ අඩුශන්  ිරයන්න ඵළවළ ිරඹරහ  

අද,  ිරශරෝ රුපිඹල් 32යි, රුපිඹල්  35යි  ිරඹරහ නිම් ිරේහට 

වුද එශවභ න්ශන්   තමුන්නහන්ශේරහට න්න පුළුන් 

ශන්ශන් යශට් වී නිසඳහදනශඹන්  සිඹඹට 3ේ, 4ේ විතයයි  

තමුන්නහන්ශේරහ වළභ තිසශේභ න්ශන් යශට් වී නිසඳහදනශඹන් 

සිඹඹට 3යි, 4යි   ව නිහ සිඹඹට 90ේ 95ේභ න්ශන් වුද  ශම් 

යශට් ශඳෞේලි අ ලඹ  තමුන්නහන්ශේරහට වසතඹ භදි ව 

ඳහරනඹ යන්න  ව ඳහරනඹ යන්න  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු නීති  

ම්ඳහදනඹ යන්න ඕනෆ  

ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඕනෆ නළති නීති ඕනෆ තයම් ම්ඳහදනඹ 

යනහ  ඇයි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට, ඵළරි යජඹ විසින් තීයණඹ 

යන ිනරට ඩහ අඩුශන් වී ිරයන්න  ඵළවළ ිරඹහ නීතිඹේ 

ශශනන්න  ව තභයි අද  ශොවි ජනතහශේ ඉල්ලීභ  වී 

ිරශරෝේ රුපිඹල් 40ේ  යන්නඹ, ව ිනර නීතිත  යන්නඹ 

ිරඹහ තභයි ව අඹ ඉල්රන්ශන්   ව නීතිත ශනොයන තහේ 

ල් ව ශොවීන්ට හධහයණඹේ  ඉටු ශන්ශන් නළවළ    

රු බහඳතිතුභනි, ශභොේද ශන්ශන්  අශප් යශට් වීර 

ආධිඳතයඹ තිශඵන්ශන් ප්රධහන ශභෝල් ිපිනඹන් ශදශදශනේ 

අශත්යි   ඔවුන් අශප් යශට් වී  නිසඳහදනශඹන්  සිඹඹට 45ට ළඩි 

ප්රභහණඹේ න්නහ  ආණ්ඩු සිඹඹට 3ේ න්නශොට අශප්  

යශට් ප්රධහන වී ශභෝල් ිපිනඹන් ශදශදශනේ නිසඳහදනශඹන්  

සිඹඹට 45ේ න්නහ  ඔවුන් තභයි අද  අශප් යශට් වී ිනර තීයණඹ 

ිරරීශම්  නළ ගුයභ ඵට ඳත් ශරහ  තිශඵන්ශන්   ඔවුන් තභයි ිනර 

තීයණඹ යන්ශන්  රු බහඳතිතුභනි, ඔවුන් යන්ශන් මුල් 

හරශේදී ශශශ ශඳොශ අත් වළයරහ තිඹනහ  ඊටඳසු ශ ශශ 

ශඳොශ ඩහ ළශටන්න අරිනහ  ඊශඟට ඩහ ළශටන ශශශ 

ශඳො ශට ගිිපල්රහ ිනර දී  න්නහ    

අද ුඩඩහ ශභෝල් ිපිනඹන් මුළුභනින්භ ඩහ ට්ටරයි 

තිශඵන්ශන්  සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණශේ ශභෝල් ිපිනඹන්ශේ 

ඳළළත්භ මුළුභනින්භ නළති යරහයි තිශඵන්ශන්  ඔවුන් තභන්ශේ 

ශභෝල් ඵළ ුඩරට උස තිඹරහ ව යහඳහය ඩහ ළටිරයි 

තිශඵන්ශන්  ව නිහ භවහ ඳරිභහණ ශභෝල් ිපිනඹන් ිරිපඳ ශදශනේ 

අශත්  වී  ිනර මුළුභනින්භ යහ ඳතිනහ  ව නිහ ඔවුන් තභයි අද 

වී ිනර තීයණඹ ිරරීශම් නළ ගුයභ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන්  

ඔවුන්ශේ අතින් ශොශවොභද ශම්  ශොවිඹහශේ අතට න්ශන්   

ශොවිඹහශේ අතට න්න ඵළරි නම් අපි ිරඹන්ශන් අඩු ණශන් 

ආණ්ඩු අතට න්නඹ ිරඹහයි  වී ිනර තීයණඹ ිරරීශම් අයිතිඹ 

ආණ්ඩු අතට  න්න  ශම් ශඳෞේලි මුදරහලිරහ ශදශදනහ 

ශොශවොභද ශම්  යන්ශන්   න්නඹේ ඉය වුණහභ ඊශඟ 

න්නඹ එනම් ශඵොශවොභ අභහරුශන් තභයි ශොවිශඹේ ජීත් 

ශන්ශන්   

න්නඹේ ඉය වුණහභ ප්රධහන ශභෝල් ිපිනඹන් ශවෝටරඹේ 

වනහ; න්නඹේ ඉය ශනශොට ඕසශේලිඹහශන් ඇඳල් 

ත්තේ න්නහ; න්නඹේ ඉය ශනශොට හවන ශද 

තුනේ න්නහ; එශවභ නළත්නම් ශරොුඩ ශභෝරේ දභනහ  

ශොශවොභද එශවභ ශන්ශන්  ඇයි අශප් යශට් ශොවිඹහශේ 

නිසඳහදනඹ ශභෝල් ිපිනඹන්  තුන් වතය ශදශනේ  ඩළවළ න්නහ  

ව ිපන්දහ අශප් යශට්   වී ශොවීන් ශම් යශට් ප්රධහන ශභෝල් ිපිනඹන්  

තුන් වතය ශදශනුඩශේ  ග්රවණඹට නතු ශරහයි තිශඵන්ශන්  

තමුන්නහන්ශේරහ තභත් ෛධර්ඹත් ශරහ නළවළ, ශභෝල් 

ිපිනඹන් තුන් වතය ශදශනුඩශේ ග්රවණඹට නතු ශරහ  තිශඵන වී 

835 836 

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ] 



2012 ශනොළම්ඵර් 23 

ශොවිඹහ ඔවුන්ශන් මුදහ න්න  තුශනන් ශද ඵරඹේ 

තිශඵනහඹ; ප්රබහයන් ඳයහජඹට ඳත් ශහඹ; ශම් යශට් ඕනෆභ 

ශදඹේ යන්න පුළුන් ඵරඹේ තිශඵනහඹ ිරඹහ 

තමුන්නහන්ශේරහ ිරඹනහ  වළඵළයි තමුන්නහන්ශේරහට තභත් 

ඵළරි ශරහ තිශඵනහ, වී ිනර තීයණඹ ිරරීශම් ඵරඹ ශභෝල් 

ිපිනඹන්ශේ අතින්  වී  ශොවිඹහශේ අයිතිඹ අතට න්න, එශවභ  

නළත්නම් අඩු ණශන් ආණ්ඩු අතට ශවෝ න්න   තභත්  

එශවභ  යරහ නළවළ    

අද විලහර ප්රලසනඹේ භතු ශරහ තිශඵනහ, අශශවිඹ පිිබඵ  
එතශොට  ශොවිඹහට ශභොේද ඉතුරු ශරහ තිශඵන්ශන්  ඉඩම් 
ප්රලසනඹේ තිශඵනහ ; තුය ප්රලසනඹේ තිශඵනහ; බීජ ප්රලසනඹේ 
තිශඵනහ; ශඹදවුම්ර  ප්රලසනඹේ තිශඵනහ; අශරවිඹ පිිබඵ  
ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  ිරසි ශදඹේ ඉතුරු ශරහ නළවළ  ිරසි ශදඹේ 
ඉතුරු ශරහ නළති ශොවිඹහශේ ජීන තත්ත්ඹ ශභොේද 
ශභොේද සිේධ ශරහ තිශඵන්ශන්, රු බහඳතිතුභනි  අඳ යශට් 
නත් ශර්හශන් ඳවශ ඵරන්න  නත් ශර්හශන් ඳවශ 
ඉන්ශන් ශොවි අම්භහශේ, ශොවි තහත්තහශේ දරුශෝ  ශෞය 
අනහයේෂිත ශර්හශන් ඳවශ ඵරන්න  ශෞය අනහයේෂිත 
ශර්හශන් ඳවශ ඉන්ශන් ශොවි අම්භහශේ, ශොවි තහත්තහශේ 
දරුශෝ  යේත හීනතහශන් ශඳශශන ළබිනි භවුරුන් ඵරන්න  
ව ශොවි බිරින්දෆරු   

 

වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹිනත හරඹ අහනයි  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එභ නිහ රු බහඳතිතුභනි, අශප් යශට් ශොවි ජනතහට 
ජීවිතඹේ නළවළ  ශභොේද ජීවිතඹ  ඹම්තම් නහ  ඹම්තම් ජීත් 
නහ  වරිවභන් ශෞය ශේඹේ නළවළ  වරිවභන් අධයහඳනඹේ 
නළවළ  ඔශවේ ඉන්නහ  ඔශවේ භළශයනහ  හරණ්ණි ජීවිතඹේ 
ත යන තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ  ශම් රු බහට 
ඇවිත් සුය නහ ථහ, භවහ ශරොුඩ ඳරිභහණ, භවහ ඳරිභහණ 
ආශේලඹන්, භවහ ඳරිභහණ ශශශ යහඳෘති ළන ථහ 
යනහ  ඊට ශඳය අශප් යශට් ශොවි ජනතහට ජීවිතඹේ රඵහ 
ශදන්න  ඔවුන්ට ඉන්න තළනේ, ඔවුන්ට වරිවභන් ආවහය ශේරේ, 
අධයහඳනඹේ, ශෞය ශේඹේ, භහනසි නිදවේ, 
විශනෝදහ ලඹේ රඵහ දීභ වහ ශොවි ජනතහශේ ජීවිත මීට ඩහ 
උස ිරරීභට ටයුතු යන්නඹ ිරඹහ ඉල්රහ සිටිිනන් භහ නතය 
නහ  ශඵොශවොභ සතුතියි   

 

වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ශඵො ශවොභ සතුතියි  ඊශඟට රු ටී බී  වනහඹ අභහතයතුභහ  

ඔඵතුභහට විනහඩි 10ේ තිශඵනහ  
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ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ (ව වහකෘතික ශළ කළ ක යුුර  

අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அலுல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 

Arts) 

රු බහඳතිතුභනි, අද හච්ඡහට බහජනඹ යන විඹ 

ඳථඹන් ිරිපඳඹ ඉරේ ය නිිනන් විශලේශඹන් එ විඹඹේ 

ශශයිප ඳභණේ භශේ අධහනඹ ශඹොමු ිරරීභට ල්ඳනහ 

යනහ  විශලේශඹන් ෘෂිර්භශේත්, ශොවිජන ශේහශේත් 

මලි ප්රලසනඹේ ඵට ඳත් වී තිශඵන, නජීවී හර්ඹශේදී භතු වී 

තිශඵන හයණහ ිරිපඳඹේ පිිබඵ විතයයි භහ හච්ඡහට 

බහජනඹ යන්න ල්ඳනහ යන්ශන්  විශලේශඹන් න අලි 

ප්රලසනඹ පිිබඵ ිරඹන්න ඕනෆ  ඵටිපය ජහතීන් ර හශේ ශෝපි, 

ශත් ව යඵර් හ ක්රිඹහත්භ ිරරීභත් එේ විඹිබ රහඳශේ 

විතයේ ශනොශයි, ශතත් රහඳශේ ඳහ දීර්ක හරඹේ තිසශේ  

අලිවනඹේ ිපටපු නහන්තය විලහර ප්රභහණඹේ තුයන් වුණහ  

විශලේශඹන් ය 5ිරන් ආයම්බ යන්න තිබුණු භවළලි 

යහඳහයඹ ශේ ආර්  ජඹර්ධන භළතිතුභහ ය තුනිරන් ආයම්බ 

ිරරීභට ටයුතු ිරරීභ නිහ නඹ ඉත් ිරරීශම් ක්රභශේදඹන් 

ක්රිඹහත්භ වුණහ  උදහවයණඹේ ලශඹන් ල්ඔඹ, උඩරශේ, 

විේශටෝරිඹහ, යන්ටළශේ, භහදුරුඔඹ, ලුණුම්ශශවය ළනි ජරහල 

ආශ්රිත ප්රශේලත්, බින්තළන්න, අම්ඳහය ප්රශේලත්, ව හශේභ - [ඵහධහ 

ිරරීභේ] හිනණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශේ 

ථහශේදී ව ම්ඵන්ධශඹන් ඳළවළදිලි යන්න  එභ නිහ ශම් 

භවළලි යහඳහයඹ නිහ -  

 
වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Order, please! ශභභ අසථහශේදී රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති  

 
අනුරරුල කථළනළයකුරමළ මූළවනනයන් ඉලත් වුනයන්, 

නිනයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ [ගරු මුරුනේසු චන්ද්රකුමළර් මශතළ] 
මුළවනළරඪ විය. 

 

அன்தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனக, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  [ரண்தைறகு 

தொதககசு  சந்றகுரர் ]  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ල්ඔඹ භවළලි ප්රශේලඹ ළන 

ශනොශයි, න ප්රශේලඹ ළනයි අපි ථහ යිනන් සිටිශේ  ශම් න 

ප්රශේලඹ ල් අලින්ශන් වන ප්රශේලඹේ  ව ප්රශේලඹට ඇතුළු 

න්න ඵළරි විධිඹට භවළලි යහඳහයඹ ලශඹන් ව ප්රශේලඹ නම් 

ශහභ ව ප්රශේලඹට ආදිහසිඹුඩටත් ඹන්න ඵළරි වුණහ  ව ළන 

තමුන්නහන්ශේරහ දන්ශන් නළවළ  එ ඳළත්තිරන් එල්ටීටීඊ ප්රලසනඹ 

නිහ භතු වුණු හයණහත් එේ විශලේශඹන් ිරලිශනොච්චිඹ, 

මුරතිේ, භන්නහයභ, තශරයිභන්නහයභ ළනි ප්රශේලර සිටි 

අලිවනඹ ම්පර්ණශඹන්භ අනිුඩත් ප්රශේලරට  ක්රභණඹ 

වුණහ  විශලේශඹන් එල්ටීටීඊ තර්ජන නිහ, ශඵෝම්ඵ ඳත්තු වීභ 

නිහ විල්ඳත්තු අබඹ භින ප්රශේලශේ අලිවනඹ ම්පර්ණශඹන්භ 

අනුයහධපුයඹ දිසත්රිේඹට, පුත්තරභ රහඳඹට, ආනභඩු 

ප්රශේලඹට -ඹම ඳශහතට-ශේන්දු වීභ ආයම්බ වුණහ   

භවළලි යහඳෘතිශේ ළරසුම් වළදුශේ ශම් යශට් ඳරියශේදින්, 

ව හශේභ විවිධ විදයහඥයෝයින්  ව අඹ ළරෆ ළපීභ ඳහ තීන්දු ශශේ 

පිඹශයන් පිඹයටයි  එශේ ශශේ ර හට අලය ප්රභහණශේ 

ළරෆ ප්රභහණඹ රැ ළනීභ වහත්, හයු ශෝරඹ සිසිල් වීභ 

වහ ක්රභශේදඹන් ක්රිඹහත්භ ිරරීභ වහත්ඹ  ළරෆ ළපීභ 

ශේලඳහරන ඉරේඹේ ඵට ක්රිඹහත්භ වීභ නිහ ශටි 

හරඹිරන් අශප් නහන්තය විලහර ලශඹන් විනහල වුණහ  එභ 

නිහභ ල් අලිවනශේ  ක්රභණඹ දිගින් දිටභ සිේධ වුණහ   

837 838 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, 1949 10 01න දින නජීවී 

 යේණ ශදඳහර්තශම්න්තු පිිපශටේශේභ ශම් න අලි පිිබඵ 

විතයේ ශනොශයි, ශම් යශට් විවිධ විඹ ඳථඹඹන් තුශ සිටින ජීවීන් 

පිිබඵ ටයුතු හයණහ ක්රිඹහත්භ යන්නයි  

ර හශේ මුළු බිම් ප්රභහණශඹන් සිඹඹට 13ේ නජීවී 

 යේණ ක්රභශේදඹ ක්රිඹහත්භ ිරරීභට ශඹොදහ තිශඵනහ  

ජහති උදයහන, සහබහවි යේෂිත, අබඹ භින, න පිවිසුම්, 

දිසත්රිේ භහයිම් ව හශේභ දළඩි සහබහවි යේෂිත ශම්හ ශේයභ 

එතු ශහභ ර හශේ ශභළනි සථහන තිශඵන්ශන් 92යි  ව 

හශේභ ශවේශටඹහර් 983,479 ප්රභහණඹේ තිශඵනහ  

රු එස එම්  චන්ද්රශේන භළතිතුභහ අභහතයයඹහ ලශඹන් සිටි 

ඳසු ගිඹ හරශේ  ශම් පිිබඵ විවිධ ඉල්ලීම් තිබුණු නිහභ 

ර හශේ ල් අලි ප්රභහණඹ පිිබඵ මීේණඹේ ශහ  න අලි 

පිිබඵ මීේණඹ ක්රිඹහත්භ ශශේ භධයසථහන 1,553 දින 

14ේ තුශදීයි  ව  යහ ශල්නරට අනු භසත අලි  යහ 

5,879ේ ශනහ  රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ව මීේණශේදී 

හර්තහ ශරහ තිශඵන්ශන් ඇතුන් 122ේ ඳභණයි  ව 122 

ිරඹන්ශන් භසත අලි වනශඹන් සිඹඹට 2යි  ශම් අලි ප්රභහණඹ 

ළරිරල්රට ත්තහභ අඳට ශඳශනන ශදඹේ තිශඵනහ  ඳසු ගිඹ 

හරශේ ර හ පුයහභ තිශඵන නහන්තයර ිපටපු න අලින්ට 

සිේධ වුණහ, එ ප්රශේලඹට  ක්රභණඹ ශන්න  ව  ක්රභණඹ 

වීභ නිහ තභයි භවය ඳ රශේලර අලි වනඹ ළඩි ශරහ 

තිශඵන්ශන්   

අපි දන්නහ ආහයඹට හභහනයශඹන් එ දිනඹදී න 

අලිශඹේ ිරශරෝමීටර් 20ේ විතය ඇවිදිනහ  උතුරු, නළ ශඟනිපය, 

ඹම ඳශහත්ලිනුත්, අනුයහධපුය, ේනිඹහ ප්රශේලලිනුත්, 

භවළලි නජීවි රහඳලිනුත්, ත්රිුඩණහභරඹ, ශඳොශරොන්නරු, 

දඹුල්ර හශේ ප්රශේලලිනුත් ශම් අලි, ිනනිස ළටුම් හර්තහ 

ශනහ  එළනි ළටුම් ක්රිඹහත්භ වුශණ් විවිධ ප්රශේලර නිදවශේ 

ිපටපු න අලින්ට ව භිනශේ ඉන්න අසථහේ ශනොභළති වුණු 

නියි  2007 ව 2010 මීේණ හර්තහ අනු ශනත් 

ප්රශේලරට න අලි ඳළිනණීභත් එේ  ිනනිස භයණ 81ුඩත්, 

ිනනිසුන්ට සිදු වුණු ලහරීරි ිප හල් 71ුඩත්, න අලි භයණ 

 යහ 227ුඩත්, ශේඳශ වහනි  යහ 1,997ුඩත් හර්තහ ශරහ 

තිශඵනහ  ශම් ආහයශේ සිදුවීම් යහශිඹේ සිේධ වුණහ  ව නිහ  අපි 

ිරඹන්නට ඕනෆ, ශභළනි සිදුවීම් ළශළේවීභට ක්රිඹහත්භ යන 

ළඩටවශන්දී ළඩි ලශඹන් ළඩි ඉඩේ ඇති නහන්තය 

ප්රභහණඹේ ශන් ිරරීභ අලයයි ිරඹරහ  ඇත්ත ලශඹන්භ 

ර හශේ ර් ිරශරෝමීටර් 500ේ ඔඵ ශභොඵ ඹන්න පුළුන් 

විධිශේ න පිඹස ඇත්ශත් 3ේ ඳභණයි   එට ිපටපු  චහය 

අභහතය රු ළුල්ර භළතිතුභහ, විවිධ ප්රශේලලින් අනහථ න 

ව අයණ න අලින් ආයේහ ිරරීභ වහ 1975 ශඳඵයහරි 

16ළනි දහ  ෆල්ර දිසත්රිේශේ පින්නර අලි අනහථහහයඹේ 

ආයම්බ ශහ  ශම් අලින් නඩත්තු ිරරීභ වහ විශලේශඹන් 

ක්රභශේදඹන් ිරිපඳඹේ ඳසු ගිඹ ඉතිවහඹ පුයහ ක්රිඹහත්භ ශහ  

ශම් ක්රභශේදඹන් ශොච්චය හර්ථද අහර්ථද ිරඹන හයණඹ 

තභයි ප්රධහන ලශඹන් අඳට ශත්රුම් න්න සිදු ශරහ 

තිශඵන්ශන්  

 විශලේශඹන්භ අපි ිරඹන්නට ඕනෆ, ශම් අලින්ශේ ප්රවහයලින් 

හ බිම් ආයේහ ිරරීභ වහ ශවේන් ශොවීන්, ශනත් එශලු 

හ යන ශොවීන්, භවළලි ප්රශේලශේ ශොවීන් විවිධ ක්රභ 

උඳශඹෝීන ය න්නහ ිරඹරහ  අලින් එශවීභ වහ ලබ්ද 

ආශරෝ තය  ඳහවිච්චි ිරරීභ, ස උඩට නළඟරහ භන් යන 

අලින්ට ඇසිඩ් ළසීභ යනහ   

රැ සිට ශඩි තළබීභ, න් ඵළඳීභ, අලින් ආවහයඹට න්නහ 

ට්ටේහ, ඳළණි ශොභඩු, ඳළණි පුුවල් හශේ වහට  ිනශ්ර 

ිරරීභ, ඳයහර ඇණ වපු රෆලි තළබීභ, ගිනි ශඵෝරලින් ළහීභ, 

වේ ඳටස ළනි පුපුයන ද්රය ඳහවිච්චි ිරරීභ හශේ ශේල් බහවිත 

ශහ  රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, හභහනයශඹන් ල් අලිශඹේ 

දිනට ිරශරෝග්රෆම් 125ේ ඵය ආවහය ප්රභහණඹේ න්නහ  

ණන් වදරහ ඵළලුශොත් න අලින් 5,879ට එ දිනට 

ිරශරෝග්රෆම් 734,879ේ අලයයි  දින 30ට ණන් වළදුශොත් 

ිරශරෝග්රෆම් 22,046,250ේ අලයයි   

 

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Minister, please wind up now. 
 

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භට විනහඩිඹේ ශදන්න  ළශල් 

ිපටපු අලින් භට ආහට ඳසශේ සර ශඳොතු, මුල්, ශොශ 

ෆ ශම් ප්රණතහ ශනස යරහ ඵඩ ඉරිඟු, ට්ටේහ, ඳළණි 

ශොභඩු, ළිරරි, පිපිඤසඤහ ශේ වහ නහ  ශඳොල් ස විනහල 

යනහ  ශම්ට ප්රධහන ලශඹන් ශවේතු වුණහ විශලේශඹන් 

අලිඹහශේ ඇ  ශේ තිශඵන ලුණු ද්රහණඹ  අශප් ලරීයරටත්  ලුණු 

ප්රභහණඹේ අලයයි  අලිඹහට අලය ලුණු ද්රහණඹ රඵහ ළනීභ 

වහ ස ර් තිබුණහ  එේ තභයි ලුණුයණ ව  ලුණුයණ 

ව අශප් ළශරන් අයින් වුණහ  ව හශේභ, ශඳොල් පිතිර ලුණු 

තිශඵනහ  අලින්ට වළභ දහභ ශඳොල් පිති න්න වම්ඵ ශන්ශන් 

නළවළ  අපි දන්නහ ඳනහමුශර් ඇත් හර එභ සථහනශේ ඳටන් ත් 

ශවේතු  ව ඇත් හර මීඳශේ උල්ඳතේ තිබුණහ  ව උල්ඳත ලුණු 

ිපතයි  ව ලුණු ිපත උල්ඳත වහඵේධ ය නිිනන් තභයි ව 

ඇත් හර ආයම් බ යන්න ටයුතු ශශේ  ව නිහ ශම් 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භ ිරරීශම්දී- 

 

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
රු ඇභතිතුභහ, දළන් ථහ අන් යන්න   

 
ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, තත් විනහඩිඹේ ශදන්න  

 
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
විනහඩිඹේ  දුන්නහ   

 
ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අපි විශලේශඹන් ථහ යන්න 
ඕනෆ හීරෆ අලි ම්ඵන්ධශඹන්  ර හශේ හීරෆ අලි ඉන්ශන් 

100ට ආන්න ප්රභහණඹේ  ල් අලි ඳවය දීම් පිිබඵ- [ඵහධහ 

ිරරීභේ] තභ ණනඹේ ශශේ නළවළ රු නිශඹෝජය 

බහඳතිතුභනි  අලි ශතශභනහ ිරඹරහ ශදඹේ තිශඵනහ  

අලිඹහශේ heat එ ළඩි ශන හරඹේ තිශඵනහ  ව නිහ හීරෆ 

අලි ව හරඹට සර ඵළරහ තිඹහශන ඉන්නහ  නමුත් ළශල් 

ඉන්න අලි ම්ඵන්ධශඹන් එළනි ක්රභඹේ නළවළ   

839 840 

[රු ටී  බී  වනහඹ භවතහ] 
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ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භද ිරශඳනහ   
 

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 
ඔේ, භද ිරශඳනහ ිරඹරහත් ිරඹනහ; ම්මුල් ශතශභනහ 

ිරඹරහත් ිරඹනහ  ව හරඹට උන් තනි ශනහ  ඌට ිරඹනහ 

තනි අලිඹහ ිරඹරහ  ඌ තභහට වම්ඵ ශන අඹට ඳවය ශදනහ; 

ශල් ඩනහ; ශනොශඹුඩත් විනහලඹන් යනහ     

 
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
Now, please now wind up.  It is difficult to give you 

anymore time. 
 

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අලුත් 

ක්රභශේද කීඳඹේ ව විවිධ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ ිරරීභට 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  ශම් පිිබඵ හයණශේදී විශලේශඹන්- 

 
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

The Hon. Sajith Premadasa, please.  
 
ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු ඇභතිතුභහ, භශේ ශරහ න්න එඳහ  භහ ශන්න  රු 

නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි- [ඵහධහ ිරරීභේ] 

 

ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ශම් පිිබඵ ශඹෝජනහ යහශිඹේ ක්රිඹහත්භ යන්න- [ඵහධහ 

ිරරීභේ] 
 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, එතුභහශන් ව හරඹ න්න  

[ඵහධහ ිරරීභේ] භශන් න්න ඵළවළ ව හරඹ   

 
ගරු ටී. බී. ඒකනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ළඩ ටයුතු යහශිඹේ ක්රිඹහත්භ යන්න- 
 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භශේ mike එ off යන්න  

[ඵහධහ ිරරීභේ] රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ  භශේ නභ 

දළන් ිරඹන්න  එතශොට දළනුයි භශේ ශරහ ඳටන් න්ශන්  රු 

නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භට තිශඵන ශරහ ශඳොඩ්ඩේ ිරඹන්න     

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

You have 25 minutes.  

[ප  බහ  11 49] 
 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද න විට ශම් යශට් ශොවි 

ජනතහට ඵරඳහන ඵයඳතශභ ප්රලසනඹ තභයි, ශඳොශයොන්දු ව 

ආහයඹට ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ දීභ ශම් ආණ්ඩු භඟ වළය 

ඹෆභ,  ශම් ආණ්ඩු ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ ක්රිඹහත්භ ශනොිරරීභ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, විශලේශඹන් ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ 

ළන ථහ යන ශොට භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ, ව ව 

ඇභතිරු ව ව හනුර ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ ළන යපු ප්රහල 

-හැන්සාඩ් ලාර්තාල අඩංගු ප්රකා- නම් සභාලට ඉදිරිපත් 

යන්න  අශප් රු භිපන්ද ඹහඳහ අශබ්ර්ධන භළතිතුභහ යපු 

ප්රහලඹේ වන් ශරහ තිශඵනහ 2011 භළයි 06ළනි දහ 

වළන්හඩ් හර්තහශේ  එතුභහ ශභශේ ප්රහල ය තිශඵනහ:  

" ශම් න විශ්රහභ ළටුප් ක්රභඹ සථහපිත යන තුරු ශොවි විශ්රහභ ළටුප් 

ශර 2011 ජනහරි සිට 2011 භහර්තු දේහ රුපිඹල් ිනලිඹන 348ට 

ආන්න මුදරේ යජශේ බහණ්ඩහහයඹ විසින් ශරහ තිශඵනහ  ව 

අනු ශොවි විශ්රහභ ළටුප් පිිබඵ ිරසිදු අවිනිලසචිතතහේ ඇති ය 

න්න අලය ශනොන අතය, න ඳනත ම්භත වීභත් භඟ තියහය 

විශ්රහභ ළටුප් ක්රභඹේ භඟින් විශ්රහභ ඹට ඳත් න ශොවීන්ශේ වහ 

අනිුඩත් සඹ  රැිරඹහරහභීන්ශේ සුයේෂිතබහඹ තවවුරු   ිරරීභට යජඹ 

ටයුතු ය තිශඵනහ " 

ව හශේභ අශප් රු එස එම්  චන්ද්රශේන භළතිතුභහ ශොවි 

විශ්රහභ ළටුඳ ළන ප්රහල යරහ තිශඵන ශේ 2011 ශනොළම්ඵර් 

22ළනි දහ වළන්හඩ් හර්තහශන් උපුටහ දේන්න භභ ළභළතියි   

එිප ශභශේ වන් නහ: 

" ශම් දළළන්තභ ළඩටවනේ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ  ආණ්ඩු 

වළටිඹට අඳ ශම්ශන් භඟ වරින්ශන් නළවළ  ශොවිඹහ අඳවසුතහට ඳත් 

යන්ශනත් නළවළ "  

එශවභ ිරඹරහ එතුභහ ත දුයටත් ශභශේ ිරඹනහ: 

" ශම් ක්රභඹ වදහ ත්තහභ -ළඩිභ වුශණොත් ත ති ශදේ ඹයි-"  

ශම් ිරඹන්ශන් 2011 ශනොළම්ඵර් භහශේදීයි  එිප තදුයටත් 

එතුභහ ශභශේ ිරඹනහ: 

" ශම් සිඹලු ශදනහටභ arrears එේ අඳ විශ්රහභ ළටුප් රඵහ ශදනහඹ 

ිරඹන ප්රහලඹ යිනන් භශේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ  

ශඵොශවොභ සතුතියි "  

ඔඵතුභහ "ශඵොශවොභ සතුතියි" ිරඹනහ; ශොවිඹහට 

ශදවිඹන්ශේභ පිිපටයි  ශම් එස එම්  චන්ද්රශේන භළතිතුභහ යන 

රද ප්රහලඹේ වළන්හඩ් හර්තහශන් භභ උපුටහ දළේවශේ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඊට ඳසු එට මුදල් වහ ක්රභ 

ම්ඳහදන නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ න රු ීනතහ ජන ගුණර්ධන 

භළතිතුභහ ව විහදශේදීභ 2011 ශනොළම්ඵර් 22 ශභශේ ප්රහල ය 

තිශඵනහ: 

" අශප් ඇභතිතුභහ ිරේහ හශේ ඔේශතෝඵර් භහශේ මුදල් ශවීභ 

වහ ව ටයුත්තට අද අඳට අසථහ රළබී තිශඵනහ  තළඳළල් 

ර්ජනඹ අන් වීභත් භඟ ඉතහභ ඉේභනින් ශම් ටයුත්තට 

ඵිපන්නට අසථහ රළබී තිශඵනහ  තළඳළල් හර්ඹහර වයවහයි 

841 842 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශම් මුදල් ශන්ශන්  තළඳළල් හර්ඹහර වයවහයි ශම් මුදර 

ශොවීන් අතට ඳත් න්නට රසන්ශන්  එභ නිහ ව ප්රභහදඹ භඟ 

වයහ අධයේ භණ්ඩරඹ ඉේභනින්භ අලුත් ළඩටවනේ තුිබන් 

එඹ ක්රිඹහත්භ යරහ ශොවීන්ශේ විශ්රහභ ළටුප් මුදර ශඵදහ වළරීභ 

වහ ව ටයුත්තට අද භන් යරහ තිශඵනහඹ ිරඹන ටි අපි 

භතේ යන්නට ඕනෆ " 

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ ශභශවභ ිරේහට වුරුත් 

අභනහඳ න එේ නළවළ  අශප් ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහ න භිපන්ද 

ඹහඳහ අශබ්ර්ධන භළතිතුභහත්, එට ශොවිජන ශේහ වහ නජීවී 

ඇභතිතුභහ න එස එම්  චන්ද්රශේන භළතිතුභහත්, එට රු 

නිශඹෝජය මුදල් ඇභතිතුභහත් යරහ තිශඵන්ශන් ශභොේද  ශම් 

උත්තරීතය බහ ම්පර්ණශඹන්භ ශනොභඟ ඹළවීභේ යරහ 

තිශඵන්ශන්  ශම් වළන්හඩ් හර්තහශේ වන් ශරහ තිශඵන ශේ 

රු භිපන්ද ඹහඳහ අශබ්ර්ධන ඇභතිතුභහට ප්රතිේශේඳ යන්නට 

ඵළවළ  [ඵහධහ ිරරීම්] ශම්හ අතය හයණහ ශනොශයි  ශම්හ 

වළන්හඩ් හර්තහශේ වන් ශරහ තිශඵන රුණුයි  භභ ශම් 

වළන්හඩ් හර්තහර අදහශ ශොටස  සිඹල්රේභ වභළගත* 

යනහ  වළන්හඩ්ත යනහ  

වළන්හඩ් හර්තහ අතයයි ිරඹරහ ිරඹන්න ඵළවළ, රු 

නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි  ශම් වළන්හඩ් හර්තහශේ තිශඵන ශේල් 

භභ ිරේශේ  [ඵහධහ ිරරීම්] අතය ප්රහල යන්න එඳහ  ශම් 

ෘෂිර්භ ඇභතියඹහත්, එට ශොවිජන ශේහ වහ නජීවි 

ඇභතියඹහත්, එට මුදල් නිශඹෝජය ඇභතියඹහත් ශම් යශට් 

ශොවි ජනතහ අමු අමුශේභ ඳහහ දීරහ තිශඵනහ ිරඹන එ භභ 

ශම් අසථහශේ ප්රහල යනහ  භභ වයි වළන්හඩ් 

හර්තහශන්භ ශම් ප්රහල උපුටහ ත්ශත්  තමුන්නහන්ශේරහ භහ 

වඹට ඉසශල්රහ අමු, ඳට්ටඳල් ශඵොරු ශබ්ල් ඇද දළම්භහ  ඳසු 

ගිඹ ඳශහත් බහ භළතියණශේදී ශඵොරුට භවහ උජහරුට ිරේහ, 

ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ ශදනහ ිරඹරහ  එශවනම් ශෝ ශොවි 

විශ්රහභ ළටුඳ  ගිඹ අවුරුේශේ අශප්රේල් භහශේ ඉරහ ශොවි විශ්රහභ 

ළටුඳ රඵහ දීරහ නළවළ  [ඵහධහ ිරරීම්] රු භිපන්ද ඹහඳහ 

අශබ්ර්ධන ඇභතිතුභහට ශඵොශවොභ අභහරුයි, ඇත්ත ථහ යන 

ශොට  තමුන්නහන්ශේට ශරොුඩ රුදහේ ඇති නහ, ඇත්ත ථහ 

යන ශොට  ශම්හට න් ශදන්න  වළන්හඩ් හර්තහශේ වන් 

ව ව සිඹලුභ රුණු හයණහ භභ බහත ශහ; වළන්හඩ්ත 

ශහ  ශම්හ අතය ශේල් ශනොශයි, රු ඇභතිතුභනි  ශම්හ 

ඇත්ත  තමුන්නහන්ශේරහට ශඵොරු ශවිබ න ශොට, 

තමුන්නහන්ශේරහශේ නිරුත ශවිබ න ශොට තමුන්නහන්ශේරහ 

වරිඹට අය ශඳට්රල් දළම ළඩවිල්ශරෝ හශේ තළනින් තළන එ එ 

යඟඳෆම් යනහ  ව නිහ ශම්හට න් ශදන්න  ශඵොරු යන්න 

එඳහ   තමුන්නහන්ශේරහශේ නිරුත හ න්නට නම්, ශම් ශොවි 

විශ්රහභ ළටුඳ අද ඉරහ ශොවි ජනතහට රඵහ ශදන්න ිරඹරහ 

තමුන්නහන්ශේරහ සිඹලු ශදනහශන්භ භභ ශම් අසථහශේදී 

ඉල්ලීභේ යනහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, 1987 අ  12 දයන ශොවි 

විශ්රහභ ළටුප් ව භහජ ආයේණ ප්රතිරහබ ශඹෝජනහ ක්රභ ඳනත 

එේත් ජහති ඳේ ආණ්ඩු ඹටශත් එදහ ශේ ආර්  ජඹර්ධන 

ජනහධිඳතිතුභහශේ හර හනු තුශ හිනණී ජඹසරිඹ 

භළතිතුභහශේ  ල්ඳඹේ භත ක්රිඹහත්භ වුණහ  ඹ අවුරුදු 

18ත්, 54ත් අතය දහඹ මුදල් රඵහ දුන් ශොවිඹහට ඹ අවුරුදු 59 

දී, 60 දී ව ළඩටවන දිඹත් වුණහ  ශම් වළභ ශොවිශඹුඩටභ ජීවිත 

යේණ ක්රභඹුඩත් රඵහ දුන්නහ  රු ඇභතිතුභනි, ශම් ශොවි 

විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ ශදනහ නම්, අභඹ රුපිඹල් 1,000යි   උඳරිභඹ 

රුපිඹල් 4166යි  ඳශමුශන් රුපිඹල් 200න් ඳටන්ත්ශත්  ඉන් 

ඳසු සිඹඹට 95 යහජය වනහධහයඹේ තුිබන් තභයි ශම් 

රුපිඹල් 1,000ේ ව රුපිඹල් 4166ේ  දේහ ර්ධනඹ වුශණ්  

ය 25ේ තිසශේ ශභඹ ක්රිඹහත්භ වුණහ  රේ 10ේ ශොවි 

ජනතහ ශම් ශොවි විශ්රහභ ළටුඳට දහඹශරහ තිශඵනහ  2011 

ශර් විශ්රහභ ළටුප් රහභීන් 86,500ේ සිටිඹහ  2011 ශර් අශප්රේල් 

භහශේ සිට ශදළම්ඵර් භහඹ දේහ ඔවුන්ට ත ඳවේත් 

ශරහ නළවළ  භහඹට රුපිඹල් ිනලිඹන 91යි -රුපිඹල් ශෝටි 

09යි- ළඹ න්ශන්  2011 අශප්රේල් භහශේ සිට ශදළම්ඵර් භහඹ 

දේහ ව භදිඳහඩු  ශන්න රුපිඹල් ිනලිඹන 960ේ -රුපිඹල් 

ශෝටි 96ේ- ළඹ නහ  ශම් ආලසචර්ඹභත් ආණ්ඩු, ශොවිඹහට 

ආදයඹ යන ආණ්ඩු, ශොවිඹහ සුයතල් යන ආණ්ඩු, ශොවිඹහ 

යටන ආණ්ඩු  2011 ශර් ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ ශදන්ශන් 

දහද ිරඹරහ භහ අවන්න ළභළතියි    

එඳභණේ ශනොශයි, රු ඇභතිතුභනි   2012 ශර්ත් ශොවි 

විශ්රහභ ළටුඳ ක්රිඹහත්භ යරහ නළවළ  2012 ශර් ශොවි විශ්රහභ 

ළටුඳ ශනුශන් රුපිඹල් ිනලිඹන 1092ේ -රුපිඹල් ශෝටි 109ේ

- නලන් ලන් ට ඕ ෑ. ඒ 2011 දී කළ නබොරුල නම් 2012 ලසනර් 

දීත්  යනහද ිරඹරහ භහ අවන්න ළභළතියි   න ක්රභඹේ 

ක්රිඹහත්භ යනහඹ ිරඹහ යජඹ ිරඹනහ  ශඵොශවොභ ශවොයි  ව 

න ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ නතුරු තිබුණු ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ යන්ශන් 

නළත්ශත් ඇයි  ව තිබුණු  ප්රතිරහබ රඵහ ශනොශදන්ශන් ඇයි  ශම් 

ල්ලි ටි ශන ගිිපන් තිශඵන්ශන් ශොශවේටද  භහ 

තමුන්නහන්ශේරහශන් එ ඉල්ලීභේ යනහ  රුණහයරහ 

ුඩවභ ඳළත්ත දභරහ, උඩඟුභ ඳළත්ත දභරහ ටයුතු 

යන්න   ඊර්යහ, ෛයඹ, ශක්රෝධඹ, ශඵොරු, ශප්රෝඩහ, මුහ, 

මුශහ ඳළත්ත දභන්න  ඳශහත් බහ භළතියණ ශේදිහේ, 

ශේදිහේ ඳහහ ඔඹ වළභ ඇභතියශඹුඩභ ිරේහ, ශොවි විශ්රහභ 

ළටුඳ රඵහ ශදනහ ිරඹරහ  තමුන්නහන්ශේරහ නිරුතින් 

ළඩවිල්රන් ශේ වළසිශයන්ශන් නළති ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ 

ක්රිඹහත්භ යන්නට ටයුතු යන්න  ඔඵතුභන්රහට ශොන්දේ 

තිශඵනහ නම්, ඔඵතුභන්රහට ආත්භරුත්ඹේ තිශඵනහ නම්, 

අද ඉරහභ ශම් ක්රිඹහත්භ යන්නට ඇඳ ළඳ ශන්නඹ 

ිරඹරහ භහ ඉල්ලීභේ යනහ  

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අශප් ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහ, 

අශප් ශොවිජන ශේහ ඇභතිතුභහ ශනොදන්නහ නම් භභ ශම් 

රුණු හයණහ ශඳොඩ්ඩේ ටවහ ශදන්නට ළභළතියි  2010 

ශර් අශප් යශට් ශ්රභ ඵරහශේ හර්තහරට අනු රැිරඹහ 

නියුේතියින්ශන් 23,67,294ේ සිටිශේ අශප් යශට් ශොවි 

ජනතහයි  එඹ රැිරඹහ නියුේතිඹන්ශන් සිඹඹට 31 2ේ 

ශනහ  ඔවුන් යශට් දශ ශේශීඹ නිසඳහදනඹට රඵහ ශදන 

දහඹත්ඹ සිඹඹට 12යි  2011 ශර්  දී අශප් යශට්  

27,08,020ේ ශොවි ජනතහ - ෘෂිර්භහන්තශේ නිඹළශශන 

ජනතහ-  සිටිනහ  එඹ රැිරඹහ නියුේතියින්ශන් සිඹඹට 33ේ 

නහ  ව අඹ දශ ශේශීඹ නිසඳහදනඹට සිඹඹට 11 2 

දහඹත්ඹේ රඵහ ශදනහ  අඩුභ ණශන් ශම් රුණු හයණහ 

දිවහ ඵරරහ, ව පිිබඵ ඔඵතුභන්රහශේ අධහනඹ ශඹොමු 

යන්න  ශොවිඹහ ළන ළඵෆ ළේුඩභේ, ළඵෆ රුණහේ, 

ආදයඹේ, දඹහේ ඔඵතුභන්රහට තිශඵනහ නම් රුණහයරහ 

තමුන්නහන්ශේරහශේ ආත්භ රුත්ඹ රැශන අන්දභට ශවට 

දශේ ඉරහ ශොවි විශ්රහභ ළටුප් රඵහ ශදන්නට ටයුතු 

යන්නඹ ිරඹරහ භහ ශම් අසථහශේ දී  ඉල්ලීභේ යනහ  රු 

නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ව හශේභ ශම් හයණඹ ළනත් භහ ශම් 

උත්තරීතය බහට ිරඹන්නට ළභළතියි  භවහ ශරොුඩට 

ශශ්රේසසහධියණශේ අග්රවිනිලසචඹහයතුිනඹට -[ඵහධහ ිරරීම්]  විභ 

ඳළළත්භලු, -[ඵහධහ ිරරීම්] 

843 844 

[රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Alhaj A.H.M. Azwer, please sit down.  
 
ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
අඵරතහඹ ලු, දුඵරතහඹ ලු, විභ ඳළළත්භ ලු  එශවභ 

ිරඹරහ  ශදෝහභිශඹෝ ශශනනහ  ශදෝහභිශඹෝ ශශනන්නට 

ඕනෆ, ෘෂිර්භ ඇභතියඹහට  ශදෝහභිශඹෝ ශශනන්නට ඕනෆ, 

ශොවිජන ශේහ ඇභතියඹහට  ශම් යශට් ද රේඹේ ශොවි 

ජනතහ ඳහහ දීරහ, මුශහ යරහ, යටරහ ටයුතු ිරරීභ ළන 

ශදෝහභිශඹෝඹේ ශශනන්නට ඕනෆ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අඵරතහ, දුඵරතහ, විභ 

ඳළළත්භ තිශඵන්ශන් අග්ර විනිලසචඹහයතුිනඹට ශනොශයි, 

ෘෂිර්භ ඇභතියඹහටයි, ශොවිජන ශේහ වහ නජීවී 

ඇභතියඹහටයි ිරඹන එ භහ ශම් අසථහශේ ප්රහල යනහ  

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශම් ආණ්ඩුශේ තත් ශඵොරුේ, 

තත්  චහේ එිබ දේන්නට දළන් භභ ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ  ඳසු ගිඹ හරශේ ඇති ව නිඹ  තත්ත්ඹ නිහ 

ශොවීන්ශේ ණඹ ඳහ වරිනහඹ ිරඹරහ යජඹ ශඳොශයොන්දු වුණහ  

ශොවි ජනතහ ඉල්ලීභේ ශහ, ව ශඳොශයොන්දු හචි ිරේහට 

වරිඹන්ශන් නළවළ ලිඛිත රඵහ ශදන්න  ිරඹරහ  නමුත්, ලිඛිත 

රඵහ ශදන එ ශම් යජඹ,- 

 

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශතළ (නවෞඛය නිනයෝජය 

අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

 Point of Order එේ නළවළ  Point of Order වහ 
ශඵොරුට අසථහ න්න එඳහ  

 

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

What is your point of Order, Hon. Dissanayake? 

 

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

 (The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු භන්ත්රීතුභහ ශම් බහ ශනොභඟ ඹනහ  ණඹ ඳහ 

වරිනහ ිරඹරහ ශඳොශයොන්දු ශරහ නළවළ  
 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
නළවළ, නළවළ  ව point of Order එේ ශනොශයි  [ඵහධහ 

ිරරීම්] 

 
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ ඳශහත් බහ භළතියණ 

හරශේ ිරේහ, ශොවිඹහශේ ණඹ ඳහ වරිනහ ිරඹරහ  භභ ව 

පිිබඵ තමුන්නහන්ශේශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළතියි  

නිඹඟශඹන් පීඩහ විඳි ශොවි ජනතහශේ ණඹ ඳහ වරිනහ ිරේහ  

නමුත් ශොවිඹහ ිරේහ, ඔඵරහ හචි ිරඹන ශේ විලසහ යන්න 

ඵළවළ, ව නිහ ව ශඳොශයොන්දු ලිඛිත රඵහ ශදන්න ිරඹරහ  

නමුත්, ශභොේද ශම් ආණ්ඩු ශශේ  ශම් ආණ්ඩු ශොවිඹහශේ 

ණඹ ඳහ වළරිශේ නළවළ  ඡන්දඹ හරශේ බුරුතු පිටින් ශඵොරු 

ශඳොශයොන්දු දුන්නහ  භහස න්නශේ බිත්තය වී ටි ශනොිනශල් 

ශදන්නම් ිරේහ  යහඹනි ශඳොශවොය ටි ශනොිනශල් ශදන්නම් 

ිරේහ  සී ෆභට මුදල් ශදන්නම් ිරේහ  නමුත් ව එේත් 

ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළරි වුණහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ ශම් ශරහශේ ළදත් 

ලිපිඹේ බහත යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ   ඳසු ගිඹ 

ඳශහත් බහ භළතියණඹ ක්රිඹහත්භ වුශණ් ළප්තළම්ඵර් භහශේ 

08ළනිදහ  භළතියණ හරඹ පුයහටභ ශොවිඹහට ශඳොශයොන්දු 

වුණහ ඔවුන්ශේ ණඹ ඳහ වරිනහ ිරඹරහ  රු නිශඹෝජය 

බහඳතිතුභනි, ඡන්දඹ තිබුශණ් 08ළනි දහ  12ළනි දහ  ප්රහශේශීඹ 

 ර්ධන ඵළ ුඩශන් ශොවිශඹුඩට ආපු ලිපිඹේ භභ වභළගත* 

යනහ  

ශභොේද වශන් ිරඹන්ශන්  "ඔඵශේ ණඹ අඹ ය න්නට 

අපි ටයුතු යනහ"  ිරඹරහ ප්රහශේශීඹ  ර්ධන ඵළ ුඩ ඡන්දඹ 

ඉය ශරහ දින තුනට ඳසශේ, ''ඳත්ිනණි ශට්රර්ස, බුල්නෆ'' 

ලිපිනශේ ඳදි චි ඩබ්ලිේ ජී පී පී  රඳසි ව ශත එපු ලිපිශඹන් 

ිරඹනහ  ඡන්දඹ හරශේ ශඳොශයොන්දු වුණහ ණඹ ටි ඳහ 

වරිනහ ිරඹරහ  ඡන්දඹ අන් ශරහ දින තුනේ ගිශේ නළවළ, 

ලියුම් එේහ  ණඹ අඹ ය ළනීභට    

 

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. 

 

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

What is your point of Order, Hon. Azwer? 

 

ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, the Hon. Member is misleading the House. ඡන්දඹ 
හරශේ ඔඵතුභන්රහ ශම් ශඵොරු ඔේශෝභ ිරේහ  ජනතහ 
නිඹඟශඹන් පීඩහ වින්දත් ඡන්දඹ දුන්ශන් භිපන්ද යහජඳේ 
භළතිතුභහට  

 

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

That is not a point of Order. You carry on with your 

speech, Hon. Sajith Premadasa. 

845 846 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භළතියණඹ ඉය ශරහ දින 

තුනට ඳසශේ ශොවිඹහට එේහ, "ණඹ අඹ ය න්නහ" ිරඹන 

ලිපිඹ  භභ ව වළන්හඩ්ත ශහ  ශම් ලිපිඹ ඳත්ිනණී ශට්රර්ස, 

බුල්නෆ ලිපිනශේ ඳදි චි ඩබ්ලිේ ජී පී පී රඳසි ව ශත එරහ 

තිශඵනහ  භභ ඉතහභ  කීශභන් ිරඹන්ශන්  [ඵහධහ ිරරීභේ] 

ඔච්චය රඵර ශන්න එඳහ, ශඳොඩ්ඩේ න් දීරහ උත්තය 

ශදන්න  රඵර ශන්න එඳහ  

 

ගරු ණර්.එම්. ර ජිත් මේදුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
ශබ්බි ඵරහ ත්ත අසර් භවත්තඹහ ථහ යනහ  

 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, රේජයි ිරඹන්න, නිඹඟශඹන් 

පීඩහ විපු ශොවි ඳවුරට දුන්ශන් රුපිඹල් 5,000ේ ළනි 

ශොච්චභේ  ව රුපිඹල් ඳන්දවශේ ශොච්චභ න්නත් දින 10ේ 

ඵයඳතශ ශර ළඩ යන්නට ඕනෆ  ුඩලිඹට ළඩේ ශහ නම් දිහ 

ආවහයඹත් එේ රුපිඹල් 800ේ, 900ේ රළශඵනහ  රේජයි 

ිරඹන්න  රුපිඹල් ඳන්දවශේ ශොච්චම් නිඹ  වනහධහයඹ 

න්නටත් දින 10ේ ළඩ යන්නට ඕනෆ  ශොවිඹහශේ ය පිටින් 

යහජය ඵරඹ රඵහ ත් ඇභතිරුන් වළටිඹට ඔවුන්ට රුපිඹල් 

5,000 ශොච්චභේ රඵහ ශදන්න තමුන්නහන්ශේරහට රේජහ 

නළේද  භභ ව ළන අවන්න ළභළතියි   

ව ශේභ තත් රුණේ ිරඹන්නට භභ ශම් අසථහ 

උඳශඹෝගි ය න්නහ  විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ හරශේ ශම් 

ආණ්ඩු ඉතහභ ූලස ආහයඹට ජර ඵේදුඩත් ක්රිඹහත්භ 

යන්නට උත්සු වුණහ; සදහනම් වුණහ  නමුත් ව ඳළත්ශත්භ 

ඉන්න ජනතහහදී, ජනිපතහමී ඇභතිරු  ශරොුඩ උේශකෝණඹේ 

යපු නිහත්, ශම් යශට් ප්රතිශීලී විඳේඹ විධිඹට එේත් ජහති 

ඳේඹ ශරොුඩ ඵරඳෆභේ, ඵර ිරරීභේ යපු නිහත් ව ජර ඵේද 

වුඩරහ ත්තහ  භභ ශම් අසථහශේ ිරඹන්න ළභළතියි - භභ 

අතය ප්රහල යන්ශන් නළවළ- 2012 11 22 "දියින" ඳත්රශේ 

තිශඵන රුණේ  

" හරි ඇභතිශේ ිබ  ඵේදට ජර ඇභතිශේ විශයෝධඹ"  

 ශම් ශඵොරුද ිරඹරහ භභ අවන්න ළභළතියි    

ව හශේභ 2012 10 23 "අද"  ඳත්රශේත් ශම් විධිඹට තිශඵනහ: 

 "ිබ රට ඵදු ළනීභට ඇභති දිශන්සශේ විශයෝධඹ"  

ශම්ත් ශඵොරුද ිරඹරහ භභ අවන්න ළභළතියි  ව හශේභ 

"අයිරන්ඩ්" ඳත්රශේ ශභශවභ තිශඵනහ   

"Dinesh opposes govt.'s proposed well water tax" 

වත් ශඵොරුද  ශම් වළභ එභ ශඵොරුද  [ඵහධහ ිරරීම්] ව 

ිරඹන්ශන් ශම් භහධයර ලිඹන්ශන් ශඵොරුද  [ඵහධහ ිරරීම්] අව 

ශන ඉන්න  ශම්හ අවන ශොට ශඵොශවොභ අභහරුයි ිරඹරහ භභ 

දන්නහ  විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශේ  ආණ්ඩු ඳේශේ ප්රධහන 

 විධහඹ රු දි ශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහට භභ භශේ සතුතිඹ 

පුද යනහ  එතුභහශේ ඵයඳතශ ඵරඳෆභ තුශ ශම් ආණ්ඩු ශම් 

යශට් ශොවීන්ශේ යපිට ඳටන්නට ගිඹ ිබ  ඵේද අශවෝසි වුණහඹ 

ිරඹන එ භභ ශම් රු බහශේ ප්රහල යනහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, දළන් භභ ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ නජීවී ේශේත්රඹ ළන  රු ඇභතිතුභහට භශේ අදවස 

ිරිපඳඹේ ඉදිරිඳත් යන්න  අශප් ඵරඳෆභ  තුශ භහ 14ට 

ඳසශේ ඔඵතුභන්රහ නජීවී ේශේත්රඹට අධයේ ජනයහල්යශඹේ 

ඳත් ශහ  ව පිිබඵ භශේ සතුතිඹ ව ප්රණහභඹ අශප්  ශොවිජන 

ශේහ වහ නජීවී ඇභතිතුභහට  ශම් අසථහශේ පුද ය සිටිනහ  

රු ශොවිජන ශේහ වහ නජීවී නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, 

ඔඵතුභන්රහ යජඹේ වළටිඹට තීන්දුේ අය ශන උඩර 

තිශඵන වුය  වහ භහන අලි වුයේ,  ව ිරඹන්ශන් විඳතට 

ඳත් න න අලි පුනර්තථහඳනඹ ිරරීශම් වුයේ  රිටිර 

ප්රශේලශේ සථහඳනඹ යරහ තිශඵනහ  එශවභ ශන්ද  [ඵහධහ 

ිරරීභේ] රිටිර  රිටිර  

එශවභ ශන්ද  වළඵළයි, රු ඵළසිල් යහජඳේ ඇභතිතුභනි, ශම් 

අලි වුය, එශවභත් නළත්නම් ශම් ඇත් අතුරු ශන රිටිර 

ප්රශේලශේ සථහඳනඹ ය තිශඵන්ශන් ිරසිභ ජර ඳවසුභේ 

නළතියි  ිරසිභ ජර ඳවසුභේ නළවළ  රුපිඹල් ශෝටි ණන්, 

ප්රශෝටි ණන් - ිනලිඹන ණන්, බිලිඹන ණන්- ශම් යශට් 

ජහති ම්ඳත ළඹ යරහ ඇත් අතුරු ශනේ සථහඳනඹ යන 

ශොට ජර මරහශ්රඹේ, ළේ ආශ්රිත ඉදි ශශේ නළත්ශත් ඇයි 

රු ඇභතිතුභනි  අඩුභ ණශන් තමුන්නහන්ශේරහට ිනන්ශන්රිඹ 

ජරහලඹ ආශ්රිත ව වදන්න තිබුණහ  උඩරශේ වදරහ 

තිශඵන්ශන් ජරහලඹේ ආශ්රිතයි    

 

ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
භහදුරුඔඹ ජරහලඹ තිශඵනහ  

 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
භහදුරු ඔඹ ළන ශනොශයි භහ ථහ යන්ශන්  භහ ථහ 

යන්ශන් රිටිර ළන  ශවොයි භභ  ිරඹන ශේ ශඵොරුද   භභ 

ිරඹන්න් ශඵොරුද  රු ඇභතිතුභනි, රිටිර ඇත් අතුරු ශනට 

තුය ශන ඹන්ශන් ජර ඵවුර්ලින්  ශම්යි ඇත්ත ථහ  

තමුන්නහන්ශේරහ ළශඩ් යරහ, යේදහ ත්තහට ඳසශේ නිම් 

ශඵොරුට ශභතළන බුයන්න එන්න එඳහ  තමුන්නහශන් ේරහ ශම්හ 

අව ශන ඉශන න්න    

භභ ශම් රු බහශේ දී රු ජනහධිඳතිතුභහට සතුතින්ත විඹ 

යුතු හයණඹේ තිශඵනහ   ෘේරතහ ආඥයෝහඳනත උල්ර කනඹ 

යරහ එේ එේශනහශේ ඕනෆ එඳහම් භත ඹහර ජහති 

ශනෝදයහනශේ විවිධ  චහය ුඩටි ක්රිඹහත්භ වුණහ  

ජනහධිඳතිතුභහ ළන ිරඹන ශොට ශඳොඩ්ඩේ නිලසලබ්දයි ශන්ද  

ශවොයි, අවශන ඉන්න  ශඵොශවොභ සතුතියි  [ඵහධහ ිරරීම්] 

ශඵොශවොභ ශවොයි  අවශන ඉන්න   එ එේශනහශේ ඕනෆ 

එඳහම් භත නජීවී ඵරධයඹන්ශේ, නජීවී නිරධයඹන්ශේ 

අත්තශනෝභති ක්රිඹහදහභ තුශ ක්රිඹහත්භ වුණු ව ශඳෞේලි 

 චහය යහඳෘති ජනහධිඳතිතුභහට පින් සිේධ ශන්න නතය 

වුණහ   

රු ඇභතිතුභනි, තත් හයණඹට භභ ඔඵතුභහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු යනහ  ශඳොඩ්ඩේ ශවොඹරහ ඵරන්න ව ළන  

උඩරශේ ජහති ශනෝදයහනශේ ව විල්ඳත්තු ජහති 

ශනෝදයහනශේ ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩුම්, අක්රිනතහ ක්රිඹහත්භ 

ශනහ ිරඹරහ භට දළන න්නට රළබිරහ තිශඵනහ  ව නිහ 

ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ව ළන ශඹොමු යනහ  ඹහර ජහති 

ශනෝදයහනශේ ඳභණේ ශම් තවනම් ශහට භදි  අශනුඩත් 

ජහති ශනෝදයහනර නජීවී වහ ෘේරතහ ආඥයෝහ ඳනත 
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උල්ර කනඹ ිරරීශභන් ශම් යන ළයදි ක්රිඹහ නතය යන්න 

ිරඹරහ භභ ඉල්ලීභේ යනහ  [ඵහධහ ිරරීභේ] භට සීභහ ිපත 

හරඹයි තිශඵන්ශන්  ශඳොඩ්ඩේ අව න්න  ශඳොඩ්ඩේ අව ශන 

භශන් ඉශන න්න   රු ඇභතිතුභනි, ඇයි න අලි  ණන 

හර්තහ තභත් එිබ දේරහ නළත්ශත්  ඇයි ව එිබ දේරහ 

නළත්ශත්  ශභොේද යව  [ඵහධහ ිරරීභේ] ඇයි ව හ ශන 

ඉන්ශන්  
 

ගරු මන්ත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
අලි ළභළති නළවළ  

 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
වශේ ර්තෘරුන් වළටිඹට ිරිපඳ ශදශනුඩශේ නම් දහ න්න 

තිශඵනහ නම්, ව අඹශේ ව ආලහ ක්රිඹහත්භ යරහ ඉේභනින්භ 
ශම් හර්තහ එිබ දේන්න  ව ව හ ශන ඉන්න එඳහ  

ශභොේද ප්රලසනඹ  යශට් ජනතහ දළන න්න ඕනෆ ශම් න අලි 
 ණනඹ තුිබන් ක්රිඹහත්භ වුණ ළඩ ටවන් ශභොනහද, 

ක්රිඹහහයම් ශභොනහද ිරඹරහ  ව නිහ භභ ඔඵතුභහට අහන 

ලශඹන් ශඹෝජනහේ යන්නට ළභළතියි  අශප් යශට් න අලි 
ම්ඳත උඳශඹෝීන ය  ශන අශප් යටට විලහර විශේල විනිභඹ 

ප්රභහණඹේ රඵහ න්නට පුළුන්  භභ ඔඵතුභහශන් ඉල්ලීභේ 
යනහ  ශම් ළදත් point එේ  රුණහයරහ අප්රිහට 

ගිිපන් ඵරන්න, ඉන්දිඹහට ගිිපන් ඵරන්න  න ම්ඳත උඳශඹෝීන 
ය ශන ශෝටි ප්රශෝටි ණනින් ශම් යටට ශඩොරර් ආදහඹභ 

රඵහ න්න පුළුන්භ තිබිඹදී, අපි ශම් න ම්ඳත උඳශඹෝීන 

ය ශන න ම්ඳත ශේන්ද්ර ය ත්  චහය ප්රතිඳත්තිඹේ 
ක්රිඹහත්භ යන්ශන් නළවළ  භභ අඩුභ තයිනන් ඵළසිල් යහජඳේ 

භළතිතුභහශේ අධහනඹ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශඹොමු යනහ  [ඵහධහ 
ිරරීම්] 

 

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

(Ven.) Athuraliye Rathana Thero. - [ඵහධහ ිරරීම්]  එවහ 

ඳළත්ශත් time  එ තභයි දුන්ශන්  ඔඵතුභන්රහශේ time  
ශනොශයි  [ඵහධහ ිරරීම්] Do not worry. -  [ඵහධහ ිරරීම්] ව භභ 

දන්නහ  Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, you can 

start your speech now.  
 

[අ  බහ  12 12] 
 

ගරු (පජය  අුරරලිනේ රතන හිමි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிக ண கர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද දිනශේ ෘෂිර්භ 

අභහතයහ ලශේ ළඹ ශීර්ඹ පිිබඵ අදවස ිරිපඳඹේ ඉදිරිඳත් 

යන්නට භභ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  ශභිපදී භශේ අධහනඹ 

භභ ඳශමුශන්භ ශඹොමු යන්නට ළභළතියි අද ර හශේ උේත 

ශරහ තිශඵන ර්තභහන තත්ත්ඹ පිිබඵ  හභහනයශඹන් 

ර හශේ ශම් න විට සිටින දිඹළඩිඹහ ශයෝීනන්ශේ ප්රභහණඹ 

සිඹඹට 25ේ ිරඹරහ ශෞය අභහතයහ ලඹ ව ශරෝ ශෞය 

 විධහනඹ පිිබශන තිශඵනහ  ව ප්රභහණඹ විධිඹට ත්ශතොත් 

රේ 50ේ ඳභණ ශනහ  ව හශේභ අද ශයෝවල්ර ලිඹහ ඳදි චි 

ව ුඩඩු ශයෝීනන්ශේ ප්රභහණඹ ඳභණේ 35,000ේ ඵ හර්තහ 

ශරහ තිශඵනහ  ව හශේභ 2011 ය තුශ ඳභණේ පිිබහ 

ශයෝීනන් 189,700ේ භවයභ පිිබහ ශයෝවශරන් ඳභණේ 

ප්රතිහය රඵහ ශන තිශඵනහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශම් හ විලහර ප්රභහණඹට, ශම් 

හ දරුණු තත්ත්ඹට, ශයෝීන තත්ත්ඹට ශම් යට ඳත් වුශණ් 

ශොශවොභද ිරඹරහ අද ෘෂිර්භ අභහතයහ ලශේ ළඹ ශීර් 

පිිබඵ විහද යන ශම් අසථහශේදී භශේ අධහනඹ ශඹොමු 

යන්නට ළභළතියි  අපි විලසහ යනහ විතයේ ශනොශයි අද 

විදයහත්භ තවවුරු යරහත් තිශඵනහ, විශලේශඹන්භ ශරෝ 

ශෞය  විධහනශේ වහ ශෞය අභහතයහ ලශේ භළදිවත් වීශභන් 

අපි අතුරු හර්තහ තුනේ රඵහ ශන තිශඵනහ  දළනට භහ 

ිරිපඳඹට ලින් තුන්න හර්තහ රළබුණහ  තත් හර්තහේ 

ඉදිරිශේදී රළශඵන්නට නිඹිනත තිශඵනහ  ශභිපදී ඉතහභ 

ඳළවළදිලි ිරඹන්නට ළභළතියි, ර හශේ, විශලේශඹන්භ යජ යට 

ප්රශේලශේ ශයෝීනන්ශේ ශස ව ිනඹ ගිඹ ශයෝීනන්ශේ ුඩඩු 

ඳරීේහ යරහ තිශඵන ඵ  ව ඳරීේහ ිරරීශම්දී අධි ප්රභහණඹේ 

ආනිේ තිශඵන ඵ ශරෝ ශෞය  විධහනඹ භඟින් නිලසචිත 

තවවුරු යරහ තිශඵනහ  නමුත් ශම් තත්ත්ඹ ශභශේ තිබිඹදීත් 

තදුයටත් ශම් න් ිරරීශම් යහඹහභඹේ භහම්ර තිශඵන 

ඵ අපි ශම් බහට ිරඹන්නට ඕනෆ  ශම් ඉතහභ ඵයඳතශ 

තත්ඹේ  ව හශේභ ඕනෆභ ශශනුඩට අන්තර්ජහරඹ ඳහවිච්චි 

යරහ ශරෝ ශෞය  විධහනශේ ශතොයතුරුලින් ඵරන්නට 

පුළුන් ආනිේ, ළඩ්ිනඹම් ව යදිඹ තුනභ ඳහවිච්චි වුණහට 

ඳසු ඇති න ශයෝ පිිබඵ තත්ත්ඹ  එිපදී ඉතහභ ඵයඳතශ 

පිිබහ හයඹේ වළටිඹට ආනිේ ව ළඩ්ිනඹම් ිරඹන ශදභ 

පිිබඅයශන තිශඵනහ  අද පිිබහ ශයෝීනන්ශත්  යහ 

189,700ේ ිරඹන්ශන් ඳසු ගිඹ අවුරුදු 10ට හශප්ේ පිිබහ 

ශයෝීනන්ශේ ප්රභහණශේ අතිවිලහර ර්ධනඹේ ශරහ තිශඵනහ  

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශභිපදී නිලසචිතභ යජ යට 

ප්රශේලශේ ලිඹහ ඳදි චි ව ුඩඩු ශයෝීනන්ශේ ප්රභහණඹ 30,000 

ඉේභරහ තිශඵනහ නම්, ඳසු ගිඹ අවුරුදු 20 තුශ ිනඹ ගිඹ 

ප්රභහණඹ 20,000 ට ළඩි නම් තත්, වඳුනහ ශනොත් ශයෝීනන් 

විලහර ප්රභහණඹේ ඉන්නහ නම්, අද යජ යට ප්රශේලශේ පිරිින නළති 

ශන තයභටභ ශම් ුඩඩු ශයෝඹ ඵරත් තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ  

ශම් පිිබඵ ශභභ රු බහශේදී අනුය ුඩභහය දිහනහඹ 

භන්ත්රීතුභහ ථහ ශහ  එතුභහ ිරේහ, හඵනි ශඳොශවොයලින් 

විතයේ ශොවිතළන් ිරරීභ ල් යුශේ අදවේඹ ිරඹහ  භභ 

ිපතන්ශන් එඹ  ශම් ර හ තුශ විේතුන් අතය  හදඹට 

බහජනඹ ශ යුතු භහතෘහේ  අද ශම් ආණ්ඩුශේ ශනොශයි ශම් 

ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්  විශලේශඹන්භ ෘෂිර්භ ේශේත්රශේ පුුවණු 

ශ සිඹලු නිරධහරින්ශේ ප්රධහන භතහදඹ ශභඹයි  ශම් භතඹ 

තභයි ආණ්ඩු ශේ භළතිඇභතිරුන්ටත් යටටත් ම්ශප්රේණඹ 

න්ශන්  ශම් වහ තභ ම්මුතිඹේ නළවළ   

ශොටින්භ ිරේශොත් ජනතහ විමුේති ශඳයමුණ ඳහ 

පිිබන්නහ, විලහර ලශඹන් ශඳොශවොය බහවිතහ යන්ශන් නළතු 

ශොවිතළන් යන්න ඵළවළයි ිරඹහ   අශප් සථහයඹ ශභඹයි    අද 

 ශරෝශේ ශඳොශවොය රඵහ ශදන්ශන් ප්රධහන ලශඹන්භ ශතල්ර 

අතුරු නිසඳහදනඹේ වළටිඹට  විශලේශඹන්භ යරිඹහ  ව  ශතල් ත 

අවුරුදු 20ිරන් 30ිරන් ඉය ශනහ  උදහවයණඹේ වළටිඹට 

සවිට්ර්රන්තඹ ත්  ශතොත්, අද ශරෝ ශේ ප්රණතහේ ශර 

හණිජ ෘෂි ර්භහන්තඹේ වළටිඹට ශොවිතළන යහප්ත ය 

තිශඵනහ  ව හශේභ ිරයුඵහ, විශලේශඹන්භ භහජහදීන්ට ඉතහ 

ළදත් යටේ වළටිඹට ශරෝශේ පිිබන්න තිශඵන එභ යට  අද 

ිරයුඵහ තභයි ශරෝශේ හඵනි ශොවිතළනට ඉතහභ ඉවශ 

ආදර්ලඹේ තිශඵන ශරෝශේභ අ  එශේ යට ඵට ඳත් වී 

තිශඵන්ශන්  ශභිපදී  අද ර හශේ ඇති ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ 

පිිබඵ ඳශමුශන්භ අපි ම්මුතිඹට එශශමන්න ඕනෆ  ශභඹ  

අවුරුදු වතයේ ඳව සිට ඇති වුණු තත්ත්ඹේ ශනොශයි  ඳසු 

ගිඹ අවුරුදු 20, 30 ඇතුශත තභයි ශම් තත්ත්ඹ ප්රධහන ලශඹන් 

849 850 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ර්ධනඹ වුශණ්  අශප් බීජ ශොවිශඳොශල් අපි  ම්පර්ණශඹන්භ 

ඵුවජහති භහම්රට විිරණුහ  ප්රතිඳත්තිඹේ විධිඹට එඹ 

ම්පර්ණශඹන්භ ළරැදියි  ව හශේභ අද ර හශේ ඳලිශඵෝධ 

නහල පිිබඵ අනතුය ශවිබදයවු ිරරීශම්දිත් බීජ පිිබඵ ප්රලසනඹ 

අශප් අධහනඹට ත්ශතොත් ඉතහභ ළදත් ශනහ   අද අපි 

ආනඹනඹ යන බීජර ප්රභහණඹ ඳභණේ ත්ශතොත් බීජ ර් 

35ේ ඳභණ ආනඹනඹ යනහ  ලනු, අර්තහඳල්, ළයට්, ශෝහ, 

ට්ටේහ, ිනරිස ඇට ආදී ශම් සිඹලුභ ර්ශේ බීජ අපි පිටයටින් 

ආනඹනඹ යනහ     

 
ගරු මන්ත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
සිඹඹට 100ේ  

 
ගරු (පජය  අුරරලිනේ රතන හිමි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிக ண கர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
සිඹඹට 100ේ ිරඹන්න ඵළවළ  ර හශේත් අභිජනනඹ 

යනහ  සිඹඹට සිඹඹේ ිරඹන එ ළරැදියි  ඔඵතුභහශේ  යහ 

ශල්නඹ  ළරැදියි   අද එේත් ජහති ඳේශේ ප්රතිඳත්තිඹයි; 

රුණුයි  ථහ යන්ශන්  එේත් ජහති ඳේශේ "Regaining 

Sri Lanka" ප්රතිඳත්තිඹ ශභොේද  ර හශේ ශොවිතළන 

අහර්ථඹ, හණිජ ෘෂි ර්භහන්තඹට ඹන්න ඕනෆඹ, හණිජ 

ෘෂි ර්භහන්තඹට ශනොගිිපන් ර හ දියුණු යන්න ඵළරිඹ, ව 

නිහ ළඩි ළ ඩිශඹන් ෘෂි ශඹදවුම් ශඹොදන ශොවිතළනේ තභයි 

එදහ "Regaining Sri Lanka"  ශඹෝජනහ ය තිබුශණ්    

 අද ශම් ජහති තිහශත්දී එේත් ජහති ඳේශේ 

ප්රතිඳත්තිඹ අනහතශේ ශනස ශයි ිරඹහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ  ආණ්ඩු ඳළත්ශතන් අයශන ඵළලුශොත්, යට ඳළත්ශතන් 

අයශන ඵළලුශොත් අද වහත්ින භතහදඹේ, ජහති 

භතහදඹේ යශට් ස ශරහ නළවළ   අද අපි ඉන්ශන් ඉතහභ 

දුසය අධිඹ  යශට් විේතුන් ඹළයි ිරඹහ න්නහ සථහනත ව 

සල්ඳ ශදශනුඩත් ව හශේභ ඵුවජහති භහම්ර ඵරඳෆභත් 

ෆභ ඳළත්තටභ තිශඵන ඵ අඳ විලසහ යනහ   

විශලේශඹන්භ ශභය අඹ ළඹ ථහශේදී අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ඳළවළදිලි ශහ,  -භභ ව ළන ඉතහභ තුටු ශනහ - ශම් ෘින 

නහල බහවිතහ ර හශේ ුඩඩු  ශයෝඹ ඇතුළු ශයෝරට 

ශවේතු හයඹේ ඵ  එතුභහ එඹ පිිබළනීභභ ආයම්බඹේ වළටිඹට 

ඉතහභ ළදත් ිරඹහ භහ ල්ඳනහ යනහ  එතුභහ අඹ ළඹ 

ථහශේ ශම් ළන අධහනඹ ශඹොමු ය තිශඵනහ   

වී ිරශරෝේ රුපිඹල් 40ට න්නහ ිරඹහ තිශඵනහ  නමුත් 

අශප් ඉරේඹේ තිශඵන්න ඕනෆ  ඳශමුශන්භ අශප් දළේභ 

පිිබඵ ඔළු ශුේධ යන්ශන් නළතු ශම් ඇති ශරහ තිශඵන 

දළළන්ත අනතුරින් අඳට ළරශන්න ඵළවළ  අද අපි පිට යටලින් 

බිලිඹනඹට අධි බීජ ප්රභහණඹේ ශන්න්න ඳටන් අයශන 

තිශඵනහ  ශභඹ ඉතහභ අනතුරුදහඹ තත්ත්ඹේ  ශම් බීජ වදරහ 

තිශඵන්ශන් අධි ෘෂි ශඹදවුම් එේ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ිරඹන්න ළභළතියි, ම්ඳව 

දිසත්රිේශේත් ව හශේභ අශනේ දිසත්රිේරත් අේය 100ට 

ළඩිඹ භහශේ පුේලි භළදිවත් වීශභන් හ ශ ඵ  ිරසිභ ෘෂි 

යහඹනඹේ ශඹොදන්ශන් නළතු; ිරසිභ  විේ ශඹොදන්ශන් 

නළතු; ිරසිභ ශඳො ශවොයේ ශඹොදන්ශන් නළතු විශලේශඹන්භ 

ඳශිප ඵළේටීරිඹහ තත්ත්ඹ ර්ධනඹ යන ක්රභශේදඹ ඳහවිච්චි 

ය ඉතහභ හර්ථ අසළන්නේ රඵහ ත්තහ  අපි ිරඹන්න 

ළභළතියි, ම්ඳව දිසත්රිේශේ එ තළන අේයඹට බුල් 

152ේ ළනි ඉවශ අසනු ප්රභහණඹේ රඵහ න්න පුළුන් වුණ 

ඵ  භසතඹේ විධිඹට බුල් 80 ප්රභහණඹට ඹන්න 

පුළුන්භ රළබුණහ  ව හශේභ අනුයහධපුයඹ, ශඳොශශොන්නරු 

ළනි දිසත්රිේරත් සල්ඳ ලශඹන් හ ශහ  ඉතහභ හර්ථ 

ප්රතිපර රඵහ ත්තහ  ශභය න්නශේදී අශප් භළදිවත් වීශභන් 

ඳභණේ අේය 500ට ඩහ හ ය තිශඵනහ  ිරසිභ ෘින 

නහලඹේ ශඹොදන්ශන් නළතු ව ඳටන් අයශන තිශඵනහ  ව 

නිහ ශම් අත්වදහ ඵළලීභ අඳට විලහර අනතුයේ   

අඳ බීජ නිසඳහදනඹ ශහභ, අශප් ශොවීන්ශේ ව නිසඳහදන අද 

ඇතළම් භහම් ඇවිල්රහ ිනරදී න්නහ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ  එත ශොට අඳට බීජ යහප්ත යන්න ඵළවළ  ර හශේ 

භහම්ර එශවභ ඵරඳෆභේ තිශඵනහ  ශම් භහම් විසින් ිනනී 

භයරහ තිශඵනහ  ශේලඳහරනඥයෝඹන් භයරහ තිශඵනහ  විේතුන් 

භයරහ තිශඵනහ   

 
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
ඔඵවන්ශේට ත විනහඩිඹේ තිශඵනහ   

 
ගරු (පජය  අුරරලිනේ රතන හිමි 
(ரண்தைறகு (.) அத்துலிக ண கர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ශභඹ අතිදළළන්ත ජහහයභේ  ව නිහ ශම් අනතුරින්  ළරවීභ 

වහ දළළන්ත උත්හවඹේ යටට අලය ශරහ තිශඵනහ  ව 

නිහ අශප් ශේශීඹ බීජ අභිජනනඹ යන ළරළසභේ අඳට 

අලයයි  ව හශේභ අශප් ඳහයම්ඳරි බීජ ර්  යේණඹ 

යරහ, වහශේ උචිත අනුචිතබහඹ ඵරරහ වහ තවවුරු ිරරීශම් 

ළරළසභේ අලයයි  භභ උදහවයණඹේ ිරඹන්නම්  අශප් 

ප්රශේණිත බීජ ර් 300ට ළඩිඹ අද  යේණඹ ශරහ 

තිශඵනහ  නමුත් ශොවීන් අතයට වහ ශදන්න අශප් බීජ ශොවි 

ශඳොශල් අද ඉතහභ සීිනත ප්රභහණඹේ තිශඵන්ශන්  ඵුවජහති 

භහම් එේත් වහ ප්රර්ධනඹ යන්ශන් නළවළ  ඔවුන් ඊට 

විරුේධයි  ඉන්ශන්  ව නිහ ශම් බීජ ප්රර්ධනඹ ිරරීශම් ළඩ 

පිිබශශේ අද අඳට අලය ශරහ තිශඵනහ   

විශලේශඹන්භ අඳ  ශම් අසථහශේදී සතුතින්ත ශනහ 

ෘෂිර්භ ඇභතියඹහට  එතුභහ විවිධ ණ්ඩහඹම්රට ඇුවම්න් 

ශදනහ  එතුභහ උඳශේල හය බහේ ළ ශේහ  භභ ව 

ළන එතුභහට ඉතහභ සතුතින්ත ශනහ  වශදි වළභ 

ඳහර්ලසඹේභ අදවස දළේවහ  එිපදී අඳට ඳළවළදිලි වුණු හයණඹ 

තභයි, ශම් ශොම්ශඳෝසට් ශඳොශවොය බහවිතඹ පිිබඵ 

අභහතයහ ලශේ ශඵොශවෝ නිරධහරින්ට, යශට් ශඵොශවෝ අඹට, ඉවශ 

පුටුර ඉන්න අඹට තිශඵන්ශන් ඉතහ සීිනත දළනුභේ ඵ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ ත තත්ඳය කීඳඹේ න්න 

ළභළතියි  ව නිහ අඳ ශම් පිිබඵ ජහති තිහතේ වයවහ 

ඵරඳෆභේ ශ යුතුයි  එේත් ජහති ඳේඹත්, ජනතහ විමුේති 

ශඳයමුණ වහ අනිේ සිඹලු ඳේර එමුතුශන් ශම් ශදඹ 

යන්න ඕනෆ  ශම් භතහදඹ පිිබඵ ප්රලසනඹේ තිශඵන්ශන්  අද 

සිඹලු ශදනහභ ථහ යන්ශන් රුණු  ව නිහ  විශන්  ශතොය 

ශොවිතළනේ වහ යශට් ජහති ප්රතිඳත්තිඹ වළශදනම් අශප් 

යශට් ජනතහට නිදවේ නළවළ, සෛරීත්ඹේ නළවළ, යශට් 

ආයේහේ නළවළඹ ිරඹන හයණඹ ප්රහල යිනන් භහ නිවඬ 

ශනහ  ශඵොශවොභ සතුතියි  
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[අ  බහ  12 22] 
 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද ඉතහභ ළදත් අභහතයහ ල 

කීඳඹ ළඹ ශීර් පිිබඵ හච්ඡහ යනහ   අද හච්ඡහට 
ඵඳුන් න ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්  ර්ධන අභහතයහ ලඹ ළන 
නම් භභ ථහ යන්ශන් නළවළ  ව අභහතයහ ලඹ ධීයඹන්ටභ 
තිඹනහ  භභ ව ඳහඳ ර්භඹට ෆශන්න ළභළති නළවළ  
විශලේශඹන්භ අශප් ිනත්රඹහ, භහත් එේ නහරන්ශේ එට ිපටිශේ, 
අශප් රු ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහ  රු ඇභතිතුභනි, ඳශමුශන්භ 
භභ ශභන්න ශම් හයණඹ ඔඵතුභහශන් අවන්න ළභළතියි  අනුය 
දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහශන් ප්රලසනඹේ ඇුවහ  ව තභයි, 
දුඩණු  ශොරිඹහත් එේ ගිවිසුභේ වරහ  අශප් ජහන ටි එශවේ 
තළන්ඳත් යන්න ඹනහද ිරඹරහ  වට ඔඵතුභහශේ ථහශේදී 
ඳළවළදිලි උත්තයඹේ ශදන්න  ශභොද ෘෂිර්භශේදී ර හට 
තිශඵන ඉතිවහඹ ශරෝශේ ිරසි යටට නළවළ  ඕනෆ නම් 
ඉන්දිඹහට ඇති  ඊටත් ඩහ අශප් ඉතිවහඹ ඳළරැණියි  අඳට 
තිශඵන්ශන් න්ශනොරු ශොවිශඳොශ විතයේ ශනොශයි  ඔඵතුභහ 
දන්නහ ටුනහඹ තිශඵන The Institute of Post Harvest 
Technology එ ළන  එතළන තිශඵන National Plant 
Quarantine Centre එ එේත් ජහති ඳේඹ හරශේ භභ 
ිරඹරහ තභයි එතළන වළදුශේ  ව නිහ අය ළනි ශදඹේ යන්න 
වදනහ නම් ශඳොඩ්ඩේ ිපතන්න ශයි  එ එේශනහ අශප් ජහන 
ටි, අශප් නිසඳහදන ඔේශොභ පිට යටරට විුඩණරහ ඉයයි    
අඳට ශභොනහද තිශඵන්ශන්  අඳට තිශඵන්ශන් වඳඹ විතයයිද  
ශම් ළන ඔඵතුභහශේ ථහශේදී ඳළවළදිලි ප්රහලඹේ  යන්න   

ශදළනි හයණඹ ශම්යි  අද ශම් තිශඵන තත්ත්ඹ ඵරන්න  
අශප් රු පජය යතන වහමුදුරුශන්, භභ ඔඵවන්ශේට එ 
ශදඹේ ිරඹන්න ඕනෆ   අශප් “Regaining Sri Lanka” ිරඹන ළඩ 
පිිබශශශේ තිබුශණ් අශප් නිසඳහදඹහ ව ළනුම්රු අතය භවහ 
ඳරිභහණශේ ම්ඵන්ධඹේ ඇති ිරරීභ  භභ ඔඵවන්ශේට වත් 
ිරඹන්නම්  [ඵහධහ ිරරීභේ] භභ ශම් ළඩ යපු ිනනිශවේ  ථහ 
යරහ ශනොශයි, ධර්භ ශේලනහශන් ශනොශයි, භභ ිපටපු දිහ 
ඇභති විධිඹට ශම් ිරඹන්ශන්   [ඵහධහ ිරරීභේ] භභ ඕනෆභ තළන 
හද විහදරට එන්නම්  භශේ ශම් හරඹ න්න එඳහ  භභ ිරඹන 
එ අවශන ඉන්න  ඔඵවන්ශේ භට ශඳොඩ්ඩේ න් ශදන්න  
භභ ඔඵවන්ශේට ඵහධහ ශශේ නළවළ  න් දීභයි බුදු යජහණන් 
වන්ශේශේ ශේලනහශන් ඉළන්නුශේ  රු සහමීන් වන්, 
අඳ ශ ශවොභ ශදඹට නිදසුනේ තභයි ශම්  ශභතුභන්රහ 
ශඵොශවොභ ශරොුඩට දළන් ථහ යනහ ඵඩ ඉරිඟු පිට යට 
ඳටනහ ිරඹරහ  වුද ඳටන්ශන්  ල්මුශේ යහජහ ිරඹන  
යහඳහරිඹහ  භභ හරිභහර්  ඇභති විධිඹට ටයුතු යපු හරශේ  
-ඇනමරිකානේ  ම් කුඩා ඉඩම්ල න ොනලයි අක්කර දහස ්
ණන්ර ශම්හ හ යන්ශන්- වහ හ ය තිශඵන සථහනඹට 
භහ එේශන ගිඹහ  හන්තහේ එඹ ශභශවඹ න්ශන්  
අනුයහධපුයශේ, ශවොශයොේඳතහශන් තිබුණු ව ම්භහනශේ නභ භට 
දළන් අභතයි  ව ට්ටිඹ රෆසති ය තිබුණහ භළෂින් එිරන් 
උඩට නඟින්න  නළේහභ ුඩඩහ ුඩඩහ ඉඩම්ර බිභ ශප්න්ශන්  
නළවළ, වළතළප්භේ විතය එවහට  ඵඩ ඉරිඟු ඹහඹ තභයි ශප්න්ශන්  
ව  “One area, one product” තිශඵන concept එේ  අය 
ශත්,ශඳොල්, යඵර් හශේ එතළන ක්රිඹහත්භ ශන එේ  
තමුන්නහන්ශේරහ දළන් ිරේහ ඵඩ ඉරිඟුලින් සඹ ශඳෝෂිතයි 
ිරඹරහ  අශන්, අශප් වහමුදුරුශෝ බහ ළශඵන් පිටතට ළඩිඹහ 
ශන්, දහශනටද දන්ශන් නළවළ   

අශප් තිබුශණ් ශඳොඩි ිනනිවහ ව ශරොුඩ ිනනිවහ ම්ඵන්ධ ය 
නිසඳහදනඹ යන contracts. භභ දිහ ඇභතියඹහ ලශඹන් ිපටපු 
ශරහශේ යහජහ නශේ  ශොවි ශඳොශල් ඇති යරහ, ිනරිස ළනි 
ශේල් නිසඳහදනඹ යරහ භළද ශඳයදිට ඹන්න ගිවිසුම් ඇති 
යරහ ටයුතු ශහ   අද ව අඹ ශරොුඩ යහඳහරිශඹෝ ශරහ  ශම් 
යශට් අඳනඹන ේශේත්රශේ ඉන්නහ ිරඹන එ  ිරඹන්න ඕනෆ   

අද විශලේශඹන් අපි නහටු ශනහ, බීජ ර් 

ම්ඵන්ධශඹන් තිශඵන තත්ත්ඹ ළන  දළන් තමුන්නහන්ශේරහ 

අවුරුදු 17ේ ඵරශේ ිපටිඹහ  ශම් 17 ළනි අවුරුේද  අපිත් ව 

හරශේ ඵරශේ ිපටිඹහ, අවුරුදු 17ේ  තමුන්නහන්ශේරහශේ යජඹ 

ඹටශත් භෘේධිශඹනුත් ශම් බීජ ර් දුන්නහ  දළන් අලුත් නභේ 

දහශන තිශඵනහ   තමුන්නහන්ශේරහ  බීජ  ඳළට් ශදනහ තභයි  

වළඵළයි මීේණඹුඩත් යරහ ඵරන්න ඔඹ ශදන වහ ළන  

ශඳොල් ඳළශ රේ 10ේ දුන්නහ ිරඹරහ ිරඹනහ  ගිිපල්රහ ශවොට 

ශවොඹරහ ඵරන්න, භේ බීජ ශඳොල් සලින් අයශන ද ශඳොල් 

ඳළශ ටි තහන් යරහ ශදන්ශන් ිරඹරහ  ශම් භභ ඳළවළදිලි 

දන්නහ ශදඹේ  තමුන්නහන්ශේරහශේ ඉරේඹ හර්ථ යන්න 

නම්, නිරධහරින් භහර්ශඹන් ශවොඹරහ ඵරන්න ශොඩල්ර 

තිශඵන ශඳොල්ලින් අයශන ඳළශ යරහ තිශඵනහද ිරඹරහ  

ශම් ශේ බඹහන තත්ත්ඹ භහ ිරඹන්නම්   භට තිශඵනහ ශවො 

අත්දළකීම් ශම් ම්ඵන්ධශඹන්   ශභොද, භභ ව හරශේ තළඹිලි 

එශවභ එ එේ ශනහශේ සලින් ඩහ ශන ගිිපන් 

ිපශටේහ  අන්තිභට භට ව ඔේශෝභ රන්න වුණහ  ශභොද 

ව  ණහටුයි  භවු බීජශේ ටිනහභ තිශඵන්ශන් එතළනයි    

රු ඵළසිල් යහජඳේ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහ එේහසු 

ශරහ ඔඹ දිවිනළගුභ යහඳෘතිඹ තුිබන් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් වරි 

ළරසුභේ ස යරහ යටට වරිඹහහය භවු බීජ ටිේ 

නිසඳහදනඹ යරහ ශදන්න  ශභතළන  යහ ශල්න ඉදිරිඳත් 

යනහ  බීජ ඳළට් ශදනහ ිරඹනහ  වහ ඇත්ත  නමුත් 

ශම්හශේ අබයන්තයඹ ශභොේද ිරඹරහ ඕනෆ නම් භහ 

තමුන්නහන්ශේරහට ශඳන්න්න සදහනම්   ශම් භහ ථහ යන්ශන් 

විශේචන යන්න, භඩ වන්න ශනොශයි  ශම්ශේ ඹථහර්ථශේ 

තිශඵන බඹහනත්ඹ තුශයි භහ ශම් ථහ යන්ශන්  භවය ඳළශ 

ර් ඉඩම්ර  තිඹහශන ඉන්නහ  නිරධහරින් ගිිපල්රහ ශදනහ  

භභත් ඔඹ බීජ ර් ශන්හ ශන තිශඵනහ  භභ ශම් ථහ 

යන්ශන් ශම්ශේ තිශඵන බඹහනත්ඹ තුිබන්  අද අපි සිඹඹට 

90ේ විතය බීජ ර් පිට යටින් ශන්නහ, අඳට ශභශවේ වදහ 

න්න පුළුන් ශේල්  ශභොේද ශම් අශප් යටට ශරහ 

තිශඵන්ශන්  ිරඹරහ අපි ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ   අපි වළභදහභ 

ථහ යනහ, විශේචන යනහ  භහ වට හරඹ ළඹ යන්න 

ළභළති නළවළ   

අද තමුන්නහන්ශේරහ වී, අතුරු ශඵෝ ළනි ශේල් ළන ථහ 

යනහ  ඵරන්න, දළන් ඳෆවිල්ර එනහ  ශරෝශේ ශොයි 

යටටත් ව එන්න පුළුන්  නමුත් තමුන්නහන්ශේරහ ඹහඳුව, 

ල්මු ඳළත්ත ත්ශතොත් -භහ ශම් ිරඹන්ශන් අත්දළකීම් තුිබන්- 

ඳෆවිල්ර ශභොන විධිඹට තිබුණත් ව ශඳොශශොශේ ශනොශඹුඩත් 

ශඵෝ ර් වළශදනහ  ශනොශඹුඩත් ශඵශවත් ර් වළශදනහ  

ෘෂිර්භඹ ිරේහභ රු ඇභතිතුභනි, ධහනය ර් ටිේ වදන 

එ විතයේ ශනොශයි ඇතුශත් ශන්ශන්  ශඵශවත් ර් හ 

ශශොත් වත් ආයුර්ශේදඹ ඳළත්ශතන්  ේශේත්රඹට එන්න 

පුළුන්   සුළු අඳනඹන ඳළත්ශතන් ේශේත්රඹට එනහ ශන්නත් 

පුළුන්  විවිධ ේශේත්රරට ඇතුශත් නහ  නමුත්  

තමුන්නහන්ශේට එ අ ලඹේ දීරහ, ත අඹට තත් ශොටස 

ශොටස දෆළේද හශේ දීරහ ඵරහශන ඉන්න එ ශනොශයි 

යන්න ඕනෆ  ශම් යශට් ආර්ථිඹ දියුණු යන්න, ආර්ථි 

 ර්ධනඹේ ඇති යන්න නම් ශම් ේශේත්ර ඔේශෝභ එ 

විධිඹට  ර්ධනඹ ශන්න ඕනෆ  

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ දිනර භයිශඹොේහ 

ම්ඵන්ධශඹන් විශලේඥයෝතුිනඹේ විසින් ළදත් හයණඹේ ශොඹහ 

ශන එතුිනඹ ර හශේ වළභ තළනටභ ව ශතොයතුරු ශඵදහ 

වරිනහ  Website එටත් දහරහ තිශඵනහ  ව විශලේඥයෝතුිනඹ 

website එට දහපු විසතයශේ වන් නහ,  භයිශඹොේහලින් 

පිිබහ ශයෝඹ නීඳ වීභ ළන   එතුිනඹ ෛදයරිඹේ විධිඹට, 

853 854 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඉතහභ ශශ්රේසස හන්තහේ විධිඹට ශේශීඹ ශදඹේ ශඹොදහ ශන 

යපු ව ප්රතිහයශේ ගුණහත්භබහඹ පිිබඵ ශම්ශේ වන් 

නහ   වුද ශම් ෛදයතුිනඹ   ආචහර්ඹ සින්තිඹහ ජඹසරිඹ, Ear, 

Nose and Throat Specialist.   

ව විතයේ ශනොශයි,  රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි   Tony 

Greig  භවත්භඹහ අපි රු යන commentator ශශනේ  එතුභහ 

ශනුශන් ශම් දිනර ශඵෝධි පජහ ඳළළත් ශනහ  ව 

ශඵොශවොභ ශවොයි  භභ රු තිර  සුභතිඳහර භන්ත්රීතුභහට 

ිරඹනහ, එතුභහ ර හට ශශනන්න ිරඹහ  ශඵෝධි පජහ 

ිරඹන්ශන් භවහ ඵරත් ශදඹේ  භභ බහය න්නහ, ටුපිර වහ 

භයිශඹොේහලින් එතුභහශේ ශයෝඹ සු ය ශදන්න  අශප් 

ජනහධිඳතිතුභහශේ ශවෝදයඹහත් ශභතළන ඉන්නහ  

ඔඵතුභන්රහශේ අභහතයහ ලර ශම් වහ වහඵේධ ළඩ 

පිිබශශේ තිශඵනහද ිරඹහ භහ අවනහ  ව වහ අලය  

operation room එේ තිශඵනහද ිරඹරහ භහ අවනහ  එේ එේ 

අ ලර අඹ ඔේශෝභ ශර්ඛීඹ අභහතයහ ලඹ ඉදිරිශේ හඩි 

ශනහද   ආයුර්ශේද අ ලඹ හඩි ශනහද, සුළු අඳනඹන අ ලඹ 

හඩි ශනහද  ඉරේ - target - යරහ ව ළරසුම් ක්රිඹහත්භ 

ිරරීභ වහ ඔඵතුභන්රහශේ තිශඵන ළඩ පිිබශශ ශභොේද 

ිරඹරහ ිරඹන්න   ශභන්න ශභතළනයි ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්   

රු ඵළසිල් යහජඳේ ඇභතිතුභහශේ ථහශේදී එතුභහ ිරේහ, 

ඉන්දිඹහශන් ඹහඳනඹට උඳු ශනළල්රහ තිශඵනහ ිරඹරහ  

ශඵොශවොභ ශවොයි  නමුත් ශම් ළරළසශභිප ශොවිඹහට වරි භහර්ඹ 

ශඳන්නරහ නිසි ඳරිදි නිසඳහදනඹ ිරරීභ වහ ව නිළරැදි ළඩ 

පිිබශශේ, නිසි ඳහරනඹේ තිශඵනහද ිරඹරහ භභ අවනහ  රු 

ඇභතිතුභනි, තේහලි ිනර ශම් හශර් ළඩි වුශණොත් ශභොද 

ශන්ශන්  ල්පිටිඹ, ඹහඳනඹ හශේ ර හශේ වළභ තළනභ ඉන්න 

ඔේශෝභ ශොවිශඹෝ තේහලි හ යනහ  ඊට ඳසශේ 

අසළන්න අයශන දඹුල්ර ළනි ශශ ශඳොශරට ගිිපල්රහ 

එශවේ ුඩණු ඵේිරඹට වීසි යනහ   

 
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Order, please! Hon. Member, you can continue your 

speech after the lunch break. The Sitting is suspended till 

1.00 p.m. 

 
රැවහවීම ඊ  අනුූලල තළලකළලිකල අත් හිටුලන දින්, අ. භළ. 

1.00  නෆලත ඳලත්ලන දී. 
அன்தடி, அர்வு தற. த. 1 00 றக இகடறதத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்த.    

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

 
නිනයෝජය මශ නල්කම් 
(தறறச் தசனரபர் ரகம்) 

(The Deputy Secretary-General) 

වුරුන් ශවෝ රු භන්ත්රීයඹුඩ රු ශඳරුභහල් යහජදුයයි 

භවතහශේ නභ මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ යන්න   

 
ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

"රු ශඳරුභහල් යහජදුයයි භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත 

යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ   

ගරු එවහ. සී. මුුරකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 
විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 

 

ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

අනුරරුල ගරු නඳරුමළල් රළජදුරයි මශතළ මූළවනළරඪ විය. 
அன்தடி,  ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக அர்கள் கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI took the 

Chair. 

 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භශේ ථහ ඵහශට යිනන් 

සිටිඹදීයි අතයභඟ නතය යන්න සිේධ වුශණ්  අශප් යට 

ෘෂිර්භඹ අතින් ඳභණේ ශනොශයි ළදත් න්ශන්  ශභඹ භවහ 

පුණය භිනඹේ  පුණය භිනඹේ ිරඹන්ශන් ඇයි  අම ශඩිඹේ 

හරහ ඇටඹ වීසි ශශොත්, සරබු ශඩිඹේ හරහ ඇට ටි වීසි 

ශශොත් ව ඇට ඳළශ ශරහ ඳරදහත් එනහ  ව තයම් පුණය 

භිනඹේ ශම්  ඉන්දිඹහශේ ශනොශයි, ශරෝශේ ශොශවේත් 

නළවළ ශභන් භිනඹේ  ශම් හනහන්ත පුණය භිනශේ වළභ 

ශඵෝඹේභ හශේ ළශනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අශප් යශට් ෘෂිර්භ 

ේශේත්රඹට එ ආඹතනඹේ නළවළ  ආඹතන යහශිඹට ඩරහ  

ව භවහ රුභඹේ ශරහ  අශප් ශම් ඉන්න ශඳොඩි ිනනිවහ තභයි 

ශභයින් දුේ විඳින්ශන්  යට ළසිඹහයි දුේ විඳින්ශන්   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශටෝනි ශග්රේ භළතිතුභහ ළනයි 

භහ ිරඹිනන් සිටිශේ  භභත් නහරන්ශේ cricket captain ශරහ ිපටපු 

ක්රීඩශඹේ  ක්රීඩඹුඩ විධිඹට භභ clubsරටත් play ශහ  

ශටෝනි ශග්රේ භළතිතුභහ අශප් ශම් ුඩඩහ ේවීඳඹට පුදුභ වහඹේ දීපු 

ශශනේ  එතුභහ සුඳත් න්න ිරඹරහ භභ ප්රහර්ථනහ යනහ  

ශඵෝධි පජහ යන එ ශවොයි  භභ ඵඹ නළති ිරඹනහ එතුභහ 

සුඳත් යන්න පුළුන් ිරඹරහ  භහ ලින් වන් ශ අශප් ව 

ෛදයතුිනඹ අද websitesරත් ශතොයතුරු ඳශ යිනන් 

භඤසශඤොේහලින් පිිබහ සුඳත් ිරරීභ ළන ිරඹනහ   

රු බහඳතිතුභනි, භහ සිතුල්ඳේශේ ඹේදී, විශ්රහභ ගිඹ එේතයහ 

භවත්භඹුඩ ිරඹපු ථහේ ිරඹන්නම්  ව භවත්භඹහට cancer 

එේ වළදිරහ Cancer Hospital එට ගිඹහ ලු  නීඳ න්ශන් 

නළවළ ිරඹරහ Cancer Hospital එශන් ිරේහලු ශදය ඹන්න 

ිරඹරහ  ටුපිර ව භල් ටියි, ඇට ටියි රිශවු නහ දළරහ, 

"භභත් ශොශවොභත් භළශයන එ ශන්, භහත් ශම්හ නහ" 

ිරඹරහ ව භවත්භඹහත් වහ ෆහ ලු  වහ හරහ එතුභහට නීඳ 

වුණහ ලු  දළන් ව ම්ර අඹත් ටුපිර ව පිිබහට ශඵශවතේ 

වළටිඹට න්නහ ිරඹරහ එතුභහ භට ිරේහ  ව ථහ අවරහ භභ 

භශේ අඹටත් ව ළන ිරඹන්න ඳටන් ත්තහ  ව අඹ ටුපිරලින් 

නීඳ වුණහ  අත් දළකීම් යහශිඹේ රළබුණහ  ව හශේ තත්ත්ඹට 

ඳත් ව ෆභ ශනුඩටභ භභ ශම් ළන ිරඹනහ; විසතය ිපත 

ඩදහසිත් ශඵදනහ  භභ ශටෝනි ශග්රේ භළතිතුභහටත් ආයහධනහ 

යනහ එන්න ිරඹරහ  ශභොද, අඳ ශම් හශේ ශදඹේ යරහ 

ජීවිතඹේ ශබ්යනහ ිරඹන්ශන් පිනේ  අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී 

855 856 

[රු හිනණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ] 
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එතුභහට ආයහධනහ යනහ අශප් යටට එන්න ිරඹරහ  භභ ව 

කීභ බහය න්නහ  එතුභහ සුඳත් යන්න පුළුන්  ශඵෝධි 

පජහලිනුත් විලහර වනඹේ රළශඵනහ  ශම් ප්රතිහය ක්රභඹ 

ළනත් භභ ශභතළනදී භතේ යනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අපි අශප් ශේල් අඹ 

යන්ශන් නළවළ  ප්රලසනඹ වයි  අපි ව තයතහශන් ඈත් ශරහ 

භඟ වරිනහ  වළභ ශඵෝ ර්ඹේභ ළශනහ  ශම්  ශඳොශශොශේ  

අශප් වළභ ේභ හශේ ඖධඹේ  මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, නිදිුඩම්ඵහ වත් ශවො ඖධඹේ  උතුරු භළද ඳශහත් 

බහශේ ිපටපු විඳේ නහඹ අනුයහධනහඹ භළතිතුභහ භට ිරඹපු 

ථහේ භහ ිරඹන්නම්  ඔුවට gastritis වළදිරහ අභහරු ශරහ 

ශදොසතය ශඵශවත් ත්තහ ලු  ශම් ශද භවත්තශඹේ ිරේහලු, 

ඔඹ ශභොත් ඕනෆ නළවළ, නිදිුඩම්ඵහ ව අයශන ශොශ ළ 

වදරහ ශඵොන්න ිරඹරහ  එතුභහ  එශවභ යරහ වශන් නීඳ වුණහ 

ිරඹරහ භට ිරේහ  භභ ව ශඵශවත ළන රු ජිත් ශප්රේභදහ 

භළතිතුභහටත් ිරේහ  භශේ රිඹළදුරු භවත්භශඹේ ඉන්නහ  

Gastritis වළදිරහ එතුභහටත් වරිඹට අභහරු වුණහ  එතුභහ තු 

ඵරන්න ඹනහ ව නිහ එතුභහ ශරහට න්ශන් නළවළ  ඔුවට 

අභහරු ශරහ ශඵශවත් න්නශොට භභ ිරේහ, පිසසු නළති 

නිදිුඩම්ඵහ ළ වදහ ශන බීරහ ඵරන්න ිරඹරහ  මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභනි, විලසහ යන්න, සුභහනඹේ ගිශේ නළවළ, call 

යරහ භට පින් දුන්නහ නිදිුඩම්ඵහ ශොශ ළ වදරහ බීරහ නීඳ 

වුණහ ිරඹරහ  අව තිශඹන, ටු ඇශනන නිදිුඩම්ඵහ වත් 

ඖධඹේ  ඉතින් ශම් හශේ විලසර්භ ශේශීඹ ඖධ ඳළශෆටි 

ශඹොදහ ශන ඖධ නිසඳහදනඹ යරහ අඳට වම්ඵ යන්න 

පුළුන්  නමුත් රුභඹ ශරහ තිශඵන්ශන්, නහටුට රුණ 

ශරහ තිශඵන්ශන් ව ළන එඟතහේ, අශඵෝධඹේ, ළරසුභේ 

නළතිභයි  ආයුර්ශේද ශදඳහර්තශම්න්තු අයණ ශරහ ඉන්නහ  

Navinna Ayurvedic Research Institute එ අයණ ශරහ 

ඉන්නහ  ශම් ඔේශෝභ වහඵේධ යන්න ඕනෆ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ තත් හයණඹේ 

ිරඹනහ  ඹම ඳශහශත් ිපටපු ප්රධහන ඇභති විධිඹට  කීභේ 

ඇතියි භහ ශම් හයණඹ ිරඹන්ශන්  ව හරශේ භභ දළේහ 

යපි චහරට විලහර ඉල්ලුභේ එන ඵ  අශප් නිශඹෝජය භව 

ශල්ම්තුභහශේ භත් නිළයටිඹ  එශවේ යපි චහ ඇති ශන්න 

තිබුණහ  දළන් යපි චහ ශශනන්න ඹන්ශන් ශොශවේටද  

අනුයහධපුයඹ දිවහට ගිිපල්රහයි දළන් ශශනන්ශන්  එදහ භභ 

යපි ච ම්භහන, අම ම්භහන, ඳශු ම්භහන, ඖධ ම්භහන 

ආදිඹ ඇති ශහ  අද ළරසුභේ නළතිභ නියි-  

 

ගරු මිල්නරෝයි ප්රනළන්දු මශතළ (වමළජ සුබවළධන 

අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு றல்கரய் தர்ணரந்து - சதோக னன்தைரற அகச்சர்) 

(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare) 

ශොටුශොශත් ශවොයි   

 
ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔේ, ශොටුශොශත් ශවොයි  ව තභයි භහ ිරඹන්ශන්  ශම් 

යත්තයන් ශඳොශශොශේ වළශදන වළභ ශේභ හශේ ශඵශවත්  ඇයි අපි 

එයින් ප්රශඹෝජන න්ශන් නළත්ශත්  ිනනිසුන්ට ඵණින එ 

ශනොශයි, දිවි නහ න්න ඉඩ ශදන එ ශනොශයි යන්න 

තිශඵන්ශන්  ළරසුභේ පිට හ ිරරීශම් ක්රභඹේ ඇති යරහ 

ශොවිඹහට ආදහඹම් භහර්ඹේ වදරහ ශදන්න ඕනෆ  භභ ඹම 

ඳශහශත් ප්රධහන ඇභති විධිඹට ිපටපු හරශේ යපු ළඩ ළන අශප් 

රු එස බී  දිහනහඹ භළතිතුභහ දන්නහ  ල්පිටිශේ ළශනහ 

ඕනෆ ශදඹේ  එශවේ වළභ ශදඹභ හශේ ළශනහ  එදහ හරිභහර් 

ඇභති විධිඹට භභත්, ෘෂිර්භ ඇභති විධිඹට රු එස බී  

දිහනහඹ භළතිතුභහත් ටයුතු ශහ  එදහ අපි ව ළඩ පිිබශශ 

දිඹත් ශහ  අපි සඹ ශඳෝෂිත වුණහ වල්ලින්  අපි අතිරිේතඹ 

ප්රීභහ එට න්න ිරඹරහ ඵර ශරුහ  නමුත් අද ළරසුභේ 

නළතිභ නිහ ශොවිඹහත්, නිසඳහදඹහත් අනහථ ිරරීභයි, විනහල 

ිරරීභයි නහටු ිරඹරහ භභ ශභතළනදී ිරඹනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භව ඵළ ුඩශේ හර්තහ අනු 

අපි ඵරමු දශ ජහති නිසඳහදිතශේ ෘෂි හර්ින අ ලශේ 

දහඹත්ඹ ශභොේද ිරඹරහ  2006 ර්ශේ සිඹඹ ට 12 13යි; 

1998 දී  සිඹඹට 21 1යි; 1999 දී සිඹඹට 20 7යි; 2000 ර්ශේදී 

සිඹඹට 19 9යි  හභඹ ඇවිල්රහ තිශඵේදීත් දළන් තිශඵන තත්ත්ඹ 

ළන වරි නහටුයි  හභඹ රළබුණු 2009 ර්ශේ සිඹඹට 12යි; 

2010 ර්ශේ 11 9යි; 2011 ර්ශේ ඳෆවිල්රේ නළතිත් සිඹඹට 

11 2යි  ශම් අනු ෘෂිර්භඹ ගිරහ ඵළසවීභේ තභයි දිරන්න 

තිශඵන්ශන්   

ළින ආර්ථිශේ සිඹඹට 70ේ ඉන්ශන් ශොවිතළන් යන අඹ  

ශම් අඹශේ ආර්ථිඹ විනහල ශරහ, අෛධර්ඹත් ශරහ අද 

ම්රුශෝ විධිඹට ව අඹ ශොශම  වළභ තළනභ ළඩ යන්න  

ඹනහ   වයි  ශොවි ජනතහ දිරි ළන්වීභේ අලයයි ිරඹන්ශන්  

දිවි නළගුභ   දිවි නහ ළනීභේ යන්න එඳහ  එ එේශනහශේ 

භත හදඹට ශේලඳහරනඹ යන්න ඹන්න  එඳහ   ශභතුභහත් ඳශහත් 

බහ  සිටි ශශනේ   ශම් යශට් ඳශහත් බහ  නළති යන්නට 

ඵළවළ  Thirteen plus  එ ලේතිභත් ය ඵරඹ ශදන එයි 

තිශඵන්ශන්  ෆශවන ශොටේ භධයත ක්රභඹිරන් ඳහරනඹ  

යන්නට ශනොශයි ඕනෆ, විභධයත ක්රභඹේ ඇති යන්න  

ඕනෆ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මුරු හ ළන ඵරන්න  ශම් 

මුරු හරට ජඳහනශඹන් විලහර ඉල්ලුභේ ආහ  අඳට  මුරු හ  

රහ ශදන්න ිරේහ  Institute of Post Harvest Technology  

එශේ අඹ ිරඹනහ, එශිරරිර ගුණඹ හශේ වත් ගුණඹ 

ශඳෝයදහඹ ඵේ මුරු හර තිශඵනහඹ ිරඹහ  ශම් මුරු හ 

ශොශ powder ය බිේහභ  ව විධිශේ ශඳෝය ගුණඹේ  

තිශඵනහඹ ිරඹනහ  මුරු හරට  විලහර ඉල්ලුභේ තිශඵනහ   

ඇයි ශම්හ ළන ඵරන්ශන් නළත්ශත්  අශප් ශප්ටන්ට් ටි 

ඔේශොභ විුඩණනහ  අශප් යටට වරි රුභඹේ ශරහ 

තිශඵන්ශන්  අශප් යටට ආදයඹේ නළේද ිරඹහ ශේලඳහරන 

අ ලශඹනුත්, නිරධහරි භවත්රුන්ශනුත් භභ අවනහ   

සුළු අඳනඹන ශබෝ ළන තහ යමු   සුළු අඳනඹන ශබෝ 

ිරඹන එ එදහ තිබුශණ් භහතශල් ඳුයට ප්රශේලර  1977  

ර්ශේදි ශේ ආර්  ජඹර්ධන භළතිතුභහ  භහ දිහ ඇභතියශඹුඩ  

විධිඹට ඳත් ය,  first integrated rural development project  

එ ුඩරුණෆර ඇති ශහ   අශප් ප්රශේලර ශෝපි, ම්ිනරිස 

වරිඹන්ශන් නළවළ ිරඹහ භතඹේ  තිබුණහ   අය  project  එ  ආ 

ශරහශේ භභ ිරේහ, ශම් භට  ඕනෆඹ ිරඹහ  ව ශනහහ  

ශම් ශනළල්රහ  ශඵෝ යරහ  ම්ර ඳළශ ශඵදහ දුන්නහ  අද  

එයින් හර්ථ ආදහඹම් රඵනහ  හදිේහ, යහබුනළටි, ම්ිනරිස 

විතයේ ශනොශයි,  එන්හල්, ළනිරහ එශවභත්  අද භශේ ඉඩශම් 

තිශඵනහ  අද භශේ ඉඩශම්  භහ ශඳොල් හ අතයට  ශත් හත් 

දභහ තිශඵනහ   රු ථහනහඹතුභහ භශේ ඉඩභ ඵරන්න 

එනහඹ ිරේහ  භභ හ යපු ශත් ශනළවිත් තිශඵනහ  එතුභහට 

භභ ශදනහ ඵරන්න   

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹිනත  හරඹ අන්  ශනහ   

857 858 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශම් තත්ත්ඹ තිශඵේදී, භහතශල් තිබුණු research  station   

එ ඳු යටට වරි ඹනහඹ ිරේහ   භහ ිරේහ,  භශේ ප්රශේලඹට 

ඕනෆ ිරඹහ  අශප් දිසත්රිේඹට අය ශන ව minor crops  research 

station  එ නහයම්භර දළම්භහ  ශම් තත්ත්ඹයි අඳ  ිපතන්න ඕනෆ  

ඇයි, අඳ ශම් විධිඹට ිපතන්ශන් නළත්ශත්     
 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Please wind up now.  
 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භශේ හරඹ  ුවඟහේ ත වී 

තිශඵනහ  Organic fertilizer ළන ිරඹන්න ඕනෆ  Neem  

fertilizer  ිරඹහ තිශඵනහ  Do you know what Neem is?  That 

is Kohomba tree. ඉන්දිඹහශේ large-scale විධිඹට ශොශවොම 

ඇටලින්, ශොශලින් Neem  fertilizer ිරඹන එ වදනහ,  

organic fertilizer එේ විධිඹට  ගිඹ අවුරුේශේ ශභොනයහර 

භන්ත්රීතුභහ -  [ඵහධහ ිරරීම්] භහ ථහ යේදී ිරේහ, "භභ ශනළවිත් 
ශදන්නම්" ිරඹරහ  ගිඹ සුභහශනත් ඇුවහභ අශන් න්නට තළනේ 
නළවළ ිරේහ  ශරඩරට පිිබඹභේ වළටිඹට භභ ශොශවොම ශොශ 
තරරහ ඉසිනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ආනභඩුශේ ශොවිශඹෝ වතිබස 

ශදශනේ ඊශේ උහවිඹට ශනහහ  ශභොනහට ද  නඩු දහරහ  
 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහට නිඹිනත  ශරහ අන්   
 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මරහනහරඪ රු  භන්ත්රීතුභනි, භභ විනහඩිඹ හරඹේ 

විතයයි න්ශන්  ඉගිනිිනටිශේ ශොවිශඹෝ ශොවි ණඹ ශේශේ 
නළත  ිරඹහ ශනළල්රහ එතළනට දළම්භහ  ත එ රුණේ ිරඹහ 
භශේ ථහ අන් යනහ  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීභනි, 
ඔඵතුභහ භට ඵහධහ යනහ, ථහ අන් යන්නඹ ිරඹහ  භභ 

ශම් අසථහශේ භතේ යන්න ඕනෆ  අද Lamborghini cars - 

[ඵහධහ ිරරීභේ]  භභ දන්ශන් නළවළ  රේ 600ේ  ඹනහ ව car   

එ න්න  අශප්  රු ඵළසිල් යහජඳේ ඇභතිතුභහ ිරඹනහ, ව 

go-kart   ිරඹහ; ශොන් යත්තඹේ ිරඹහ  Motor car racing  

යන එේශනහ ිරඹනහ රළම්ශඵෝගිනි ශනොශයි,  ශම්හ  racing 

cars ිරඹහ  ඳහශර් ඹන්න ඵළවළ  අද ප්රෘත්තිරට ශඳන්නුහ  
හවනඹ ඇතුශත් ශඳන්නහ  ශම් රළම්ශඵෝගිනි ද ශභොේ ද එ  
දරුන්ට වුණත් අය ත්තහට භේ නළවළ ිරඹහ රු භර්වින් 
සිල්හ ඇභතිතුභහ ිරඹනහ   

දළන් රුපිඹල් දහශවේ හසිඹුඩත් එන්න ඹනහ    භභ දන්ශන් 
නළවළ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භව ඵළ ුඩට පිසසු වළදිරහද 
ිරඹරහ  රුපිඹල් දහශවේ හසිඹේ ර හශේ ශදන්න ඹනහ   රුපිඹල් 
දහශවේ  හසිඹේ ිරඹන එ හේුඩශේ දභහ න්න පුළුන්ද  අද  
ශම් රුපිඹල් ඳන්සීශඹයි, රුපිඹල් ඳන්දහශවයි ශනේ තිශඵනහ  
ද   [ඵහධහ ිරරීම්]  භභ ශම් ශඳන්රහ ථහ අහන යනහ  
රුපිඹල් දහව ශරොුඩයි, ව ශප්නහ   ශම්  රුපිඹල්  ඳන්සිඹඹ   ශම් 
රුපිඹල් ඳන්දහව  ඳළටශරන්ශන් නළේද  භට ව ශරහ තිශඵනහ  

ිනනිසසු දන්ශන් නළවළ, ඳන්දහශවේ ශොශශේ  භව ඵළ ුඩශේ 

උන්ට පිසසු  ශම් ඵරන්න, ශම් ඳන්දහව ශොශශේ ඳළ ටශශන්ශන් 

නළේද ිරඹරහ  දළන් රුපිඹල් දහශවේ coin එේ ශදන්න ඹනහ  

එතශොට ළවළනු ට්ටිඹ එල්රහශන ඹන ඳයණ ශෝනි භල්රේ 

හශේ එේ ශශනන්න ඕනෆ   ඉතින් ශම් ශන් ශම් ආර්ථිශේ 

තිශඵන්ශන්  ිනලිඹන 1600ිරන් ඔඹ “රබ්ශඵෝ ගිනි” ශශනන 

ශරහශේ, ව මුදල්ලින් ශඳො ශවොය ටිේ අයශන ශදන්න, 

ශොවිඹහශේ න්දි ටි ශන්න, විශ්රහභ ළටුප් ශන්න ඵළරි 

ඇයි  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශභොද ඉය යන්නද 

ිරඹන්ශන්  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Yes. You are taking the time of the other Hon. 

Members.  

 

ගරු ගළමිණී ජයවික්රම නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு கரறணற ஜறக் ததகர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Okay, then thank you, Sir.  
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ගරු මිල්නරෝයි ප්රනළන්දු මශතළ (වමළජ සුබවළධන 

අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு றல்கரய் தர்ணரந்து - சதோக னன்தைரற அகச்சர்) 

(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ධීය අභහතයහ ලශේ ළඹ 
ශීර්ඹ ඹටශත් චන සල්ඳඹේ ථහ යන්න අසථහ ළරසීභ 

ම්ඵන්ධ භභ න්ශතෝ නහ  විශලේශඹන්භ අශප් 
දිසත්රිේශේ ළඩි ලශඹන් ඉන්ශන් ධීය ජනතහයි  ව හශේභ 

ශතල් ිනර ළඩි වුණු ශරහශේදී  ධීය යසහ යන ජනතහට 

වනහධහයඹේ රඵහ ශදන්න ටයුතු ිරරීභ ළන භභ ශම් 
අසථහශේදී රු ජනහධිඳතිතුභහට සතුතින්ත ශනහ  එිපදී 

විශලේශඹන්භ අශප් ශතෝලි බහශේ හර්දිනල්තුභහත්, අශප් 
වරහත යදගුරුන් වන්ශේත්, මීමු ව වරහත ඳදවිර 

ශයශ ආශ්රිත ශේසථහනර පිඹතුභන්රහත් ව හච්ඡහට 
ඳළිනණිරහ ධීය ජනතහට අලය යන ශතල් වනහධහයඹ රඵහ 

ශදන්න ටයුතු ශහ  ශම් අසථහශේදී අහනහන්ත විධිඹට 

එ ධීය ශවෝදයශඹේ වරහත දී ජීවිතේඹට ඳත් වුණහ  
විශලේශඹන්භ වත් අපි නතය ශහ නම් තභයි  ශවො  ශභොද 

වළභ ශනහභ ඹම් ිරසි අසථහරදී ිනනිසුන් උසිළන්වීශම් 
ටයුතුයි යන්ශන්  නමුත් ඹම් ිරසි ිනර ළඩිවීභේ වුණහ නම් 

ව හච්ඡහ යරහ එඹට අලය යන විඳුභ රඵහ න්න අපි 
ටයුතු යන්න ඕනෆ  විශලේශඹන්භ ව යන්න පුළුන් 

න්ශන් රු ජනහධිඳතිතුභහටයි  ව ශරහශේ භභ ප්රහල ශශේත් 

ශම් ළන රු ජනහධිඳතිතුභහත් එේ හච්ඡහ යරහ ඹම් ිරසි 
පිිබඹභේ ධීය ජනතහ ශනුශන් අඳට රඵහ ශදන්න පුළුන්ඹ 

ිරඹරහයි  ව අසථහශේ දී ව ඉසීභ තත් තිබුණහ නම් අපිට ශම් 
වදිසි භයණඹත් සිදු ශන්ශන් නළවළ  එඹ අහනහන්ත සිේධිඹේ 

වළටිඹට අපි රනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අශප් ප්රශේලර ධීය ජනතහ 

ඳල්ලිඹත් එේභ තභයි ඉන්ශන්  ව අසථහශේ දී හර්දිනල් 

වන්ශේත්, වරහත යදගුරුන් වන්ශේත්, ව ප්රශේලශේ 
පිඹතුභන්රහත් එතු ශරහ -අපි සිඹලු ශදනහභ- රු 

ජනහධිඳතිතුභහශන් ඉල්ල ශේ අපිට රඵහ ශදන්න එතුභහ ටයුතු 
ශහ  ව නිහ ව අසථහශේ දී වබහගි වුණු සිඹලුභ ශදනහට ධීය 

ජනතහ ශනුශන් අශප් සතුතිඹ පිරිනභන්න ඕනෆ   

859 860 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ව හශේභ ධීය ේශේත්රශේ 

අද ඹම් ඹම් ප්රලසන තිශඵනහ  විශලේශඹන්භ අද භහදළල් ප්රලසනඹ 

තිශඵනහ  අශප් දිසත්රිේශේ නහත්තණ්ඩිඹ ආනශේ ඉයණවිර 

අද භහදළල් ිපිනශඹෝත්, ශඵෝට්ටු ිපිනශඹෝත් අතය ඹම් ිරසි 

ළශඹිල්රේ -ප්රලසනඹේ- තිශඵනහ  අශප් යශට් එ හරඹට 

රහර හරඹ එනහ  අශප් ඳළත්ශත් රහර හරඹ ඳටන් න්ශන් 

ඔේශතෝඵර් භහශේයි  අපි ිරඹමු, 2012 ඔේශතෝඵර්ර රහර 

හරඹ ඳටන් ත්තහ නම් 2013 අශප්රේල්  -ඳහසුඩශේදී-  අන් 

ශනහ  වට දින, ර් නළවළ  හරඹේ නළවළ  නමුත් ඳහසුඩ 

හරශේ දී තභයි ව ශම් ප්රශේලශඹන් නතය ශන්ශන්  ඊ ට 

ඳසශේ ධීය ජනතහ රැිරඹහ යන්න නළ ශඟනිපයට ඹනහ  

නළත්නම් භන්නහයම් දිසත්රිේඹට ඹනහ  උතුයට ඹනහ  ගිිපල්රහ 

ඔවුන් ව රැිරඹහ යනහ  විශලේශඹන්භ අද භහදළශරන් තභයි 

ඉතහභත්භ ශවො භහළු, අලුත් භහළු ජනතහට රඵහ න්න 

පුළුන්භ රළශඵන්ශන්  ව හශේභ අිප , දුප්ඳත් ජනතහට 

ඉතහභත්භ යත් භහළු ශවොේදේ න්න පුළුන් හරඹ 

තිශඵන්ශන් ශම් භහදළල් අදින හරඹටයි  ඳශමුශන්භ ශම් ධීය 

ර්භහන්තඹ ශම් යශට් ඳටන් නිේදී රළබුණු එේ තභයි ශම් 

භහදළල් ර්භහන්තඹ ිරඹන එ  ඊ ට ඳසශේ තභයි ශඵෝට්ටු ආශේ; 

ශතප්ඳම් ආශේ; ශට්රෝරර් ආශේ  වහ ශේයභ ආශේ ඊට ඳසශේ  ව 

හශේභ රහර හරඹට ශොඩ බිශම් ඉරහ  ිරශරෝමී ටර් බහඹේ, 

ිරශරෝමී ටයඹේ විතය දුයට තභයි ශම් දළර ට යරහ භහළු 

අල්රන්ශන්  

ශඳොඩි ශඳොඩි භහළු ඇතුළු වළභ භහළුභ, විශලේශඹන්භ ඉතහභත්භ 

ශවො වහල්භළසශෝ රඵහ න්න පුළුන් ශන්ශන් ශම් 

භහදළල්ලිනුයි  ව නිහ අඳ භහදළල් ර්භහන්තඹ ආයේහ ය 

න්න ඕනෆ  අද භහදළරේ යන්නත් නළ ශඟනිපය ඳශහශතන් තභයි 

ිනනිසුන් ශශනන්ශන්  ව ශවො ර්භහන්තඹේ  ව හශේභ 

රැිරඹහ රළශඵන ර්භහන්තඹේ  ව නිහ අඳ භහදළල් ර්භහන්තඹ 

ආයේහ ය න්න ඕනෆ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද ඉයණවිර තිශඵන ප්රලසනඹ 

ළන භහ වන් යන්න ඕනෆ  භහදළරේ අදින ක්රභඹ ළන ධීය 

වහ ජරජ ම්ඳත්  ර්ධන අභහතයහ ලශේ අධයේ ජනයහල්තුභහ 

වරහත ශඳොලීසිඹට ිරඹරහ තිශඵන්ශන් ළයදි ක්රභඹේ  එතුභහ 

ිරඹහ තිශඵන ශේ ශඳොලීසිඹ ශත්රුම් අයශන තිශඵන්ශන්, "භහදළර 

ට යන තළනින්භ ශොඩට අදින්න ඕනෆ" ිරඹරහයි  එශවභ 

එේ නළවළ  භහදළර ට යනහ  තමුන්ට දීරහ තිශඵන භිනශේ 

ට යන්න ඕනෆ  ඊට ඳසශේ දිඹ ඩ තිශඵන ඳළත්තට -උතුයට 

ඹන්න පුළුන්, දුඩණට ඹන්න පුළුන්- ගිිපල්රහ ශොඩට අදින්න 

පුළුන්  එේශෝ අධයේ ජනයහල්තුභහ ිරේ ශේ වරහත 

ශඳොලීසිඹට ළටිපරහ නළවළ  භහ ශඳොලීසිඹත් එේ ථහ ශහභ ව 

අඹ ිරේශේ, "අධයේ ජනයහල්තුභහ ිරේශේ ශභතළනින්භ ශොඩට 

අදින්න ඕනෆ" ිරඹරහයි  ව ළයදි උඳශේලඹේ වළටිඹටයි අඳ 

දිරන්ශන්    භහදළල් ර්භහන්තඹ අඳ ආයේහ ය න්න ඕනෆ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අශප් ිපටපු ධීය අභහතය 

ශෂසටස ශඳශර්යහ භවත්භඹහශේ පුතහත් දළන් ශම් රු බහශේ 

ඉන්නහ  සින්නඳහඩු, ශතොඩුහ, මුේුඩශතොඩුහ ිරඹන ම්ර 

අද සි වර ජනතහ හඹ යන්ශන් ශභතුභහශේ සීඹහ න 

ශබ්බිසිඤසශඤො මුදරහලි නිහයි  ව ප්රශේලශේ සිඹලු ශදනහට 

ඉතහභත් ශවො ආර්ථි තත්ත්ඹේ රළබිරහ තිශඵන්ශන් භහදළල් 

ර්භහන්තඹ එදහ තිබුණ නිහයි  අදත් ව ප්රශේලශේ භහදළල් 

ර්භහන්තඹ තිශඵනහ   

භහ ධීය ඇභතිතුභහට ත හයණඹේ ම්ඵන්ධශඹන් 

සතුතින්ත ශනහ  ධීයශඹෝ ට්රළේටර් දහරහ භහදළල් අදින්න ගිඹහ  

ට්රළේටර් දහරහ භහදළල් ඇේදහ  වශදි ශයශට ශරොුඩ වහනිඹේ 

සිේධ වුණහ  ව ක්රභඹ නතය යන්න ධීය ඇභතිතුභහ ටයුතු 

යරහ තිශඵනහ  ව නිහ එතුභහට විශලේ  සතුතිඹේ භහ පුද 

යනහ  භහදළල් ර්භහන්තඹ ආයේහ ය න්න එළනි 

ක්රභරට ඉඩ ශනොදී, එදහ සිට ඳළත ආ විධිඹට යන්නත්, ව 

හශේභ නීති රීති වරිඹහහය ඉසට යන්නත් ටයුතු යන්න 

ිරඹරහ විශලේ ඉල්ලීභේ භහ ශම් අසථහශේදී යන්න ළභළතියි  

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 

 ර්ධන අභහතයහ ලඹ ඹටශත් "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන වයවහ 

අද සුයතල් භසුන් ඇති ිරරීභ සඹ  රැිරඹහේ ලශඹන් යන්න 

පුළුන්භ රළබිරහ තිශඵනහ  "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන ඹටශත් 

ඊට අලය යන පුුවණු වහ  මුදල් ප්රතිඳහදන රඵහ දී තිශඵනහ  

අද ද ශොටු ප්රහශේශීඹ ශල්ම් හර්ඹහරඹ ඹටශත් ඳභණේ 

සිඹඹට ළඩි පිරිේ ව ම්ඵන්ධ ටයුතු යනහ  

විශලේශඹන් "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන ඹටශත් න සඹ  

රැිරඹහේ වළටිඹට අද ව භඟින් ශොඩ නළ ශඟන්න පුළුන්භ 

රළබිරහ තිශඵනහ  ව අඹට අලය යන උඳශදස රඵහ දීරහ, 

පුුවණු රඵහ දීරහ,   මුදල් ප්රතිඳහදන රඵහ ශදන්න ටයුතු ිරරීභ 

ළන විශලේශඹන් ශම් අසථහශේදී අශප් පුත්තරම් දිසත්රිේශේ 

ධීය හර්ඹහරශේ ඉන්නහ සිඹලුභ නිරධහරි භවත්භ භවත්මීන්ටත්, 

ව හශේභ ධීය අභහතයහ ලශේ සිඹලුභ ශදනහටත් භහ ශම් 

අසථහශේදී සතුතින්ත ශනහ   විශලේශඹන්භ සුයතල් භසුන් 

ඇති යන අඹට ශරොුඩ ෛධර්ඹඹේ ශදන්න ඔවුන් ටයුතු යරහ 

තිශඵනහ  "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන රු ඵළසිල් යහජඳේ 

ඇභතිතුභහශේ මලිත්ශඹන් ශශයන ටයුත්තේ  එිපදී විශලේ 

ළඩටවනේ වළටිඹට සුයතල් භසුන් ඇති ිරරීභ අපි වඳුන්හ 

දුන්නහ  ශන්නප්පු භළතියණ ශොට්සහශේ, ශන්නප්පු 

ප්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොට්සහශේත් ව හශේභ වරහත, මුන්දරභ, 

ද ශොටු ිරඹන ප්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොට්සහරත් අද සුයතල් 

භසුන් ඇති ිරරීශම් ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ ශරහ, ව ප්රශේලශේ 

අඹට අලය යන ඳවසුම් රඵහ ශදන්න ටයුතු යරහ 

තිශඵනහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ව හශේභ ිනරිදිඹ භහළු ම්ඳත 

අඳ ආයේහ යන්න ඕනෆ  ඳසු ගිඹ හරශේ ඳළළති නිඹඟඹ නිහ 

අශප් ිනරිදිඹ භහළු ම්ඳත ටිේ අඩු වුණහ  රු ඇභතිතුභනි, දළන් 

තවනම් දළල් බහවිතඹේ සිදු ශනහ  භළදච්චිඹ භළතියණ 

ශොට්සහශේ හවල්ඩ ිරඹන ළශේ අද තවනම් දළල් ඳහවිච්චි 

යනහ  භහ ඳසු ගිඹ භළතියණඹ ශරහශේ ව ඳශහතට ගිඹහභ ව 

දළරහ, ව අසථහශේ ිපටපු ධීය ඳරීේ භවතුන්ට ව ඵ දළනුම් 

දුන්නහ  ව අනු ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්  ර්ධන අභහතයහ ලශේ 

ිනරිදිඹ ධීය අ ලශඹන් ව තවනම් දළල් ම්පර්ණශඹන්භ අත් 

අඩ ගුට න්න ටයුතු ශහ  ව හර්ඹඹ දිටභ යන්න ිරඹරහ 

විශලේශඹන් භහ ඉල්රනහ  ශභොද, ව විධිශේ තවනම් දළල් 

ඳහවිච්චි ිරරීශභන් ිනරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ ම්පර්ණශඹන්භ නළති 

ශන්න ඉඩ තිශඵනහ   

ශම් භහළු අල්රන්න ඕනළ අඟල් වතයට ළඩි  ිපඩළස  තිශඵන 

දළල්ලින්  ඊට අඩු ිපඩළස තිශඵන දළල්ලින් ඇල්ලුශොත් ශඳොඩි 

භහළුත් අුව ශනහ  ව නිහ රුණහයරහ ව තවනම් දළල් 

සිඹල්ර අත්අඩ ගුට අයශන ව අඹට වනඹේ රඵහ ශදන්න 

ටයුතු යන්න ිරඹරහ විශලේශඹන් ඉල්රනහ  එදහ භභ දළපු 

ශේ ධීය අභහතය ලඹට දළනුම් දුන්නහට ඳසශේ ව ප්රශේලශේ 

තවනම් දළල්ලින් රැිරඹහ ශ සිඹලුභ ශදනහ අත්අඩ ගුට 

අයශන ව සිඹලුභ දළල් යහජන්ත යන්නට ටයුතු යරහ 

තිශඵනහ  ව ළන භභ විශලේශඹන්භ සතුතින්ත ශනහ  

ඉදිරිශේදීත් ව ම්ඵන්ධශඹන් ටයුතු යන්නඹ ිරඹරහ 

විශලේශඹන් ඉල්රහ සිටිනහ   

861 862 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ව හශේභ අශප් ධීයඹන්ට ඵරඳහන තත් ප්රලසනඹේ ළන 

ප්රහල යන්න ඕනෆ  විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශේදී ව ප්රහල 

යන්න ඕනෆ  අවුරුේශේ එේතයහ හරඹදී අශප් මීමුශේ, 

වරහත ධීයඹන් නළශඟනිපය ප්රශේලඹට ඹනහ  භන්නහයභට 

ඹනහ  ව අසථහරදී ව අඹ  ශේ ශඵෝට්ටුරට භහශඹන් භහඹට 

රළශඵන ශතල් voucher එ ව නළශඟනිපය ප්රශේලශඹන් රඵහ 

ශදන්නත්, ඊට ඳසු නළත ම් බිම්රට එේදී ව අඹට ශතල් 

ඳවසුම් ශදන්නත් ටයුතු  යන ශර  ඉල්රහ සිටිනහ   

අද ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන අභහතයහ ලශේ ළඹ 

ශීර්ඹ ළනත් හච්ඡහ යනහ  ව ළනත් ටිේ ථහ යන්න 

ඕනෆ ''දිවි නළගුභ''ඹටශත් අද ුඩුඩළු ඳළටවු රඵහ දීශම් ළඩ ටයුතු 

හර්ථ ශරීශන ඹනහ  අශප් ශන්නප්පු භළතියණ 

ශොට්සහශේ ජනතහ  ඉසය ඉන්භ  ය ශන එන ශදඹේ 

තභයි, තමුන්ශේ ශදය ුඩුඩශන් ටි  ශදශනේ ඇති ිරරීභ  වට 

අත දීභේ වළටිඹට අද ව ජනතහට ුඩුඩළු ඳළටවු රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ  අද ශන්නප්පු භළතියණ ශොට්සහශේ ව ටයුතු 

ඉතහ හර්ථ ශර ශරීශන ඹනහ  ව හශේභ ිරරි වයේ රඵහ 

දීශම් ළඩටවනත් ඉදිරිශේදී ක්රිඹහත්භ යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  ව වහ අලය යන  ඳළටවුන් රඵහ 

දීභට ටයුතු යන්න ිරඹරහ භහ විශලේශඹන් ඉල්රනහ  

අශප් භහදළල් ර්භහන්තඹ ආයේහ ය න්න ඉදිරිශේදී 

ටයුතු යන්න  ිරඹන විශලේ ඉල්ලීභ ඇභතිතුභහශන් යනහ  

ව හශේභ අද ඉසන් යහඳහයඹත් ඉතහභ හර්ථ විධිඹට 

යශන ඹනහ  හරඹට තභයි ඉසන් ඳළටවු දභන්ශන්  එිපදී 

harvest  යන්න ඕනෆ; තුය අරින්න ඕනෆ  ඹම් ිරසි හර 

සීභහේ අනු තභයි ව ටයුතු යන්ශන්  ව ම්ඵන්ධශඹන් 

නීතයනුූලර ටයුතු යන්නත්, තවනම් දළල් ඳහවිච්චිඹ 

ම්පර්ණශඹන්භ තවනම් යන්නන් ටයුතු යන්න ිරඹහ ඉල්රහ 

සිටිිනන්, ඉදිරිශේදීත් ධීය ජනතහ ශනුශන් ශේඹ යන්න 

අසථහ රළශබ්හයි ිරඹහ ප්රහර්ථනහ යිනන් භභ නිවඬ ශනහ.   

  

[අ  බහ  1 24]    
 
ගරු ණර්.එම්. ර ජිත් මේදුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් යශට් ජනතහශන් 

සිඹඹට 40ට ළඩි ප්රභහණඹේ නිශඹෝජනඹ යන ශොවීන්ශේ 

ටයුතු දියුණු යන්නට තිශඵන, ශම් යශට් ඉතහභ ළදත් 

අභහතයහ ලඹට ත්භන් යජඹ අඹ ළශඹන් ශන් යරහ තිශඵන 

මුදර දළේහභ අඳට නහටුයි  ෘෂිර්භ අභහතයහ ලඹට ශම් මුළු 

අඹ ළශඹන්භ ශන් යරහ තිශඵන්ශන් සිඹඹට 0 40යි   ශොවිජන 

ශේහ අභහතයහ ලඹට නම් සිඹඹට 3 24ේ ශන් ය තිශඵනහ  

ශම් නශොට  අද ශම් ය ට වීලින් සඹ ශඳෝෂිත වුණත් 

ෘෂිර්භ අ ලශේ විලහර ඩහ  ළටීභේ තිශඵනහ  ශම් යශට් 

දුප්ඳත්භ ඵළලුශොත්, ළඩිශඹන්භ දුප්ඳතුන් ඉන්ශන් ෘෂි 

ර්භහන්තශේ නිඹළළී සිටින ජනතහ ඉන්නහ දිසත්රිේරයි  

ර හශේ ළඩිභ දුප්ඳතුන් පිරිේ ඉන්ශන් භහ නිශඹෝජනඹ යන 

ශභොනයහර දිසත්රිේශේයි  අශප් දිසත්රිේශේ දුප්ඳතුන් සිඹඹට 

වතිබස ණනේ ඉන්නහ  මීට අවුරුදු 14ට ඉසශල්රහ -1998 

දී - ශම් ය ශට් දශ ජහති නිසඳහදනඹට ෘෂිර්භ අ ලශඹන් 

රළබුණු දහඹත්ඹ සිඹඹට 21 1යි    

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, සිඹඹට 21ේ ලශඹන් තිබුණු 

ව දහඹත්ඹ  2011 න ශොට සිඹඹට 11 දේහ ඳවශ ඵළවළරහ 

තිශඵනහ  ශම්ශන්භ අඳට ශඳශනනහ, ශම් යශට් ශොවිඹහශේ 

දුප්ඳත්භ ළඩි ශරහ තිශඵන ඵ  අද අශප් යට වීලින් 

සඹ ශඳෝණඹ ශරහ තිශඵනහ  අපි ව ළන න්ශතෝ නහ  

නමුත් අද වී ශොවිඹහ ශභොන භට්ටභට ළටිරහ තිශඵනහද  භහ ව 

ළන තමුන්නහන්ශේට ිරඹන්නම්  ශවේටර් ශොබ්ඵෆඩු ශොවි 

ටයුතු ඳර්ශේණ වහ පුුවණු ආඹතනඹ ආණ්ඩුශේ ආඹතනඹේ  ව 

ශොල්රන් ිරඹහ තිශඵනහ, ඳසු ගිඹ 2011-2012 භව න්නඹ 

හරි ජරශඹන් වී හ ශ ශොවීන්ට වී ිරශරෝග්රෆම් එේ 

නිසඳහදනඹ යන්න රුපිඹල් 23 18ේ ළඹ වී තිශඵන ඵත්, ළසි 

ජරශඹන් වී ශොවිතළන් ශ අඹට රුපිඹල් 30 55ේ ළඹ වී 

තිශඵන ඵත්  ශම් යශට් ඳසු ගිඹ භව න්නශේ අසළන්න 

රළශඵන ශොට වී ිරශරෝග්රෆම් එ යජශේ වති ිනර රුපිඹල් 

28ේ ලශඹන් තිබුණත්, ශොවීන් විුඩණුශේ රුපිඹල් 18ට ශවෝ 

රුපිඹල් 20ට  භට භතයි, භශේ දිසත්රිේඹට අල්රපු 

දිසත්රිේශේ භවය ශොවීන්ට රුපිඹල් 20ටත් වී විුඩණහ න්න 

ඵළරි ශල්ර ඵඩහ ය ශන සිටි ඵ  යජඹ ිරඹයි, දළන් ිනර 

ළඩියි ිරඹරහ  දළන් ිනර ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන් භහස න්නශේ 

නිඹඟඹේ ආපු නිහයි   

මුදල් ඇභතිතුභහ වළටිඹට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ 

ථහ ඉදිරිඳත් යිනන් ිරේහ, වී ිරශරෝග්රෆම් එ වති ිනර 

රුපිඹල් 28ේ වුණත් රුපිඹල් 35ට ිනර දී න්නහඹ ිරඹරහ  

එශේ ිරේහට ව ිනරට වී ිනර දී න්ශන් නළවළ  වති ිනර 

රුපිඹල් 28යි ිරඹහ තමුන්නහන්ශේරහ ිරේත් ශශශ  ශඳොශශේදී 

රුපිඹල් 20ටයි වී ිනරදී ත්ශත්  ආණ්ඩුට පුළුන්භේ තිබුශණ් 

නළවළ, වී ශොවිඹහට හධහයණ ිනරේ ශදන්න  ව නිහ ශම් යශට් 

දුප්ඳත්භ ශොට වළටිඹට, ශම් යශට් ආදහඹම් අඩුභ ශොට 

වළටිඹට අද වී ශොවිඹහ ඳත් ශරහ ඉන්නහ  අපි යජඹට ිරඹනහ, 

ශම් ළන යජඹ  ිරඹන්න ඕනෆඹ ිරඹරහ   

තමුන්නහන්ශේරහ ිරඹනහ, අද ශම් යට වීලින් 

සඹ ශඳෝණඹ ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹරහ  අපි ව පිිබන්නහ  

ව ශරහ තිශඵන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහ ශඳොශවොය වනහධහයඹ 

දුන්නු නිහ ශනොශයි  ශඳොශවොය දුන්නු එ ළන අපි 

තමුන්නහන්ශේරහට සතුතිඹ ප්රහල යනහ  වී ශොවිතළනින් ශම් 

යට සඹ ශඳෝණඹ වුශණ්, එදහ ඩී එස  ශේනහනහඹ භළතිතුභහ 

ිනනිශප්, ල්ඔඹ, ශඳොශරොන්නරුශේ, අනුයහධපුයශේ අලුත් හරි 

ර්භහන්ත ආයම්බ ශ නිහයි; ශේ ආර්  ජඹර්ධන භළතිතුභහත්, 

හිනණී දිහනහඹ භළතිතුභහත් ශම් යශට් භවළලි යහඳහයඹ 

ආයම්බ යරහ අේය රේ ණනේ අසේදපු නිහයි  එභ නිහ 

තභයි තමුන්නහන්ශේරහට ිරඹන්න පුළුන්, ශම් යට වීලින් 

සඹ ශඳෝණඹ ශරහ තිශඵනහ  ිරඹරහ  භිපන්ද ඹහඳහ 

අශබ්ර්ධන භළතිතුභහ භහ භඟ එඟ නහ ඇති, භවළලි 

යහඳහයඹ යේදී එතුභහත් එේත් ජහති ඳේශේ ිපටපු 

භන්ත්රීයඹුඩ නිහ  එතුභහ අපි ශඵොශවොභ රු යන 

ඇභතියශඹේ  අශප් ිනත්ර එස එම්  චන්ද්රශේන ඇභතිතුභහත් ව 

පිිබන්නහ ඇති  භහ ිපතන වළටිඹට එභ රුණු නිහයි, ශම් යට 

වීලින්  සඹ ශඳෝණඹ වුශණ්  

ව විතයේ ශනොශයි  මුදල් ඇභතියඹහ විධිඹට ජනහධිඳතිතුභහ 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් යිනන් ිරේහ, 

විඹිබ ශේලගුණඹ නිහ ඳසු ගිඹ ඹර න්නශේ හ විනහල වුණු  

ශොවිඹහශේ ණඹ ශඳොලිඹ ඳහ වරිනහ  ිරඹරහ  ඡන්ශද හරශේ 

නම් ිරේශේ ණඹ මුදරත් ඳහ වරිනහ  ිරඹරහයි  නමුත් 

ඇභතිතුභනි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද ඵළ ුඩට ගිඹහභ 

ශම් න්නඹ වහ ශොවිඹහට ණඹ ශදන්ශන් නළවළ  ශොවිඹහ 

ඵළ ුඩට ගිිපන් ණඹ ඉල්ලුහභ ශොවිඹහට ණඹ ශදන්ශන් නළවළ  

තමුන්නහන්ශේරහශේ යජඹ ව ම්ඵන්ධශඹන් ශඳොශයොන්දුේ 

863 864 

[රු ිනල්ශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ] 
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වුණහ නම්, ශොවිඹහට භව න්නශේ වී ශොවිතළන් යන්න 

ඵළ ුඩශන් ණඹ න්න අලය අහලඹ රඵහ ශදන්න ිරඹරහ 

තමුන්නහන්ශේරහශන් ඉල්රහ සිටිනහ   

ව විතයේ ශනොශයි  අද තමුන්නහන්ශේරහ ''අපි මු-යට 

නඟමු'' ළඩටවන ක්රිඹහත්භ යනහ  "භ නළඟුභ" 

ළඩටවශනන් ශවෝ "ළින දිරිඹ" ළඩටවශනන් ඇට 50ේ විතය 

තිශඵන ඇට ඳළට් එේ දුන්නහ  නමුත් අශප් ශොවීන්ශේ අටුර 

තිශඵන්ශන් ඇට ඳළට් ශනොශයි, ඇට ිරශරෝග්රෆම් ණන්, ශේරු 

ණන්   තමුන්නහන්ශේරහ 'අපි මු-යට නඟමු' ිරේහට ශම් 

හර්තහලින්  ශඳශනනහ, 2007 ර්ශේ පිට යටින් ශන්රහ 

තිශඵන්ශන් එශලු ිරශරෝේරෑම් දවස  12,761යි;  2010 දී 'අපි 

මු-යට නඟමු' ළඩ පිිබශශ ඹටශත් ඇට ශඵදරහ, භල් 

ශඳෝච්චිර ඵටු රහත්, 2007 දී එශලු ිරශරෝේරෑම් දවස 

12,761ේ ශරට තිබුණු ව ප්රභහණඹ ිරශරෝේරෑම් දවස 20,994 

න ශතේ ළඩි ශරහ තිශඵනහ ිරඹරහ  අපි එශවභ නම් යජඹට -

තමුන්නහන්ශේරහට- ිරඹනහ, ශම් ඇට ඳළට් එේ දීරහ, 

ශඳෝච්චිර ඵටු රහ, ශඳෝච්චිර තේහලි රහ ශොවි 

නිසඳහදන ළඩි යන්න ඵළවළයි ිරඹරහ   

ව විතයේ ශනොශයි, භව ඵළ ුඩ හර්තහ අනු 2002 දී ිනරිස 

ශවේටඹහර් 16,287 හ යරහ තිශඵනහ; 2011 න ශොට 

එඹ ශවේටඹහර් 13,000ට ඵළවළරහ තිශඵනහ  අපි අවනහ, 'භ 

නළගුභ', 'ළින දිරිඹ' ළඩටවන්ලින් දුන්න ඇටලින් හ යරහ 

තිශඵන්ශන් ශොශවේද ිරඹරහ  ව විතයේ ශනොශයි, මු  ඇට 

අේය 11,000ේ හ යරහ තිශඵනහ  එඹ අේය 9,000ට 

ඵළවළරහ තිශඵනහ  ුඩයේන් අේය 5,777ේ හ යරහ 

තිශඵනහ  එඹ අේය 5,200ට ඵළවළරහ තිශඵනහ  භයිශඹොේහ 

අේය 26,000ේ හ යරහ තිශඵනහ  එඹ අේය 24,000ට 

ඵළවළරහ තිශඵනහ  ශම් යශට් අරලින් අපි සඹ ශඳෝණඹ වුණහ  

අර න ශොවීන් අද අඩුශරහ තිශඵනහ  2002 දී ශවේටඹහර් 

6,605ේ අර න ශොට ශම් එේත් ජනතහ නිදවස න්ධහන 

යජශේ හ ළඩ පිිබශශ ඹටශත් අර ළවීභ අේය 4,480ට 

ඵළවළරහ තිශඵනහ  ෘෂිර්භ ඇභතිතුභනි, ඕනෆ නම් 

තමුන්නහන්ශේට ශම් හර්තහ ටි අපි ශදන්නම්   

ව විතයේ ශනොශයි, 2005 දී ශන්රහ තිශඵන්ශන් ශරොුඩ 

ලනු ශටොන් 110,000යි, තමුන්නහන්ශේරහ ශම්හ නිසඳහදනඹ 

යන ශොට අද ව158,000ේ ශරහ තිශඵනහ  අඳට ිරඹන්න 

ඵරන්න ඇභතිතුභනි, ශභයින් යජශේ  හ ළඩ පිිබශශ හර්ථ 

ශරහ තිශඵනහද ිරඹරහ  නළවළ  එශවභ හර්ථ ශරහ තිශඵනහ 

නම් අපි පිට යටින් ශන්න ශේල් අඩු ශන්න ඕනෆ  අඳට 

අලය ුඩයේන් ටිත් තභ වදහ න්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ  

තමුන්නහන්ශේරහ රුපිඹල් රේ ණන්, ශෝටි ණන්, බිලිඹන 

ණන් ආර්ථි  ර්ධන අභහතයහ ලඹට ශන් යරහ තිශඵනහ  

අඳට නහටුයි, න්ශනත් ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ ශනොශයි, 

ආර්ථි  ර්ධන ඇභතිතුභහයි  න්ශන් ශොවි ජන ශේහ 

ඇභතිතුභහ ශනොශයි, ආර්ථි  ර්ධන ඇභතිතුභහයි  ශරොුඩ 

ශඳෝසටර් ව ශන ශරොුඩ ළඩටවන් දහ ශන ල්ලි විඹදම් ය 

ශන ශම් ළඩ පිිබශශ ක්රිඹහත්භ නහ නම් ශම් යශට් 

නිසඳහදනඹ ළඩි න්න ඕනෆ   තමුන්නහන්ශේරහ ිරඹන විධිඹට අද 

උතුරු නළ ශඟනිපයත් ශම්  නිසඳහදනඹට එේුව ශරහ තිශඵනහ  

උතුය නළ ශඟනිපය එේුව ශරහත්, භවය ශබෝර ශම් 

නිසඳහදන ප්රභහණඹත්, හ යන අේය ණනත්  ළඩි ශරහ 

නළවළ  එශවභ නම් අතය ප්රචහයණරට, අතය  ටන් ඳහසරට 

සීභහ වුණු ළඩ පිිබශශුඩයි තමුන්නහන්ශේරහ ක්රිඹහත්භ 

යන්ශන්  භභ ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහශන් අවන්ශන් ශම් යශට් 

ජනතහශන් සිඹඹට 40ේ ව  ශොවීන් ශනුශන් යජඹ ශන් 

යන්ශන් සිඹඹට 0 40 නම්, අපි ෘෂිර්භඹ නඟහ සිටුන්ශන් 

ශොශවොභද ිරඹරහයි  

ව විතයේ ශනොශයි, අද ආනඹනඹ යන සිඹලු ශේ භභ ඕනෆ 

නම් ිරඹන්නම්  2005 දී ිනරිස ආනඹනඹ ය තිශඵන්ශන් ශභට්රිේ 

ශටොන් 27,000යි, අද න ශොට ශභට්රිේ ශටොන්  37,000ේ 

ආනඹනඹ යනහ  2005 දී ශෝඹහ ශඵෝ චි ආනඹනඹ ය 

තිශඵන්ශන් ශභට්රිේ ශටොන් 1,310යි; දළන් ශභට්රිේ ශටොන් 1,600ේ 

ආනඹනඹ යනහ  ශම් වළභ අතුරු ශබෝඹේභ ශම් ය ශට් 

නිසඳහදනඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ  ව නිහ තභයි ෘෂිර්භ 

අ ලශඹන් දශ ශේශීඹ නිසඳහදනඹට එේුව ශන ශේ අඩු ශරහ 

තිශඵන්ශන්   

භභ දන්නහ, අශප් දිසත්රිේශේ ඵඩ ඉරිඟු න ඵ  භභ 

අවනහ, එඹට යජඹ ශදන දහඹත්ඹ ශභොේද ිරඹරහ  

අනුයහධපුයශේයි, ශභොනයහරයි තභයි ඵඩ ඉරිඟු න්ශන්  ඵඩ 

ඉරිඟුලින් සඹ ශඳෝණඹ ශරහ තිශඵනහ  ශොවිඹහ ඵඩ ඉරිඟු 

න ශොට තහයිරන්තශඹන් එන ඵඩ ඉරිඟු බීජ ශද අද ඵරහ 

ශන ඉන්න ශරහ තිශඵනහ  රු ඇභතිතුභනි, ශම් අවුරුේශේ 

ශඳෞේලි අ ලඹ තහයිරන්තශඹන් ශනහපු භවය ඵඩ ඉරිඟු 

බීජර තත්ත්ඹ ඳසු ගිඹ අවුරුදුර ශනහපු බීජර තත්ත්ඹ 

තයම් ශවො නළවළ   

අපි ආණ්ඩුට ිරඹනහ, ශොවීන්ට වන ිනරට ශම් ඵඩ 

ඉරිඟු බීජ රඵහ ශදන්න ළඩ පිිබශශේ වදන්න ිරඹරහ  ශම්හ 

වති ිනරට රඵහ න්න  ඳසුගිඹ භවන්නශේ ශොවීන් 

ශනශහ ත් ඵඩ ඉරිඟු තභත් ඔවුන්ශේ  ශල්ර අටුර 

තිශඵනහ  ඵඩ ඉරිඟු ිනර ළඩි වුශණ් නළවළ  යජඹේ විධිඹට 

ශොවිඹහ ආයේහ ිරරීභ තමුන්නහන්ශේරහශේ යුතුභේ ශනහ  

ව නිහ ශම් ඵඩ ඉරිඟුරට වති ිනරේ රඵහ ශදන්න  යජඹ 

යපු ළඩ පිිබශශේ නිහ ශනොශයි, ශම් ඵඩ ඉරිඟු හ සඹ   

ශඳෝෂිත වුශණ්  ශොවිඹහට අඩු තයශම් ණඹ මුදරේ රඵහ දීභේත්, 

ආධහය මුදරේ රඵහ දීභේත් වුශණ් නළවළ   ව ශභොනහත් 

තිබුශණ් නළවළ   

ව විතයේ  ශනොශයි, තමුන්නහන්ශේරහශේ ආණ්ඩු 

ශභොනයහර දිසත්රිේශේ ශොවිඹහ දිරිභත් යන්ශන් 

ශොශවොභද  ශභොනයහර දිසත්රිේශේ භහයිශම් තිශඵන, 

ශොවිශඹෝ ශවේන් ශොටපු ඉඩම් ටි ඔේශොභ අේය 50,000ේ 

විතය ශනහ  වහ භළනරහ, ශන් යරහ, වහට ඳහයල් වදරහ, 

තමුන්නහන්ශේරහශේ ආර්ථි  ර්ධන අභහතයහ ලශඹන් පුත් 

ඳත් දළන්වීභේ දභරහ තිබුණහ, ශරොුඩ ශොම්ඳළනිහයයින්ට 

ඇවිල්රහ අේය දහව ණශන් න්න ිරඹරහ  තමුන්නහන්ශේරහ 

ශොවිඹහට රන්ශන් ශභශවභද  ශභොනයහර දිසත්රිේශේ 

සිටින්ශන් ර හශේ දුප්ඳත්භ ිනනිසසු ළඩිශඹන්භ ඉන්ශන් 

තමුන්නහන්ශේරහට ඡන්දඹ දුන්න ට්ටිඹයි  තමුන්නහන්ශේරහ 

ළඩිභ ඡන්ද ප්රතිලතඹේ රඵහ ශන තිශඵන්ශන් අශප් 

දිසත්රිේශඹනුයි  එශවභ නම් ව ිනනිසුන්ට අත ශදන එ 

තමුන්නහන්ශේරහශේ යුතුභේ ශනහ ශන්ද   ව දිසත්රිේශේ 

තිශඵන ඉඩම් ටි ශරොුඩ  ශරොුඩ ශොම්ඳළනිහයයින්ට, 

ශඳෞේලි භහම්රට ශදන්ශන් නළති -අේය දවස ණන් 

ශදන්ශන් නළති- ව ශොවීන්ට බීජ ටිේ ශනළත් දීරහ, ව වහ  

අලය උඳශදස රඵහ දීරහ,  ශොවීන් නහ සිටුන එ  ශන්ද 

තමුන්නහන්ශේරහශේ යුතුභ න්නට ඕනෆ   රු ශොවිජන 

ශේහ වහ නජීවී ඇභතිතුභහ, අඳනඹන ශඵෝ අ ලඹ 

තමුන්නහන්ශේට අඹත් න්ශන් නළවළ ශන්ද   වට ශනභ 

ඇභතියශඹේ සිටිනහ   

භහ ිපතන විධිඹට දළන් ශම් ෘෂිර්භ අභහතයහ ලඹ ශොටස 

15ට විතය ඩරහ තිශඵනහ  ඉසය ෘෂිර්භ අභහතයහ ලඹයි, 

ශොවිජන ශේහ අභහතයහ ලඹයි එට තිබුශණ්  දළන් ශොටස  

වතය ඳවට ඩරහ තිශඵනහ   ඇයි ඉතින් ඇභතිරුත් ඳළටේ 

වනහ ශයි ශන්  ඉසය ෘෂිර්භ, ශොවිජන ශේහ ව 

865 866 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඔේශොභ එ ඇභතියශඹේ ඹටශත්යි තිබුශණ්  දළන් ඳශු ම්ඳත් 

ශනභ, ෘෂිර්භ ශනභ, ශොවිජන ශේහ ශනභ, සුළු 

අඳනඹන ශඵෝ ශනභ, ව ආහයඹටයි  තිශඵන්ශන්  ශවට 

අනිේදහ නශොට තත් ශොටසරට ළශඩයි   

අශප් භහතශල් දිසත්රිේශේ ශම් දසර ශවො ම්ිනරිස 

අසළන්නේ තිශඵනහ  වහට ශවො ිනරුඩත් තිශඵනහ  නමුත් 

අද ශශශ ශඳොශශේ ශශශන්ශදෝ පිරිේ  ශම් ිනර  ඳහරනඹ 

යනහ  අද රුපිඹල් 800ට ිනරට ත්ශතොත්, ශවට නශොට 

රුපිඹල් 700යි  ශශශන්ශදෝ පිරිේ ශම් වහධිහරිඹේ 

යශන සිටිනහ  අපි යජශඹන් ඉල්රහ සිටිනහ, ශභඹට භළදිවත් 

ශරහ ශොවිඹහට හධහයණ ිනරේ රඵහ ශදන්න ටයුතු යන්න 

ිරඹරහ; ව හශේභ  ශම් ම්ිනරිස හ ත යහප්ත යන්න 

ිරඹරහ  එඹට  ජහතයන්තය ලශඹන්  විලහර ඉල්ලුභේ තිශඵනහ  

භහ ඵළලුහ, අපි ඳරතුරු ආනඹනඹ යේදී ළඩිශඹන්භ ශම් යටට 

ශනල්රහ තිශඵන්ශන් ශභොනහද ිරඹරහ  ළඩිශඹන්භ ශම් යටට 

ආනඹනඹ ය තිශඵන්ශන් ශදොඩම්  ව දසර අශප් බිබිර ඳශහත 

ශදොඩම්රට ශඵොශවොභ ප්රසිේධිඹේ ඉසිලුහ  ෘෂිර්භ 

ඇභතිතුභහශන් භහ ඉල්ලීභේ යනහ  ශම් සිඹඹට 0 40න් නම් 

ශම් ටයුත්ත යන්න ඵළවළ, ඇභතිතුභනි  අඩු තයශම් ල්ලි 

ටිේ ළඩිපුය ඉල්රහශන ශම් හ යහප්ත යන්න  රුපිඹල් 

ශෝටි ණන මුදරේ ළඹ ශනහ,  ශදොඩම් ආනඹනඹ 

යන්න    

අශප් දිසත්රිේඹ ශශය වම්ශේමු ිරඹන භට භභ ඊශේ 

ශඳශර්දහ  ගිඹහ  එිප ශඵොශවොභ හර්ථ ශොවිශඹේ ඇඳල් හ 

ය තිබුණහ  ශවො ඇඳල් පරදහේ තිශඵනහ  ශම්හ තභයි 

යහප්ත යන්නට ඕනෆ, රු ඇභතිතුභනි   එශවභ නළති භ 

නළගුභ, යට නළගුභ ිරඹරහ ශඵෝඩ් වරහ වරිඹන්ශන් නළවළ  ඇට 

ඳළට් විුඩණරහ වරිඹන්ශනත් නළවළ  ඉදිරිශේ දී ශම්  ශොවීන්ට 

තමුන්නහන්ශේරහ ආධහය රඵහ ශදන්න  ව ශොවීන් ඵළ ුඩලින් 

ණඹ රඵහශන ශම් හන් යන්ශන්  භභ ඇුවහභ ිරේහ,  ව 

ශොවිඹහ එ ඇඳල්  ඳළශඹේ  රඵහ ශන තිශඵන්ශන් රුපිඹල් 

1,000 ණශන් ිරඹරහ  ව ඇඳල් ර්ඹ ශභිප ළශනහ   

ඳළශඹේ රුපිඹල් 1,000 ණශන් ව ශොවිඹහ රඵහ ශන 

තිශඵන්ශන්  යජඹ  වනහධහය ශදන්නට ඕනෆ ශම්හ වහයි    

ව විතයේ ශනොශයි,  භහ ිපතන විධිඹට  අද ශම් යශට් තිශඵන 

ශරොුඩභ ප්රලසනඹේ තභයි, ෘින නහල වහ ළඹ න මුදර  අද 

ශඳොශවොය ශන්න්නට ළඹ නහ හශේ තුශනන් එ මුදරේ 

ළඹ ශනහ ශම් ල් නහල ව ෘින නහල ශඵශවත් 

ශන්න්න  

ශඳෞේලි අ ලඹ සිඹඹට 40, 50 විලහර රහබඹේ 

ශම්ශන් න්නහ  තමුන්නහන්ශේරහ ශඳොශවොය වනහධහයඹ 

ශදන නිහ, ුඩඹුරු අේයඹේ හ යන්න ශඳොශවොයරට 

රුපිඹල් එේදවස ණනේ ඹන ශොට ෘින නහල ව ල් 

නහලරට අේයඹට රුපිඹල් වහයදහවේ ඹනහ  

රුණහයරහ අපි ිරඹනහ, ශම් ෘින නහල ව ල් නහල 

ශඵශවත් ශශනන්න ශවො ළඩ පිිබශශේ වදන්න ිරඹරහ  

එශවභ ළඩ පිිබශශේ නළති නිහ අද යහඳහරිඹන් අධි 

රහබඹේ රඵනහ   

ආනිේ ථහ ළන භහ ිරඹන්න ඹන්ශන් නළවළ  ආනිේ 

ළන අශප් රුතය වහමුදුරුශෝත් ිරේහ; අශප් ජිත් ශප්රේභදහ 

භළතිතුභහත් ිරේහ  රුණහයරහ ෘෂියහඹනි අඩු ිනරට රඵහ 

දීශම් ළඩ පිිබශශේ ක්රිඹහත්භ යන්න  ශම් ෘෂියහඹනිර 

ිනර ළඩි නිහ තභයි ශොවිඹහශේ පිරිළඹ ළඩි ශන්ශන්  භභ 

ඉසශල්රහ ිරේහ හශේ ශොවිඹහ අද අන්ත අයණ 

තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ  ශොවිතළන් යරහ රහබ නළති 

නිහ ශොවීන්ශේ දරුන් ශොවිතළන් යන්ශන් නළතු ශොශම 

ඇවිල්රහ සිශභන්ති අනනහ; ම්රු ළඩ යනහ  අලුත් ඳයපුය 

ශොවිතළනට ශඹොමු යන්න නම් එිප රහබඹ ළඩි ශන්න ඕනෆ  

ශම් යජඹට ිරසි ළඩ පිිබශශේ නළවළ, ශම් යශට් ෘෂිර්භඹ 

න න්න  ව වහ විඹදම් යරහ තිශඵන මුදශරන්භ ව 

ිරඹන්න පුළුන්  ශොශම නයශේ ලහරීරි යහඹහභ යන, 

ඇවිදින සථහන වදන්න බිලිඹන ණනේ ශන් යන ශොට 

වශන් සිඹඹට එේ ශම් ය ශට් ශොවීන්ට ශන් යරහ නළවළ  

භභ ඊශේ, ශඳශර්දහ දළේහ නුශේශොඩ ළලි ශඳොශ වදනහ  

වට ිනලිඹන 500ේ ඹනහ ලු  භභ අවන්ශන්, ශම්හ යනහ 

ශනුට භට ගිිපල්රහ ළේ වළදුහ නම් ශභොද ශන්ශන් 

ිරඹරයි  ශම්හශේ දුප්ඳත් ිනනිසසු ඇවිදින්න ඹනහද  ශම්හශේ 

ඇවිදින්න ඹන්ශන් ල්ලිහයශඹෝයි  

නහරි  ර්ධන අධිහරිඹට විලහර මුදරේ ශන් යරහ 
තිශඵන්ශන් ශභොටද  දුප්ඳත් ිනනිසුන්ට ඇඟ අඩු යන්න, 
ශෞය ආයේහ යන්න ඇවිදින්න ඕනෆ නළවළ  ශඳොශවොත් 
ිනනිවහට තභයි තමුන්නහන්ශේරහ ව ටයුත්ත යරහ තිශඵන්ශන්  
භභ රු ඇභතිතුභහශන් නළත යේ ඉල්රහ සිටිනහ, ඳරිපය 
ඇසතශම්න්තුේ ඉදිරිඳත් යරහ වරි ඔඵතුභහට විඹදම් යන්න 
තිශඵන මුදර ළඩි යශන ශොවිඹහ ශනුශන් ළඩ පිිබශශේ 
ක්රිඹහත්භ යන්න ිරඹරහ   

[අ  බහ  1 44] 
 

ගරු මහින්ද යළඳළ අනේලර්ධන මශතළ (කෘෂිකර්ම 

අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அகதர்ண - கத்தரறல் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ ඳශමුශන්භ සිඹලුභ රු 
භන්ත්රීතුභන්රහට සතුතින්ත ශනහ, ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 
විශේචන හශේභ සිඹලුභ අදවස ප්රහල ිරරීභ ළන  ශභොද ෘෂි 
ර්භහන්තඹ ිරඹරහ ිරඹන්ශන් අශප් යශට් ආර්ථිඹට ඉතහභත්භ 
ළදත් ර්තයඹේ; ළඩ ශොටේ යන ේශේත්රඹේ  අඳට 
පුළුන් ශම් ඕනෆභ අතට වයන්න  ෘෂි ර්භහන්තශේ 
දියුණු ිරඹරහ ිරඹන්නත් පුළුන්; අඳට ශභශවභ ශදඹේ වුශණ් 
නළවළ ිරඹරහ ිරඹන්නත් පුළුන්  ශභොද, ෘෂි ර්භහන්තඹ 
ිරඹරහ ිරඹන්ශන් විවිධ ශනසම්රට රේ ශච්ච ේශේත්රඹේ  
එ යුඹ අඳට ිරේශේ, ෘෂි  නිසඳහදන ශනත් යටලින් 
රහශබට න්න පුළුන් නම් එශවන් ශශනන්න, ශභශවේ න්න 
එඳහ ිරඹරහයි  රහශබට න්න තළනින් අයශන ඳරිශබෝජනඹ 
යන්නඹ ිරඹන භතඹේ ව යුශේ දළරුහ  ව හශේභ 
ෘෂිර්භඹ ශනුශන් ිරසිභ මුදරේ ශන් ශශේත් නළවළ  
එශවභ තිබුණු යුඹ තභයි අතිරු ජනහධිඳති භිපන්ද යහජඳේ 
භළතිතුභහ ශම් යශට් නහඹත්ඹ අයශන ෘෂි ර්භහන්තඹ දියුණු 
යන්න විලහර ළඩ පිිබශශේ ක්රිඹහත්භ ශශේ  ව යුශේ 
තිබුණු යුේධඹත් එේ එතුභහ ශම් ළඩ පිිබශශ ආයම්බ ශහට 
වරිඹට යශන ඹන්න ඵළරි වුණහ  නමුත් අද ඊට ඩහ ශනස  
අශප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් ේශේත්රඹ ශශයිප ම්පර්ණ 
අධහනඹ ශඹොමු යරහ අඳට වුභනහ යන මුදල් සිඹල්රභ 
ශන් ය දීරහ තිශඵනහ  ශභතුභන්රහ ිරඹනහ, නිසඳහදනඹ අඩු 
වුණහඹ ිරඹරහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ හර හනුශේ ඵඩ 
ඉරිඟු ළන අපි ථහ ශරුහ  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 
එභ  බිශම් තභයි ඵඩ ඉරිඟු හ යන්න තිශඵන්ශන්ත්, ිනරිස 
හ යන්න තිශඵන්ශන්ත්  එශවභත් නළත්නම් ශනත් ශඵෝ 
ර් හ යන්න තිශඵන්ශන්ත් ව බිභභයි   

867 868 

[රු ආර් එම්  ය ජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ] 
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ශොවිඹහ රහබදහයී යහඳහයඹට ශඹොමු නහ  ඵඩ ඉරිඟුලින් 
ඩහ රහබ නම්, ිනරිස හශන් ඉත් ශරහ ඵඩ ඉරිඟු හට 
ශොවිඹහ ශඹොමු නහ  වට අපි දහත් ඵහධහ යන්ශන් 
නළවළ  වට අපි ව උදවිඹට ත තත් ලේතිඹ, ෛධර්ඹ රඵහ 
ශදනහ  ව හශේභ රු භන්ත්රීතුභන්රහ බීජ නිසඳහදනඹ ළනත් 
ිරේහ  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, බීජ නිසඳහදනඹ ශනුශන් 
ඳසු ගිඹ ය ශද, තුන ඇතුශත අශප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 
විලහර මුදල් ම්බහයඹේ ශන් ය දීරහ තිශඵනහ  ශම් 
ඉේභනින් යන්න පුළුන් ළඩේ ශනොශයි  ශවො බීජඹේ 
ර්ධනඹ යන්න, ව අත් වදහ ඵරන්න, ව ශොවිඹහට නිුඩත් 
යන්න දීර්ක හරඹේ අඳට ත නහ  දළන් ිරේහ හශේභ පිට 
යටින් බීජ ශන්න ආල්ඳඹ අඳට දුන්ශන් එදහ ිපටපු ව උදවිඹයි   

 

ගරු ණර්.එම්. ර ජිත් මේදුම බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M.Ranjith Madduma Bandara) 
තමුන්නහන්ශේත් ශම් ඳළත්ශත් ිපටිශේ   

 

ගරු මහින්ද යළඳළ අනේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ව ඳයණ වහ ථහ යන්න එඳහ   අද ශොවිඹහ යහඳහරි 
ශොවිශඹේ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ  ව උදවිඹ ඵරන්ශන් ඩහ 
ශවොඳින් රහබ රඵහ න්නයි  ව නිහ තභයි ශදමුුව  බීජ වහ 
ශම්ශොල්රන් ශඹොමු න්ශන්   

භට භතයි, ඳසු ගිඹ උතුරු-භළද ඳශහශත් ඡන්ද හරශේ අශප් 
භර්වින් සිල්හ ඇභතිතුභහ භට ථහ යරහ ිරේහ, ඵඩ ඉරිඟු බීජ 
ිපඟඹේ තිශඵනහ ිරඹරහ  භභ එශේශල්භ ිරේහ, අශප් 
භවඉලුප්ඳල්රභ ශොවිඳශශේ ම්ඳත් බීජ ිරශරෝග්රෆම් 25,000ේ 
තිශඵනහ, ශනිඹන්න ිරඹරහ  වහ ශනිඹන්න ිරසිභ 
ශොවිශඹේ ආශේ නළවළ  අපි සදහනම් ශරහ ිපටිඹහ, ඔවුන් 
ආශොත් ශම් බීජ රඵහ ශදන්න  නමුත් ිරසි ශශනේ ආශේ නළවළ  
ශභොද ව ශොවීන් ඊට ඩහ විලසහශඹන් තහයිරන්තශඹන් 
ශන්න බීජ ඳහවිච්චි යනහ  ශම්ට විඳුභේ නළවළ  අපි ව 
ශනුශන් තත් බීජඹේ වදරහ ශදන්ශන් නළත්නම්, අපි ශම් 
ශනුශන් ශම් බීජ දියුණු යන්ශන් නළත්නම් වට විඳුභේ 
නළවළ  අශනේ ර්රත් එශවභයි  ශොවීන් අතය ශම් ප්රචලිත 
යන්න අඩුභ ණශන් අවුරුදු තුනේ, වතයේ ඹනහ  ශභය අඹ 
ළශඹන් අඳට ව වහ මුදල් රඵහ දීරහ තිශඵනහ  ව අනු ශම් 
ළඩටවන ක්රිඹහත්භ යන්න රුපිඹල් ිනලිඹන සිඹඹේ අඳට 
රඵහ දීරහ තිශඵනහ  ව හශේභ දළන් රු භන්ත්රීතුභන්රහ ප්රහල 
ශරුහ, භවඉලුප්ඳල්රභ ශොවිඳශශේ බීජ නළවළ ිරඹරහ  නමුත් 
භවඉලුප්ඳල්රශම් බීජ තභයි ිනරිස හ වහ ශම් ළශර් අපි 
නිුඩත් යරහ තිශඵන්ශන්  ව ඉතහභත් ජනප්රිඹයි  ශොවිශඹෝ 
ඉතහභත් න්ශතෝශඹන් ව බීජ බහවිතහ යනහ   

ඊශඟට ලනු බීජ ළන ථහ ශහ  ශම් ශභොශවොත ශන ශොට 
අපි ලනු බීජ ර හට ශන්වීභ ම්පර්ණශඹන් තවනම් යරහ 
තිශඵන්ශන්  අඳට අලය තයම් බීජ ඳසු ගිඹ න්නශේ අපි 
නිසඳහදනඹ ය ත්තහ  ව හශේභ තත් අතිරිේත ශොටේ 
එනම් ිරශරෝග්රෆම් 6,000ේ ශම් ශභොශවොත ශන ශොටත් 
ටුනහඹ අශප් බීජ ඵඩහශේ තිශඵනහ   අඳට ඊශඟ න්නඹට 
අලය න්ශන් ිරශරෝග්රෆම් 35,000යි  ව 35,000න්, 6,000ට 
ළඩි ප්රභහණඹේ දළනට අශප් අශත් තිශඵනහ  ශොවිශඹෝ අශත්ත් 
තිශඵනහ, ව වහ භහන ප්රභහණඹේ  අපි රඵන ර්ශේත් බීජ 
ශන්න්ශන් නළවළ  ඉදිරි හර සීභහශේත් බීජ ශන්වීභ 
ම්පර්ණශඹන් අපි නතය ශහ  ශම් ළශර් බීජ නිසඳහදනඹ ිරරීභ 
වහ අපි ශොවිඹහට අලය ම්පර්ණ වශඹෝඹ රඵහ දීරහ, 
ම්පර්ණ ළඩ පිිබශශ ස යරහ දීරහ තිශඵනහ   

ව හශේභයි ශරොුඩ  ලනු නිසඳහදනඹත්  දළනට  රහ තිශඵන 

ශම් න්නශේ අපි ශභට්රිේශටොන් 110,000ත්, 120,000ත් අතය 

ප්රභහණඹේ ශම් ශන  ශොට නිසඳහදනඹ යරහ තිශඵනහ  එයින් 

බහඹේත් තභ විිරණුශන් නළවළ  ව අසනු තභත් ශල්ර 

තිශඵනහ  අශප් අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ප්රහල ශරුහ, 

ශොවිඹහට ශේල් ිරරීශම් ලේතිඹේ ශදන්න ිරඹරහ  අද ශරොුඩ 

ලනු ශොවිඹහ ශේල් ිරරීශම් ලේතිඹ ඉන්නහ  ශභොද අපි ව 

උදවිඹට ඵඩහ යන්න අලය ඳවසුම් රඵහ දීරහ තිශඵනහ  

අශප් ශේශීඹ ලනු භහ වඹේ ශවෝ වතේ තිඹහ න්න පුළුන් 

ප්රභහණඹට අපි ඵඩහ වදරහ දීරහ තිශඵනහ  දළන් ව ඵඩහල් 

ප්රහශඹෝජනඹට අයශන තභයි ව උදවිඹ අද ශශශන්දත් එේ 

ශවට්ටු යන්ශන්  ශම් ශභොශවොත න ශොට දඹුල්ශල් ශරොුඩ 

ලනු ිරශරෝග්රෆම් එ රුපිඹල් 65යි  ව ිරඹන්ශන් ශම් ශභොශවොත 

ශන ශොට දඹුල්ශල් ශරොුඩ ලනු ිරශරෝග්රෆම් එට ශොවිඹහ 

රුපිඹල් 65 ණශන් රඵහ න්නහ   ව තභයි අඳට වුභනහ 

යන්ශන්  වහට ිරසි ශශනේ ථහ යන්ශන් නළවළ  ශම් 

විිරණුශන් නළත්නම්, විුඩණන්න ඵළරිනම් තභයි ථහ යන්ශන්  

ශම් ශභොශවොත න ශොට ව ලනු විිරශණනහ   

ඊශඟට, බීජ ශොවිඳශ ර්ධනඹ ිරරීභ වහ අලය යන 

සිඹලුභ ඳවසුම් අපි රඵහ දීරහ තිශඵනහ  2015 ශනම් 

රුපිඹල් බිලිඹන 700ේ ය තුනේ වහ අඳට ව ශනුශන් 

රඵහ දීරහ තිශඵනහ  භභ වයි ඔඵතුභන්රහට ිරේශේ, ශම් ළඩ 

පිිබශශ අවුරුදු ණනහේ ඉදිරිඹට ඹන ළඩ පිිබශශේ ිරඹරහ  

ව ිපන්දහ ව දීර්ක හලීන ළඩ පිිබශශට ව අනු මුදල් ශන් 

යරහ තිශඵනහ  

ව හශේභ අලය යන ශදමුුවන් බීජලින් අඳට 

ශරශවසිශඹන් නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන් ඵටු ව තේහලි  

අපි දළනටභත් ව ළඩටවන් ආයම්බ යරහ තිශඵනහ  අශනේ 

වහ එශවභ ශරශවසිශඹන් ආයම්බ යන්න ඵළවළ  ව ටිේ 

ල් ඹන, ටිේ අභහරු ළඩේ  ඊශඟට අර්තහඳල් ළන ථහ 

ශහ  ශභච්චය හරඹේ අපි අර්තහඳල් ශභට්රිේශටොන් 15,000ත්, 

20,000ත් අතය ප්රභහණඹේ ආනඹනඹ යරහ තිශඵනහ  භභ 

තුටින් ිරඹනහ, 2012 ර්ශේ අද න ශතේ ර හට 

ආනඹනඹ යරහ තිශඵන්ශන් අර්තහඳල් ශභට්රිේ ශටොන් 1,200ේ 

ඳභණයි ිරඹහ  

අලුත් ළඩටවන ඹටශත් අපි ඳට ශයෝඳණ ළඩ පිිබශශ 

ව නවීන තහේණඹ බහවිත යරහ, බීජ නිසඳහදනඹ ිරරීභ වහ 

ශොවීන් උනන්දු යරහ ව ළඩ පිිබශශ දළන් ක්රිඹහත්භ ය 

ශන ඹනහ  අඳට දළඩි විලසහඹේ තිශඵනහ, 2015 න විට ශම් 

ළඩ පිිබශශ අඳට සිඹඹට 100ේ ම්පර්ණ යන්න පුළුන් 

ඵට  ව තභයි අඳට වුභනහ යන්ශන්  ශභභ විශලේ 

ළඩටවන ඹටශත් අපි ශේශීඹ ලශඹන් නිසඳහදනඹ යන බීජ 

ශොවීන් අතය ඉතහභත්භ ජනප්රිඹයි  ව උදවිඹ අශප් බීජලින් 

රඵන අසළන්න, විශලේශඹන් අශප් අර්තහඳල් ව ශරොුඩ ලනු 

බීජලින් රළබ අසළන්න පිට යටින් ශනහ බීජලින් රළබ 

අසළන්න ශේ ශදගුණඹට වහ භහනයි ිරඹරහ ශොවීන් අත් 

දළකීශභන් ිරඹනහ  තමුන්නහන්ශේරහ ගිිපල්රහ ව උදවිඹ මුණ 

ළිපරහ ථහ යරහ ඵරන්න  දඹුල්රට ගිිපල්රහ ඵරන්න; market 

එශේ විතයේ ඇවිදින්න එඳහ  දඹුල්ශල් ශොවිශඹෝත් මුණ ළිපරහ 

ථහ යරහ ඵරන්න ශභොනහද සිේධ ශන්ශන් ිරඹරහ  ශශශ 

ශඳොශශේ - market එශේ - විතයේ ඇවිදරහ ශම් යශට් ශේලඳහරනඹ 

යන්න පුළුන් ශන්ශන් නළවළ  අපි තමුන්නහන්ශේරහට 

ිරඹනහ, අපි ශම් රු බහට දන්නහ ශම් ළඩ පිිබශශ අපි 

ඉතහභත්භ හර්ථ ඉදිරිඹට ශන ඹනහ ිරඹරහ  අඳට 

ඉේභනින් ප්රතිපර න්න ඵළවළ  දහත් ඳළඹ 24න් ෘෂි 

ර්භහන්තශේ ප්රතිපර න්න ඵළවළ  

869 870 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

රු භන්ත්රීයශඹේ ිරේහ, ව හරශේ දශ ශේශීඹ 

නිසඳහදනඹට ෘෂි ර්භහන්තශඹන් රළබුණු ප්රතිලතඹ සිඹඹට 21යි, 

දළන් සිඹඹට 11යි දලභ ණනයි ිරඹරහ  ව ඇත්ත  එශවභ 

ශන්න ශවේතුේ තිශඵනහ  ෘෂි ර්භහන්තශඹන් රළශඵන 

ආදහඹභ විවිධ ේශේත්රර value addition වළටිඹට ශඵදිරහ ගිඹහ  

අද න ශොට අපි bulk tea අඳනඹනඹ යන්ශන් නළවළ  ුවඟේ 

ශරහට අපි අඳනඹනඹ යන්ශන් packet යපු -අඹ එතු 

යපු- ශත්  ව අපි රළබ ජඹග්රවණඹේ  ව හශේභයි අශනුඩත් 

ේශේත්රඹන්ශන් රළබ ආදහඹභ ඊට ඩහ ළඩි වුණහ  ඇඟලුම් 

නිසඳහදනශඹන් රළශඵන ආදහඹභ ඊටත් ළඩි වුණහ  ව නිහ එභ 

ආදහඹම් සිඹල්ර ෘෂි ර්භහන්තශඹන් රළබ ආදහඹභට ඩහ ළඩි 

වුණහ  ව නිහ භසතඹේ විධිඹට අශප් දශ ශේශීඹ නිසඳහදනඹට 

ෘෂි ර්භහන්තශඹන් රළශඵන දහඹත්ඹ ප්රතිලතඹේ ශර අඩු 

වුණහ  ෘෂි ර්භහන්තශේ නිසඳහදනඹ අඩු ශරහත්, එශවභ 

නළත්නම් ශනත් ශවේතුේ නිහත් ශනොශයි එශවභ වුශණ්  දශ 

ශේශීඹ නිසඳහදනඹට දහඹත්ඹ ශදන ශනත් අ ල දියුණු වීශම් 

ශවේතු නිහයි එශවභ වුශණ්  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශභච්චය හරඹේ අපි අශප් 

අධහනඹ ශඹොමු යරහ තිබුශණ් වී හ යන්න; අඳට අලය 

තයම් වල් නිසඳහදනඹ යන්න  අපි ව ඉරේඹ ඉේභහ ගිඹහ  

ඊශඟට ආනඹනඹ වහ අපි විලහර ලශඹන් මුදල් විඹදම් යන, 

අශප් යශට් මුදල් විලහර ලශඹන් ඇදිරහ ඹන ඵඩ ඉරිඟු නිසඳහදනඹ 

ළඩි ය න්න ටයුතු ශහ  අපි එභ නිසඳහදනඹත්  ඉේභහ 

ගිඹහ  ඊශඟට අපි අශනුඩත් නිසඳහදන ටයුතු වහ ශඹොමු 

ශනහ  මු  ඇට නිසඳහදනඹ අයශන ඵළලුශොත්, 2011 ර්ශේ 

 යහ ශල්න අනුත් -2012 ර්ශේ  යහ ශල්න අඳට 

තභත් රඵහ න්න ඵළරි වුණහ- ව හශේභ දශ ඇසතශම්න්තු 

අනුත් අශප් අලයතහශන් සිඹඹට 92ේ ශම් ශභොශවොත න විට 

ශම් යශට් නිසඳහදනඹ යරහ තිශඵනහ  අපි තුන්ළනි න්නශේත් 

ළඩ ආයම්බ යරහ තිශඵනහ  අපි ඳසු ගිඹ න්නශේ 

වම්ඵන්ශතොට දිසත්රිේශඹන් ඳභණේ මු  ඇට ශභට්රිේශටොන් 

8,000ේ රඵහ ත්තහ  අශප් මුළු ශේශීඹ අලයතහභ න්ශන් මු  

ඇට ශභට්රිේ ශටොන් 26,000යි  නමුත්, ඳසු ගිඹ න්නශේදී 

වම්ඵන්ශතොට දිසත්රිේශඹන් ඳභණේ එයින් ශභට්රිේ ශටොන් 

8,000ේ අපි රඵහ ශන තිශඵනහ   ශම් විධිශේ ළඩ පිිබශශේ 

දළන් ක්රිඹහත්භ වී ශන ඹනහ  ව ළන අපි ආඩම්ඵය ශනහ  

ව හශේභ තභයි ශෝඹහශඵෝ චි හත්  ඳසු ගිඹ හරශේ 

ශෝඹහශඵෝ චි න්න ශොවිශඹෝ ළභළති වුශණ් නළවළ  ව 

ශොල්රන්ට ශශශ ශඳොශේ තිබුශණ් නළවළ  අද ව වහ 

ශශශ ශඳොශ ඇති ශරහ තිශඵනහ  දළන් ශම් ේශේත්රඹට විලහර 

ලශඹන් බීජ රඵහ දීරහ රඵන ර්ඹ න විට අඩුභ ණශන් අශප් 

අලයතහශන් සිඹඹට 75 දේහත්, 2014 ර්ඹ න විට සිඹඹට 

100 ඉරේඹ දේහත් ඹන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  අපි 

ක්රභ ක්රභශඹන් ඉදිරිඹට ඹන්න ඕනෆ  සිඹල්රභ එ ළශර් යන්න 

ඵළවළ  

ශම් අසථහශේ ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ පිිබඵ භට ත එ 

පිිබතුයේ ශදන්න තිශඵනහ  විඳේශේ භන්ත්රීරු ිරඹපු 

ශතොයතුරු ම්පර්ණශඹන්භ ළරැදියි  ශම් ශභොශවොත න විට ඹ 

අවුරුදු 60ට ළඩි ශොවීන් 1,230 ශදශනුඩට අපි රුපිඹල් 6,000 

ණශන් ශහ තිශඵන ඵ භභ ිරඹනහ  තත් ශොවීන් 

13,389ට ශන්න ශම් න විට ටයුතු යරහ තිශඵනහ  ඉදිරි 

හර සීභහ තුශ ව ටයුතු සිේධ ශයි  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ේශේත්රශේ අපි බිත්තය වී 

රඵහ දීභ ළනත් ිරඹන්න ඕනෆ  ඳසු ගිඹ හරශේ ඇති ව 

නිඹඟශඹන්,  තුරින් විනහල ව ුඩඹුරු සිඹල්රටභ බිත්තය වී 

ශනොිනරශේ රඵහ දීශම් ළඩටවන යජඹ ක්රිඹහත්භ ශහ  ව ළඩ 

පිිබශශ තුශ ශම් න්නශේදී විතයේ බිත්තය වී බුල් 

2,87,000ේ ශඵදහ දී තිශඵනහ  ව බුල් 2,87,000භ දුන්ශන් 

ශනොිනරශේ  වහ ශදන ශොට ශඳොශශොන්නරුශේ වී බුරේ 

අඩ ගු එ වී භල්ර පිදුරු ුඩඩු තිබුණහ  හභහනයශඹන් භත 

වී එතු යන ශොට අහනශේදී එන්ශන් පිදුරු ුඩඩුයි  භවය 

ශරහට වත් එේ අඳද්රයඹත් එතු ශනහ  ශභොද,  ව 

ිනනිසසු වී විසි යන්ශන් නළවළ  ශම් බිත්තය වී ශොශඩ් එශවභ 

පිදුරු ුඩඩු ප්රභහණඹේ තිබුණහ  අශප් එේතයහ ශේලඳහරන 

ඳේඹට ඳන්දම් අල්රන ඳළුසදභන යහජඳේ ශොවි 

භවත්තඹහ ව අයශන ගිිපල්රහ ඳත්තයඹට ශඳන්රහ, 

රඳහිපනිශඹන් ශඳන්රහ, භවහ විලහර විශරෝඳඹේ ශහ  වී 

බුල් 2,87,000ේ ශඵදන ශොට එ තභයි ශම්හ තිබුශණ්, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   

 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ව ළයදි නළවළ  

 

ගරු මහින්ද යළඳළ අනේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ව ශඳන්න්න ඉසය ශරහ  අඳට ිරඹන්න තිබුණහ, 

ශභන්න ශභශවභ ළරැේදේ ශරහ තිශඵනහ ිරඹරහ  

 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
ව ශඳන්හ දීභ යදේද  

 

ගරු මහින්ද යළඳළ අනේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ඳත්තයශේ දභන්ශන් ඇයි  එශවභ යන්ශන් අනලය විධිඹට 

ශේලඳහරන ප්රචහයඹේ න්නයි  ඳත්තයශේ දභන්න වුභනහ 

නළවළ  ඊට ඳසශේ ප්රතිපරඹ වුශණ් ශභොේද   "දියින" ඳත රශේ 

ර්තෘතුභහ ශම් ළන භට  ශනොෆශවන්න ඵළනරහ තුළිරඹේ 

ලිේහ    

 

ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 

වහ ශදන්න ඉසය ශරහ ප්රිනතිඹ ඵරන්ශන් නළේද  

 

ගරු මහින්ද යළඳළ අනේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ප්රිනතිඹ ඵරනහ  ව වී බුශල් ඳළරවීශම් ප්රතිලතඹ සිඹඹට 

98යි, රු භන්ත්රීතුභනි  වළඵළයි ිරශරෝ බහඹේ විතය පිදුරු ුඩඩු 

තිබුණහ  ව තභයි ශඳන්වුශේ  ඕනෆභ භත වී එතු යන 

ශොට වහ එතු ශනහ  ශභශවේ  සීතර හභයර ඉ ශන 

ඳත්තයරට ලිඹන්න පුළුන්  නමුත් ශොවිතළන් යන තළන්රට 

ගිිපල්රහ ඵළලුශොත් ශම් ඵ ශඳශනනහ  අහන ශොට අත් 

ශදශන් එතු යරහ දභන්ශන්  එතශොට පිදුරු ුඩඩුත් ටිේ 

ළශටනහ  වී බුල් 2,87,000ේ ශඵදුහභ එ බුර තිබුණ එ 

තභයි highlight  ශශේ; ශම් ය ශට් ප්රචහයඹ න්ශන්  ව ශේ තභයි 

ඔඵතුභන්රහත් යන්ශන්  ඔඵතුභහ යන්ශන්ත් ව හර්ඹඹභ  

තභයි  අපි ශභච්චය හර්ඹඹේ යන ශොට ඔඵතුභහත්  ඔඹ හශේ 

එේ විතයේ අයශන ඇවිල්රහ ථහ යනහ  

871 872 

[රු භිපන්ද ඹහඳහ අශබ්ර්ධන භවතහ] 
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ගරු වජිත් නප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறகரம) 

(The Hon.  Sajith Premadasa) 
අශප් කීභ ව  

 
ගරු මහින්ද යළඳළ අනේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ශඵොශවොභ ශවොයි  ව තභයි කීභ  මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, තත්ත්ඹ වයි  ශම් යන ළඩ පිිබශශට අ ඳට 

යශටන් රළශඵන වශඹෝඹ වයි  නමුත් ශභිප ඇත්ත තත්ත්ඹ 

ශම්යි  පිට පිට න්න ශදේ ඳහළු වුශණොත් අශප් යටට බිත්තය 

වී නළවළ  ඵඩහ යරහ තිඹන්න ක්රභඹේ නළවළ  ඉන් එවහට ඹන්න 

ඵළවළ  පිට පිට න්න ශදේ ඳහළු වුශණොත් බිත්තය වී පිටයටින් 

ශන්න්න ශනහ  දළන් න්න ශදේ ඳහළු වුණහ  වත් අපි 

අභහරුශන් වරි ශම් ප්රලසනඹ විහ ත්තහ  නමුත් අනහතශේ ශම් 

විධිශේ ශේලගුණ විඳර්ඹහඹන් වුශණොත් ශද තුන ශන්න 

පුළුන්  ශම් විධිඹට ශම් ය ශට්,  ශරෝශේ සිදු න ශේලගුණි 

විඳර්ඹහඹන් දිවහ ඵළලුහභ ශම්හ ශදේ තුනේ ශන්න ඵළරි 

නළවළ  එශවභ වුශණොත් අපි ඉතහභත් අහනහන්ත තළනයි 

ඉන්ශන්  ඉතින් අපි ශම්හ ළන ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ  වට 

යන්ශන් ශභොේද  එශවභ නම් අපි ශවො ඵඩහ ඳවසුම් ඇති 

ය න්නට ඕනෆ  බීජඹ ප්රශයෝවණ ලේතිඹ අඩු න්ශන් නළති 

අඩු  ණශන් අවුරුේදේ, ශදේ ඵඩහ ය ළනීශම් වළිරඹහ 

අඳට තිශඹන්න ඕනෆ  ව ළඩ පිිබශශ ළන අනහතශේ අඳට 

ිපතන්න ශනහ  වටයි අපි අශප් ිනත්රයින්ශන් උදවු 

ඉල්රන්ශන්; වශඹෝඹ ඉල්රන්ශන්   

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ  ජහන තහේණඹ ළන 

ප්රහල ශහ   ශොරිඹහනු ජන යජඹ විසින් ශ බීජ  යේණඹ 

පිිබඵ ඹම්ිරසි ථිහතේ ඇති වුණු ඵ ඇත්ත  නමුත් ව 

ිනනිසසුන්ට අශප් ජහන ශන ඹන්න අලය නළවළ  ව අඹට අශප් 

ජහනලින් ිරසි ප්රශඹෝජනඹේ නළවළ   ශම් ේශේත්රශේ නිසඳහදන 

තත්ත්ඹ අතින් ව ශොල්රන් අඳට ඩහ ඉදිරිශඹන් ඉන්නහ  අඳට 

වුභනහ යන්ශන් ජහන ප්රශේලම් යන්නයි  අපි ශභච්චය 

හරඹේ අශප් ජහන ප්රශේලම් යන්නයි උත්හව ශශේ  අශප් 

ළරැේදත් වයි  අපි ශදමුුවන් බීජරට ගිශේ නළවළ  ෘෂිර්භ 

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ළඩි ශදශනේ ල්ඳනහ ශශේ,  ශේශීඹ ජහන 

ආයේහ ය ළනීභ වහ සුරැකීභ අශප්  ළඩ පිිබශශ ශන්න 

ඕනෆ ිරඹරහයි   ශදමුුවන් බීජරට අශප් ශොවීන් පුුවණු යන්න 

අපි උත්හව ශශේ නළවළ  භභ ිපතන විධිඹට ව ඵයඳතශ 

අඩුඳහඩුේ  ව ව හරශේ ඉරහ ල්ඳනහ ශශේ  නළවළ  දළන් 

අපි එශවභ ල්ඳනහ යනහ  අපි වීරටත් ඉදිරි අනහතශේ 

ශදමුුවන් බීජ නිසඳහදනඹ යන්න ළඩ පිිබශශේ ස යනහ  

එශවභ නළති වුශණොත් අඳට ශරෝඹත් එේ ඹන්න ඵළරි 

ශනහ   

විඹට්නහභශේ අේයඹට වී ශභට්රිේ ශටොන් 10ේ, 15ේ 

න්න ශොට, තභත් ශභට්රිේශටොන් 4ේ 5ේ අයශන අඳට ව 

ශොල්රන් එේ තය යන්නත් ඵළවළ; අශප් අලයතහ ම්පර්ණ 

යන්නත් ඵළවළ; අශප් නිසඳහදන විඹදභ අඩු ය න්නත් ඵළවළ  ව 

නිහ අපි රඵන අවුරුේශේ ඉරහ ෆභ ේශේත්රඹභ ශදමුුවන් බීජ 

ර්ධනඹ ිරරීභ වහ ළඩ පිිබශශේ ආයම්බ යනහ  ව අපි 

යනහ  අශප් හර්ින නිරධහරි භවත්රු ව ළඩ පිිබශශ දළන්  

ආයම්බ ය ශන ඹනහ    

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහට නිඹිනත හරඹ අහනයි  

ගරු මහින්ද යළඳළ අනේලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

එශවභ නම් භශේ ථහ අන් යනහ  ශඵොශවොභ සතුතියි  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
தகப சறசக்ற ஆணந்ன்! உங்கலக்கு 10 றறடங்கள் 

எதுக்கப்தட்டிதக்கறன்நண.  

 

[தற.த. 2.02] 

 

ගරු සිලක්ති ණනන්දන් මශතළ 
(ரண்தைறகு சறசக்ற ஆணந்ன்) 

(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்ககப, 

இன்கந குலறகன றரத்றல் ணக்கும் கதசுற்குச் 

சந்ர்ப்தம் ந்கறட்டு ன்நற தரறறக்கறன்கநன். ங்கல 

கட ன்ணற ரட்டரணது தொற்ததொலரக றசரம் 

ற்தம் கரல்கட பர்ப்கதப் தறரணரண தரறனரகக் 

தகரண்டரகும். அந் ரட்டத்றலுள்ப றசரறகள் கடிண 

உகப்தரபறகள்; கடந் கரனத்றல் றர்க சறந்ற, கடிணரக 

உகத்து றகவும் தசல்ந்ர்கபரக ரழ்ந்ர்கள். இதறக் 

கட்டப் கதரரறன்கதரது வுணறர, ன்ணரர், தொல்கனத்லவு, 

கறபறதரச்சற ஆகற ரன்கு ரட்டங்ககபத்ம் கசர்ந் 

றசரறகள் 2,000க்கும் கற்தட்ட உவு இந்றங்ககப 

தொள்பறரய்க்கரல்க தகரண்டுந்து றதத்றறட்டு 

இடம்ததர்ந்ணர். தறன்ணர் இகடத்ங்கல் தொகரம்கபறலிதந்து 

ந் அர்கபரல்  லண்டும் அற்கந டுக்கதொடிர எத 

துர்ப்தரக்கற றகனம் ற்தட்டிதக்கறநது. கதரரறன்கதரது 

எதசறன உவு இந்றங்கள் அறந்றதந்ரலும்கூட, 

தததந்தரககரண உவு இந்றங்கள் அசரங்கத்றணரல் 

றட்டறடப்தட்டு  தகரள்கபறடப்தட்டுள்பண. எத தரகக 

உவு இந்றங்கள் துண்டு துண்டரக கநரக்கப்தட்டு 

உறரறப்தரகங்கபரக றற்தகண தசய்ப்தட்டிதக்கறன்நண. தன 

தற்தக்கக்கரண உவு இந்றங்கபறன் றநம் 

ரற்நப்தட்டு ன்ணறறல் இதக்கறன்ந இரணு தொகரம்கபறல் 

இதக்கறன்நண. இற்கநக அற்கந இரணுத்றணர் 

தரறக்கறன்நரர்கள். குநறப்தறட்ட தொகரறலுள்ப 

இரணுத்றணர் ம்தொகட உவு இந்றங்ககபப் 

தரறக்கறன்நரர்கதபண தன றசரறகள் தொகநறட்டிதக் 

கறநரர்கள். அற்கநத் தம்தடி ககட்டகதரது ரங்கள் 

ச்சரறக்கப்தடுகறநரர்கதபன்த அர்கள் கூதகற நரர்கள். ன், 

ரன் இற்கநக் குநறப்தறடுகறன்கநதணன்நரல், அந் ன்ணறப் 

தறகசங்கள் தொலக்க தொலக்க றசரத்க ம்தற ரழ்ந் எத 

தகுறதன்தக றகணவுதடுத்துற் கரகத்ரன்.  

அங்கு க்கள் தசறப்தரக ரழ்ந்ரர்கள். கதரதக்குப் 

தறன்ணரது இந் அசரங்கம் அந் றசரறகலகட 

உவு இந்றங்ககப தொலகரக, தொகநரகக் ககபறத் 

றதக்க கண்டும். தன டககள் அசரங்க அறதர்கள் 

ற்தம் தறகச தசனரபர்கலடரக அந் உவு இந் 

றங்கள் அர்கபறடம் ககபறக்கப்தடுதன்தம் அற்கரண 

ஆங்ககப எப்தகடக்குரதம் ததரலிஸ் றகனங்கபறல் 

தொகநப்தரடு தசய்த்ரதம் தசரல்னப்தட்டது. அற்கக 

த்கணகர றசரறகள் ததரலிவல் தொகநப்தரடு தசய் 

ரர்கள்; அந் ஆங்ககப டுத்துச் தசன்த அந் 

அறகரரறககபச் சந்றப்தற்கரக தன டக தடிகநற 

இநங்கறத்ம் அக தொகநரகக் ககபறக்கப்தடறல்கன. 

ஆகக, அந் றசரறகலகட ன்க கதற, அந் 2,000 
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உவு இந்றங்கலக்கும் ன்ண டந்து? ரர் அற்கநக் 

தகரள்கபடித்ரர்கள்? ரர், ரர் அற்கநப் தரகங்கபரகப் 

தறரறத்து இதம்தைக்கரக றற்நரர்கதபன்தகக் கண்டநற 

றர்கரனத்றல் தகறங்க றசரக டத்ப்தட கண்டும். 

அதுட்டுல்ன, அந் றசரறகள் றர்க சறந்ற உகத்து 

ரங்கற எவ்தரத உவு இந்றத்துக்கும் தறனரக உரற 

ட்டஈட்கட இந் அசரங்கம் ங்க கண்டும். அப்தடிச் 

தசய்தெடரகத்ரன் இந் ரட்டில் ல்லிக்கத்கத்ம் 

ம்தறக்கககத்ம் கட்டிதலப்த தொடித்தன்தக இந் 

ககபறல் தசரல்லிக்தகரள்ப றதம்தைகறன்கநன்.  

அடுத்ரக, றசரறகபறன் தல்கனக் தகரள்தொல் 

தசய்றல் அசரங்கம் தடர தடம் வ்ரநரண உத்ர 

றகனக அநறறத்ரலும்கூட தததம் கட தொகநப் 

தறச்சறகணகள் - தொக்கறரக இண்டு தறச்சறகணகள் - 

றர்கரக்கப்தடுகறன்நண. தொனரது, ங்கலகட 

ரட்டங்கபறல் தல்கன தொலகரகக் தகரள்தொல் 

தசய்ற்குப் கதரற றற இல்கன; இண்டரது, அப்தடிக் 

தகரள்தொல் தசய்ப்தடுகறன்ந தல்கனச் சந்கப்தடுத்து 

ற்குப் கதரற கபஞ்சற சறகள் இல்கன. ஆகக, 

அங்குள்ப எவ்தரத ரட்டத்றலும் இற்கரண றற 

சறகத்ம் கபஞ்சற சறகத்ம் ற்தடுத்றக் தகரடுக்க 

கண்டும் ன்த அகச்சர்கபறடம் இவ்றடத்றல் 

ககட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்கநன்.   

அகறட, ன்ணற ரட்டத்றல் குநறப்தரக வுணறர, 

ன்ணரர், தொல்கனத்லவு ஆகற தோன்த ரட்டங்கபறலும் 

கறட்டத்ட்ட 460 குபங்கள் லண்ட கரனரகப் தைணகக்கப் 

தடரல் இதக்கறன்நண. அணரல், இன்கநக்கு அந்க் 

குபங்கபறல் ற்தடுகறன்ந எத சறத உகடப்கதக்கூடச் 

சரறக்கட்ட தொடிர எத றகனம் இதக்கறன்நது. இணரல் 

இற்நறன் லர்ப்தரசணத்றன் கலழ்தம் 100 - 200 க்கர் ல் 

றனங்கள் தசய்கக தண்ப்தட தொடிரதுள்பது. அககம் 

அந்ந் கன கசக றகனங்கலக்கூடரக குநறத் 

இந்றங்ககப ங்கறணரல் சம்தந்ப்தட்டர்கள் சறநற 

உகடப்தைக்ககப ல்னரம் சரற தசய் தொடித்ம். ணக, லண்ட 

கரனப் கதரதக்குப் தறநகு அங்கு லள்குடிகநற க்கள் இன்த 

றசரம் தசய்தொடிர எத துர்ப்தரக்கற றகனறல் 

இதக்கறன்நரர்கள். ஆகக, அசரங்கம் இந் 460 குபங் 

ககபத்ம் தைணகப்தற்கு உரற டடிக்கக டுக்க 

கண்டும்.   

அககம் தொல்கனத்லவு ரட்டத்றல் ககதுகநப்தற்த 

தறகசத்துக்குட்தட்ட தகரக்கறபரய், கதரட்டுக்ககற, 

தகரக்குத் தரடுரய் கதரன்ந கறரங்கபறலுள்ப க்கலக்குச் 

தசரந்ரண கறட்டத்ட்ட 500 க்கர் ல் றனங்கள் இன்த 

அதகரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. அரது அவ்பவு றனங்கலம் 

தன்தகுறகச் கசர்ந் சறங்கப சககர க்கபரல் 

அதகரறக்கப்தட்டு தல் றகக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. குநறப்தரக 

தகரக்கறபரய் தறகசத்றல் இதக்கக்கூடி ரறந் கரடு, 

தொந்றரறககக்குபம், ஆறன்குபம் ஆகற தோன்த கறரங் 

கபறலும் உள்ப 500 க்கர் ல் கரறககப தன்தகுறச் 

சறங்கப க்கபரல் அதகரறக்கப்தட்டுள்பண. அந்த் றழ் க்கள் 

அங்கக லள்குடிகநறக் கறட்டத்ட்ட எத தடம் கடந் 

றகனறல், இவ்தடம் அந் றனங்கபறல் தசய்கக தண்ச் 

தசன்நகதரது இது அர்கலக்குத் தரறந்து. இதந் 

கதரறலும் அந் க்கலக்குத் ற்கரலிக வீடுககபர ற்தம் 

அடிப்தகட சறககபர இதுக ங்கப்தடறல்கன. 

அககம் அந் ல் றனத்கக ம்தற ரழ்கறன்ந 

இர்கபறன் ரழ்ரரம், தரறல் தொலி சகன சற 

ரய்ப்தைக்கலம் தரறக்கப்தட்டிதக்கறன்நண. ஆகக, இந் 

றகனக தரடக்கூடரது. எத தக்கத்றல் க்ககப லள்குடி 

கற்தரகவும் அர்கலக்கரண ரழ்ரர உறககபச் 

தசய்ரகவும் தசரல்லிக்தகரண்டு, ததக்கத்றல் இப்தடி 

ரண ககனககபச் தசய்க அசரங்கம் றதத் 

கண்டும். ஆகக, அங்கு சறங்கப க்கள் அத்துலநறக் 

குடிகநற றசரம் தசய்து குகநந்தட்சம் இவ்தடம் 

கரனகதரகத் துடணரது றதத்ப்தட்டு, அந்க் கரறகள் 

லண்டும் அந்த் றழ் க்கபறடம் எப்தகடக்கப்தட 

கண்டுதண ரன் இந் கத்றகன உங்கபறடம் றரக 

கண்டுகறன்கநன்.   

இப்ததரலது இங்கக தகப அகச்சர் ரஜற 

கசணரத்ண அர்கள் இதக்கறன்நரர். அர் தன டககள் 

தொல்கனத்லவுக்கு றஜம் தசய்றதக்கறன்நரர். இன்த தன் 

தகுறகச் கசர்ந் சறங்கப லணர்கள் அங்கு தகரக்கறபரய் 

தகுறறகன ந்து லன்தறடிக்கறன்நரர்கள். தகப அகச்சர் 

அர்ககப, அங்கு தத்து - தறன்தோன்த குடும்தங்ககபத் ற 

கத ரகத்ம் அதறக்கக்கூடரது ன்த லங்கள் 

உத்றட்டிதக்கறன்நலர்கள். அந் ககறல் லங்கலம் 

உங்கலகட அகச்சும் சரறரண தொகநறல் கர்கரக 

ககன தசய்ரலும் இன்த தததந்தரககரண சறங்கப 

லணர்கள் உங்கலகட தசரல்கன லநற, அங்கு ந்து 

சட்டறகரரண தொகநறல் கனககபப் தரறத்து லன்தறடித் 

தரறலில் ஈடுதடுகறன்நரர்கள். இணரல் அந் இடம்ததர்ந் 

க்கபறன் தரறல் தரறக்கப்தட்டுள்பது. அககம் 

சட்டறகரரண தொகநறல் தரறல் தசய்கறன்நர்கலக்கு 

அங்கறதக்கறன்ந தகடத்ப்தறணர் சகன றத்றலும் 

தரதுகரப்தைக் தகரடுப்தரக அந் க்கள் தொகநறடு 

கறன்நரர்கள். ஆகக, அவ்ரத தரறல் தசய்தர்ககபத் 

கடதசய்து, வுதசய்து லங்கள் அந் க்கபறன் ரழ்ர 

ரத்துக்கு ஆண தசய் கண்டும் ன்த ககட்டுக் 

தகரள்கறன்கநன்.  

அடுத்து கரல்கட பர்ப்கதப் ததரதத்ட்டில், ன்ணற 

ரட்டத்றல் 75 சவீரண க்கள் ஆடு, ரடு ற்தம் 

ககரற பரா்ப்தறல் ஈடுதடுகறன்நரர்கள். ஆணரல், குநறத் 

றகக் கபத்றல் ஆபற, கட்டிடம், ரகணம் கதரன்ந 

தல்கத கககள் ஈடுதசய்ப்தடரல் இதக்கறன்நண. 

ஆகக, அந்க் குகநதரடுகள் றர்த்ற தசய்ப்தட 

கண்டும். கலும், ன்ணற ரட்டத்றல் இதக்கறன்ந 

ஆறத்துக்கும் கற்தட்ட குபங்கபறல் ன்ணலர் லன் 

உற்தத்றகப் தததக்குதொகரக அக்குபங்கபறல் லன் 

குஞ்சுககப றடுற்கும் அங்கு ன்ணலர் லன் பர்ப்தைத் 

றட்டங்ககப தொகநரக தொன்தணடுப்தற்கும் டடிக்கக 

டுக்குரத ககட்டு, றகடதததகறன்கநன்.  ன்நற.  

      
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please!  The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer  will 

now take the Chair. 

 
අනුරරුල ගරු නඳරුමළල් රළජදුරයි මශතළ මූළවනනයන් ඉලත් 

වුනයන්, ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ මුළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு தததரள் ரஜதுக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனக, ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். 

அஸ்ர் அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI left the Chair, 

and THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER  took the Chair. 
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[අ  බහ  2 12] 

 
ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ (රළජය වම්ඳත් ශළ 

ලයලවළය ව ලර්ධන නිනයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண - அச பங்கள், 

தரறல்தொற்சற அதறறதத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of  

State Resources and Enterprise Development) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ධීය ප්රශේලඹේ නිශඹෝජනඹ 

යන භහ වට ථහ යන්න ශම් විනහඩි ිරිපඳඹ භදි ිරඹරහ භහ 

ිපතනහ     

යශට් ම්ඳත් යට තුශ රැ ළනීශම් භිපන්ද චින්තන 

ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහට න ිනන්, ධීය ජනතහට නළ ගුයම් 

ශතොටුශඳොශල් රඵහ දීභට ව ධීය ජනතහ ලේතිභත් ිරරීභට 

ශභය ිනලිඹන 2,000ට ළඩි මුදරේ ශන් ිරරීභට ත්ත පිඹය 

පිිබඵ ජනහධිඳතිතුභහට භහ ඳශමුශන්භ සතුතින්ත නහ  එකී 

ඳයභහර්ථඹ ශඳයදළරි ය නිිනන් අශප් රු ඇභතිතුභහට අපි 

ශඹෝජනහ ශහ,  රින්ය වමු ශරහ අපි ශම් ටයුතු ම්ඵන්ධ 

හච්ඡහ යමු ිරඹරහ  එතුභහ ව අනු ශම් නශොට 

විශලේශඹන්භ මීමු ප්රශේලශේ ධීය  විධහන භඟත් හච්ඡහ 

යරහ, මුළු ර හ පුයහභ ව ධීය ිනති වයහශි යරහ,  

නිරධහරින් භඟ ශවෝදයත්ශඹන් ටයුතු යිනන් ධීය 

ජනතහශේ ඹවඳත ශනුශන් පිඹය ණනහේ ඉදිරිඹට 

තඵිනන්  ඉන්නහ   

ශභය අඹ ළඹ ශල්නශඹන් අශප් යශට් නිසඳහදනඹ යන්න 

පුළුන් උම්ඵරඩ, යර ළනි ද්රය ආනඹනඹ ිරරීශම්දී අඹ 

යන ඵදු ප්රභහණඹත්, ව හශේභ ආනඹනඹ යන ටින් භහළුරට 

අඹ යන ඵදු ප්රභහණඹත් ළඩි යරහ තිශඵනහ  රු 

ඇභතිතුභහශේ මලිත්ශඹන් ශම් න ශොට යට තුශ  ටින් භහළු 

ර්භහන්තලහරහ ණනහේ ඇති යරහ, අශප් යශට් අශප් අඹට, 

අශප් යශට් භහළු ෆභට න්න වළිර න ආහයඹට ටයුතු යරහ 

තිශඵනහ  නළේලින් ඇවිල්රහ අශප් හරඹහ, සඩඹහ  පිට යටට 

අයශන ගිිපල්රහ, නළත    ටින්රට දහරහ ශභශවේට ශශනනහට 

ඩහ, ව ටින් භහළු අශප් යශට්භ නිසඳහදනඹ ය න්න විලහර 

පිඹයේ ශන තිබීභ ළන  භහ ශම් අසථහශේදී න්ශතෝ නහ  

ටින් භහළුර ආනඹන ඵේද ළඩි ිරරීභ පිිබඵත් රු 

භන්ත්රීයශඹේ ශඵොශවොභ ශේදනහශන් ථහ ශහ භහ අවශන 

ිපටිඹහ  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භිපන්ද චින්තන ප්රතිඳත්තිඹ 

තුශ, ශම් යශට් ටින් භහළු නිසඳහදනඹ ිරරීභ විතයේ ශනොශයි, 

වල් ඇතුළු අශනුඩත්  වුභනහ ද්රය -ර හශේ නිසඳහදනඹ 

යන්න පුළුන් වළභ ශදඹේභ- ර හශේභ නිසඳහදනඹ ය 

න්නහ ළඩ පිිබශශේ දිඹත් යරහ තිශඵනහ   

ව හශේභ භහළු පිිබඵත් අපි  මීට ඩහ ක්රභත් ළඩ 

පිිබශශේ ළන ශම් න ශොට හච්ඡහ යශන ඹනහ  පිට 

යටින් ශන එන භහළුරටත් ඵදු අඹ ිරරීශම් ක්රභඹේ වදරහ, 

වටත් තව චි දභන ළඩ පිිබශශේ වළදුශොත් අඳ තත් 

ලේතිභත් නහ ිරඹරහ භහ ිපතනහ     

ඳසු ගිඹ හයශේ රු ඇභතිතුභහ භඟ ඳළළති හච්ඡහශේදී 

එතුභහ එේ අශප් ශඳොඩි භත ළටුභේ ඇති වුණහ  ව 

ශවෝදයත්ශේ භත ළටුභේ  දළන් රු ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ 

ව ශඳොඩ්ඩේ අවුසන්න වළදුහ  නමුත් ව භත ළටුභ ඇති වු ශණ් 

ශභොේ නිහද  අපි ධීයඹහ ශනුශන් ථහ ශ නිහ  ජනතහ 

අඳ ඳහර්ලිශම්න්තුට එහ තිශඵන්ශන් පුටු උඩ ඉශන වළභ 

එටභ "වහ" ිරඹන්න ශනොශයි  ධීයඹහට ප්රලසනඹේ ඇති වුණහභ 

අපි ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ව ශනුශන් වඬ නඟන්ශන් ව අලයතහ 

ඉටු ය න්නයි   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ර හශේ භහළු විුඩණහ න්න 

ඵළරි හරරදී,  වට අලය පිඹය න්න ඵළ ුඩ වහ හච්ඡහ 

යරහ ධීය  සථහට අලය ණඹ ඳවසුම් රහ දීභ භඟින් 

ධීයඹහ දිරිභත් යන්න, ධීය ිනති දිරිභත් යන්න ශම් න 

 ශොට රු ඇභතිතුභහ ළඩ පිිබශශේ  රහ ශන ඹෆභ 

පිිබඵ භහ එතුභහට සතුතින්ත නහ   

ව තුිබන් අඳට ඉතහභ ශවො භහළු ෆල්රේ අතයභළදිඹහශන් 

න්ශන් නළති, ධීයඹහ ශඟට ගිිපල්රහ න්න පුළුන් ළඩ 

පිිබශශේ  වදහ න්න පුළුන්   

ඊට අභතය, අද ධීය ේශේත්රඹත් "දිවි නළඟුභ" වයවහ  

ම්ඵන්ධීයණඹ යන ළඩ පිිබශශේ හ ළනීශම් 

වළිරඹහ තිශඵනහ  අද අශප් යශට් භත්ය ර්භහන්තඹ තුිබන් 

නිඳදන භහළු -යර, ටින් භහළු, ජහඩි විතයේ ශනොශයි- ල් 

තඵහ ළනීභට වළිර ඳහයම්ඳරි ක්රභ අශප් ධීයඹහ ශඟ තිශඵනහ  

ඳශහත් බහ තුිබන්, ධීය  සථහ තුිබන්, ධීය අභහතයහ ලඹ 

තුිබන්, නහයහ ආඹතනඹ තුිබන් ශම් පිිබඵ මීේණ යරහ 

තිශඵනහ  රු ඇභතිතුභනි, අශප් නිරධහරින්ට පුළුන් මීට ඩහ 

ධීය ජනතහත් එේ, ධීය ිනතිත් එේ ම්ඵන්ධ ශරහ ශම් 

ඳරීේණලින් ශොඹහ ත්ත දළනුභ  ධීයඹහට රඵහ දීරහ, 

ධීයඹහ නඟහ සිටුන්න ටයුතු යන්න    

උදහවයණඹේ විධිඹට එ හයණඹේ ිරඹන්න පුළුන්  අශප් 

මීමු ශපුශේ ව අශනේ ශපුර එ හරඹට ''ශොසහ'' 

ිරඹන භත්යඹහ විලහර ශර බීජ දභනහ  ශම් ශොසහ ඳළටවුන් 

ඹම් ඹම් යහඳහරිශඹෝ විලහර මුදරට ිනරදී න්නහ   එශවභ 

අයශන විශේල ත යනහ  නමුත් ශම් හර්ඹඹ මීට ඩහ 

ක්රභත් විධිඹට යන්න පුළුන් ශොශවොභද ිරඹරහ අපි ඵරන්න 

ඕනෆ  

 ව හශේභ භභ රු ඇභතිතුභහට ිරේහ ශඳොිරරිසහ ළන 

හයණඹේ  ශම් න විට භශේ ම් ප්රශේලශේ තරුණශඹේ 

ශඳොිරරිසන් බීජලින් ඳළටවුන් රේ ණනේ ශඵෝ යරහ, ව 

ඳළටවුන්ශේ ජීත්වීශම් වළිරඹහ ශොයි තයම්ද  ිරඹරහ ශොඹහ 

ශන තිශඵනහ  අපි ව හශේ තරුණඹන් ඉදිරිඹට ශේන්න ඕනෆ  

ශභොද, ශඳොිරරිසහ ිරඹන්ශන් අද ශරෝශේ විලහර ඉල්ලුභේ 

තිශඵන, විලහර ධනඹේ උඳඹන්න පුළුන් භහළුශේ නිහ  ශම් 

හශේ තත් භත්යඹන් ඉන්නහ  ශභොදහ, ශොසහ, ආහ ළනි  

ර හ තුශ සිටින භත්යඹන් ම්ඳතේ ශර ර්ධනඹ ය 

න්නහ ළඩ පිිබශශේ අඳට ශම් නිරධහරින් රහ ය න්න 

පුළුන්  ධීය අභහතයහ ලශේ ශේහ, ශොවිජන ශේහ ව නජීවී 

අභහතයහ ලශේ ශේහ ශම් ඕනෆභ අභහතයහ ලඹ නිරධහරිඹහ තභයි 

රු ඇභතිතුභහට භඟ ශඳන්න්නහ, ප්රධහනිඹහ ශන්න ඕනෆ  ව 

නිරධහරිඹහට ව  පිිබඵ දළනුම් ම්බහයඹේ තිශඵන්නට ඕනෆ   

භභ අවශන සිටිඹහ, අද අශප් ිනල්ශයෝයි  ප්රනහන්දු ඇභතිතුභහ 

භහදළල් ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹේ ථහ ශහ  ර හශේ ධීය ඉතිවහඹ 

ඳටන් ත්ශත් භහදළශරන්  භහදළල් භහළුහ තභයි ඉතහභ යත්භ 

භහළුහ  ව භහළුහ ඳණ පිටින් ශොඩට ශනළත්, ිරසිභ වි බීජඹේ 

ඇතුළු ශන්ශන් නළති ඳළඹ ණනේ තුශ ශඵදහ වරින්නට 

පුළුන්  නමුත් අද භහදළල් ර්භහන්තඹට න ශොහ වඬන ළඩ 

පිිබශශේ ක්රිඹහත්භ ශනහ  අද ඹහන්ත්රි ශඵෝට්ටු නිහ 

භහදළල් ර්භහන්තඹට ප්රලසන ණනහේ ඇති ශරහ තිශඵනහ  

භශේ ප්රශේලශේ  ධීය ජනතහ ිරඹන්ශන් භවහ ඳරිභහණශඹන් 

ළලි ඉතට ළනීභ නිහ භහදළල් ර්භහන්තඹට ශම් වහනිඹ සිේධ 

ශනහ ිරඹරහයි  අද ව ප්රශේලශේ තිශඵන ල්, ළලිලින් 

877 878 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ළශවන්ශන් නළති නිහ භහදළල් ට යන්න ඵළරි තත්ත්ඹේ උදහ 

ශරහ තිශඵනහ  ව හශේභ ුඩඩහ ශඵෝට්ටු භහදළල් ට යන 

ශරහට ඇවිල්රහ, භහදළරට එන භහළු රැශට ඵහධහ න පිිබශශට 

දළල් එශරහ භහදළල්රට එන භහළු අඩු ිරරීශම් ළඩ පිිබශශේ 

තිශඵනහ  ව නිහ  අශප් ධීයඹන් විලහර පිරිේ ඹළශඳන 

ඳහයම්ඳරි භහදළල් ර්භහන්තඹටත් ඹම් ිරසි ළඩ පිිබශශේ 

නිරධහරින් ශඹොදරහ  ක්රිඹහත්භ යන්න ිරඹරහ විශලේශඹන් 

භභ අශප් රු ඇභතිතුභහට ශඹෝජනහ යනහ   

ඊට අභතය රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ශයශ  යේණ 

හර්ඹඹ අයිති ශනොවුණත්, ශනත් අභහතයහ ලඹට ව හර්ඹඹ 

ඳළරී තිබුණත්, ''ධීය'' ිරඹන චනඹත් එේභ අඳට  එඹ ඵර 

ඳහනහ  ශම් න විට මීමුශේ සිට පුත්තරභ දේහ මුුවදු තීයශේ 

ධීයඹහ ශයශ හදනඹ නිහ ශඵොශවොභ අඩ ඳණ තත්ත්ඹට ඳත් 

ශරහ සිටිනහ  රු ඵළසිල් යහජඳේ ඇභතිතුභහ මීට භහ 

ණනට ශඳය උසළටශයිඹහ ශයශට ඇවිල්රහ, මුුවදු ළලි 

ශොඩට ශන එන භවහ ඹන්ත්රඹේ අයශන ඇවිත් ඳරීේණඹේ 

ශහ, ශයශට ළලි දහරහ ශයශ පුළුල් යන්ශන් ශොයි 

ආහයඹටද ිරඹරහ  අපි ව ටයුත්ත මීටර් ණනේ තුශ යරහ 

ඉතහ හර්ථ ප්රතිපර රළබුහ  අපි එතළනදී දළපු ශේ තභයි, 

දිඹඹින් ළල්ර අයශන වභ තුශ, ළල්ර ශයශට වශභන් 

ළශශන ඵ; ල්, ළලිලින් ශනොළශන ඵ  ව ළල්ර 

ම්පර්ණශඹන්භ ව මුුවදු තීයඹ තුශයි යළශන්ශන්  

උදහවයණඹේ  ිරේශොත්, උසළටශයිඹහශේ ඉරහ  දු ල්පිටිඹ, 

ශත්තප්ඳහඩු, මීමු දේහභ ශයශ තීයශේයි ව ළලි 

යළශන්ශන්  ව නිහ ව ළඩ පිිබශශට විලහර මුදල් 

ප්රභහණඹේ ශන් යනහ ිරඹරහ රු ඵළසිල් යහජඳේ භළතිතුභහ 

ශඳොශයොන්දු වුණහ  එශවභ නළති තහහලි ල් ළටිඹේ දළමීභ 

තුිබන්ත්, ළලි ශෝනි- 

 
ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ (ධීලර ශළ ජජ 

වම්ඳත් ව ලර්ධන අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு  கத்ற கனரறற  ரஜற கசணரத்ண - 

கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள் அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 
ව වහ රුපිඹල් ිනලිඹන 400ේ ශන් යරහ තිශඵනහ  

 
ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 
ව වහ රුපිඹල් ිනලිඹන 400ේ ශන් ිරරීභ ළන ඉතහභ 

න්ශතෝයි  භභ ිපතනහ ව තුිබන් අඳට විලහර ප්රශඹෝජනඹේ 

රළශඵයි ිරඹරහ  ව හශේභ සුයතල් භසුන් ඇති ිරරීශම් ළඩ 

පිිබශශල් තිශඵනහ  භභ රු ඇභතිතුභහට භතේ ය සිටිනහ, 

ධීය  විධහන භඟ යන හච්ඡහ  රඵන ය තුශත් රින් ය 

සිදු ශශොත් ඔඵතුභහ ඹන ශම් භනට විලහර වයිඹේ, ලේතිඹේ 

රළශඵයි ිරඹරහ  අපි ව වහ ඔඵතුභහට වශඹෝඹ දේන්නට 

සදහනම්  ව වශඹෝඹත් රඵහ ශන ශම් ළඩ පිිබශශ ඉදිරිඹට 

ශන ඹන්න   

මීමු ධීය දිසත්රිේශේ ශයශ තීයශේ දි  ිරශරෝමීටර් 

40ේ -ළශණි   ශභෝශේ සිට භහ ඔඹ දේහ- න අතය මීමු, 

ජහ ඇර, ත්තර ව ටහන ප්රහශේශීඹ ශල්ම් ශොට්සහල ශභභ 

ධීය දිසත්රිේඹ තුශට අඹත් ශේ  ශභඹ, ධීය ජනවනඹ 38364 

ිරන්ද, ධීය ඳවුල් 8266 ිරන්ද, ක්රිඹ ධීයයින් 9500 ිරන්ද, අඩු 

ආදහඹම්රහභී ධීය ඳවුල් 3789ිරන්ද, ධීය ම්භහන 82 ිරන්ද, 

ග්රහමීඹ ධීය  විධහන 55ිරන්ද, ධීය ඳරීේ ශොට්සහ   

13ිරන්ද, ධීය ශතොටුඳශ 112 ිරන්ද, ධීය යහඹන් 01ිරන්ද, 

ක්රිඹහත්භ අයිස ඹන්ත්රහහය 13 ිරන්ද, භත්ය අඳනඹන 

ර්භහන්තලහරහ 17ිරන්ද, ඹහත්රහ න 19ිරන්ද, ඵුවදින ධීය ඹහත්රහ  

-IMUI-  148 ිරන්ද, එේ දින ඹහත්රහ -1 DAY- 115ිරන්ද, පිටත 

එ ජින් ිපත ඹහත්රහ -OFRP- 1828ිරන්ද, ඹහන්ත්රි ශනොන 

ඳහයම්ඳරි ඹහත්රහ -NTRB- 1698ිරන්ද, ඹහන්ත්රි ඳහයම්ඳරි 

ඹහත්රහ -MTRP- 05ිරන්ද, භහ දළල් -NBSB-  30 ිරන්ද භන්විත 

ශයි   

මීමු  ධීය ර්භහන්තඹ දියුණු ිරරීභ වහ භහ ඳවත 

වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ   

 

01.  ර්තභහනශේ ශ්රී ර හ මුුවදු තීයඹ තුශ අල්රනු රඵන 
භත්ය ම්ඳත් මීමු භත්ය ශශ ළරට ශන වභ 
නිහ මීමු ප්රශේලශේ රැිරඹහ යන ධීයඹහට තභන්ශේ 
නිසඳහදනරට නිසි ිනරේ රඵහ ළනීභට ශනොවළිර වීභ 
ශවේතුශන් මීමු ධීය ර්භහන්තඹ විලහර ශර ඩහ 
ළටී ඇති අතය තරුණ ධීයයින් ර්භහන්තශඹන් 
ඉත්වීභත් තභ තරුණ ධීය පුතුන් ශභභ තත්ත්ඹන් තුශ 
ර්භහන්තඹට ඇතුල් ශනොවීභත් ශවේතුශන් ඉදිරිශේදී 
මීමු ධීය ර්භහන්තඹ විලහර ශර ඩහ ළටීභට 
රේවීභේ සිදු වී ඇති ඵළවින් මීමුට පිටතින් ශශනන 
භසුන් අශරවිඹ නතය ිරරීභ  

02.   ර හ ධීය  සථහශේ කෘජු භළදිවත්වීශභන් එභ  සථහට 
අලය භත්ය ප්රභහණ ිනරදී ළනීශම්දී ධීය 
හර්ිනඹහශන්භ රඵහ ළනීභ වහ අලය අයමුදල් 
ලශඹන් රුපිඹල් රේ 50 ඳභණ මුදරේ ක්රිඹහත්භ 
ධීය ිනතිරට රඵහ දී අතයභළදි තළරැේරුන්ශන් 
ධීය හර්ිනඹහ ආයේහ ය ළඩි ිනරට භසුන් අශරවි 
ය ළනීභ වහ ළඩ පිිබශශේ ස ිරරීභ  

03.   භත්ය අසළන්න ඵුවර හර සීභහන්රදී පිට යටින් 
භසුන් ශභයටට ශන වභ තවනම් ය ශේශීඹ ධීය 
ආයේහ ය ළනීභ වහ න අණ ඳනත් වහ නීති ඇති 
ිරරීභ  

04   සුන්දය මීමු රපු අද න විට විවිධ ශවේතන් භත 
ශොඩ ිරරීභ සිදු න අතය එඹ ළශළේවීභට නිසි නීති 
ක්රිඹහත්භ ශනොවීභ ශවේතුශන් දිශනන් දින රපු ශොඩ 
ිරරීභ සිදු න ඵළවින් එභ ටයුතු නතය ය රපු ධීයඹහ 
ආයේහ ිරරීභ වහ න නීති රීති ඇති ිරරීභ  

05.   රපු ධීය ර්භහන්තඹට ධීය වනහධහය ක්රභඹේ ඇති 
ිරරීභ 

06.   සුළු ඳන්න ධියයින් වහ තභ ඹහත්රහ වහ දළල් ඳන්න ආදිඹ 
වහ වනහධහය ළඩ පිිබශශේ ඇති ිරරීභ වහ භහ දළල් 
ධීයයින් වහ විශලේ ණඹ ක්රභඹේ ඇති ිරරීභ 

07. ඵුව දින ධීය ර්භහන්තඹ වහ ශටි හලීන ණඹ 
ක්රභඹේ ස ය දීභ ඵුවදින ධීය ඹහත්රහ රැිරඹහට 
පිටත් ිරරීශම්දී ඇති න ශටි හලීන ණඹ අලයතහ 
පුයහ ළනීභ වහ ශටි හලීන ණඹ රඵහ දීභ වහ 
ළඩ පිිබශශේ ඇති ිරරීභ  

08. ඵුවදින ධීය ඹහත්රහ යේණඹ ිරරීභ දිසත්රිේඹ තුශ ඇති 
සිඹලුභ ධීය ඹහත්රහ එේ යේණ ආඹතනඹිරන් 
යේණඹ ිරරීභ වහ තභහ අඹත් සිටින එභ ධීය 
 විධහන භගින් එභ යේණ ටයුතු සිදු ිරරීභ  

09. ඵුවදින ධීය ර්භහන්තශේ එභ ඹහත්රහ වහ උඳශඹෝීන 
ය න්නහ නහවු උඳයණ ශර්ඩිශඹෝ ශටරයිට් 
ඇතුළු ධීය උඳයණ න ඹහත්රහශේ ලිඹහඳදි චි 
පිටයටින් ශන වභට අය රඵහ දීභ  

879 880 

[රු යත් ුඩභහය ගුණයත්න භවතහ] 
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10. සුළු ඳන්න ධීයයින්ට වහ භහ දළල් ධීයයින්ට රැිරඹහ ිරරීභ 
ශනොවළිර න ඳරිදි සිදු යන මුුවශදන් ළලි ළනීභ ශවේතු 
ශොට ශන සහබහවි මුුවද ඳතුශල් ල් භතුවීභ නිහ 
ධීය ර්භහන්ත නිසි අයුරින් සිදු ිරරීභට ශනොවළිර වීභ 
භත එභ ධීයයින් තභ රැිරඹහ ය ශන ඹහභට ශනොවළිර 
වී ඇති ඵළවින් මුුවශේ ළලි වෆරීභ නතය ිරරීභට ළඩ 
පිිබශශේ ඇති ිරරීභ  

11. පිට යට ඹන ටනහ ළනි භත්යයින්ශේ ිනර භට්ටභ 
සථහය තඵහ ළනීභ වහ ළඩ පිිබශශේ ඇති ිරරීභ 
(වහධිහරි ශශ ශඳොශ බි දළමීභ වහ) 

12. යර නිසඳහදයින් භසුන් ළඩි හරඹට පිට යටින් 
 යර ශන වභ තුශ ශේශීඹ ධීයඹහට තභ නිසඳහදන 
අශරවිඹට අඳවසු වීභ  

13. තවනම් ඳන්න තුිබන් ධීය ම්ඳත් විනහල ිරරීභ නතය 
ිරරීභ වහ එභ නීතිවිශයෝධි ළඩ පිිබශශල් නතය ිරරීභ 
වහ යුරු ආයේ ළඩ පිිබශශේ ඇති ිරරීභ 

14. ශභභ හරඹ තුශ විශේල යටරට අඳශේ ඵුවදින ධීය 
ඹහත්රහ අත් අඩ ගුට ශන තිබීභ වහ එභ ඹහත්රහ යහජ 
න්ත ය ඇති ඵට දළන ළනීභට රළබී ඇති අතය 
ශඳයශේභ යජඹ භළදිවත් එභ ඹහත්රහ නිදවස ය ළනීභ 
වහ ක්රිඹහ ිරරීභ  

15. මීමු භත්ය ශශ ශඳොශර ඳවසු වහ යථ හරේ 
ඇති ිරරීභට ප්රතිඳහදන ශන් ය දීභ වහ එඹ ඩිනිනන් ඉදි 
ිරරීභ  

16. ජර භට්ටභ ඉවශ ඹන හරශේදී ශභෝඹ පිටහය ළලීභ නිහ 
ෆභ යභ සිදු න ජීවිත වහ ශේඳශ විනහල වීභ ශහ 
ළනීභට මීමු ම්භල්ශතොට ශභෝඹ වහයහ පුළුල් ය දී 
එභ ධීයයින්ට අඳවසුතහඹිරන් ශතොය තභ රැිරඹහ 
ය ශන ඹහභට අසථහ රහ දීභ  

17. මීමු ළල්රවීදිඹ ප්රශේලශේ ශොඩ ර භත ජළටිඹේ 
ඉදිය දී එිප නළ ගුයම් ශඳොරේ සථහපිත ය විලහර ඹහත්රහ 
ප්රභහණඹේ එය හල්ය තළබීභට වහ එඹ 
 චහයයින්ටද ඳරිවයණඹ ය වළිරවීභ භත ප්රතිරහබ 
රැේ ද අත්වීභ ශවේතුශන් එභ ජළටිඹ ඉේභනින් හදහ දීභ  

18. ධීය ේශේත්රශේ ඇති ප්රධහන ශඳශශේ ආදහඹම් උත්ඳහදන 
භහර්ඹේ න ඉසන් ජරජීවී හට අලය ණඹ 
අයමුදල් රඵහ දීභ වහ දළනට ඹවඳත් තත්ත්ශේ ඉල්ලීභේ 
ඳතින ශවේතුශන් එභ ර්භහන්තඹ දිරිළන්වීභ වහ 
අලය වන ක්රභ භඟ ශඳන්වීම් රඵහදීභ වහ ර්භහන්තඹට 
අලුත් ආශඹෝජනඹන් වඳුන්හ දීභ  

19. දළනට දභහ ඇති ල්ළටිඹ ප්රභහණත් ශනොවීභ ශවේතුශන් 
ඳශතුශර් ධීය ශතොටුඳශල් ධීයයින්ට දළඩි අදහනම් 
තත්ත්ඹට මුුවණ දීභට සිදු වී ඇත   එභ නිහ ඳශතුය 
ධීය ශතොටුඳශශේ දභහ ඇති ල්ළටිඹ ත මීටර් 100 
ඳභණ දුයේ දිේය දීභ  

20. මීමු ධීය ජනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ නිරීේණඹ ය 
ළටලුහරී තත්ත්ඹන් වහ ශඹදිඹ යුතු පිිබඹම් 
ම්ඵන්ධශඹන් මීේණ හර්තහේ පිිබශඹර ිරරීභ 

21. ධීය ළඩිිපටිඹන් වහ ඹම් වි  ශලේ භහසි ආධහයඹ රඵහ 
දීභ  

22. ධීය ජනතහශේ මරය තත්ත්ඹ උස ිරරීභටත් ඉතිරි 
ිරරීභ වහ තළන්ඳතු ක්රභ පිිබඵ ධීය ජනතහ උනන්දු 
ිරරීභටත් ශටි හලීන ණඹ ඳවසුම් රඵහ ළනීභටත් 
වළිර න ඳරිදි දිසත්රිේ ධීය ඵළ ුඩ ක්රභඹේ වඳුන්හ දීභ  

ර හශේ ම්ඳත්, ර හශේ රැ න්නහ අතිරු භිපන්ද 

යහජඳේ භළතිතුභහශේ චින්තනඹ හර්ථ ය න්න ඔඵතුභහට 

ලේතිඹ රළශබ්හ ිරඹහ ප්රහර්ථනඹ යිනන් භහ නිවඬ ශනහ    

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
සතුතියි  රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට 

විනහඩි 15ේ තිශඵනහ  

 
[අ  බහ  2 20] 

 

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றகரன் ததகர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 

 ර්ධන අභහතයහ ලශේ ළඹ ශීර්ඹ ඹටශත් ථහ ිරරීභට 

අසථහේ රඵහ දීභ ළන භභ සතුතින්ත ශනහ  අපි සිඹලු 

ශදනහභ එඟ ශනහ, ධීය ර්භහන්තඹ ිරඹන්ශන් ශ්රී ර හට 

ඉතහභ ළදත් ර්භහන්තඹේ ිරඹහ  ව හශේභ අඳ යට ටහ 

තිශඵන මුුවදු සීභහත් එිප ම්ඳතුත් ආයේහ ිරරීභ යජශේ 

කීභේ ශනහ  ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්  ර්ධන අභහතයහ ලඹ 

ිරඹන්ශන් ඉතහභ  ඵරතු අභහතයහ ලඹේ  නමුත් භෆත හරශේදී 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්  ර්ධන අභහතයහ ලශඹන් එේ එේ අ ල  

අඩු ය තභයි තිශඵන්ශන්  අඳට ශවො ඇභතිතුශභේ ඉන්නහ  

එතුභහට ඩ ඩහ කීම් දීරහ ව තුිබන් ධීය ර්භහන්තඹ ආශ්රිත 

ළටලු ඔේශොභ විහ ළනීභට පිඹයේ නියි ිරඹහ භහ 

ිපතනහ   

අශප් මුුවදු තීයඹට ඉන්දිඹහනු ධීයඹන් ඳළිනණ අශප් භත්ය 

ප්රභහණඹ අයශන ඹනහ ිරඹහ ශම් රු බහශේ දිගින් දිටභ 

අධහනඹ ශඹොමු ශහ  ව හශේභ ඉන්දිඹහනු ධීයඹන් අශප් ශ්රී 

ර හ නහවි වමුදහත්, ධීය ජනතහත් එේ ළටිරහ විවිධ 

ප්රලසන ඇති ය ශන  තිශඵනහ  ව හශේභ ශභභ ප්රලසනඹ ළන 

දිගින් දිටභ ශම් රු බහශේ ථහ ශහ  ශම් ප්රලසනඹ ම්ඵන්ධ  

ප්රෘත්ති නිශේදන භහ ශඟ තිශඵනහ  වහ භහ වභළගත* යනහ  

ශම් ප්රලසනඹ දිගින් දිටභ ඇදීශන ඹන ඵ අඳට ශඳශනනහ  

ශභඹට පිිබතුයේ අලයයි  ඉන්දිඹහනු යජඹ ව ශ්රී ර හ එේ 

ශරහ එහඵේධ පිිබතුයේ දීභ අලයයි  ඔඵතුභන්රහ දන්නහ, 

තිනල්නහඩු ප්රහන්තශේ ශේලඳහරන ඳසුබිභ වයවහ අද අශප් 

ච්චතිේ දඳත ඳහ ව ශොල්රන්ට ආශඹභත් න්න ිරඹහ ඵරඳෆම් 

ය ශන ඹන ඵ  ශභඹ ඉතහභත් ළදත් ප්රලසනඹේ ශර රහ 

එඹට විඳුභේ ශදන්න ිරඹහ භභ ශම් අසථහ  ශේදී සිඹලු 

ශදනහශන්භ ඉල්රහ සිටිනහ   

ඉන්දිඹන් ධීයශඹෝ ඳභණේ ශනොශයි එන්ශන්  අපිට දළන 
න්න රළබුණහ, 2012 අශෝසතු 5 න දින ශ්රී ර හ නහවි 
වමුදහ නිශේදනඹේ නිුඩත් යිනන් නළ ශඟනිපය ශයශශේදී 
නනශේ ඹහත්රහ ශදේ අත් අඩ ගුට ත් ඵ  ව ඹහත්රහ ශදශේ නන 
ජහතිඹන් 38ශදශනුඩත් ශ්රී රහ ිරඹන් ශදශදශනුඩත් සිටිඹහඹ 
ිරඹහ හර්තහ වුණහ  අන්තිභට ශභොද වුශණ්  අශප් යශට් නීතිඹ            
ශ්රී රහ ිරඹන්ටයි ව නන ජහතිඹන්ටයි එ ශේ ක්රිඹහත්භ 
වුණහද  නළවළ  අශප් ශ්රී රහ ිරඹන් අධියණඹට ඉදිරිඳත් ශහ    
රේඹ ඇඳ භත තභයි ඔවුන් නිදවස ශශේ  නමුත් එදහ ව නන 
ජහතිඹන් තහනහඳති හර්ඹහරඹට බහය දීරහ තිබුණහ  අපි 
අවනහ, ශම් හශේ නීති ශදේ ක්රිඹහත්භ ිරරීභ තුිබන්, ශනත් 
යටලින් අශප් මුුවදු සීභහට ඇවිත් අශප් භත්ය ම්ඳත ශොල්ර 
න එ නත්න්න පුළුන්ද ිරඹහ   අශප් ධීයශඹෝ  ශනත් 
යටරට ගිිපන් ඔවුන් අතින් ඹම්ිරසි නීති විශයෝධී ක්රිඹහේ සිදු  
වුණහභ අශප් ධීයඹන්ට අවුරුදු ණනහේ  ව ිපය ශල්ර 

881 882 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

රගින්න සිදු ශනහ  නමුත් අපි පිිබන්නහ, නනඹ ිරඹන්ශන් 
ළදත් යටේ ඵ  ව නනශඹන් අඳට ආධහය රළශඵනහ  නමුත් 
ඹම්ිරසි යදේ වුණහ නම්  නීතිඹ එ ශේ ක්රිඹහත්භ යන්න 
ඕනෆ  නන ජහතිඹන් නිදවස ිරරීභයි ශ්රී රහ ිරඹන්ට දඬුම් 
ිරරීභයි ළරැදියි ිරඹහ භභ ශම් අසථහශේදී ප්රහල යනහ   

ව හශේභ ශනොළම්ඵර් 15 න දහ යුශයෝඳහ  භශඹන් 
නිශේදනඹේ නිුඩත් ය තිශඵනහ  එිප ිරඹහ තිශඵනහ, අශප් 
ර හ ඇතුළු යටල් 8ේ නීති විශයෝධී ශර ජහතයන්තය මුුවශේ 
භසුන් භළරීභට ශොස අඳට අනතුරු වළඟවීභේ ය තිශඵන ඵ    

එිපදී  ිරඹහ තිශඵනහ, යුශයෝඳහ  භඹ අශප් යටත් එේ 
දිගින් දිටභ හච්ඡහ  යරහ,    නීති විශයෝධී ශර භසුන්  භළරීශම් 
ටයුතු   තවනම් යන්න  ිරේත්,  ශම් යජඹ භන්දහින ශර ව 
ටයුතු යන නිහ  අඳට ශම්  අනතුරු ඇඟවීභ  ය තිශඵන ඵ   
ව විතයේ ශනොශයි  ඉදිරිශේදී  ශම් ක්රිඹහලිඹ නතය  
ශනොවුශණොත් ව  භගින් තව චි  ඳළනවීභට  ඳහ  ඉඩ ඇති  ඵ  ශම් 
නිශේදනශේ වන් යනහ  ශම් නිශේදනඹත් භභ වභළගත* 
යනහ   

මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අඳ දන්නහ, ශම්  යජඹ 

ඉසයත් GSP Plus  වනහධහයඹට  ඳයින් වරහ  ිපතුේහය  
ශර ළඩ  යන්නට ගිිපන්  අශප් යශට්  ර්භහන්තලහරහරට 
විලහර ඳහඩුේ සිේධ  වුණු ඵ;   අශප් ධීය  ර්භහන්තඹට විලහර 

ඳහඩුේ සිේධ වුණු ඵ  ව විතයේ ශනොශයි  "The Sunday 

Times"  පුත්ඳශත් ලිපිඹේ තිශඵනහ   අශප්  ධීය වහ ජරජ 
ම්ඳත්  ර්ධන අභහතයහ ලශේ ශල්ම්තුිනඹ ප්රහලඹේ ය 
තිශඵනහ   එතුිනඹ ඇත්තටභ ව ප්රලසනඹ ළන විෘත ථහ ය 
තිශඵනහ   ව අඳ පිිබන්නහ   වළභ  ප්රලසනඹේභ   එය   
වින්න  ඵළවළ   ප්රලසනඹේ තිශඵනහ නම් විෘත ථහ ය එඹ  
වින්නට ඹම් ිරසි ක්රිඹහභහර්ඹේ  න්න ඕනෆ   අඳට අලය 
න්ශන් එඹයි   භවය ශරහට ශම් යජශේ  සිටින ඇභතිරු 
ශභොනහ ිරේත් පිිබන්ශන් නළවළ   ප්රලසනඹේ තිශඵනහඹ 
ිරේහට පිිබන්ශන් නළවළ   අශප් ක්රීඩහ ඇභතිතුභහත් ශභතළන  
ඉන්නහ  එතුභහටත්  අඳ සුබ ඳතනහ   භහ දළ තිශඵනහ, 
එතුභහත් ක්රීඩහශේ ප්රලසන තිශඵන ඵ පිිබශන තිශඵනහ    එඹ 
ඉතහභත් ළදත් හධඹේ   ක්රිට්ර ප්රලසන තිශඵනහඹ ිරේහ  

අඳ විහදඹේ  තිබ්ඵහ, football  ර ප්රලසනඹට  එතුභහ එඹ පිිබ 
අයශන තිබුණහ     ප්රලසන  විහ න්න තිශඵන ඳශමුන පිඹය 
එඹයි  

Indian Ocean Tuna Commission  එට ගිඹ ශරහශේදී 
අශප් යටට  ශදෝහශයෝඳණඹේ  ඇවිත් තිබුණහ   එඹට  ළඩ 
පිිබශශේ ක්රිඹහත්භ යනහඹ ිරඹහ ඇභතිතුභහ ිරේහ   එඹ  
ඉේභනින් ක්රිඹහත්භ යන්නට ඕනෆ  ක්රිඹහත්භ ශශේ නළත්නම් 

ව Commission   එශේදී අඳට ශනත් යටලින්  ශචෝදනහ එල්ර 
ශන්න ඉඩ තිශඵනහ   එයින් ජහතයන්තය මුුවශේ භසුන් භළරීභට 
ඹන අශප් ධීයඹන්ට  අහධහයණඹේ සිදු න්නට ඉඩ තිශඵනහ  
එභ නිහ  ව හයණඹත් ඔඵතුභහශේ  අධහනඹට ශඹොමු යන 
ශර භහ  ශම් අසථහශේදී ඉල්රහ සිටිනහ   

  මරහනරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  අඳ ිපතන වළටිඹට                      
ශ්රී ර හශේ ධීය ර්භහන්තඹ දියුණු ශ වළේශේ  ධීයඹහ 
ලේතිභත් ිරරීශභනුයි  ශභොද, දිගු හලීන හම්ප්රදහයි 
ර්භහන්තඹේ වළටිඹට ශම් ධීය ර්භහන්තඹ ඳත්හශන ගිඹහ   
අස දලශේදී ශම්  ධීය ර්භහන්තඹ  ඹහන්ත්රීයණඹ යන්නට  
ටයුතු ශහ   වනදහයී  ඳදනභ භත ශඵෝට්ටු, දළල්, එන්ජින්,  
ආම්ඳන්න ආදිඹ දී රඵහ දි ඹහන්ත්රීයණඹ  ශහ   

ඹහන්ත්රීයණශඹන් අශප්  භත්ය අසළන්න විලහර ශර ළඩි 
වුණහ   යුේධඹ  තිබුණු නිහ උතුරු නළ ශඟනිපය මුුවදු ප්රශේල  අඳට 
අිපින වුණහ   ව  නිහ  ධීය ර්භහන්තඹ ඳවශට  ළටුණහ  නමුත් 
දිටභ ඹහන්ත්රීයණඹ වුණහ   භහ ිපතන වළටිඹට අද  අලයතහ 
න්ශන්  ශභඹයි   ශනොශඹුඩත් ඳරිය දණ සිදු න  නිහ භසුන් 
අඩු වීභ ළනි හයණහ මුල් යශන,  දළනට  ධීයශඹෝ ඹන 
ප්රශේලර  භසුන් අඩු න්නට ඳටන් ශන තිශඵනහ  එභ නිහ 
ධීයඹන්ට ළඹුරු මුුවදට ඹන්නට සිදු ශරහ තිශඵනහ    ළඹුරු 
මුුවදට ඹන්නට  අශප් දුප්ඳත්  ධීයඹහට    ශඵෝට්ටු, දළල්  ආදිඹ 
න්නට ආශඹෝජනඹේ යන්න ල්ලි නළවළ  යජශේ 
ප්රතිඳත්තිඹේ ශර  ශම් වහ  ආශඹෝජනඹ යනහඹ ිරඹහ 
තීයණඹේ න්න  ඕනෆ  ව වහ මුදල් ශන් ය, ධීයඹහට 
ළඹුරු මුුවදට ඹන්නට  අලය  ශඵෝට්ටු, දළල් ආදිඹ  වනදහයී  
ඳදනභ භත  රඵහ ශදන්නට ඕනෆ  වහ රඵහ ශදන්නට ටයුතු 
යන ශර භභ   ඉල්රහ සිටිනහ    

ශම් අඹ ළඹ ශල්නශඹන් ධීයඹහට  දී තිශඵන  වන 

ශභොනහ ද ිරඹහ ඵරන්න    භභ   Sri Lanka Customs එශේ 

website  එට ගිිපන් ඵළලුහ,  එේ එේ   ධීයඹහ  ඳහවිච්චි යන 

එන්ජින් ර්, දළල් ර්  ව හශේභ ශඵෝට්ටු  වදන්න තිශඵන අමු 
ද්රය  වහ  ඵදු  ඳනහ තිශඵන්ශන් ශොශවොභද ිරඹහ  

භභ ිපතන්ශන් ධීයඹහට අලය ශන ශම් ආම්ඳන්නරට ඵදු 
ඳනන එ අහධහයණයි  ශභොද ව ධීයඹහ අද ඉතහභ 
අභහරුශන් තභයි යසහ යශන ඹන්ශන්  ධීයඹහ ව 
දුප්ඳත්ිනන් මුදහන්න නම්, ඔුව භහජශේ ත තත් ඉවශ 
භට්ටභට ශේන්න නම් අඳ ධීයඹහට  මීට ඩහ අත ිපත ශදන්න 
ඕනෆ  ඵරන්න, අද ධීය දළල්රට ඵදු ඳනන වළටි  අද ධීය 

දළල්රට සිඹඹට 15 Customs' duty එේ අඹ යනහ  

සිඹඹට 10 surcharge එේ න්නහ  ව හශේභ ධීය 

දළල්රට VAT එ  සිඹඹට 15යි; PAL එ සිඹඹට 3යි;  SRL 

එ සිඹඹට 1යි  ඊශඟට ශඵෝට්ටු එන්ජින් ළන ඵරමු   ශඵෝට්ටු 

එන්ජින්රට අද Customs' duty ලශඹන් සිඹඹට 2 5ේ අඹ 

යනහ;  surcharge එ සිඹඹට 10යි; VAT එ සිඹඹට 15යි;  

PAL එ  සිඹඹට 3යි; SRL එ සිඹඹට 1යි   

අඳට ශම් අසථහශේදී ශම් racing carsරට ඳනන ඵදු අඩු 

යන්න පුළුන් නම්, ිනිපන් එඹහර් ළනි තභන්ශේ ප්රතිරඳඹ 
ශොඩ නඟන ඵ ශොශරොත් ගුන් භහම් ඳත්හශන ඹන්න 
පුළුන් නම් ශම් ඵදු අඩු යන්න ඵළරි ඇයි  අද  නිශඹෝජය 
ඇභතිරහත් එේ ඇභති භණ්ඩරඹ 93යි  එළනි ඇභති 
භණ්ඩරඹේ ඳත්හශන ඹන්න පුළුන් නම් ධීයඹහට 
වනඹේ ශදන්න ඵළරි ඇයි ිරඹරහ අඳ ශම් අසථහශේදී ප්රලසන 
යනහ  ඵරන්න, ශම් ඵදු ඳනරහ අද ශඵෝට්ටු එන්ජින් එේ 
කීඹේ ශරහද ිරඹරහ  අද ශඵෝට්ටු එන්ජින් එේ ශනුශන් 
ධීයඹහට රේ තුනට ඩහ ශන්න සිේධ ශරහ තිශඵනහ   

 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ව හශේභ ශම් යශට් භසත 
නීතිඹ බි ළටීශම් ර්භඹත් ධීය ර්භහන්තඹට ඵරඳහරහ 
තිශඵනහ  අඳට භතයි, ධීය ප්රලසනඹේ මුල් ය ශන 
භන්නහයභ අධියණඹට ඳහ ප්රවහයඹේ එල්ර ශ ආහයඹ  
එතළනදී ඇභතියශඹේ ව විනිලසචඹහයතුභහට නිශඹෝඹේ 
ශදන්න ගිිපල්රහ එතුභහ අභහරුශේ ළටුණු වළටි අඳ එදහ දළේහ  භහ 
ිපතන්ශන් දවඅටළනි ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ශලෝධනඹ භඟින් 
ශේලඳහරනඹට ඹට ශ ශඳොලීසිඹ වහ නිරධහරින්ට ශභභ ක්රිඹහ 
රහඳඹ ඳහරනඹ ය න්න ඵළරි වුණහ   

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please refrain from making reference 

to that Mannar case because it is under sub judice.  

883 884 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

[රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ] 
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ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றகரன் ததகர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
අද ශේලඳහරන වයිඹ අයශන නීති විශයෝධී භසුන් භළරීභ 

දිගින් දිටභ යශන ඹනහ  අශප් රු ධීය ඇභතිතුභහත් ව 

පිිබන්නහ ඇති  ශභොන නීති ඳළශනේත්, ශභොන තව චි දළම්භත් 

ව ප්රහශේශීඹ ශේලඳහරනඥයෝඹන්, ව හශේභ අනිේ ඇභතිරු වහ 

පිටිඳසශේ ඉන්න නිහ, ව ශේලඳහරන වයිඹ අයශන ක්රිඹහ ිරරීභ 

නිහ අද අශප් භත්ය ම්ඳත විනහල යන ළඩ පිිබශශේ 

ක්රිඹහත්භ ශනහ  ශම් දිගින් දිටභ ගිශඹොත් -අ ශප් මුුවශේ 

තිශඵන ව ම්ඳත් ටි විනහල වුශණොත්- නළත වහ වදහ න්න 

එ ශල්සි නළවළ  ව නිහ අඳ ශම් අසථහශේදී රු ඇභතිතුභහට 

ිරඹනහ ව පිිබඵ ක්රභත් ළඩ පිිබශශේ වදන්න ිරඹරහ  

භවය ශරහට ශඳොලීසිඹ ඳහ, ආයේ අ ල ඳහ ව ළන 

භන්දහමී සරඳඹිරන් ටයුතු යන ඵ අඳට ශඳනී ඹනහ  

ශභොද වහ නළළත්තුශේ නළත්නම් අනිේ ධීයශඹොත් වහ ළන 

ඵරහශන ඉන්නහ  ව ධීයඹන්ට අහධහයණඹේ වුණහභ තභයි 

ළඩි ළඩිශඹන් ධීය උේශකෝණ, ව ධීය ප්රලසන  -අශප් යත් 

ගුණයත්න නිශඹෝජය ඇභතිතුභහත් ිරේහ- ඉදිරිඹට එන්ශන්  භභ ව 

ළන ළඩිඹ ථහ යන්ශන් නළවළ   

ඊශඟට තිශඵනහ භහදළල් පිිබඵ ප්රලසනඹ  භහ ිපතන්ශන් 

භහදළල්රට ඵරඳත්ර නිුඩත් ිරරීශම්දී ප්රලසන ඇති නහ   ව හශේභ 

අනිේ ධීයඹන් භඟ ව භහදළල්රුන් ළටීභ ළනි ප්රලසන ඇති 

නහ  එළනි අසථහර,  භවය ශරහට ශේලඳහරනඹ ඵරඹ 

අයශන ඵරතු පුේරඹන් ශම්හ භළදට ඳළනරහ අිප  

ධීයඹන් තශහ ශඳශහ දභරහ නීතිඹ වරිඹටභ ක්රිඹහත්භ යන්න 

ශදන්ශන් නළවළ  වශේ රැයණඹ යජඹ බහය ත යුතුයි  ව 

ධීයඹහ ආයේහ ිරරීශම් ළඩ පිිබශශ යජඹ බහය ත යුතුයි  ව 

නීතිඹ වරිඹට ක්රිඹහත්භ ිරරීශම් රැයණඹ,  ශඳොලීසිඹට වරිඹට 

අණ දීශම් කීභ යජඹ බහය ත යුතුඹ ිරඹන හයණඹ භහ ශම් 

අසථහශේදී භතේ යනහ   

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ය භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශේ හරඹ අන්   

 

ගරු නිනරෝන් නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றகரன் ததகர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
භට ත තත්ඳයඹේ ශදන්න මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  

ශම් රුණු ටි මුල් යශන එන ය ශන ශොට ධීයඹහ 

දුප්ඳත්ශභන් මුදහන්න ඩ ඩහත් ටයුතු යන්න ිරඹිනන් 

භශේ ථහ අන් යනහ   
 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  
 

අනුරරුල ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ මූළවනනයන් 
ඉලත් වනයන්, නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ [ගරු චන්දිම වීරක්නකොි 
මශතළ] මූළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள்  

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனக, தறறச் சதரரகர் அர்கள்

[ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி] கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair and 

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY ] took the Chair. 

[தற.த. 2.36] 

 
ගරු මුරුනේසු චන්ද්රකුමළර් මශතළ (නිනයෝජය කළරක 

වභළඳතිුරමළ  
(ரண்தைறகு தொதககசு சந்றகுரர்  - குலக்கபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 

Committees) 

தகப றசரபர் அர்ககப, கடற்தநரறல், லக 

பதோனங்கள் அதறறதத்ற அகச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் 

லரண இன்கந குலறகன றரத்றல் கனந்துதகரள்ப 

ணக்குச் சந்ர்ப்தம் தகரடுத்கக்கரக உங்கலக்கு ன்நற 

தரறறப்ததுடன், டதகுற கடற்தநரறனரபர்கள் 

றர்கரக்கும் தறச்சறகணகள் தரடர்தரண கதத்துக்ககப 

தொன்கப்தற்கு இந்ச் சந்ர்ப்தத்கப் தன்தடுத் 

றககறன்கநன்.  

த்த்த்துக்குப் தறன்ணர் டக்கு, கறக்கு ரகரக் 

கடற்தநரறனரபர்கலகட னன்கபறல் அக்ககநதகரண்டு 

அர்கலகட தொன்கணற்நத்துக்கரக உற கடற்தநரறல், 

லக பதோனங்கள் அதறறதத்ற அகச்சர் ரண்தைறகு  ரஜற 

கசணரத்ண அர்கலக்கு ரன் இச்சந்ர்ப்தத்றல் ணது 

ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்கநன். த்த் 

கரனகட்டங்கபறல் தரரற ததக்கடிக்குள்பரகறறதந் 

கடற்தநரறனரபர்கபறன் ரழ்ரரம் இன்த தடிப்தடிரக 

தொன்கணற்நகடந்து தகறன்நது. ககு ஜணரறதற அர்கள் 

சர்ப்தறத் த்த்த்துக்குப் தறன்ணரண வு தசனவுத் 

றட்டங்கபறகன, 2013ஆம் ஆண்டுக்கரண வு தசனவுத் 

றட்டத்றல்ரன் டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறலுள்ப 

க்கபறன் ரழ்ரர தொன்கணற்நத்துக்கரகவும், குநறப்தரக 

அப்தறகச கடற்தநரறனரபர்கபறன் தொன்கணற்நத்துக்கரகவும் 

கம்தரட்டுக்கரகவும் ணப் தரரறபவு றறக எதுக்கலடு 

தசய்துள்பரர். அககதரல் கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள் 

அதறறதத்ற அகச்சுக்கும் தததந்தரகக றறக எதுக்கலடு 

தசய்துள்பரர். அற்கரக அதக்கு ரன் ன்நற 

தரறறக்கறன்கநன்.  

ரண்தைறகு அகச்சர் ரஜற கசணரத்ண அர்கள் து 

டக்கு, கறக்கு ரகர க்கபறன் ணங்ககப ன்கநறந்ர். 

அர் இந் அகச்சறதெடரக அம்க்கலகட 

கம்தரட்டுக்கரகத் ன்ணரலின்ந உறககப க்கு 

ங்கறக் தகரண்டிதக்கறன்நரர். இதப்தறதம் இன்தம் சறன 

தறச்சறகணகள் லர்க்கப்தடரகரகத் தரடர்கறன்நண. 

அற்கந இந் அகறகன அதகட கணத்துக்குக் 

தகரண்டுததெடரக றர்த்ற தசய் தொடித்ம் ன்ந ணது 

ம்தறக்ககக  தபறப்தடுத்ற, அவ்றடங்ககப தொன்கக்க 

றதம்தைகறன்கநன்.    

குநறப்தரக இனங்ககறன் டக்கு, கறக்கு கடற்ககப் 

தறகசங்கள்ரன் கடற்தநரறல் கற்தகரள்பப்தடுகறன்ந  

தரரறபவு கடல்லர்ப்தப்கதக் தகரண்டகரக 

இதக்கறன்நண. அங்குள்ப கடற்தநரறனரபர்கபறணரல் 

தறடிக்கப்தடுகறன்ந லன்ககபச் சந்கப்தடுத்துறல் 

லந்துள்ப தறச்சறகணரணது இன்ணதொம் 

தரடர்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. அகண றர்த்ற 

தசய்ற்குப் தல்கத டடிக்கககள் 

டுக்கப்தட்டததரலறலும், ணறரர் லன் றற்தகணத் 

கர்கள் கடற்தநரறனரபர்கபறணரல் தறடிக்கப்தடுகறன்ந 

லன்கலக்கு றரரண றகனககப றர்றக்கரறதக்கும் 

றகனக கதத்றதனடுக்க கண்டி றடரக 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

இதக்கறன்நது. ஆகக, குநறப்தரக ட ரகரத்றல் 

தறடிக்கப்தடும் லன்கலக்கு றகனரண றகனக றர்ம் 

தசய்து சந்கப்தடுத்தும் ரய்ப்கத ற்தடுத்றக் 

தகரடுப்தற்கு  தகப அகச்சர் அர்கள் டடிக்கக 

டுக்க கண்டுதண  கண்டுகறன்கநன். 

கலும், இந் வு தசனவுத் றட்டத்றதெடரக 

கடற்தநரறல் துகநதொகங்கபறன் அதறறதத்ற ன்ந 

அடிப்தகடறல், றதத்ற தசய்ப்தடுற்கரகக் குதகர் 

கடற்தகநதொகம் தரறவுதசய்ப்தட்டிதப்தற்கு ரன் ன்நற 

தரறறக்கறன்கநன். அககதரன்த ரகல், ததத்றத்துகந, 

இன்ததட்டி கதரன்ந இடங்கபறலும் கடற்தநரறல் 

துகநதொகங்ககப அகப்தற்கரண டடிக்ககககபச் 

சகரனத்றல் கற்தகரள்ப கண்டுதண ரன் இங்கு 

லித்தத்துகறன்கநன். அககதரன்த கறபறதரச்சற 

ரட்டத்றல் உள்ப தள்பறக்குடர, ரச்சறக்குடர, கனப்தரடு, 

கறபரலி கதரன்ந இடங்கபறல் கடற்தநரறல் இநங்கு 

துகநககப அகப்தற்குரற டடிக்ககககப டுக்க 

கண்டி அசறத்கத்ம் ரன் தகப அகச்சர் 

அர்கபறன் கணத்துக்குக் தகரண்டுதகறன்கநன்.  

அப்தறகசங்கபறல் தரடர்ந்தும் அதொலிலிதக்கும் 'தரஸ்' 

கடதொகந அம்க்கள் றர்தகரள்லம் தரரற தறச்சறகணரக 

இதக்கறநது. த்த்ம் தொடிவுக்குக் தகரண்டுப்தட்டு ரன்கு 

தடங்ககப அண்றத்துள்ப றகனறலும் கடற்தகடறணரல் 

'தரஸ்' கடதொகந தரடர்ந்தும் தறன்தற்நப்தடுது அங்குள்ப 

கடற்தநரறனரபர்கலக்கு றகப்ததரற அதசபகரறத்க 

ற்தடுத்றக்தகரண்டிதக்கறநது. குநறப்தரக, ன்ணரரறலிதந்து 

தொல்கனத்லவு கறலுள்ப தல்கத தகுறகபறல் 

தரடர்ந்தும் 'தரஸ்' கடதொகந இதந்து தகறன்நது; இது 

ற்தக்தகரள்ப தொடிர எத றடம். இது 

கடற்தநரறனரபர்கபறன் தரறல் உரறகக தக்கறன்ந 

தசற்தரடரகும். ணக, அர்ககப இண்டரந்ப் 

தறகஜகபரக டத்தும் கதரக்கு றர்க்கப்தடகண்டும். ரழ். 

ரட்டத்றகன குநறப்தரக, றணரலவு, கறபரலி, சுறதைம், 

றதடிறகன, ரகல் தறகசங்கபறலும் கறபறதரச்சற 

ரட்டத்றகன தகரற தறகச தசனரபர் தறரறவுக்குட்தட்ட 

தகுறகபறலும் தள்பறக்குடர, இகரரகர், கனப்தரடு 

கதரன்ந தறகசங்கபறலும் தொல்கனத்லவு, ன்ணரர் ஆகற 

ரட்டங்கபறலும் இந் 'தரஸ்' கடதொகந இதக்கரகக் 

ககடப்தறடிக்கப்தடுகறன்நது. இது அரசறரண எத 

கடதொகநதன்தரன் ரன் கததுகறன்கநன். தகப 

அகச்சர் அர்கள் இவ்றடம் தரடர்தரகப் தல்கத 

தொற்சறககப டுத்றதக்கறன்நரர். இந் கடதொகநரணது எத 

குதகற கரனத்துக்கு இல்னரல் தசய்ப்தட்டரலும்கூட, 

லண்டும் கர எத ககறல் தறன்தற்நப்தடுகறன்நது. ணக, 

இவ்றடத்கக் கணத்றதனடுத்து, இது தரடர்தரகப் 

தரதுகரப்தை அகச்சுடன் கதச்சுரர்த்க டத்ற, அற்கரண 

றந்த் லர்தரன்நறகணப் ததற்தத்கண்டும் ன்த ரன் 

தகப அகச்சர்கபறடம் ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.  

கலும், கற்ககரபம் தொல் தரண்கடரணரத 

கத்ள்ப கடனரறப்தை றகனககத் டுப்தற்கு 

டடிக்கக டுக்கப்தடகண்டும். இணரல் 

கடற்தநரறனரபர்கள் தல்கத அதசபகரறங்கலக்கு 

உள்பரகறன்நணர். அககம், கடல் லர் கறரங்கலக்குள் 

தைகும் றகனகத்ம் அங்கு இதக்கறன்நது. கடந் கரனங்கபறல் 

இகணத் டுப்தற்கு சறன தொற்சறகள் டுக்கப்தட்டரலும்கூட, 

அது த்த்த்றன் கரரக தொலகரக கடதொகநப்தடுத்ப் 

தடறல்கன. ணக, தகப அகச்சர் அர்ககப, லங்கள் 

உங்கலகட அகச்சறதெடரக இக்கடனரறப்கதத் டுப்தற்கு 

டடிக்கக டுக்ககண்டுதணக் ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.  

தகப அகச்சர்ககப, கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் 

தள்பறக்குடர, தைபறம்ததரக்கக ஆகற தறகசங்கபறல் 

ற்தகணக 'ஸ்' தரறற்சரகனககப அகப்தற்கு லங்கள் 

தகரள்ககபறல் இக்கம் தரறறத்றதக்கறன்நலர்கள். 

அற்கந கடதொகநப்தடுத் கண்டுதன்த 

ககட்டுக்தகரள்கரடு, தொல்கனத்லவு ரட்டத்றலும் 'ஸ்' 

தரறற்சரகனதரன்கந றதவுற்கு டடிக்கக 

டுக்ககண்டுதன்தம் ககட்டுக்தகரள்கறகநன். அகண 

அங்கு றதவுன்தோனம் அங்கறதக்கறன்ந 

கடற்தநரறனரபர்கலக்கு அர்கபது உற்தத்றககப 

உரறதொகநறல் தரதுகரத்து, சந்கப்தடுத்க்கூடி 

ரய்ப்தைக்ககப ற்தடுத்றக் தகரடுக்கதொடித்ம். அத்துடன், 

அட்கடத் தரறலில் ஈடுதட்டுள்ப உள்லர் 

கடற்தநரறனரபர்கலக்கு உரறம் தக்கப்தட்டது 

தரடர்தரகவும் ரன் உங்கபது கணத்துக்குக் 

தகரண்டுதகறன்கநன். ற்ததரலது, தன்தகுறகபறலிதந்து 

ததர்கலக்குத்ரன் அட்கடத்தரறலில் ஈடுதடுற்கு 

அறக சந்ர்ப்தம் ங்கப்தடுகறன்நது. உள்லர் 

தரறனரபர்கலக்கு அந் ரய்ப்தை தக்கப்தட்ட றகனக 

இதப்தரல், லங்கள் அர்ககபத்ம் கதத்றதனடுத்து, 

அர்கலக்கும் ரய்ப்தைக்ககப ங்ககண்டுதண 

இச்சந்ர்ப்தத்றகன ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.  

அவ்ரகந, ரன் இன்ததரத தொக்கற றடத்கத்ம் 

இங்கக குநறப்தறட றதம்தைகறன்கநன். டரட்சற கறக்கறலுள்ப 

சுண்டிக்குபம் ன்ந கடல் தறகசத்றகன கறட்டத்ட்ட 50க்கும் 

கற்தட்ட கடற்தநரறனரபர்கள் லள்குடிகதகப் 

தகடறணர் டுக்கறன்நரர்கள். இது தரடர்தரக ரன் 

தரதுகரப்தைத் ப்தறணதடன் தரடர்தைதகரண்டு ககட்டகதரது, 

"அங்கு அறகபவு கண்றதடி இதப்தணரல், ற்கதரகக்கு 

அர்ககப அங்கு லள்குடிகதற்கு அதறக்க தொடிரது" 

ன்த கூநறணரர்கள். ஆணரல், அட்கட season க்கு 

தன்தகுறகபறலிதந்து ததர்கலக்கு சுண்டிக்குபப் 

தறகசத்துக்குச் தசல்ற்கு அதற ங்கப்தடுகறன்நது. 

உண்கரகக அப்தறகசத்றல் கண்றதடி இதக்குரக 

இதந்ரல், ரதம் கதரகதொடிர எத சூணறப் தறகசத்துக்கு 

ப்தடி தன்தகுறறலிதந்து ததர்கலக்கு ட்டும் 

தசல்னதொடித்தன்த ணக்குப் தைரறறல்கன. 

இச்தசற்தரடரணது, உள்லரறலுள்ப சறன தகடறணரறன் 

அதறத்டன்ரன் இடம்தததகறன்நது. உங்கலகட 

அகச்சு இற்கு அதற ங்கறறதக்கரது ண ரன் 

றச்சரக ம்தைகறன்கநன். ணக, லங்கள் இவ்றடத்றல் 

கணம் தசலுத்ற, அந் உள்லர் தரறனரபர்கலக்கும் 

அத்தரறலில் ஈடுதடுற்கு ரய்ப்தைக்ககப ற்தடுத்றக் 

தகரடுப்தற்கு ம்தறக்ககரணதரத லர்ரணத்க 

டுக்ககண்டுதணக் ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.  

ற்தகணக ரன் உங்கபறடம் குநறப்தறட்டதுகதரன, 

கறபரலிப் தறகசத்றல் கடற்தநரறனரபர் ஏய்வு ண்டதம் 

அகப்தற்கு உங்கபது அகச்சறதெடரக 30 இனட்சம் - 

தோன்த றல்லின் தௐதரய் றற எதுக்கப்தட்டிதக்கறன்நது; 

அற்கரக ரன் ன்நற தரறறக்கறன்கநன். ஆணரல், 

இக்கட்டிடத்க அகப்தற்கு கடற்தகடறணர் கடரக 

இதக்கறன்நரர்கள். அந்க் கட்டிடம் அக இதக்கறன்ந இடம்  

ரழ்ப்தரம் கதரதக்குச் தசரந்ரணது.   
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அந் றனத்கக் கடற்தநரறனரபர் அகப்தைக்கு 

ங்குரக உதறப்தடுத்ற அர் கடிம் 

தகரடுத்றதக்கறநரர். கடற்தநரறனரபர் அகப்தை அந்க் 

கட்டிடத்க அகக்க தொற்தடும்கதரது, அது ங்கலக்கு 

றர்கரனத்றல் கறகடக்ககண்டி றனதன்தம் அந் 

றனத்றல் கட்டிடம் அகக்க அதறக்க தொடிரதன்தம் 

சட்டத்துக்குப் தைநம்தரக கடற்தகடறணர் டுக்கறநரர்கள். இது 

றடத்றல் லங்கள் தரதுகரப்தை அகச்சுடகணர, கடற்தகடத் 

பதறகலடகணர கதசற, அர்கலக்கு அந்க் கட்டிடத்க 

அகப்தற்குரற அதறகப் ததற்தக்தகரடுக்க 

டடிக்ககதடுக்க கண்டுதன்த ரன் இங்கு 

லித்தத்றக் கூதகறன்கநன்.  

கலும், ன்ணரர் கதரன்ந தறகசங்கபறல் 'கடணகற்' 

கதரன்ந தடிதந்துககபப் தரறத்துக் கடற்தநரறல் 

தசய்த்ம் டடிக்கககலம் கடதததகறன்நண. இக கர 

எத ககறல் கட்டுப்தடுத் கண்டும். இந் கடதொகந 

சட்டத்துக்குப் தைநம்தரணது; இக அதறக்க தொடிரது. 

ஆகக, இது றடத்றலும் லங்கள் உரற கணம் தசலுத் 

கண்டுதன்த ரன் ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.  

ங்கள் தகுறறலுள்ப கடற்தநரறல் றகக்கப 

அலுனகங்கபறல் ரபரண தற தற்நறடங்கள் 

இதக்கறன்நண; தகப அகச்சர் அர்கலக்கும் அது 

தரறத்ம். அந் தற்நறடங்ககப றப்தைற்கு லங்கள் தொற்சற 

டுத்றதக்கறநலர்கள். ரழ் தல்ககனக்ககத்றல் டிப்கபரர 

தறற்சறதநறக தொடித்ர்ககப FIs - Fisheries Inspectors-  ஆக 

உள்ரங்குற்கு லங்கள் றகவும் தொற்சறதசய்து ந்றரற சகத 

அதறகப் ததற்நலர்கள். இப்கதரது அற்கரண 

றண்ப்தங்கள் ககரப்தட்டிதக்கறன்நண. கர்தொகப் 

தரலட்கசத்ம் கடதததம் தரறல் இதக்கறன்நது. அக 

றகவுதடுத்துது அங்கு கடற்தநரறகன றதத்ற 

தசய்ற்கும் கடற்தநரறல் சம்தந்ரண தொக்கறரண 

டடிக்ககககப கற்தகரள்ற்கும் உறரக இதக்கும். 

ட தகுறறல் குநறப்தரக, கறபறதரச்சற ரட்டத்றல், கண 

தறறகன உத்றகரகத்ர்கலக்கரண தற்நறடங்கலம் 

கரப்தடுகறன்நண. அண்கறல், தகரற தறகசத்றல் 

றர்ரறக்கப்தட்ட கடற்தநரறல் றகக்கப 

அலுனகத்கக்கூடத் றநக்க தொடிர அபவுக்கு அங்கு 

உத்றகரகத்ர்கலக்கரண தற்நரக்குகந றனவுகறன்நது. 

ஆகக, இது றடத்றல் லங்கள் ஆக்கதர்ரண தொடிவுககப 

டுத்து அற்கநச் தசற்தடுத் கண்டுதன்த ரன் இங்கு 

லித்தத்துகறன்கநன்.  

இககத்றல், தபறறகப்தை இந்றங்ககபப் 

தன்தடுத்தும் ரழ்ப்தரம், கறபறதரச்சற ஆகற 

ரட்டங்ககபச் கசர்ந் கடற்தநரறனரபர்கள் கறட்டத்ட்ட 

900 கததக்கு ண்தண்தய் றர தொத்றகககப 

ங்குது கரனரப்தடுத்ப்தடுகறநது. ற்தகணக டந் 

ஆகனரசகணக் குலக் கூட்டத்றன்கதரதும் ரன் இந் 

றடத்க உங்கபது கணத்துக்குக் தகரண்டு 

ந்றதக்கறகநன். ஆகக, இவ்றடத்றலும் லங்கள் கணம் 

தசலுத் கண்டுதன்த ககட்டுக்தகரள்லகறன்கநன். 

அடுத்ரக, ன்ணலர் லன் தறடித்தரறலில் கறசரண 

தொன்கணற்நம் ற்தட்டுள்பது. கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் 

தரரற குபங்கள் உட்தட சறத குபங்கபறல் ன்ணலர் லன்தறடித் 

தரறகன றதத்ற தசய்ற்கரக சறத இண லன் குஞ்சுகள் 

றடப்தட்டண. அந்த் தரறலில் ஈடுதட்டிதந்ர்கலக்கு அது 

றகுந் தகணக் தகரடுத்துக்தகரண்டிதந்து. துறஷ்ட 

சரக கடந் ககரகட கரனத்றல் கடும் ட்சற றனற 

கரத்றணரல் இப்கதரது அந் லன் இணங்கள் இநந்து 

றட்டண. ஆகக, அந்க் குபங்கபறல் றதம்தவும் லன் 

குஞ்சுககப பர்ப்தற்கு உங்கபது அகச்சுக்கூடரக 

டடிக்கக டுக்க கண்டும். அன்தோனம் ன்ணலர் லன்தறடித் 

தரறகனத் தரடர்ந்தும் றதத்ற தசய்னரம்.  

கலும், கரககர் தடகு றதத்தும் றகனம் 

அகந்துள்ப இடத்கக் கடற்தகடறணர் தரடர்ந்தும் 

ங்கபது கட்டுப்தரட்டுக்குள் கத்றதக்கறன்நரர்கள். கடந் 

கரனங்கபறல் ரழ். ரட்டத்றலுள்ப தலகடந் 

தடகுககபத் றதத்துற்கும் தைற தடகுககப 

றர்ரறப்தற்கும் இந்ப் தடகு றதத்தும் றகனம் தரரற 

தங்கறகண கறத்தன்தது உங்கலக்குத் தரறத்ம். லங்கள் 

கடிரகச் தசன்த அகப் தரர்த்துறதக்கறநலர்கள். ஆகக, 

கடற்தகடறணரறன் கட்டுப்தரட்டிலிதந்து அகண லட்டுத் 

தற்கரண டடிக்ககககப லங்கள் கற்தகரள்ப 

கண்டுதன்த ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.  

ங்கள் கடற்தநரறனரபர்கபறன் ரழ்ரரத்க 

கம்தடுத்துறலும் டக்கு, கறக்கு ரகரங்ககப ரட்டின் 

லன் உற்தத்றறல் தொக்கற தரத்றத்க கறக்கச் தசய்றலும் 

ங்கபது அகச்சு அறக கணம் தசலுத்ற தகறன்நது. அக 

தொற்சறறல் இன்தம் சறன கரனங்கலக்குத் தரடர்ந்தும் 

ஈடுதட்டரல், டக்கு, கறக்கு கடற்தநரறனரபர்கபறன் 

ரழ்ரரம் கம்தடுகரடு, இனங்ககறன் கசற லன் 

உற்தத்றறல் டக்கு, கறக்கு ரகரங்கள் குநறப்தறட்ட 

இனக்கககடத்ம் ன்ந ம்தறக்கககத்ம் தபறப்தடுத்ற, 

சந்ர்ப்தத்துக்கு ன்நற கூநற, றகடதததகறன்கநன். க்கம்.  

 

වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඊශඟට රු අජිත් ුඩභහය භන්ත්රීතුභහ  

 
[අ  බහ  2 50] 

 

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු බහඳතිතුභනි, ධීය අභහතයහ ලඹ පිිබඵ අදවස 
කීඳඹේ ඉදිරිඳත් යන්න අසථහ රළබීභ ළන භහ තුටු 
ශනහ  විශලේශඹන්භ ශම් යශට් නිසඳහදන ේශේත්රශේ විලහර 
දහඹත්ඹේ ඳඹන්න පුළුන් අභහතයහ ලඹේ තභයි,  ධීය 
අභහතයහ ලඹ  නමුත් ව පිිබඵ විශලේශඹන් අපි රුණු කීඳඹේ 
ඉදිරිඳත් යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ  ශම් ඇභතිතුභහට 
යන විශේචනඹේ ශනොශයි  ශභොද එතුභහට ශම්  ශබ්යන්න 
ඵළවළ  ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහභ ශම් යශට් ආර්ථිඹ වළසිශයේ 
ප්රතිඳත්තිභඹ හයණහ ඳදනම් ය ත්තහට ඳසශේ අපි භවය 
ශරහට දිරනහ, අධයහඳනඹ වරි ශනත් ේශේත්රර වරි 
“ඇභතියඹහ ඉල්රහ අස ශනු” ිරඹරහ ටන් ඳහසඹේ වළශදනහ  
නමුත් ශම් ඇභතිරු ඉල්රහ අස වුණහට ශම් ප්රලසනඹ වි ශන්ශන් 
නළවළ ිරඹන ල්ඳනහශේ ඉශන තභයි භභ ශම් රුණු එතු 
යන්ශන්   

රු බහඳතිතුභනි, ශොශවොභටත් ශම් අඹ ළඹ න්දර්ලනඹට 
රේ ශ අඹ ළඹේ  ශම් යශට් නිසඳහදනඹ ඉරේ ශ අඹ 
ළඹේ ශනොශයි  ශම් අඹ ළශේ තිශඵන්ශන් ණඹ ළනීභ, ඵදු 
ළහීභ වහ විිරණීභයි  ඊට එවහ නිසඳහදනඹේ ඉරේ ශ, ව 
වහ ප්රමුතහ දී තිශඵන තත්ත්ඹේ අඳට ශම් අඹ ළඹ තුශ 
ශඳශනන්න නළවළ  විශලේශඹන්භ ධීය අභහතයහ ලඹට අදහශ 
ත්තත් ව එශවභ තභයි   

889 890 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

රු බහඳතිතුභනි, භට ශේරහ භදි නිහ භභ 2006 ඉරහ 

2013 දේහ අඹ ළඹරදී ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් අභහතයහ ලඹ 

ශනුශන් ඇසතශම්න්තුත ය තිශඵන මුදල් ප්රතිඳහදන ඇතුශත් 

ශල්නඹ භභ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් ිරරීභ වහ වභළගත* 

යනහ  

එඹ 2006 දී ිනලිඹන 3,927යි  2007 දී 6,836යි  2013 දී 

ිනලිඹන 2,687යි   

 
වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Order, please! The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer will 

now take the Chair. 
 
අනුරරුල නිනයෝජය  කථළනළයකුරමළ මූළවනනයන් ඉලත් 

වුනයන්, ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ මුළවනළරඪ විය. 

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனக, ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and                

THE  HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair. 

 
ගරු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 2006 -2013 න තුරු 

ඵළලුශොත්  නළ ගුයම් ශඳොශල් වදන්න, යහඹ ශතොටු ශඳොශල් 

වදන්න ජනහධිඳතිතුභහ ශනභභ රුපිඹල් ිනලිඹන 2,000ේ ශන් 

යරහ තිබුණහ  ව ඔේශොභ ළරුඩත් එන්න එන්නභ ධීය 

අභහතයහ ලශේ ශරහ තිශඵන්ශන් භසත ප්රතිඳහදන ශන් ිරරීභ 

ප්ඳහදු ිරරීභයි  ඳහර්ලිශම්න්තු අධයඹන වඹ විසින් අඳට රඵහ 

දුන් ව රුණු ඇතුශත් ඇසතශම්න්තු පිිබඵ භහශරෝචනඹ භභ 

වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් ිරරීභ වහ වභළගත* යනහ   

ධීය ර්භහන්තශේ නිසඳහදනඹ දියුණු ිරරීභට ප්රතිඳහදන ශන් 

ිරරීභ ශභය අඹ ළශඹන් ළඩිශරහ නළවළ  යශට් මුදශල් අඹ 

අප්රභහණඹ ශන්න ශන්න, ව ප්රභහණඹ ළඩි ශන්න එඳහඹළ  

එශවභ ශරහත් නළවළ  ප්රභහණශඹනුත් අඩුයි  ප්රතිලතඹේ විධිඹටත් 

අඩුයි  අය ශන් ය තිශඵන ප්රභහණඹට අභතය ශභය ිනලිඹන 

971ේ අඩුශරහ තිශඵනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, වළඵළයි න්දර්ලනරට ශන් 
යන මුදල් එන්න එන්න ළඩිශරහ තිශඵනහ  ශම් බහශේ ව 
ළන ථහ ශ නිහ භභ ව ළන දිට ථහ යන්න ඹන්ශන් 
නළවළ  "දළඹට ිරරුශ" ප්රදර්ලනඹට විතයේ ය  ශදදී බිලිඹන 
60ේ ශන් යරහ තිශඵනහ  "දළඹට ිරරුශ" ප්රදර්ලනඹට ශන් 
යන මුදශරන් දවශඹන් ඳ ගුේ තභයි ධීය අභහතයහ ලඹට 
ශන් යරහ තිශඵන්ශන්  ශභඹ ඉතහභ ශේදනීඹ තත්ත්ඹේ  
එශවභ නම් ශම් ආර්ථි ප්රතිඳත්තිශේ ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  ශම් 
ආර්ථි ප්රතිඳත්තිශේ තිශඵන්ශන් නිසඳහදනඹ දියුණු යන 
ආර්ථි දළේභේ ශනොශයි  ශම් යශට් ධීයඹහ, ශොවිඹහ, -
ෘෂිර්භ ේශේත්රඹ ළනත් ථහ ශහ- ශම් යශට් නිසඳහදඹන්, 
ශම් යශට් ශ්රභ ම්ඳත ශම් යශට් නිසඳහදනඹට දහඹ ය න්නහ 

ක්රිඹහලිඹේ ශම්  ආර්ථි ප්රතිඳත්තිශේ නළවළ  ව නිහ එතළන 
ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  වයි භභ ිරේශේ ශම් ඇභතිතුභහශේ 
ප්රලසනඹේ ශනොශයි ිරඹරහ  ශභඹ යහජය ප්රතිඳත්තිර ප්රලසනඹේ  
දළන් "දළඹට ිරරුශ" ප්රදර්ලන ඹට ශන් යන මුදල් ප්රභහණඹට 
හශප්ේ ත්ශතොත් එයින් දවශඹන් එයි ධීය අභහතයහ ලඹට 

-ඳඩිනඩි ශවිලි, හවනරට ශතල් වන්න, විශේල  චහයරට- 
ශන් ය තිශඵන්ශන්  එතශොට ශභොේද තත්ත්ඹ  භභ වයි 
ිරේශේ ශම් අඹ ළඹ නිසඳහදනඹ ඉරේ ශ අඹ ළඹේ 
ශනොශයි ිරඹරහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ෛදය ඳර්ශේණ 

ආඹතනශේ නිර්ශේලඹට අනු පුේරශඹුඩ දිනට රඵහත යුතු 

භහළු ශප්රෝටීන් ප්රභහණඹ ග්රෆම් 60යි  ව පුේර භහළු ඳරිශබෝජනඹ 

ඇතුශත් ශල්නඹ භභ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් ිරරීභ වහ 

වභළගත* යනහ  03 

පුේරඹුඩශේ ව පුේර භහළු ඳරිශබෝජනඹ 2012 දී ග්රෆම් 
31යි  ව ප්රභහණඹ තිශඵන්ශන් පිට යටිනුත් භහළු ශන්නුහට 
ඳසුයි  ව ඔේශොභ යරහ ශම් යශට් ිනනිසුන්ශේ භහළු 
ඳරිශබෝජනඹ ග්රෆම් 31යි   මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ව 
ිරඹන්ශන් භවය ඳශහත්ර ඉන්නහ, -[ඵහධහ ිරරීභේ] ධීය වහ 
ජරජ ම්ඳත් අභහතයහ ලශේ මරහශ්රඹ ඳදනම් යශන තභයි භභ 
ශම් ඉදිරිඳත් යන්ශන්  රු ඇභතිතුභනි, ඹම් ළරැේදේ 
තිශඵනහ නම් ඔඵතුභහ එඹ නිළරැදි යන්න  [ඵහධහ ිරරීභේ]  

භේ නළවළ, සිඹඹට 38 2යි ිරඹමු ශෝ  නමුත් රු 

ඇභතිතුභනි, පුේරඹුඩ දිනට රඵහත යුතු භහළු ශප්රෝටීන 

ප්රභහණඹ ග්රෆම් 60යි  ව ිරඹන්ශන්, ධීය ර්භහන්තඹ ආශ්රිත 

ප්රශේලර ිනනිසුන් භහළු ඹම් ප්රභහණඹේ ඳරිශබෝජනඹ යන 

තත්ත්ඹේ තිබුණත් භවය ඳශහත්ර ිනනිසුන් භහළු න්ශන්භ 

නළවළ ිරඹන එයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  භහළු 

නිසඳහදනඹට ශභොද ශරහ තිශඵන්ශන්  භහළු ආනඹනඹ යන 

ප්රභහණඹ -විශදසලින් භහළු ශන්න ප්රභහණඹ- ළඩි ශන්න 

ඳටන් ශන තිශඵනහ  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ථහ 

යන්න ශරහ භදි නිහ ව ම්ඵන්ධ අභහතයහ ලශේ           

 යහ ශල්නඹ බහත යන්න භභ ඔඵතුභහශේ අයඹ 

ඉල්රනහ  

 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ආනඹනඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ  

 
ගරු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ප්රභහණඹ ළනයි භහ ිරඹන්ශන්  මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, ආනඹන ප්රභහණඹ අඩු ශරහ ිරඹහ ඇභතිතුභහ ිරඹන 

නිහ භභ ව  යහ ශල්නඹ ිරඹන්නම්  ශ්රී ර හ ශර්ගු ව 

අභහතයහ ලශේ හර්තහ අනු 2010 දී යර, ටින් භහළු, භහළු, 

උම්ඵරඩ ඇතුළු සිඹල්ශල් ආනඹන ප්රභහණශේ එතු ශභට්රිේ 

ශටොන් 80,013යි  2012 දී ශභට්රිේ ශටොන් 87,130යි   

 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

හර්තහ  ශභොේද  

891 892 

[රු අජිත් ුඩභහය භවතහ] 

———————————— 
* කථළල අලවළනනේ ඳෂ කර ඇත. 
*  உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of speech. 

———————————— 
* කථළල අලවළනනේ ඳෂ කර ඇත. 
*  உகறணறதறறல் ப்தட்டுள்பது. 

* Produced at end of speech. 
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ගරු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ශම් ශර්ගු හර්තහ ව අභහතයහ ල හර්තහ ඳදනම් යශන 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ වදන රද හර්තහ  භභ ව හර්තහ භශේ ථහ 

අහනශේදී බහත යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ 

ඇභතිතුභනි  භව ඵළ ුඩශේ හර්තහ ඵළලුත් ව ඵ නහථ 

ශනහ  ශ්රී ර හ  ශර්ගුශේ, ජන ශල්න වහ  යහ ශල්න 

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ හර්තහ ඵළලුත් ව ඵ නහථ ශනහ  භභ ව 

හර්තහත් භශේ ථහ අහනශේදී බහත යනහ  ආනඹන 

ප්රභහණඹ ළඩි ශරහයි තිශඵන්ශන්   

 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

අඩු ශරහ  
 

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ප්රභහණඹ ළඩි ශරහ  ප්රතිලතහත්භ අඩු ශරහ ඇති  එශවභ 

නම් ශොශවේද නිසඳහදනඹේ ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන්  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහළු අඳනඹන ප්රභහණඹ අයශන 

ඵරමු  2010 දී අඳනඹන ප්රභහණඹ ශභට්රිේ ශටොන් 18,325යි; 2012 

දී ශභට්රිේ ශටොන් 20,814යි  2010 දී ආනඹන ප්රභහණඹ ශභට්රිේ 

ශටොන් 80,013යි; 2012 දී ශභට්රිේශටොන් 87,130යි  ශභඹ වන් 

ශරහ තිශඵන්ශන් 2013 අඹ ළඹ ඇසතශම්න්තුශේ, 3න 

ශළුශම්, 208න පිටුශේයි  රු ඇභතිතුභනි, ශම් ඔඵතුභහ 

ඉදිරිඳත් යපු හර්තහයි; ශනත් වුරුත් ඉදිරිඳත් යපු හර්තහ 

  ශනොශයි  ආනඹන ප්රභහණඹ ළඩි ශරහ  ශභට්රිේශටොන් 80,013 

ඉරහ ශභට්රිේ ශටොන් 87,130 දේහ ළඩි ශරහ  ව හර්තහභ 

තභයි භහ අය ඉසය ශරහ ඉදිරිඳත් ශශේ  2013 අඹ ළඹ 

ඇසතශම්න්තුශේ, 3න ශළුශම්, 208ළනි පිටු ඵරන්න, රු 

ඇභතිතුභනි  ශම් භශේ හර්තහේ ශනොශයි  ශම් ිරසිභ ශදඹේ භහ 

වළද වහ ශනොශයි  ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් ශ හර්තහේ ඳදනම් 

යශනයි වදරහ තිශඵන්ශන්   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහළු නිසඳහදනඹට අදහශ, දශ 

ජහති නිසඳහදිතශේ ඳ ගු ුඩභේද  2000 දී දශ ජහති 

නිසඳහදිතශඹන් සිඹඹට 2 7යි  2011 දී සිඹඹට 1 3යි  භහ ිරේශේ 

වයි, යහජය ප්රතිඳත්තිඹ පිිබඵ ප්රලසනඹේ තිශඵනහ ිරඹරහ  ශම් 

යජඹට, ශම් ඳහරනඹට, ධීය අභහතයහ ලශේ ශභොනඹම් ශවෝ 

තළන නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ යන ළරළසභේ නළවළ   දර්ලනඹ 

ශඳන්න ළරළසභල් තභයි තිශඵන්ශන්   

 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

 

නෆඟී සිටිනේය. 
லந்ரர். 

rose. 

 
ගරු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ඇභතිතුභනි, භට විනහඩි 15යි තිශඵන්ශන්  අභහරුශන්, 

යණ්ඩු ශරහ ඉල්රහ ත්ත ශරහේ තිශඵන්ශන්  ව නිහ භභ 

ඔඵතුභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ භශේ හරඹ න්න එඳහ ිරඹරහ  

භභ ශනොශයි ශම් ිරඹන්ශන්  අභහතයහ ලශේ ව ජනශල්න වහ 

 යහ ශල්න ශදඳහර්තශම්න්තුශේ හර්තහශේයි තිශඵන්ශන්  

වහත් එේ වළපුශනොත් භශේ ශරහ ෆශවන්න ඹනහ  ශම් 

ඔඵතුභහශේ ශඳොශතන්භ ත්තු වහ  රු ඇභතිතුභනි, නිසඳහදනඹ 

ළඩි යන්න ශභොේද තිශඵන ළරළසභ  රු ඇභතිතුභනි, භභ 

ඔඵතුභහශන් අද ඉල්ලීභේ යනහ ශොඹහ ඵරන්න ිරඹරහ, භහළු 

පිට යටින් ශන්වීභ ළන  එඹ ඵයඳතශ තත්ත්ඹේ  ඊශේත් අදත් 

හල්ර යහඹට භහරදියිශනන් ශශල්රන් ශනහහ  රු 

ඇභතිතුභනි, අදත් ශනහහ, හල්ර යහඹට   

 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශොශවන්ද   

 
ගරු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 
භහරදියිශනන්  ශනහශේ "Tropic" ිරඹන ශොම්ඳළනි 

එශනුයි  ඔඵතුභහ ව ළන ශොඹහ ඵරන්න ිරඹරහ භභ 

හරුණි ඉල්රනහ, රු ඇභතිතුභනි   

 
ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

වහ exportරට  

 
ගරු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 
නමුත් exportරට ශනහහභ ශභොේද ශන්ශන් ිරඹරහ 

ඔඵතුභහ දන්නහද  ූලරින් 1,500ේ විතය, ව ිරඹන්ශන් ිරශරෝ 

50,000ේ විතය ප්රභහණඹේ  එයිනුත් ශභොේද සිේධ න්ශන්  

නිසඳහදනඹ ළඩි න්ශන් නළවළ  එඹ, ශභශවේ ිනනිසුන් නිසඳහදනඹ 

යපු භහළුර ිනරටත් ප්රලසනඹේ ශනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශදළනි හයණඹ වති 

ිනරයි  එශවභ නළත්නම් ඳහරන ිනරයි  භවය නිසඳහදනර ිනර 

තීයණඹ යන්ශන්, එේශෝ නිසඳහදඹහ, එශවභත් නළත්නම් 

න්නහ ිනනිවහ  ධීය ර්භහන්තශේ භහළු ිනර තීයණඹ යන්ශන් 

වුද  භහළු අල්රන ිනනිවහත් ශනොශයි; න්නහ ිනනිවහත් 

ශනොශයි  ව නිහ එිප ඵයඳතශ ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  ශභයින් 

ධීයඹන්ට හධහයණඹේ නළවළ, ඳහරිශබෝගිඹන්ට හධහයණඹේ 

නළවළ  අපි දන්නහ ධීය  සථහ ඹම් ප්රභහණඹට භළදිවත් 

ශනහ ිරඹරහ  නමුත් රු ඇභතිතුභනි, භභ අවනහ 

ඔඵතුභහශන්, ධීය  සථහ ශතොටු ශඳොශට ගිිපල්රහ භහළු 

න්නහ ක්රිඹහලිඹ වරිඹටභ සිදු නහද ිරඹරහ  එශවභ සිේධ 

න්ශන් නළවළ  එඹ ඉතහ ඳළවළදිලියි  භභ උදහවයණ ඕනෆ තයම් 

ිරඹන්නම්  ශම් ව ළන වඵ යන්න ශරහ ේ ශනොශයි  භභ එඹ 

ඇස ශදශන් දළ තිශඵනහ   

නිසඳහදනඹ යන අඹත්, ඳරිශබෝජනඹ යන අඹත් 

ශනොශයි ිනර තීයණඹ යන්ශන්; අතයභළදිශඹෝයි  ව නිහ වහභ 

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ළරළසභේ තිබිඹ යුතුයි  අතයභළදිශඹෝයි ිනර 

තීයණඹ යන්ශන්  අතයභළදිශඹෝ විලහර ප්රභහණඹේ ධීයඹන් 

හ නහ  ව තත්ත්ඹ නිහ ශභොේද ශන්ශන් මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීතුභනි  භහළුරට ඳහරන ිනරේ, වති ිනරේ නළවළ  

ිනර තීයණඹ යන්න ඵළවළ ධීයඹහට  ඉල්රන ණනට, තුට්ටු 

ශදට ශදන්න ඕනෆ  ව නිහ ධීයඹහ වළභ දහභ ඩ භලු 

ඇශන, වම්ඵ ය ත්තු ණන විඹදම් යරහ, ආඳසු තුට්ටු 

ශදේ නළති ිනනිවහ ඵට ඳත් ශනහ   

893 894 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

නමුත් ශභිපදී අතයභළදි ණ්ඩහඹභේ ඉන්නහ ඉතහභ 

සුශෝඳශබෝගි තත්ත්ශඹන්, අය වල් නිසඳහදනශේදී හශේභ  ව  

නිහ ව අහනහන්තත ඉයණභ ශම් යශට් ධීය ර්භහන්තශේ 

ශඹශදන ළඩි ශදශනුඩටත් අත් නහ   

මුුවදත් එේ ඔට්ටු ශරහ, මුුවදත් එේ ටන් යරහ තභ 

ජීවිතඹ ශබ්යහ ශන ශොඩට එන ධීයඹහ, ශොඩදීත් ඳයහදයි  ඔවුන් 

වළභ දහභ ඉන්ශන් ඩභහල්ර ඇ ශන; වළභ දහභ ඉන්ශන් ශඹේ 

නළති; වළභ දහභ ඉන්ශන් දරුහට අධයහඳනඹේ ශදන්න ඵළරි  

ශම් තත්ත්ඹ ශනස යන්න නම් අනිහර්ඹශඹන්භ භහළුරට 

වති ිනරේ, ඔවුන්ට ිනර තීයණඹ ිරරීශම් ඹම් වළිරඹහේ, 

එශවභත් නළත්නම් යජශඹන් භහළු ිනර තීයණඹ ිරරීශම් 

ක්රිඹහලිඹේ තිශඵන්න ඕනෆ  දළන් එශවභ එේ නළවළ  නමුත් 

එශවභ ක්රිඹහලිඹේ වදන්න පුළුන්  ව වහ ශඹෝජනහ අඳ ශඟ 

තිශඵනහ  දළන් ශභොේද ශරහ තිශඵන්ශන්  භහළු තිශඵන 

හරඹටත් ධීයඹහ වහන්සියි  භහළු  නළති හරඹටත් ධීයඹහ 

වහන්සියි  භහළු නළති හරඹට භහළු නළති නිහ වහන්සියි  භහළු 

තිශඵන හරඹට ිනරේ නළති නිහ වහන්සියි  

ඇභතිතුභහත් දන්නහ විධිඹට ඊශේ ශඳශර්දහත් භහළු සුනහිනඹේ 

ආහ ශන්  භහළු ිරශරෝ එ රුපිඹල් ඳණවට, වළටට, සීඹට ඵළසහ  

වළඵළයි, ශශශ ශඳොශශේ භහළු  ිනර අවපුහභ අශප් ඇ  ශේ භහළු 

නටනහ  ශභොේද වශන් ධීයඹහට වුණ ශත  හල්ර උහවිඹ 

ශඟ යත්භ ළල්ර ශතොටුශඳොිබන් භහළු අල්රරහ ශොඩට ශේනහ 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  වළඵළයි එතළනදීභ  ධීයඹහශන් ව 

භහළු අයශන මුදරහලිට දීරහ, එතළනදීභ ව  ත්ත ණනට ඩහ 

විලහර ණනට විුඩණනහ  ව නිහ හභහනය ිනනිවහට භහළු 

න්නත් ඵළවළ   

භහළු ළඩි හරඹටත් ධීයඹහ වහන්සි ශන්ශන් ඇයි  භහළු 

ම්ඵන්ධශඹන් ඳසු අසනු ම්ඵන්ධ ක්රිඹහලිඹේ අඳට 

තිශඹනහද  නළවළ  භහළු යර යනහ, උම්ඵරඩ යනහ  

වළය හර්ථ ඳසු අසනු ක්රිඹහලිඹේ අඳට නළවළ; වට 

ක්රභශේදඹේ නළවළ; වට ළරළසභේ නළවළ; ව ළන අධයඹනඹේ 

නළවළ  ව එශවභ ශන්ශන් ශොශවොභද   

භභ ගිඹ භහශේ ගිිපල්රහ ත ල්ර ධීය හන්තහ  විධහනඹ 

වම්ඵ වුණහ  ඔඵතුභහ දන්නහ, ශදවුන්දය, ුඩඩහළල්ර ප්රශේල 

උම්ඵරඩ ර්භහන්තඹ ශවොට යන ප්රශේල ඵ  අද ශභොේද 

ව ර්භහන්තඹට ශරහ තිශඵන්ශන්  භභ ශම් වළන්හඩ්ත යන 

ශල්නර තිශඵනහ, උම්ඵරඩ ශොයිතයම් ප්රභහණඹේ අශප් 

යටට ශන්නහද ිරඹරහ; ශොයිතයම් යර ශන්නහද 

ිරඹරහ; ශොයි තයම් අමු භහළු ශන්නහද ිරඹරහ  ඉතින් 

ශභළනි තත්ත්ඹදී  ශභොේද මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි 

ශ යුත්ශත්  ශම් ර්භහන්තඹ වහ අනිහර්ඹශඹන් ශවො 

ප්රතිඳත්තිඹේ වළශදන්න ඕනෆ  නමුත් එශවභ ශවො ප්රතිඳත්තිඹේ 

ශම් ඳහරනශඹන් වදන ඵේ අඳට ශඳශනන්න නළවළ  වයි භභ 

ිරේශේ, ශම් ඇභතිතුභහශේ ප්රලසනඹේ ශනොශයි ිරඹරහ   

භහළු පිට යටින් ශන්රහ වති ිනරේ වදන්න ඵළවළ; ඳහරන 

ිනරේ වදන්න ඵළවළ  ශභොද, ව භත භහළු ිනර තීයණඹ න නිහ   

ව නිහ විශලේශඹන් ව ශශයිපත් ඔඵතුභහශේ අධහනඹ භභ 

ශඹොමු යනහ   

අශනේ හයණඹ, නිසඳහදන විඹදභ  ධීය නිසඳහදන විඹදභ 

ඉතහ ඵයඳතශ ප්රලසනඹේ  ධීයඹන්ට ඉන්ධන ප්රලසනඹ තිශඵනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ශනුශන් අයරඹේ යරහ 

ධීයශඹෝ ජීවිතඹේ ඳරිතයහ ශහ  ව ධීය ශවෝදයඹහ ඇතුළු 

ධීය ශවෝදය ප්රජහට අශප් ප්රණහභඹ ව ශනුශන් ශම් 

අසථහශේදී පුද යනහ  ඔවුන් ටනේ යරහ තභයි ශතල් 

වනහධහයඹ  රඵහ ත්ශත්  ඔවුන් රුපිඹල් වළත්තෆවතයට ශතල් 

ඉල්ලුශේ  දළන් රුපිඹල් 9,300ේ ශදනහ, එේ දින ඹහත්රහට   
 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

භිනශතල් වනහධහයඹ   
 

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ඔේ  භිනශතල්, එේ දින ඹහත්රහට  එතශොට දළන් ශභොේද 
ශන්ශන්  දළන් ශම් සිදු න විඹදභත් එේ ඔවුන්ට තුශනන් 
ඳ ගුේ,- [ඵහධහ ිරරීභේ] ඔේ, භිනශතල් වනහධහයඹ වළටිඹට 
ශදන්ශන් රුපිඹල් 9,300ේ  දළන් ශභොේද ශන්ශන්  ධීයශඹේ 
හභහනයශඹන් භහඹට දස විසේ මුුවදු ගිශඹොත් නිසඳහදන 
විඹදභ රුපිඹල් 28,000ට ඩහ ළඩි ශනහ  ශතල්රට විතයේ 
නිසඳහදන විඹදශභන් තුශනන් ඳ ගුට එවහ ළඹ ශනහ  නමුත් 
ඔවුන්ටවනහධහයඹ වළටිඹට  රුපිඹල්  9,300යි වම්ඵ ශන්ශන්  ව 
නිහ මුුවදු ඹෆශභන් ඳහඩුයි  ව නිහ භවරු ශභොේද යන්ශන්  
ඔවුන් ඵුව දින ඹහත්රහර ුඩලිඹට ඹනහ  නළත්නම් දළල් භවන්න 
ඹනහ  එශවභත් නළත්නම් ඉදි ිරරීම් ර්භහන්තශේ ුඩලී ළඩට 
ඹනහ  භභ ශම් රුණු හේෂි ඇතියි ිරඹන්ශන්  භිනශතල් 
වනහධහයඹට රුපිඹල් 9,300යි රළශඵන්ශන් ඇභතිතුභනි   
ඔඵතුභහ ශම් ළන ශොඹහ ඵරන්න  භවරු ව වනහධහයඹ 
විුඩණනහ  ඇයි  මුුවදු ඹනහට ඩහ රහබයි ශනත් ුඩලී ළඩට 
ගිිපල්රහ, ඵුවදින ඹහත්රහ ළඩට ගිිපල්රහ, ව රුපිඹල් 9,300 ට 
වම්ඵශන ඉන්ධන ටි අඩු ණනට දීරහ දභන එ  එශවභත් 
යනහ  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹිනත හර ශේරහ අහනයි   
 

ගරු අජිත් කුමළර මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 
ඊශඟට ආම්ඳන්න ිනර  නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ  

ිරේහ, දළන් ආම්ඳන්නර ටිනහශභන් තුශනන් ඳ ගුට ඩහ 
ළඩියි tax එ ිරඹරහ  දළල්රට විතයේ රු ඇභතිතුභනි, සිඹඹට 
34ේ  tax දිනහ  2008 දී දළල් ට්ටරඹේ තිබුශණ් රුපිඹල් 
7,300ට  ව දළල් ට්ටරඹ දළන් රුපිඹල් 24,000යි   වට  tax එ 
විතයේ රුපිඹල් 8,100 යි  ව නිහ ධීය ආම්ඳන්න ශනුශන් 
ඇති ශම් tax ම්පර්ණශඹන් ඉත් යන්න ඕනෆ  ශභොද, 
ධීයඹහ යන්ශන් නිසඳහදනඹේ නිහ  ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අදහශ 
ශල්න භභ වභළගත* යනහ   

විශලේශඹන්භ ධීය යේණඹ ඳට්ටඳල් ශඵොරුේ ශරහ 
තිශඵනහ  ඔවුන්ට යේණ ඔප්පුේත් දීරහ නළවළ, receipt 
එේ විතයයි තිශඵන්ශන්  උතුශර් ධීය ප්රලසනඹ ළන 28 න දහ 
අපි ථහ යමු  භභ ව ම්ඵන්ධශඹන් බහ ල් තළබීශම් 
ශඹෝජනහේ ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ  ව නිහ රු ඇභතිතුභනි, 
ශම් ධීයඹන් පිිබඵ ටයුතු ශනස  විධිඹට සිේධ ශන්න 
ඕනෆ  විශලේශඹන් ''ධීය  විධහන එමුතු'' විසින් ප්රසිේධ යපු 
ඳත්රිහුඩත් භභ මරහනශේ අයඹ භත ශෆන්වළඩ්ගත* 
යනහ   

895 896 

[රු අජිත් ුඩභහය භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ව හශේභ තත් ප්රලසන නණහේ තිශඵනහ  ව පිිබඵ 
ථහ ිරරීභට බහ ල් තළබීශම් විහදශේදී අසථහ රළශඵයි 
ිරඹරහ ිපතනහ   ධීයඹන්ශන් භභ ඉල්රහ සිටිනහ, ඉල්ලීම් 
ිරරීභට ඳභණේ  සීභහ ශනොවී,  ශම් ළන අයරඹේ යන්න එතු 
ශන්න ිරඹරහ   

ජරඹ අලය ශනහ  ජරඹ රඵහ න්න නම්, ව වහ හරි භහර් 
දියුණු යන්න ඕනෆ  ව නිහ එතුභහ ශම් අඹ ළශඹන් උභහ ඔඹ, 
ඹහන් ඔඹ, ශභොයවන්ද ළනි හරිභහර්  ර්ධනඹ වහ 
රුපිඹල් බිලිඹන 102ේ ළනි විලහර ධනසන්ධඹේ ශන් යරහ 
ෘෂිර්භඹ දියුණු ිරරී භට අලය ව අලයතහ පුයහ තිශඵනහ  
හරිභහර් ඳවසුම් වරිඹට නළත්නම්, ව අලයතහ ඉසට ය 
න්න  ඵළරි  නම්, ෘෂිර්භඹ දියුණු ිරරීභ ිරසි ශේත්භ යන්න 
ඵළවළ   

ඳසු ගිඹ නිඹ  හරශේදී අශප් ප්රශේලඹ භවත් දුසයතහට 
මුුවණ ඳෆහ  ළේ ිපඳී  ගිඹහ; වී හ වමුලින්භ විනහල ශරහ 
ගිඹහ  ව අසථහශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශොවි නිශඹෝජිතඹන් 
භඟ හච්ඡහ යරහ ේණි ළඩ පිිබශශේ ශන ගිඹහ  ශම් 
රු බහශේදී එේ භන්ත්රීයශඹේ ිරේහ, ව දසර එේ 
අඹුඩශන් දස 10ේ ළඩ අයශන රුපිඹල් 5,000ේ දුන්නහ 
ිරඹරහ  ව යජඹ විසින් යපු ශඹෝජනහේ ශනොශයි  ශොවි 
ජනතහභ තභයි ිරේශේ, ''අපි ශම් ශරහශේ ළඩ යන්නම්, ව 
වහ අඳට ශම් විධිශේ ශවීභේ යන්න'' ිරඹරහ   

අශප් යශට් ශොවිතළන් ිරරීශම්දී ඹර, භව ලශඹන් න්න 
ශදේ තිශඵනහ  ඊහන දි ව නිරිත දි ශභෝම් ලශඹන් 
ශොටස ශදිරන් අශප් යටට ර්හඳතනඹ රළබුණහ  වළඵළයි, 
එන්න එන්නභ ළරෆ විනහල වුණහට ඳසශේ ඊහන දි ශභෝම් 
ළසත්, නිරිත දි ශභෝම් ළසත් රළශඵන්ශන් ශභොන 
හරඹද ිරඹරහ ිරඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹේ ඇති න විධිඹට අද 
හරගුණඹ විඳර්ඹහඹට රේ ශරහ තිශඵනහ  ඊට ප්රධහනභ 
ශවේතු ශරහ තිශඵන්ශන් යශට් නහන්තය ප්රභහණඹ සිඹඹට 18 
දේහ අඩු වීභයි  ව නිහ  නහන්තය ප්රභහණඹ සිඹඹට 35 දේහ 
ළඩිදියුණු ිරරීභට, එශවභ නළත්නම් න හ දියුණු ිරරීභට ශම් 
අඹ ළශඹන් විලහර ධනසන්ධඹේ රු ජනහධිඳතිතුභහ ශන් 
ය තිශඵනහ  ෘෂිර්භඹ ශශයිප ඳරියඹත් ඉතහ ළදත් 
ශර ඵරඳහන නිහ එළනි තීයණඹේ අයශන තිශඵනහ   

ව හශේභ රුපිඹල් ිනලිඹන 72ේ ඳභණ ළඹ යිනන් වරිත 
යවිඹේ ඉදි ිරරීශම් ටයුතු ආයම්බ ය තිශඵනහ  නවීන 
ශරෝඹත් භඟ ඉදිරිඹට ඹෆභ වහ තහේණඹ ඉතහභ ළදත් 
ශනහ  භධයභ ආණ්ඩු ශේ ෘෂිර්භ ශදඳහර්තශම්න්තුශේත්, 
ඳශහත් බහර ෘෂිර්භ ශදඳහර්තශම්න්තුරත් තහේණ 
නිරධහරින්ශේ විලහර ිපඟඹේ  තිශඵනහ  ව නිහ ෘෂිර්භ 
විදයහර ඳවේ නවීන තහේණඹ ඇති නවීයණඹ යරහ, ව 
වහ අලය ඳවසුම් රඵහ දීරහ, ව ඳහසභහරහ වළදෆරීභ වහ 
ඇතුළු ය න්නහ සිසුන් ප්රභහණඹ  400 සිට 1500 දේහ ළඩි 
ිරරීභ වහ 2013 ර්ඹට රුපිඹල් ිනලිඹන350ේ ශන් ය 
තිශඵනහ  ඇත්ත ලශඹන්භ ව ඉතහභ ළදත් ශනහ  
ශභොද, යහජය අ ලඹට ඳභණේ ශනො ශඳෞේලි අ ලඹටත් ශම් 
තහේණ නිරධහරින්ශේ අලයතහ තිශඵන නිහ  අනහතශේදී  
ව නිරධහරින්ශන් යහජය අ ලඹට ශභන්භ ශඳෞේලි අ ලඹටත් 
ප්රශඹෝජන න්න පුළුන්  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අනහතඹ ශද 
ඵරරහ ව අලය ටයුතු ඉටු ය තිශඵනහ  

ෘෂිර්භ ේශේත්රඹට තිශඵන ඊ ශඟ අලයතහඹ තභයි, 
ඉඩම්  ශවේශටඹහර් 125,000 ඉඩම්  ර්ධනඹ ය හ බිම් 
ඵට ඳත් ිරරීභට ශම් අඹ ළශඹන් ළරසුම් ය තිශඵනහ   රු 
භන්ත්රීතුශභුඩ ථහ ශහ, ෘෂිර්භ ේශේත්රශේදී අනහත 
ඳයම්ඳයහ ශනුශන් ඹම් ිරසි ළරසභේ නළවළ ිරඹරහ  නමුත් 
ශම් අඹ ළඹ තුිබන් ෘෂිර්භ අ ලඹ දියුණු ිරරීභට අලය 
ටයුතු ිරරීභට මුදල් ප්රතිඳහදන ශන් ය තිශඵනහ  ව වහ 
අලය යන ඳවසුම් රඵහ දී තිශඵනහ   

නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 40ේ ඳභණ අඳශත් ඹහභ අද අඳට 

ළටලුේ ශරහ තිශඵනහ  ව හශේභ ඵඩහ ඳවසුම් ශනොභළති 

තත්ත්ඹුඩත් තිශඵනහ  ශොවිඹහ තභන්ශේ වී ටි ත්තහභ 

ේණි අඩු ිනරට ශවෝ විිරණීභට උත්හව ිරරීභට එ 

ශවේතුේ න්ශන්  තභහශේ  නිශේ  වී ඵඩහ ය තඵහ ළනීභට 

897 898 

* වභළනම්වය මත තබන ද නල්ඛන: 
  சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட ஆங்கள்: 

 Documents tabled: 

    
[අ  බහ  3 04] 

 

ගරු එවහ. සී.  මුුරකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ෘෂිර්භ, ශොවිජන ශේහ 

වහ නජීවී ව ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්  ර්ධන අභහතයහ ලර 

ළඹ ශීර් ළන ථහ යන්නට අසථහ රඵහ දීභ ළන භභ 

තමුන්නහන්ශේට සතුතින්ත ශනහ  භට ශම් ශරහශේදී භතේ 

ශනහ,  ''භම් ශශේ ඳම් එශේ ය සුය ශඳුන් දුන් යඟ සුඵහ'' 

ිරඹන ගුත්තිර හයශේ තිශඵන විඹ ඳදඹේ  ව ශභොද, 

යටට ශම්  තයම් ළඩ යපු, ළඩ යන්න ළරසුම් වදන 

අභහතයහ ල තුනේ ළන විනහඩි නඹ හශේ ශටි හරඹේ තුශ 

ථහ යන්න රුණු හයහ ල ය න්ශන් ශොශවොභද ිරඹන 

එ භට ශරොුඩ  ප්රලසනඹේ නිහ   

ශම් අඹ ළශේදී අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ෘෂිර්භ ේශේත්රඹ 
නළ වීභ වහ මුදල් ශන් ය තිශඵනහ  යශට් ෘෂිර්භඹ 
නළ වීශම්දී තත් ආඹතන ිරිපඳඹේ දියුණු යන්න ශනහ  
ෘෂිර්භ ේශේත්රශේ වී හ අයශන ඵළලුශොත්, ව වහ 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

වළිරඹහේ ශවෝ ඳවසුභේ ශනොභළතිභ නියි   තභහශේ 

නිශේ වී ඵඩහ ය තඵහ ළනීභට ඳවසුභේ ශනොභළති නිහ ඔුව  

අඩු ිනරට ශවෝ වී ටි අශශවි ිරරීභට උත්හව න්නහ   එඹට 

පිිබඹභේ ලශඹන් ෘවසථ ඵඩහ ඇති ිරරීභට ටයුතු ශයුතු 

ශනහ   ෘවසථ ඵඩහ ඇති ිරරීශභන්, තභන්ශේ වී ටි ශදයට  

ශනහහයින් ඳසු තභන්ට අලය ශරහට වී ටි  ශශශ 

ශඳොශට නිුඩත් ිරරීභට ශොවිඹහට වළිර ශනහ    

ශශශ ශඳොශට  එ යභ එන වී නිසඳහදනඹ ඳහරනඹ ය 
ළනීභටත්  ශභයින් අසථහ ළරශනහ  ව වහ මුදල් ශන් 
ය තිබීභ ෘෂිර්භ ේශේත්රඹ නළ වීභ වහ න්නහ රද 
උත්හවඹේ ඵ භහ ිරඹන්න  ඕනෆ   ඔඹහභඩු  ළනි, ශභට්රිේ 
ශටොන් 70,000ේ ඳභණ ඵඩහ ශ වළිර  ඳවසුම් තිශඵන ඵඩහ 
අනිේ දිසත්රිේරත් ඉදි ිරරීභට ළරසුම් ය තිශඵනහ  එඹත් 
ෘෂිර්භ ේශේත්රඹ නඟහ සිටුවීභ වහ  ත් උත්හවඹේ ඵ භහ 
ිරඹන්න ඕනෆ   අපි දන්නහ, නියන්තයශඹන්භ ෘෂිර්භ 
ේශේත්රශේ වී හ යහ ඳතින්ශන් ශඳොශවොය වනහධහයඹ භතයි 
ිරඹරහ   ෘෂි හර්ින ප්රශේලඹ ජීත් න පුේරශඹේ 
ලශඹන් භහ දිරනහ, 2004-2005 හරඹ න විට ඉතහ බඹහන 
ශර වී නිසඳහදනඹ ඳවත ළටී තිබුණහ   

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි බහඹයි තිශඵන්ශන්   

 

ගරු එවහ. සී.  මුුරකුමළරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.சல. தொத்துகுரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහඩිඹේ රඵහ ශදන 

ශර භහ  ඉල්රහ සිටිනහ    ශඳොශවොය  වනහධහයඹ නළත ව වහ 

භහනභ රඵහ දීභ වහ ටයුතු ිරරීභ ළන අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහට අඳ සතුතින්ත විඹ යුතුයි   ශොවිඹහ තභන්ශේ 

ශ්රභඹ ළඹ යරහ තභයි ෘෂි යේණ ක්රභඹට දහඹ  න්ශන්  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ව භගින්  ඔුව  ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ, තභන් ඹසත ව ඳසු ිරසිඹම් මුදරේ  රඵහ ත වළිර 

ශයි ිරඹහ  ශරොුඩ මුදරේ ශනොශයි, රුපිඹල් 1,000ේ වුණත් 

ඔුවට  ව මුදර ඉතහ ටිනහ   රු ෘෂිර්භ ඇභතිතුභනි,  

නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහ ශදශඳොශශන්  භභ ඉල්ලීභේ  

යනහ,  ''ිරරි ශඹට ශොභ ටිේ දළම්භහ හශේ'' ටයුතු 

ශනොය ශොවි  විශ්රහභ ළටුඳ  ඉතහ ඉේභනින් රඵහ දීභට ටයුතු 

යන්නටඹ ිරඹහ   ව ඉල්ලීභ  යිනන් භශේ ථහ ශභයින් 

අන් යනහ  සතුතියි  

    
[අ  බහ  3 13] 

 

ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර ජයසි ශ මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  අශප් දිසත්රිේඹ නිශඹෝජනඹ 

යන රු ශොවිජන ශේහ වහ නජීවී නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහත්ඉන්නහ  අභහතයහ ල ණනහ ළඹ ශීර් 

ම්ඵන්ධශඹන් හච්ඡහ න ශම් අසථහශේදී ෘෂි ර්භහන්තඹ 

පිිබඵ අදවස වහ ශඹෝජනහ ිරිපඳඹේ ප්රහල යන්නට අසථහ 

රඵහ දීභ ළන භභ සතුතින්ත ශනහ  විශලේශඹන්භ අනුයහධපුය 

දිසත්රිේඹ නිශඹෝජනඹ යන භන්ත්රීරිඹේ වළටිඹට  භහ ිරඹන්න 

ඕනෆ, උතුරු භළද ඳශහශත්, අනුයහධපුය දිසත්රිේඹ වහ 

ශඳොශශොන්නරු  දිසත්රිේඹ  තභයි  ළඩිපුයභ වී නිසඳහදනඹ 

යරහ ශම් යටට ඵත ඳඹන්ශන්  එළනි ශොවි ජනතහේ  

නිශඹෝජනඹ යන භන්ත්රීරිඹේ වළටිඹට මුලින්භ භහ තුටු 

ශනහ, ශභය අඹ ළශඹන් වී රට රුපිඹල් 32ත් රුපිඹල් 35ත් 

අතය වති ිනරේ නිඹභ ිරරීභ පිිබඵ   නමුත් භහ ිපතන්ශන් 

රුපිඹල් 40ේ විතය ශනහ නම් ශොවිඹහ මීට ළඩිඹ 

තුටුදහඹ තත්ත්ඹට ශශනන්න පුළුන් ශයි ිරඹරහයි  

ශොවිතළන මුල් ය ත් ජන භහජඹේ ිපත අශප් යට 

අඳනඹනඹ වහ භවහ ඳරිභහණශඹන් වී නිසඳහදනඹ ිරරීභට 

තභත් අශඳොශවොත් වී තිශඵනහ  ව ළන භහ විශලේශඹන්භ 

නහටු ශනහ  භහ ඳසු ගිඹ අඹ ළශේදී ප්රහලඹ ශහ ඵහසභතී 

වහල් හශේභ, ම්ඵහ වහල් අඳනඹනඹ ිරරීභට ශොවීන් උනන්දු 

ය වීභ යජශේ  කීභේ ිරඹරහ  ව හශේ ශේල්රට ශොවීන් 

ත තත් උනන්දු යනහ නම් අඳ එඹ ඉතහභත් අඹ යනහ   

අනුයහධපුය දිසත්රිේශේ හභහනයශඹන් වී හ යන බිම් 

ප්රභහණඹ ශවේටඹහර් 54,478ේ ඳභණ ශනහ  ව හශේභ තභයි 

භවළලි රහඳර වී හ යන ප්රභහණඹ ශවේටඹහර් 17,558ේ 

ඳභණ ශනහ  දශ ලශඹන්  ත්තහභ ශවේටඹහර් 72,036 විතය 

බිම් ප්රභහණඹේ වී හ යනහ  ශභඹ ශඵොශවොභ විලහර බිම් 

ප්රභහණඹේ  අඳට ශභළනි බිම් ප්රභහණඹ ුඩඹුරු හ යන්න 

පුළුන්භ තිශඵනහ  භහ ිපතනහ, එශවභ වී හ ශශොත් 

ආනඹන භට්ටභට වල් නිසඳහදනඹේ ඇති යරහ අශප් ශොවි 

ජනතහ අතට මීට ළඩිඹ මුදල් ප්රභහණඹේ රඵහ න්න ටයුතු 

ළරසුම් යන්න පුළුන් ිරඹරහ  

2012 ඹර න්නශේදී අනුයහධපුය දිසත්රිේශේ භවළලි 

ප්රශේලර ඳභණේ අේය 63,407 ඳභණ බිම් ප්රභහණඹේ හ 

ශහ  එයින් අේය 50,725ේ ඳභණ නිඹඟශඹන් විනහල වුණහ  

එඹ වුරුත් දන්නහ ශදඹේ  ව හශේභ භවළලි ශනොන 

රහඳර -විරච්චිඹ, නදයහ, ඳදවිඹ ළනි ප්රශේලර- 

ශවේටඹහර් 50,000 විතය ුඩඹුරු ප්රභහණඹේ විනහලඹට රේ 

වුණහ  භසතඹේ ලශඹන් ත්තහභ අේය රේඹ ඳභණ 

ුඩඹුරු වහනිඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ  ශඳොශශොන්නරු 

දිසත්රිේඹ ත්තහභ ඊට ළඩිඹ බිම් ප්රභහණඹ ුඩඹුරු වහනිඹට 

රේ ශරහ තිශඵනහ  යජඹ ශොයි තයම් ිරේත් ව ශොවි 

ඳවුල්රට වරිඹහහය වනඹේ රළබිරහ නළවළ  ව ශොවි 

ඳවුල්රට අඩු තයශම් න්දිඹේත් වරි විධිඹට රළබිරහ නළවළ 

ිරඹන එ අඳ ශම් අසථහශේදී භතේ  යනහ  ව අඹට න්දි 

රඵහ දී තිශඵනහඹ ිරඹහ ඇභතිතුභහ ිරේහට අඳ දන්නහ විධිඹට 

නම් වරිඹට ව අඹට න්දි මුදල් රඵහ දීරහ නළවළ   

ඳසු ගිඹ හරශේ ඇති ව නිඹඟශඹන්,  තුරින් විනහල ව 

ුඩඹුරු සිඹල්රටභ බිත්තය වී ශනොිනරශේ රඵහ දුන් ඵ අශප් 

ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ ිරේහ  ව බිත්තය වී වුණත් වරිඹහහය 

ශොවි ජනතහ අතශර් ශඵදී ගිිපල්රහ නළවළ  භහ ිපතන්ශන් රු 

ශෞය නිශඹෝජය ඇභතිතුභහත් ිරේහ, ව TV එශත් 

ශඳන්නුහ ිරඹරහ  භහධය  දර්ලන වයවහ නම් එඹ ශඳන්නුම් 

ශහ  නමුත් ශඵොශවොභ සීිනත පිරිට -තළන් ශදට, තුනට 

හශේ- බිත්තය වී බුල් ශදේ, තුනේ විතය තභයි අඳ දන්නහ 

විධිඹට රළබිරහ තිශඵන්ශන්  ව රඵහ දුන්න බිත්තය වී- [ඵහධහ 

ිරරීභේ] රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ේද ශනොය ඉන්න ශෝ  අපි 

අනුයහධපුය දිසත්රිේඹට ගිිපල්රහ නළත්නම් අඳට- [ඵහධහ ිරරීභේ] 

ඔඵතුභහශේ ථහශේදී ඔඵතුභහ ිරඹන්න ශෝ  අපි දන්නහ රු ණු 

ළන ශම් ිරඹන්ශන්   ශම් ශරහශේ- [ඵහධහ ිරරීම්]  

 

ගරු අජිත් පී. නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එතුිනඹට ථහ යන්න ඉඩ දීරහ, හඩි ශරහ අව ශන ඉන්න 
ශෝ   

899 900 

[රු එස  සී   මුතුුඩභහයණ භවතහ] 
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ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර ජයසි ශ මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ව රඵහ දීරහ තිශඵන- [ඵහධහ ිරරීම්] 
 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! Let the Fair Member speak.  
 

ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර ජයසි ශ මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
[ඵහධහ ිරරීම්] රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහශේ යහජහරිඹ ඕ 

ශන්  වළභ තිසශේභ නළගිට නළගිට ඵහධහ ිරරීභ තභයි යහජහරිඹ   
 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Please allow the Fair Member to speak. - [ඵහධහ ිරරීම්] 

රු භන්ත්රීතුිනඹ, ඔඵතුිනඹ ථහ යන්න  
 

ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර ජයසි ශ මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ව රඵහ දුන්න බිත්තය වී ප්රිනතිඹිරන් ශතොය ඵ භහධය 

හර්තහර ඳශ ශරහ තිශඵනහ  ව හශේභ ඳළශ වීශම් ලයතහ 
ඉතහභ දුර්ර තත්ත්ඹයි තිශඵන්ශන්  අඳ දන්නහ ව බිත්තය 
වීර පිරිසිදුබහඹත් ශඵොශවොභ ඳවශ භට්ටභ තිශඵන ඵ  ව 
ළන ශොවි ජනතහ අඳත් එේ හච්ඡහ ය තිශඵනහ  

ව හශේභ බීජ වී, එශලු බීජ ඳහ නිසි ප්රිනතිඹිරන් ශතොය 
තිශඵනහඹ ිරඹන එයි ශම් අසථහශේදී අපි භතේ යන්න 
ඕනෆ  ශම් පිිබඵ ශොඹහ ඵළලීම් ටයුතු යනහඹ ිරඹරහ 2013 
අඹ ළඹ ශල්නශේ වන් ශරහ තිශඵනහ භහ දළේහ  භහ 
ිපතන වළටිඹට එඹ ශඵොශවොභ ළදත්  ව ම්ඵන්ධශඹන් ශොඹහ 
ඵරහ මීට ඩහ ප්රිනතිඹට බීජ ර් රඵහ ශදන්න ටයුතු යනහ 
නම් ඉතහ ශවොයි ිරඹහ භහ ශම් අසථහශේදී භතේ යනහ   

ව විතයේ ශනොශයි  ශඳොශවොය වනහධහයඹ ළන ිරේහ  අද 
ශම් ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදන එ ශවොයි  නමුත් රුපිඹල් 
350ට තිබුණු ශඳොශවොය වනහධහයඹට ත රුපිඹල් 150ේ එතු 
ය තිබීභ හධහයණ ශනොශයි ිරඹන එයි අපි ිරඹන්ශන්  
එතශොට ිරශරෝග්රෆම් 50 ශඳොශවොය ිනටිඹේ රුපිඹල් 500 
ඳභණ මුදරට තභයි න්න සිේධ න්ශන්  එභ නිහ එිප 
හධහයණඹේ නළවළයි ිරඹන එයි අපි දිරන්ශන්  එභ නිහ භහ 

ිපතන්ශන් - [ඵහධහ ිරරීභේ] ඔඵතුභහ Jack-in-the-box ශේ ෆ 

වන්ශන් නළතු ඉන්නහද  අනුයහධපුයඹ දිසත්රිේශේ 
භවඉළුප්ඳල්රභ බීජ වහ ඳර්ශේණ ශොවිශඳොශ ඉතහ ඳවශ 
භට්ටභට ළටී තිශඵනහ  ව පිිබඵ ශොඹහ ඵරහ මීට ඩහ 
ගුණහත්භ තත්ත්ශඹන් එිප ටයුතු යනහ නම් ශවොයි ිරඹහ 
භහ භතේ ය සිටිනහ  ව හශේභ බීජ ශොවිශඳොශල් ස 
ිරරීභ ළනත් ළඩි අධහනඹේ ශඹොමු යනහඹ ිරඹහ අඹ ළඹ 
ශල්නශේ වන් ය තිශඵනහ  ව ටයුතු ව විධිඹට 
ශශයනහ නම් ශවොයි  ව හශේභ නියහවිඹ ත් ශොවිශඳොශ 
පිිබඵත් ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ මීට ඩහ ශඹොමු යන්නඹ 
ිරඹහ අපි ඉල්රහ සිටිනහ   

ව විතයේ ශනොශයි  භට ප්රථභශඹන් ථහ ශ අශප් අජිත් 

ුඩභහය භන්ත්රීතුභහත් ිරේහ, දළඹට ිරරුශ හශේ යහඳෘතිරට 

විලහර මුදරේ ශන් යරහ නිරුශණ් මුදල් නහසති යනහඹ 

ිරඹරහ  2012 දී අශප් ශොවි ජනතහශේ ණඹ මුදර ඳහ වළයරහ 

නළවළ  ශඳොලිඹ විතයයි ඳහ වළය තිශඵන්ශන්  එභ නිහ අපි 

ශඹෝජනහ යනහ, ශොවි ජනතහශේ ව ණඹ මුදරත් 

ම්පර්ණශඹන්භ ඳහ වරිනහ නම් ශවොයි ිරඹරහ  ශභොද, ව 

අඹ නළත හ ිරරීභට ඹන ශොට ශම් තිශඵන ණඹයි, න්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු න ණඹයි ශොඩ ළශවන ශොට අශප් ශොවි 

ජනතහට ඉතහ අඳවසු තත්ත්ඹේ තභයි උදහ න්ශන්  එභ නිහ 

ව ම්ඵන්ධශඹනුත් ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්නඹ 

ිරඹහ භහ ශම් අසථහශේදී භතේ යනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඊශඟට ඵදු වන රඵහ දීභ 

ළනත් ිරඹන්න ඕනෆ  ශම් අඹ ළඹ ශල්නඹ දිවහ ඵරන ශොට 

ඵදු වන රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන් racing carsරටයි, go-

kartsරටයි  ඉතින් භහ ිපතන වළටිඹට ශම් යශට් මීට ඩහ ළඩ 

ශොටේ යන අශප් ශොවි ජනතහ දිවහ ඵරහ ව ශොවි 

ජනතහශේ tractorsරට, ඹන්ශත්රෝඳයණරට, ව හශේභ 

උදලු තර වහ අනිුඩත් ෘෂි උඳයණරට ඊට ඩහ වනඹේ 

රඵහ ශදනහ නම් ශවොයි  ශභොද, අද ශම් න ශොට ශයෝද 

වතශර් ට්රළේටයඹ ිනර රුපිඹල් රේ 4ට ඩහ ළඩි මුදරිරන් 

ිනර ළඩි ශරහ තිශඵනහ  භහ ිපතන වළටිඹට ශොවි ජනතහට මීට 

ඩහ වනඹේ රඵහ ශදන්න පුළුන්   

ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ ළන වළභශදනහභ ථහ ශහ  ව හශේභ 
ඇභතිතුභහ ිරේහ, ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ දීරහ තිශඵනහඹ 
ිරඹරහ  වළඵළයි අපි දන්නහ තයභට නම් අශප් ජනතහ අතය ව 
ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ දීරහ නළවළ  එභ නිහ රුණහයරහ එභ 
විශ්රහභ ළටුඳ රඵහ ශදන්න ටයුතු යන්නඹ ිරඹරහ භහ ඉල්රහ 
සිටිනහ  ශභොද, ව ශොවි ජනතහශේ මුදල්ලින් තභයි ශොවි 
විශ්රහභ ළටුඳ වළදිරහ තිශඵන්ශන්   

එතශොට ව තිබුණු විශ්රහභ ළටුඳට ශභොේද වුශණ් ිරඹන 
එ පිිබඵ ශරොුඩ ප්රලසනඹේ ඇති ශරහ තිශඵනහ  අඩුභ 
තයශම් ව ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ ශම් ශොවි ජනතහට රඵහ ශදන්න 
ටයුතු යන්න ිරඹන එත් ශම් අසථහශේ දී නළතත් භතේ 
යනහ  භහ ිපතන්ශන් දළඹට ිරරුශට භහමී ශොවීන්ශේ 
ෘෂිහර්ින ඉඩම්රට ඔප්පු  රඵහ ශදන්න ටයුතු යරහ 
තිබුණහට වහ රළබිරහ නළවළ  ව නිහ රුණහයරහ ඉඩම් 
ච්ශච්රිඹේ ඳත්රහ ශම් ශොවීන්ට ඵළ ුඩ ණඹේ වරි  රඵහ 
න්න පුළුන් විධිඹට තභන්ශේ ව ෘෂි ඉඩම්රට  අලය ඔප්පු 
ටි රඵහ න්න ටයුතු රසහ ශදන්නඹ ිරඹන එත් ශම් 
අසථහශේ දී භතේ ය සිටිනහ  ව හශේභ ඵඩහ ළන ථහ 
යනශොට,  භහ ිපතන්ශන් අද අනුයහධපුය දිසත්රිේඹ ත්තහභ, 
වී හශේභ අශනුඩත් ශඵෝ ර් ඵඩහ යන  ඵඩහ ණනහේ 
අද  නිම් හ දභරහ තිශඵනහ  ව නිහ ව හශේ තළන් ළනත්  
ශොඹහ ඵරහ ටයුතු යන්න ඕනෆ   විශලේශඹන්භ අනුයහධපුය 
දුම්රිඹශඳොශ අර තිශඵන ශේනහනඹ ඵඩහ අද හ දභහ 
තිශඵනහ   ව හශේභ  ශ්රහසතිපුය ඵඩහේ තිශඵනහ  ව 
හශේභ රහළ ආනඹ ත්තහභත් ඵඩහල් ණනහේ 
තිශඵනහ  ශම්හ ළන ශොඹහ ඵරහ, ශම්හ නළත  ර්ධනඹ 
යරහ   ඳහවිච්චි යන්නට  පුළුන් විධිඹට ඹථහ තත්ත්ඹට 
ශශනන්න ටයුතු යන්නඹ ිරඹන එත් ශම් අසථහශේ දී 
භතේ යනහ   

"දිවි නළගුභ"  වයවහ භහ ිපතන විධිඹට විලහර මුදරේ විඹදම් 

යරහ එශලු හ ිරරීභට ටයුතු යරහ තිශඵනහ  නමුත් අද 

අපි හභහනයශඹන්  භෆයල් ිරශරෝ එේ ත්ශතොත් රුපිඹල් 

200ේ විතය ශනහ  ළටශොළු ිරශරෝ එේ ත්ශතොත් 

රුපිඹල් 150ේ විතය ශනහ   ශම් "දිවි නළගුභ" ළඩටවන 

වයවහ  ිරිරිබ ඳළටවුන් භවහ විලහර ප්රභහණඹේ රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ  නමුත් අපි වුරුත් දන්නහ අද බිත්තයඹේ න්න 

ගිශඹොත් බිත්තයඹේ රුපිඹල් 12යි, රුපිඹල් 13යි ිරඹහ  [ඵහධහ 

ිරරීභේ] ඔඵතුභහ ශොයි ශඩන් න්නහද භහ දන්ශන් නළවළ   

ඊශේත් භභ ගිිපල්රහ ත්තහ, බිත්තයඹේ  රුපිඹල් 12යි, රුපිඹල් 

13යි    
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු භන්ත්රීතුිනඹනි, ඔඵතුිනඹට ත විනහඩිඹයි තිශඵන්ශන්   

 
ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර ජයසි ශ මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ව නිහ ශම් හශේ ශේල් ළන ශොඹහ ඵරන්න ිරඹරහ 

ඉල්ලීභේ යනහ  ශම්හට විලහර මුදරේ විඹදම් යනහ නම් 
අශනේ ඳළත්ශතන් ජනතහට වනඹේ රළශඵන්නත් ටයුතු 
යන්නට ඕනෆ ිරඹරහ භහ ිපතනහ  ඔඵතුභහ භශේ හරඹ අන් 
ිරඹරහ ිරේහද, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ඔේ, ත විනහඩි බහඹේ ති ශඵනහ   

 

ගරු චන්ද්රළනි බණ්ඩළර ජයසි ශ මශත්මිය 
(ரண்தைறகு (றதற)சந்றரற  தண்டர  ஜசறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 
ව නිහ ව ළනත් ශොඹහ ඵරහ ජනතහට මීට ඩහ වනඹේ 

රඵහ ශදනහ නම් ශවොයි ිරඹරහ භහ ිපතනහ   

ශම් ආණ්ඩු දළන් අවුරුදු 18, 19 ඳභණ හරඹේ යට 

ඳහරනඹ ය තිශඵන ඵ අපි දන්නහ  ශම් නශොට 

ශභොයවන්ද ව හශේභ ඹහන්ඔඹ ළනි යහඳෘති  වයවහ අශප් 

ශොවි ජනතහට ජරඹ රඵහ ශදන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ  

නමුත් ත නතුරු ව ටයුතු  අන් යරහ නළවළ  ඉතින් ශම්හ 

ශඵෝඩ් රෆලිරට විතයේ සීභහ යන්ශන් නළති ශම් ටයුතු 

පුළුන් තයම් ඉේභනට අන් යන්න ිරඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ  

හරඹ වයස ශරහ තිශඵන නිහ භශේ ථහ ශම් අසථහශේ දී 

භහ  වභළගත* යනහ   

භට අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශිනන්, 

අශප් අභහතයරුන් ශදඳශට ශම් ළඩ ටයුතු මීට ඩහ හර්ථ 

යශන ඹන්නට පුළුන් ශයි ිරඹරහ ප්රහර්ථනහ යිනන් භශේ 

චන සල්ඳඹ අන් යනහ   

      

[අ  බහ  3 28] 

 

ගරු  ෆීලික්වහ නඳනර්රළ මශතළ (වමළජ නවේලළ අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு தேலிக்ஸ் ததகர - சதோக கசககள் அகச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද ෘෂිර්භ අභහතයහ ලඹත්, 

 ශොවිජන ශේහ ව නජීවී අභහතයහ ලඹත්, ව හශේභ ධීය වහ 

ජරජ ම්ඳත්  ර්ධන අභහතයහ ලඹත් ඹන ළඩදහඹ අභහතයහ ල 

ිරිපඳඹ ළඹ ශීර්ඹන්  පිිබඵ හච්ඡහ යන දේ  අපි 

පිිබන්නට ඕනෆ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් ශම් යශට් වළභ 

තළනභ ෘෂි ආර්ථිඹේ වදන්නට ළරසුම් විතයේ ශනොශයි, 

අති විලහර වනඹේ දීරහ තිශඵන ඵ   ඳසුගිඹ ඳශහත් බහ 

භළතියණශේ දී එඹ අඳට  ඔප්පු වුණහ  ශොතයම් නිඹඟඹේ 

තිබුණත් ව විලසහඹ තවවුරු යශන අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ 

 ල්ඳඹට ජනතහ එඟ වුණු ඵ  ව එ ඳළත්තේ  අශනේ 

ඳළත්ශතන් ශම් ළනත් අපි එතුභහට සතුතින්ත න්නට ඕනෆ    

ශම් යශට් ධීය ප්රජහට අශප් යශට් භව මුුවශදන් තුශනේ 

ශදේභ නළති ිපටපු හරඹේ තිබුණහ   රු ඵළසිල් යහජඳේ 

භළතිතුභහත්, භභත්  වුනිඹහට ගිිපල්රහ ඳශමුශන්භ භළණිේෂහම් 

එශේ දී තභයි  එිප සිටි  අනහථඹන්ට ප්රහල ශශේ, "දළන් ඔන්න 

මුුවදු ඹන්න පුළුන්" ිරඹරහ  ඊශඟට අපි ගිිපල්රහ 

ත්රිුඩණහභරඹටත් ව ඳණිවුඩඹ දුන්නහ   ඉසශල්රහ ඉල්ලුශේ මුුවදු 

ඹන්න අසථහේ   ශන මුුඩත් ශනොශයි ඉල්ලුශේ   ව ටි අපි 

යරහ දුන්නහ  ව අද ධීයඹන්ට ශරොුඩ ලේතිඹේ ශරහ 

තිශඵනහ   භට භතයි, එතුභහ ට ශම් අභහතයහ ලඹ බහය ශදේදී   

එඹ ආහර්ථ ශයි ිරඹරහ තභයි බහයදුන්ශන්  නමුත් එතුභහ 

ේඩත් ශපුේ ය ත්තහ  ව හශේ නහඹත්ඹේ තිශඵන 

ශශනුඩ ඹටශත් අඳට පුළුන් ශනහ, අශප් යශට් ආර්ථිඹ 

දියුණු යන්න ඳහද න අභහතයහ ල ශද, තුන ඉදිරිඹට ශන 

ඹන්න   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ අද ථහ යන්ශන් 

ශඹෝජනහ ිරිපඳඹේ ළන ඳභණයි  හටත් ශචෝදනහ යන්ශන් 

නළවළ  අද අඳට තිශඵන ශරොුඩභ ප්රලසනඹ තභයි ඕසශේලිඹහට 

 ක්රභ ණඹ න ප්රලසනඹ  ශම් න විට ශඵෝට්ටු 400ේ, 500ේ, 

600ේ ගිිපල්රහ තිශඵනහ  ව ඹන ශඵෝට්ටු ආඳසු එන්ශන් නළවළ  

ධීය ර්භහන්තශේ ශඹශදන ශදළනි ඳයම්ඳයහශේ ධීයඹන් 

ඉන්ශන් සිඹඹට එයි  ශදළනි ඳයම්ඳයහශේ ධීයඹන්ශන් විලහර 

ප්රභහණඹේ ඕසශේලිඹහට ඹනහ  ශම්ට පිට ඳශහත්ර ඉන්න 

ඹම් ිරසි ශේලඳහරන වසතඹේ ක්රිඹහත්භ ශනහ  ආණ්ඩු 

ඳේශේ ිරඹරහ භභ ිරඹන්ශන් නළවළ  ශනොශඹුඩත් ඳළතිර 

ශේලඳහරන වසත ශම් වයවහ ක්රිඹහත්භ ිරරීභ තුශ අද ධීය 

ර්භහන්තශේ අනහතඹ සුයේෂිත වීභ අදහනම් තත්ත්ඹට 

ඳත් ශරහ තිශඵනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අශනේ හයණඹ ශභඹයි  භභ 

ධීය ඇභතියඹහ වළටිඹට ිපටපු හරශේ ෆ්රන්ජර්ස ිරඹන රසීර 
තහනහඳතිතුභහ එේ හච්ඡහ යරහ අලය දළනුභ රඵහ ශන 

රුරයි, එන්ජින් එයි ශදභ එතු යරහ ඹහත්රහේ වළදුහ  
ශභොද අපි දළේහ, ධීය ර්භහන්තශේදී දයන්න ශන ශරොුඩභ 

පිරිළඹ තිශඵන්ශන් ඩීල්රට ිරඹරහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඊශේ සිවිල් ගුන් ශේහ 

අභහතයහ ලශේ අඳට හච්ඡහේ තිබුණහ  එතළනදීත් අපි ශම් 

ප්රලසනඹ ළන හච්ඡහ ශහ  ගුන් ඹහනහරට ඹන විඹදශභන් 

සිඹඹට 50ේ ඩීල්රට ඹනහ  නඩත්තු විඹදභත් එේ සිඹඹට 

80ේ එතළනටභ ශන් යන්න ඕනෆ  ගුන් ඹහනහට නඟින්න 

ඉසශල්රහභ සිඹඹට 80ේ ව වහ ශන් යන්න ඕනෆ  අපි 

ශම් අභ ය න්ශන් ශොශවොභද  වට ශඹෝජනහ වුශණ් 

අවුරුදු 15ේ 18ේ ඳයණ planesරට ඹන ඉන්ධන විඹදභ ළඩි 

නිහ අලුත් planes ටිේ ශශනන්න ඕනෆඹ ිරඹරහයි   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අඳට hybrid හවන 

තිශඵනහ  ඉන්දිඹහ අඳ ආදර්ලඹට අයශන අපි ඳටන් ත්තු 

ඹහත්රහ වදන එ අත් වදහ ඵරරහ ශම් ශේදී ඹහත්රහ 33ේ වදරහ 

තිශඵනහ  ඉන්ධන විඹදභ ඉතහභත් අභ තත්ත්ඹට ශඹොමු 

යන hybrid ධීය ඹහත්රහ වදරහ තිශඵනහ  ව හශේභ අපි ice 

plants වදන්ශන් හභහනය තුයලින්  Ice plantsරට sea water 

තිබුශණොත් ශරොුඩ පිරිළඹේ ඉතුරු ය න්න පුළුන්  Cost එ 

අඩු ය න්න පුළුන්  ධීය අභහතයහ ලඹ නිසි ආහයශඹන් 

ශභනහයණඹ යශන ඹන්න රු ඇභතිතුභහට ලේතිඹ, 

ෛධර්ඹ රළශඵන්න ඕනෆඹ ිරඹරහ අපි ප්රහර්ථනහ යනහ  ඕනෆභ 

ආඹතනඹේ ඳත්හ ශන ඹේදී ආදහඹම් උඳඹන්න දයන විඹදභ 

ළන ළරිරලිභත් ශන්න ඕනෆ  අඳට ශඳොත්ර ආදහඹභ 

ශඳන්න්න පුළුන්  වළ ගිච්ච විඹදම් -hidden expenses - ටි 

ඵරේදී අඳට ශප්නහ අපි ශොතළනද ඉන්ශන් ිරඹරහ  යහඳහය 

903 904 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ප්රජහ අතුරින් ශේලඳහරනඹට පිවිසි ශශනුඩ විධිඹට  භට 

ිපශතනහ, ශොතයම් දුයට අපි ශම් තත්ත්ඹ ශභනහයණඹ 

යන්න ඕනෆද ිරඹරහ  යහඳහරි ශභනහහරිත්ඹ තභයි 

ශම්ට ශරොුඩභ හයණඹ  ව එ ඳළත්තේ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඊශේ ශඳශර්දහ අපි හච්ඡහ 

ශරුහ, සුයතල් භසුන් වදන්න ිරඹරහ  සුයතල් භසුන්ට ශවො 

ඉල්ලුභේ තිශඵනහ  රු ඵළසිල් යහජඳේ ඇභතිතුභනි, ව 

ඉල්ලුභ වඹ භහඹට ළයඹේ තිශඵන්ශන්  ව සුයතල් භසුන් 

ුඩඹුරුර ඇති ිරරීභට භභත් ශරොුඩ උත්හවඹේ දළරුහ  නමුත් 

ුඩඹුරුර ව ළශඩ් යන්න ඵළවළ  ව තුය ශවොභ තුය ශන්න 

ඕනෆ  අශනේ ඳළත්ශතන් වඹ භහඹට ඳසශේ ව ඉල්ලුභ 

ඵිපනහ  Connecting flight තිශඵනහ නම් අඳට ඳළඹ 24ේ, 48ේ 

තුශ ව භනහන්තඹට ශොස ව සුයතල් භසුන් බහය ශදන්න පුළුන්  

එශේ වීශම්දී තිශඵන ශරොුඩභ ළටලු තභයි අඳට ව 

ශභනහහරිත්ඹ තිශඵනහද ිරඹන එ  Plane 

ශභනහහරිත්ඹට ශොච්චය ඉඩ ප්රසථහ තිශඵනහද ිරඹන එ 

ළන ආර්ථි  ර්ධන ඇභතිතුභහ ලශඹන් ඵළසිල් යහජඳේ 

භළතිතුභහ ළරිරලිභත් විඹ යුතුයි  ශභොද ඔඵතුභහ දේශඹේ  

ඔඵතුභහට පුළුන් ශනහ, ඹභේ ිරඹපුහභ ව ළන ශවොට 

ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න  

ඊශඟ හයණඹ තභයි අශප් තල්භසුන් යහඳහයඹ  රු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහශේ  චහය යහඳහයඹට ඳහද න 

තල්භසුන් යහඳහයඹ අපි ආයම්බ ශරුහ  ශම්ශන් ශඩොරර් 

ිනලිඹන 15ේ, 20ේ වම්ඵ ශන්න ඳටන් ත්තහ  ශභොද අයහබි 

මුුවශේ ඉරහ භහරදියිනට තභයි ශම් භත්යඹන් ඩහත් 

පිවිසින්ශන්  ශභොද එතළන මුුවශේ උසණත්ඹ හභහනය 

තත්ත්ඹට තිශඵනහ  රණ තිඹත් හභහනය තත්ත්ඹට 

තිශඵනහ  නමුත් ඔවුන් ථහ යන්ශන් වර්ඩ්සලින්  අපි ථහ 

යන්ශනත් වර්ඩ්සලින්  හභහනයශඹන් තල්භශුඩට වර්ඩ්ස 0 

සිට120 දේහ දළශනනහ  අඳට වර්ඩ්ස 20 - 20,000 දේහ 

දළශනනහ  ව ිරඹන්ශන් ිරශරෝමීටර් දවේ දුය ඉන්න 

තල් භශේ වර්ඩ්සලින් ශන්හ න්න පුළුන්  නමුත් 

නළේලින් සිදු න ඳරිය දණඹ නිහ, ලබ්ද දණඹ නිහ අද ව 

භත්ය කනත්ඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ ිරඹරහ ඳළවළදිලිභ 

ශප්නහ  ව නිහ  චහය යහඳහයඹට අත්ළරේ ශදන ශම් 

යහඳහයශේ අයමුණු හේහත් යන්න නම් -ඔඵතුභන්රහශේ 

ප්රශේලශේ ඹහර අබඹ භිනඹ වළදුහ හශේ- භහළුන්ටත් අබඹ 

භිනඹේ වළදුශොත් විලහර ඉල්ලුභේ අඳට තිශඵන්න පුළුන්; ව 

වහ නතහශඹන් යුතු ටයුතු යන්නත් පුළුන්   

ශොවිජන ශේහ වහ නජීවි අභහතයහ ලශේ ශල්ම් උශේනි 

වික්රභසි ව භළතිතුභහ ශොවිජන ශේහ වහ නජීවි ිරඹන ේශේත්ර 

ශදභ ළන ශොඹහ ඵරනහ  උශේනි වික්රභසි ව භළතිතුභහ ශවො 

ළඩ ටිේ යරහ තිබුණහ  එතුභහත් භට ශම් අසථහශේදී සිිපඳත් 

ශනහ  ශභොේද එතුභහ යරහ ති බුශණ්  ව ළඩ යන අඹට 

රුපිඹල් 500 ඉරහ රුපිඹල් 2,500 දේහ  දීභනහේ දීරහ තිබුණහ  

ව ළඩ යන අඹට ශරොුඩ ප්රලසනඹේ තිබුණහ  ශම් දීභනහ රඵහ දීභ 

තුිබන් එඹ අභ යරහ තිශඵනහ  ඳහයල් වදහ දීරහ තිශඵනහ  

අපිත් අබඹ භිනරට ගිඹහභ තිශඵන ශරොුඩභ ළටලු ශවො ඳහයේ 

නළතිභයි  එතළනට ශොටු ශරහ ඉන්න ිනනිසසුන්ශේ 

දුේළනවිලි තිශඵනහ   

අශප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ළඩිිපටි අඹට දීභනහේ රඵහ 

දීරහ තිශඵනහ  වළභ ඳයහඹේභ ඵරිනන් තභයි ශම් ටයුතු 

හේහත් යන්න පුළුන් න්ශන්  ධීය ර්භහන්තඹ 

ශභනහයණඹ යන්න ඕනෆ ශොශවොභද ිරඹරහ අපි ඵරන්න 

ඕනෆ  ධීය ර්භහන්තඹ තුිබන් තියහය  ර්ධනඹේ ඇති 

යන්න නම්, ecosystem approach ක්රභඹ අනුභනඹ යන්න 

ඕනෆ  ව ිරඹන්ශන් භහළු ඇල්ලීශම්දී ශඳන උඳක්රභඹයි  දළරට 

ුඩඩහ භහළු ඳළටේ ආදිඹ වසු වීභ ළශළේවීභ තභයි යන්න ඕනෆ  

ශභොද භහළු තණශොශ න්ශන් නළවළ ශන්  ශරොුඩ භහළු එන්න 

නම් ශඳොඩි භහළු ඉන්න ඕනෆ  ශවොභ උදහවයණඹ භහරදියින  

භහරදියිශන් පු චි භහළු ටි රසනට ඉන්නහ  පු චි භහළු න්න 

ශරොුඩ භහළු එනහ  භහරදියිශන් ධීයයින් පු චි භහළු ටි ඉතුරු 

යරහ ශරොුඩ භහළු ටි අල්රහ න්නහ  ඵුවදින ඹහත්රහලින් භහළු 

අල්රේදි අපි දළපු ප්රධහන හයණඹේ තිශඵනහ  ව ඵුවදින 

ඹහත්රහට ශරොුඩ භහළු ිරශරෝග්රෆම් 15,000ේ වම්ඵ නහ නම්, 

පු චි භහළුත් ිරශරෝග්රෆම් 15,000ේ වම්ඵ නහ  වහශඹන් value 

addition න්න ශභොනහද යන්න පුළුන් ිරඹරහ තභ අපි 

ල්ඳනහ යරහ නළවළ  ධීය ර්භහන්තඹ වරිඹට 

ශභනහයණඹ ය ත්ශතොත් ව තුිබන් අඳට රුපිඹල් 

බිලිඹනඹේ ශවොඹන්න පුළුන්  අපි විලසහ යනහ, 

ඔඵතුභන්රහ එතු ශරහ ළඩ ය ශන ඹහවි ිරඹරහ  භවය 

නිරධහරින් ඉන්නහ, එ එ ශේල් ිරඹරහ ශේලඳහරනඥයෝඹන් 

යටනහ   

අපි, “ළලිශොේහ” ශොඩ දහරහ දුන්නහ  ග්රීස හරහ, ඉටි හරහ 

තභයි ළලිශොේහ ශොඩ දළම්ශම්  භට ආය චිඹේ ආහ, වත් 

නන ශොම්ඳළණිඹට දීරහ තිශඵනහ ිරඹරහ  රු ධීය 

ඇභතිතුභහ ඵරන්න, ශම් ඇත්තද නළත්තද ිරඹරහ  ශම් ශවොඹහ 

ඵරන්න  ව ඵදු දීරහ තිශඵනහද ිරඹරහ ඵරන්න  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහශේ ශේරහ නම් වරි  

 
ගරු ෆීලික්වහ නඳනර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  தேலிக்ஸ் ததகர) 

(The Hon. Felix Perera) 

වශොල්රන්ට ළලි ිරයුබ් එේ රුපිඹල් 300 ඵළගින් දීරහ 

තිශඵනහ  ශම්හ යන්ශන් වුද  ශම් රුණු හයණහ ශවොඹහ 

ඵරන්න  අශනේ එ ශම්හ ඵදු ශදනහට ඩහ ශභනහයණඹ 

යිනන් ශවො ඹටිතර ඳවසුම් දීරහ ධීයඹහ ලේතිභත් 

යන්න   

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ හය විලසවිදයහරඹ විෘත යපු 

ිපන්දහ අද ශදළනි ඳයම්ඳයහට ධීය ර්භහන්තඹට අතීර්ණ 

න්න උචිත අසථහේ රඵහ දීරහ තිශඵනහ   

භට  ශඵොශවොභ අඩු ශේරහේ තිශඵන්ශන්  භභ මීට ළඩිඹ 

ථහ යන්ශන් නළවළ  ශචෝදනහ නළති ශඹෝජනහ යිනන් භභ ශම් 

ටයුත්ත යන්ශන්  ධීය ර්භහන්තඹ ළන භටත් ළේුඩභේ 

තිශඵනහ  ධීය ර්භහන්තශේ භභත් අවුරුදු ඳවේ ිපටිඹහ  

විශලේශඹන්භ මුුවදුඵඩ ජීත් න අඳටත් ශම් පිිබඵ ඹම් ිරසි 

වළඟීභේ තිශඵන නිහ ශම් ටයුතු යන්න ිරඹරහ ශඹෝජනහ 

යිනන් භශේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
அடுத்ரக, ரண்தைறகு அகடக்கனரன் அர்கள்! 

உங்கலக்கு 15 றறடங்கள் எதுக்கப்தட்டுள்பண.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

[தற.த. 3.37] 

 

ගරු නවල්ලම් අවඩක්කනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்ககப, லங்கள் 

சகதக்குத் கனகரங்கும் இவ்ககபறல் இந்க் 

குலறகன றரத்றகன கதசுறல் கறழ்ச்சறகடகறன்கநன். 

இந் ரட்டின் ததரதபரரத்துக்கு றசரம், கடற்தநரறல், 

கரல்கட ஆகற தோன்த துகநகலம் தததபவு 

தங்கபறக்கறன்நண. அந் ககறல், இந் ரட்கட 

தொன்கணற்தறல் தொக்கற தங்கரற்தகறன்ந இந் 

அகச்சுகலக்கரண றற எதுக்கலடுகள் லரண இந் 

றரத்றகன, றழ்த் கசறக் கூட்டகப்தறன் சரர்தரக 

ற்தகணக எதசறன உதப்தறணர்கள் உகரற்நறறதந்ரலும் 

கூட, ங்கலகட க்கபறல் தததம்தரனரகணரரறன் 

ரழ்ரரரக இதக்கறன்ந றசரம் ற்தம் கடற்தநரறல் 

சம்தந்ரக ரதம் எதசறன ரர்த்கககபக் கூந 

றதம்தைகறன்கநன்.  

ட்சறரல் தரறக்கப்தட்ட றசரறகள் ததற்ந 

கடன்கலக்கு ட்டி அநறடப்தடுது றதத்ப்தடுதன்த 

ககு ஜணரறதற அர்கள் வு தசனவுத்றட்ட 

உகறன்கதரது அநறறத்றதந்ரர். ங்கலகட ன்ணறப் 

தறகசத்றகன இடம்ததர்ந் றசரறகள் இதக்கறன்நரர்கள். 

உண்கறகன றசரறகள் ததற்ந கடதக்கரண ட்டிக 

றதத்றணரலும்கூட, அந்க் கடகண அகடப்தற்கு அர்கள் 

றகவும் றண்டரடுகறன்ந சூல் அங்கு கரப்தடுகறன்நது.  

தணன்நரல், றர்தம் தததம்கதரக தசய்ககக அர்கள் 

கடன்தட்டுத்ரன் தசய் கண்டும். அதகட 

தசய்கறன்நகதரது, ற்தகணக ததற்ந கடகணரடு இந்க் 

கடகணத்ம் அகடக்ககண்டி றண்டரட்டத்றகன 

ங்கலகட றசரறகள் இதக்கறன்நரர்கள். ஆகக, 

றசரறகள் ததற்ந எட்டுதரத்க் கடகணத்ம் லக்க 

கண்டுதன்ந எத ககரரறக்ககக ரன் இந்ச் சகதறகன 

தொன்கக்க றதம்தைகறன்கநன்.  

அகககப, ன்ணற ரட்டத்றல் தசகப ரணறம் 

தகரடுக்கப்தட்டரலும், அன் றகநரணது அந்ரறலிதந்து 

குகநக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. இற்ககப் தசகபகப் 

தன்தடுத்துக ஊக்குறப்தற்கரக அது 

குகநக்கப்தடுரகச்  தசரல்னப்தடுகறநது. ஆணரல், 

உண்கறல் அப்தடிச் தசய்ப்தடுற்கரண கரம் 

ன்ணதன்தக ங்கபரல் அநற தொடிறல்கன. ணக, 

தகப அகச்சர் அர்கள் அதுதற்நறத் தபறவுதடுத் 

கண்டுதன்த ரன் ககட்டுக் தகரள்கறன்கநன்.  

அடுத்ரக, ங்கலகட ன்ணரர் ரட்டத்றல் 

தறரண குபரகற கட்டுக்ககக்குபத்றன் றர்ரப் 

தறகள் தரரற தசனறகன கற்தகரள்பப்தட்டு தகறன்நண. 

ஆணரல், அந்ப் தறகள் சரறரண தொகநறல் 

கற்தகரள்பப்தடுகறன்நணர? அன் தசனவுகள் வ்ரத 

ககரபப்தடுகறன்நண? ன்தக தற்நற அநற தொடிறல்கன. 

ஆகக, அந்க் குபத்றன் றர்ரப் தறகள் தொடிகடந் 

தறன்ணர், அற்குச் தசனரண தரகக வ்பதன்தக 

இந்ச் சகதறல் தரறறக்ககண்டும் ன்ந 

ககரரறக்கககத்ம் ரன்  தொன்கக்கறன்கநன்.  

கலும், கரல்கட பர்ப்தை றசரறககபப் 

ததரதத்ட்டிகன அர்கலகட கரல்கடககபச் தசரந் 

இடங்கபறல் கத்துப் தரதுகரப்தற்கு அர்கள் றகவும் 

சறப்தடுகறன்நரர்கள். கய்ச்சல் றனம் இல்னர தததங்குகந 

அங்கு கரப்தடுகறன்நது. அர்கலகட கரல்கடககப 

அர்கள் ஆங்கரங்கக க றடுகறன்நகதரது றசரச் 

தசய்ககறல் ஈடுதடுகறன்ந றசரறகலக்கும் 

அர்கலக்குறகடறல் தறச்சறகணகள் ற்தடுகறன்நண. 

சறனககபகபறல் அடிதறடி கடதததகறன்ந சரத்றக்கூதம் 

கரப்தடுகறன்நது. ஆகக, தறர்ச்தசய்ககறல் ஈடுதடுகறன்ந 

றசரறகலக்கு ந்ப் தரறப்தைம் ற்தடர ககறல், 

கரல்கடககப க றடுற்கரக உடணடிரக கய்ச்சல் 

றனத்க தகரடுத்து இந்ப் தறச்சறகணகத் 

லர்த்துகக்ககண்டுதன்த ரன் ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.  

அடுத்ரக, து லண சதோகம் சரர்தரகவும் சறன 

றடங்ககபக் குநறப்தறட றதம்தைகறன்கநன். 1985ஆம் ஆண்டு  

டக்கு, கறக்கறகன 48 சவீ லன் உற்தத்ற தசய்ப்தட்டது. 

ஆணரல், இன்த அங்கு 25 சவீத்துக்கும் குகநரகத்ரண 

லன் உற்தத்ற தசய்ப்தடுகறன்நது. ணக, லன் உற்தத்றறல் 

வீழ்ச்சற ற்தட்டற்கரண கரத்கக் கண்டுதறடித்து அக 

றர்த்ற தசய் தொன் கண்டும். அப்கதரதுரன் 

ங்கலகட லண சதோகத்றணதக்கு ல்ன றர்கரனத்க 

உதரக்க தொடித்ம் ன்தக ரன் இங்கு குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்கநன். தொல்கனத்லவு ரட்டத்க 

டுத்துக்தகரண்டரல், அங்குள்ப தகரக்கறபரய் கதரன்ந 

தகுறகலக்கு அறகபறனரண தன்ணறனங்கக லணர்கள் 

லன்தறடிக்கச் தசல்கறநரர்கள். தகப அகச்சர் அர்கள் 

இந் றடத்றகன கணம் தசலுத்ற, அர்ககபக் 

கட்டுப்தடுத்துகறன்ந டடிக்ககககப டுத்ரலும்கூட, 

இப்ததரலதும் அந் றகனம் 

தரடர்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. அங்குள்ப து லணர்கள் 

இடம்ததர்ந்து துன்தப்தட்டு வ்பகர கஷ்டங்கபறன் 

த்றறல் இப்ததரலதுரன் ங்கலகட ரழ்க்ககக லப 

ஆம்தறத்றதக்கறநரர்கள். ற்ததரலது அர்கள் தசரந்க் 

கரலில் றற்தற்கு தொற்சறக்கறன்ந எத சூழ்றகனறகன, 

தன்ணறனங்கக லணர்கபறன் இந்க் தகடுதறடிரணது 

அர்ககப றகவும் துன்தத்துக்குள்பரக்கறறதக்கறன்நது. 

ஆகக, இந் றகனககக் கணத்றற்தகரண்டு அற்குரற 

டடிக்கக டுக்ககண்டும் ன்தக லித்தத் 

றதம்தைகறன்கநன்.  

இப்கதரது த்த்ம் தொடிந்துறட்டது; சரரணம் 

றனவுகறன்நதன்த அசரங்கம் தசரல்கறநது. ஆணரல் 

ன்ணரர், ரழ்ப்தரம் கதரன்ந ரட்டங்ககபப் 

ததரதத்ட்டிகன லன்தறடிப்தற்கரண pass கடதொகந 

ன்தது இன்கநக்கும் தரடர்ந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. இந்ப் 

pass தொகநறன் தறகரம், அது எவ்தரத தடதொம் 

தைதுப்தறக்கப்தட கண்டும்; ந் இடத்றலிதந்து அர்கள் 

தரறலுக்கரகக் கடலுக்குச் தசல்கறநரர்ககபர, அந் 

இடத்றற்கக றதம்தற கண்டும் ன்தது கதரன்ந 

றதந்கணகள் றறக்கப்தட்டுள்பண. அரது, அர்கள் 

கத இடத்றல் தசன்த  ககதரதுங்குகறன்நகதரது, "pass 

க்குரற றரக கண்டும்; ரற்த றகப் 

தன்தடுத்க்கூடரது" ன்த கடற்தகடறணரல் 

துன்தைதத்ப்தடுகறன்நணர். அதுட்டுல்ன, pass ப் 

தநறக்கறன்ந தசற்தரடுகலம் அடுத்தொகந pass 

தொடிரதன்த றட்டப்தடுகறன்ந றகனகத்ம் 

கரப்தடுகறன்நது. சறனசங்கபறகன கம் 

கதரய்றட்டதன்த அல்னது நறறணரல் pass  டுக்கரல் 

தசன்தறட்டரல், கடற்தகடறணர் அர்ககபக் ககதுதசய்து 

லறன்நத்றல் ஆஜர்தடுத்துகறன்ந றகனகத்ம் 

கரப்தடுகறன்நது. அந்பவுக்கு இந்ப் pass  

கடதொகநறணரல் து லணர்கள் றகவும் 
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துன்தப்தட்டுக்தகரண்டிதக்கறநரர்கள். ஆணரல், கர்ல் 

கரனங்கபறல் ட்டும் இந்ப் pass தொகநக லக்கப்தடுகறநது; 

தறநகு அது லண்டும் கடதொகநக்கு தகறன்நது. ற்கதரது 

தோன்நக தடங்கபரக த்த்றல்கன, சரரண சூல் 

றனவுகறன்நது ன்த தசரல்னப்தடுகறன்நது. அப்தடிரணரல் 

ன் இந் pass தொகந கடதொகநப்தடுத்ப்தடுகறன்நது? ன்த 

றகவும் ககணத்டன் இந்ச் சகதறகன உங்கபறடம் 

ககட்டுக்தகரள்ப றதம்தைகறன்கநன். 

 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

Hon. Member, actually there is no rule in this country 

for the pass system. Nobody can take a person to court 

and charge him. You had better take legal action. That is 

the best thing. 

 

ගරු නවල්ලම් අවඩක්කනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 

Thank you, Hon. Minister.  

 
ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

Go to court, get some fishermen to file an FR case. 

There is no rule; there are no Emergency Regulations 

now. So, they have no authority to do that.  

 

ගරු නවල්ලම් අවඩක්කනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 

Thank you very much.  

 
ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

Repeatedly, I have told that to these people.  

 
ගරු නවල්ලම් අවඩක්කනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
ன்நற அகச்சர் அர்ககப, ரங்கள் உடணடிரக 

லறன்நத்க ரடுகறன்ந தொற்சறக கற்தகரள்கறன்கநரம்.  

அடுத்ரக, ண்தய் ரணறம் தரடர்தரக தகப 

அகச்சர் அர்கள் கணம் தசலுத்ற, அகணக் கண்கரறக்க 

கண்டும். தணன்நரல், தக றகனறலுள்ப து 

லணர்கள் ண்தய் ரணறம் தததற்கரகக் குநறத் 

கரரறரனங்கலக்குச் தசல்கறன்நகதரது, அற்தக்கு 

அதறபறக்கும் றகன றகவும் குகநரகக் 

கரப்தடுகறன்நது.  

 
ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

We are giving them an electronic fuel card. So, they 

do not need to worry about anything. Whatever quantity 

of fuel they pump, that gets recorded along with the 

balance. So, it will be very easy for the fishermen.  

ගරු නවල්ලම් අවඩක්කනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
Thank you. தகப அகச்சர் அர்கள் உடதக்குடன் 

தறகனக்  கூதம்கதரது சந்கரசரக இதக்கறநது.  

அடுத் றடம், எட்சறசன் சறலிண்டர் தரறக்கறன்ந 

கடதொகநக்கு தகரலம்தறலிதந்துரன் அதற 

ங்கப்தடுகறன்நது. அங்கக சரர லணர்கள் 

ஆழ்கடலுக்குச் தசன்த கடனட்கட, சங்கு கதரன்ந 

றகனத்ர்ந் கடல் உறரறணங்ககபப் தறடிப்தற்கு இந் 

தொகநரணது  எத கடக ற்தடுத்துகறநது.  

 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

We do not issue any permits for that from Colombo. 

From Colombo, we issue permits only for exports. For 

them to fish sea cucumbers, permits are issued by the 

Assistant Director of that particular district. If they have 

done anything wrong, you just make a complaint to me. 

Then, I will inquire into that and take necessary action. 
 

ගරු නවල්ලම් අවඩක්කනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 

Thank you.  

அடுத்து, தன் இனங்கக லணர்கள் 97 கதர் South Bar 

ன்ந இடத்றகன தரறல் தசய்னரம் ன்த குநறத் இண்டு 

லண சதோகங்கலக்கும் இகடறல் ஏர் எப்தந்ம் 

ககச்சரத்றடப்தட்டது. ஆணரல், இப்ததரலது அர்கள் 125 

கததக்கு கல் அங்கு தசன்த தகரட்டில்ககப அகத்துக் 

தகரண்டிதந்து தரறல் தசய்கறன்நரர்கள். இர்கபறன் 

ரடிகள் அகக்கப்தட்டுள்பரல் து கககன 

லணர்கள் றகவும் சறத்றற்குள்பரகறன்நணர். [இகடதௌடு]. 
South Bar -  Mannar. 

 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

In Mannar, there is a dispute about that. I will be in 

Mannar on Sunday, the 2nd of December to distribute 

some boats. You also can come because we are 

distributing some boats donated by the Indian 

Government to the fishermen. I will be there on 2nd of 

December 10 o’clock. I also want to discuss this matter 

with the authorities there. So, you can come. 

 

ගරු නවල්ලම් අවඩක්කනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 

Okay. Thank you very much. 

அடுத் தொக்கறரண றடம், இந்ற trawler கபறன் 

தகக தற்நறது. ங்கள் கடற் தறகசத்றகன சுரர் 95 

தற்நறக் தரன் லன், தடரந்ம் இந்ற லணர்கபரல் 

தறடிக்கப்தடுகறன்நது. இணரல் து ரட்டுக்குச் சுரர் 750 

றல்லின் தௐதரய் இப்தை ற்தடுகறன்நது. தகப அகச்சர் 

அர்ககப! து றழ்த் கசறக் கூட்டகப்தறணர் 

கடந்தொகந இந்றப் தறகச் சந்றத்கதரது இந்ற 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

லணர்கபறன் தகககத் கடதசய்த்ம் ககறல் ஏர் 

ஆகனரசகணக தொன்கத்து. அரது, இந்ற லணர்கள் 

த்றறல் ஆழ்கடல் லன்தறடிக ஊக்குறப்தன்தோனம் 

அர்கள் து ல்கனக்கு தகறன்ந ரய்ப்தை றகவும் 

குகநத்ம் ன்த ரங்கள் ஆகனரசகண கூநறறதந்கரம். 

அககதரன, ங்கலகட லணர்கலக்கும் ஆழ்கடல் லன்தறடி 

உதகங்கள் ங்கப்தடகண்டும் ன்தம் 

ககட்டிதந்கரம். அகண அர்கள் 

எத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். தகப அகச்சர் 

அர்ககப! லங்கலம் இந் றடத்றல் கணம் தசலுத் 

கண்டும்.   

இன்த ங்கலகட ஆழ்கடல் லணர்கள் ங்கள் 

தடகுககப றதத்ற கப்தறல் சறப்தடுகறன்நரர்கள். 

உரரக கலிட்டி தரதுகரப்தை னம் ன்தணரல் 

அங்கு ரழ்ப்தரம் ஆழ்கடல் லன்தறடி சரசத்துக்குச் 

தசரந்ரண trawler ங்கூறடுது டுக்கப்தட்டுள்பது. 

இன்த ட ரகரத்றகன குநறப்தரக, ன்ணற ற்தம் 

ரழ்ப்தர ரட்டங்கபறல் தைறரக இண்டு - தோன்த சறநற 

harbour ககப உதரக்கும் றட்டத்க லங்கள் 

அநறறத்றதக்கறன்நலர்கள். அற்கு ன்ணரர் ரட்டத்றல் 

சறனரத்துகந அகடரபம் கரப்தட்டிதக்கறன்நது. ஆணரல், 

அங்கு இன்தம் கூடுனரக அரது கதசரகன, ங்கரகன, 

கனன்ணரர் ஆகற தோன்த இடங்கபறலும் தடகுகள் 

ங்கூறடும் சறநற துகநதொகங்ககப றத ற்தரடு தசய்து 

ல்னது. இககதரல் ரழ்ப்தரத்றலும் தசய்ரல் அங்குள்ப 

ஆழ்கடல் லணர்கலம் ன்ககடர்.    

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

தகப உதப்தறணர் அர்ககப, உங்கலக்குரற கம் 

தொடிந்துறட்டது. 

 

ගරු නවල්ලම් අවඩක්කනළදන් මශතළ 
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
இன்தம் எத றறடம் ரதங்கள்! 

அடுத்து, கன்தறட்டி லணர் தறச்சறகண. அறலும் 

தகப அகச்சர் அர்கள் கனறட்டரல் றரம் 

கறகடக்கும் ன்த ரங்கள் ம்தைகறன்கநரம். தணன்நரல், 

இன்த அங்கு குநறத் இண்டு சதோகங்கலம் அடிதட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நண. அண்கறல் அங்கு அட்கட பங்கள் 

ல்னரம் கசப்தடுத்ப்தட்டிதக்கறன்நண. ஆககரன் 

கன்தறட்டிப் தறச்சறகணறல் உங்கள் தரர்ககச் தசலுத் 

கண்டும் ன்த ககட்கறன்கநரம்.  

கலும், தகப அகச்சர் அர்ககப! இந்றர 

த்கக அன்தபறப்தைக்ககபச் தசய்ரலும், அகதல்னரம் 

சம்தந்ப்தட்ட ல்கனரதக்கும் சரகப் தங்கறடப்தடும் 

ககறல் லங்கள் உங்கள் தரர்ககச் தசலுத் கண்டும் 

ன்தம் ககட்டுக்தகரண்டு, இதறரக, இந் ரட்டிகன 

தொக்கற தரணம் ஈட்டித் தகறன்ந றசரம் ற்தம் 

கரல்கட பர்ப்தைத் தரறல்ககபத்ம் ஊக்குறக்க 

டடிக்கக டுக்ககண்டும் ன்த சம்தந்ப்தட்ட 

அகச்சர்கபறடம் ககட்டு, ரய்ப்தபறத்கக்கு ன்நற கூநற, 

றகடதததகறன்கநன்.  

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු වී ශේ  ඉන්දි භන්ත්රීතුභහ  

 
[අ  බහ  3 52] 

 
ගරු වී.නක්. ඉන්දික මශතළ 
(ரண்தைறகு ற.கக. இந்றக) 

(The Hon.V.K. Indika)   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අශප් යජශේ අට න අඹ ළඹ 

ශල්නශේ හය බහ අසථහ විහදශේදී ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 

 ර්ධන අභහතයහ ලශේ ළඹ ශීර්ඹ පිිබඵ  ථහ යන්නට 

රළබීභ ළන භහ තුටු ශනහ  අඹ ළඹ ශල්න 7ේ ඉදිරිඳත් ශ 

අඳ යජඹ භිපන්ද චින්තනඹට අනු නිසි ඳරිදි ටයුතු ශ නිහ 

තභයි, විටින් විට ඳළළත්ව වළභ භළතියණඹේභ  ජඹග්රවණඹ 

ශශේ   නළත නළත අඳ ශත ඵරඹ රඵහ ශදන්නට ජනතහ 

ටයුතු ශශේ ව නිහඹ ිරඹන එ අපි ආඩම්ඵයශඹන් ිරඹන්න 

ඕනෆ   අපි ව ටයුතු නිසිඹහහය ඉටු  ශශේ නළත්නම් අඳට 

ශභන් ජඹග්රවණ අත් ය ශදන්න යශට් ජනතහ ටයුතු 

යන්ශන් නළවළ  ජනතහට ෆශවන ශේහේ ඉටු ය තිශඵන 

නිහ තභයි අඳට ව ඵරඹ රඵහ දීරහ  තිශඵන්ශන්   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විඳේශේ ඳේරට වළභ 

දහභත් ශම් අඹ ළඹ නීයයි  ව තභයි අශප් යශට් අබහයඹ ිරඹන 

එ භහ ශම් අසථහශේ ප්රහල යන්න ඕනෆ  ශභොද, අපි යන 

ශවො ශේත්, නය ශේත් එ ශොඩට අය ශන තභයි  වළභ දහභ 

විඳේඹ ටයුතු යන්ශන්  ව නිහ තභයි, ඳසු ගිඹ හරශේ ශම් 

යට වලින් සඹ ශඳෝෂිත ශන ශොට  විඳේශේ අඹට වහ 

ශඳනුශන් නළත්ශත්   

අද ර හ පුයහභ ඇති ප්රධහන භහර් ඳේධතිඹ ස ශරහ  

අතුරු භහත් සිඹඹට 75ට ඩහ ස ශරහ අහනයි   වලින් 

සඹ ශඳෝෂිත යටේ වළටිඹට අඳ අද වල් අඳනඹන යන 

තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ   

විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ හනු තුශ ශම් යශට් ධීය 

ර්භහන්තඹ ශොඩ නඟන්නට සුවිලහර  ශභශවයේ ිරරීභ 

ම්න්ධශඹන් භහ ශම් අසථහශේ අශප් රු ධීය ඇභතිතුභහටත්, 

නිශඹෝජය ඇභතිතුභහටත් සතුතින්ත ශනහ  එතුභන්රහශේ ළඩ 

ශොට හර්ථ ඉටු යිනන් ධීයඹහට නිසි වන රඵහ 

ශදන්නට ටයුතු ශහ  යජඹේ වළටිඹට අද ධීයඹහ රැ න්නට, 

ධීයඹහ ශොඩ නඟන්නට ළඩපිිබශශ යහශිඹේ ක්රිඹහත්භ 

ශනහ  අශප් යජඹ ඩීල් ිනර ළඩ වුණහ ිරඹරහ ඵරහ ශන 

ිපටිශේ නළවළ  ධීයඹහට ඩීල් වනහධහයඹ රඵහ ශදන්න ටයුතු 

ශහ  ව ධීයඹහට විලහර වනඹේ වුණහ  සිඹඹට 90 

වනහධහයඹ ඹ ටශත් ශඵෝට්ටු, දළල් ආම්ඳන්න රඵහ න්නට 

ධීයඹහට අහල රහ දී තිශඵනහ  ශම්හ ඉටු ශ නිහ තභයි 

අද උතුශර්ත්, නළ ශඟනිපයත්, දුඩශණ්ත් එ වහ භහන ධීය 

ර්භහන්තඹ යන්නට ධීය හර්ිනඹහට අලය ලේතිඹ රළබී 

තිශඵන්ශන්   

ව හශේභ අක්රිඹ ශරහ තිබුණ ධීය  සථහ ඹිබ ශොඩ 

නඟරහ, ධීය  සථහශන් ඳහරිශබෝගිඹහට ඉටු විඹ යුතු 

හධහයණඹ ඉටු ශනහ  ව පිිබඵදත් අපි න්ශතෝ ශනහ  අද 

ධීය ර්භහන්තඹ යන ධීය හර්ිනඹහශේ අසළන්න ධීය 

 සථහශන් හධහයණ ිනරට රඵහ ශන, ඳහරිශබෝගිඹහට 

හධහයණ ිනරට රඵහ ශදන්නට ටයුතු ය තිශඵනහ  ව නිහ 

අද ළුඩඹට ගිිපල්රහ භහළු ිරශරෝ රුපිඹල් 700ට, 800ට 

911 912 

[රු ශල්ම් අෛඩේරනහදන් භවතහ] 
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න්න අලය න්ශන් නළවළ  ශම් ජනතහට අලය භහළු ධීය 

 සථහශේ අශශවිරට ගිඹහභ අඩු මුදරට රඵහ න්න පුළුන්භ 

අද රළබී තිශඵනහ  ධීය  සථහශේ ශශශල් නළත්නම් ශම් 

ශනුඩට අද මුුවදු භහළු ෆල්රේ න්න රළශඵන්ශන් නළති ඵ 

ම්ඵද අඹ වළටිඹට අඳ දන්නහ   එශවභ ශනොවුණහ නම්, ශම් 

ජනතහට භහළු ශනුට ව මුදරහලිරහශේ ණන් තභයි අද න්න 

ශන්ශන්  ව නිහ ව ධීය ශශශල් ඉතහභ හර්ථ ශම් 

ජනතහශේ අලයතහන් ඉටු යනහඹ  ිරඹන එ ශම් 

අසථහශේදී ප්රහල යන්න ඕනෆ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ව හශේභ ඳසු ගිඹ හරශේ 

ඇති වු නිඹඟඹත් භඟ ශම් යශට් ිනරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹට 

විලහර ඵහධ එල්ර වුණ ඵ අපි දන්නහ   

ජරහල විලහර ප්රභහණඹේ සිඳී ගිඹහ  ව ජරහලර ිනරිදිඹ 

ර්භහන්තඹ ය ශන ගිඹ ධීය හර්ිනඹන්ට විලහර 

අඳවසුතහන්ට ඳත් ශන්න සිදු වුණහ; භත්ය අසළන්න අිපින 

වුණහ  ව නිහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශන් ශ මුදලින් රු 

අභහතයතුභහ ඳසු ගිඹ හනු තුශ  ිනරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ 

ශොඩ නළ වීභ ශනුශන් සුවිලහර ළඩ ශොටේ ශහ  භත්ය 

ඳළටවුන් රඵහ දීරහ, ඔරු ව දළල්  ආම්ඳන්න රඵහ දීරහ ව ජනතහ 

දිරිභත් ශහ  ව තුිබන්  ම්ර ජීත් න ජනතහට ශඳෝයදහයී 

ආවහය ශේරේ ස ය න්න වළිරඹහ රළබුණහ  ව ළන අපි 

න්ශතෝ ශනහ   

ව හශේභ අපි දන්නහ, ශඳොුඩණු තුශ භත්ය හ දිරි 

න්න්නට ධීය අභහතයහ ලඹත්, ආර්ථි  ර්ධන 

අභහතයහ ලඹත් එතු ශරහ විලහර ළඩ පිිබශශේ ක්රිඹහත්භ 

ශ ඵ  ව තුිබන් අද ම්ර විලහර පිරිේ ශඳොුඩණු තුශ භත්ය 

හට ශඹොමු යරහ තිශඵනහ  ව ඉතහභ හර්ථ යහඳහයඹේ; 

ඉතහභ රහබදහයී යහඳහයඹේ  ව භත්ය අසළන්න ඔවුන්ශේ 

ඳරිශබෝජනඹට න්නහ හශේභ ශශශ ශඳොශට නිුඩත් 

යන්නත් පුළුන්භ රළබිරහ තිශඵනහ  ව අනු ශඳොුඩණු තුශ 

භත්ය හ වහ විලහර ආධහය මුදරේ රඵහ දීරහ ව අඹ දිරි 

ළන්වීභ යරහ තිශඵනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ව හශේභ අපි දන්නහ අශප් 

යශට් හලීන හ වහ ශඹොදහ න්නහ ළේ ව ජරහල තිශඵන 

ඵ  ව ළේ භත්ය හ වහත්  හලීන ශඹොදහ න්නට 

පුළුන්භ රළබී තිශඵනහ  අශප් ම්ර ධීය ිනති ව ටයුතු 

ඉතහභ හර්ථ ක්රිඹහත්භ යනහ  ව හශේභ නිතය ජරහල 

වහ භත්ය ඳළටවුන් තළන්ඳත් ිරරීභ සිදු යනහ  භභ රු 

ඇභතිතුභහටත්, නිශඹෝජය ඇභතිතුභහටත් භහ සතුතින්ත ශනහ, 

ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ වම්ඵන්ශතොට දිසත්රිේශේ විලහර ළේ 

ප්රභහණඹට භත්ය  ඳළටවුන් තළන්ඳත් ය දීභ පිිබඵ  ව 

පිිබඵ භහ එතුභන්රහට සතුතිඹ වහ ශෞයඹ පුද යන්න ඕනෆ  

අපි දන්නහ, නිතය ජරහලර අද ඉතහභ හර්ථ ශම් ිනරිදිඹ 

භත්ය හ සිදු යන ඵ  ිනරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ තුිබන් රඵහ 

දීපු ව ලේතිඹ ව වශඹෝඹ නිහ අශප් ම්ර අිප  

ජනතහටත් අද ශඳොිරරිසන් වහ භහන ඉසන් ඳරිශබෝජනඹට 

න්නට වළිරඹහ රළබිරහ තිශඵනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ිනරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ ය 

ශන ඹන්න අපි ශොතයම් දළල් ආම්ඳන්න දුන්නත්, ශොතයම් 

වන දුන්නත් ළඩේ ශන්ශන් නළවළ, ධීය ජනතහ 

ශභනහහරිත්ඹට ශඹොමු යන්ශන් නළත්නම්  ව වහ ශන 

ඹන ළඩ පිිබශශ ත තත් ලේතිභත් යන්න ිරඹරහ භභ රු 

ඇභතිතුභහශන් ඉල්ලීභේ යනහ  නිසි ශභනහහරිත්ඹේ 

තුිබන් විතයයි  නිඹභ ආහයශඹන්, එ විධිඹට ධීය ජනතහට 

ශම් ර්භහන්තඹ ය ශන ඹන්න පුළුන්භ රළශඵන්ශන්  ව 

නිහ ඔවුන්ට අලය ලේතිඹ ශදනහ හශේභ නිසි 

ශභනහහරිත්ඹට ඔවුන් ශඹොමු යරහ, ව ව ශතොටුශඳොශර 

ඳත්නහ නීති නිසිඹහහය ක්රිඹහත්භ යරහ, තවනම් දළල් 

ඉත් යරහ, තවනම් ඳන්න ක්රභ නළළත්වීභට ටයුතු යනහ 

නම් ව විලහර ශභශවයේ ශයි ිරඹරහ භභ විලසහ යනහ 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   

අද ධීය අභහතයහ ලඹ තුිබන් ධීය යහඹන් ව ධීය 

නළ ගුයම්  ශඳොශල් ශොඩ න න්නට ව ළඩි දියුණු යන්නට 

රුපිඹල් ිනලිඹන 2,000ට ළඩි මුදරේ රඵහ දීරහ තිශඵනහ  එඹ 

ධීය ජනතහශේ සුඵසිේධිඹ වහ ශ ශදඹේ  වම්ඵන්ශතොට, 

සිරහතුය, න්දය ආදී විලහර ධීය ශතොටුශඳොශල් ව නළ ගුයම් 

ශඳොශල් ස ිරරීභට ටයුතු යරහ තිශඵනහ  ව පිිබඵ අපි 

න්ශතෝ ශනහ  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ව ස 

යරහ තිශඵන ළඩ පිිබශශ තුිබන් ළලිඳටන්විර නළ ගුයම් 

ශඳොශශේ ඳශමුශනි අදිඹශර් ටයුතු ඉටු යරහ තිශඵනහ   එිප 

ශදශනි අදිඹයත් ක්රිඹහත්භ යරහ ළලිඳටන්විර නළ ගුයම් 

ශඳොශ ස යරහ ශදන්න ිරඹන ඉල්ලීභත් යනහ රු 

අභහතයතුභනි   

අශප් ප්රශේලශේ ජනතහ ශනුශන් ධීය අභහතයතුභහ විධිඹට 

ඔඵතුභහත්, ශම් යජඹත් ශන ඹන ළඩ පිිබශශ ළන භශේ 

සතුතිඹ ව ශෞයඹ පුද යිනන්  භභ නිවඬ ශනහ    

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු එච් ආර්  ිනත්රඳහර නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ - නළත  

රු වී එස  යහධක්රිසනන් භන්ත්රීතුභහ - නළත  

රු වරින් ප්රනහන්දු භන්ත්රීතුභහ   රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට 

ිනනිත්තු 15ේ තිශඵනහ  

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඵශරන්භ ඉල්රහ න්න ඕනෆ  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නළවළ, ආණ්ඩු ඳේශේ ළඩි භන්ත්රීරු  යහේ ඉන්නහ  

 
[අ  බහ  4 02] 

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මුලින්භ භහ එ රුණේ 

ිරඹන්න ඕනෆ  යටට ළදත් වුණු අභහතයහ ල ිරිපඳඹ ළඹ 

ශීර්ඹන් පිිබඵ හච්ඡහ යන ශම් අසථහශේදී යජශේ 

ළදත්  ිරඹන ඇභතිරුන්ශේ ක්රිඹහ රහඳඹ ළන  පු චි 

නහටුේ තිශඵනහ  භභ ිපතනහ, ශම් අසථහශේ ෘෂිර්භ 

ඇභතිතුභහත්, එශවභත් නළත්නම් ශොවිජන ශේහ වහ නජීවී 

අභහතයතුභහත්- 

 

913 914 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු මන්ත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ශත් ශඵොන්න ගිඹහ  

 

ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ශත් එ ශන්හ ශන ශඵොන්න තිබුණහ  නළත්නම් එිබශේ 
එේශශනේ වරි ඉන්න තිබුණහ  ව ශදන්නහභ එට ශත් ශඵොන්න 
ඹන එ ශම් ශේරහශේ ව තයම් ශුබදහඹ නළවළ  ව ළන භභ 

ළඩිඹ ථහ යන්ශන් නළවළ  ශභොද "I don't know why, එශවභ 

ශන්ශන් ඇයි" ිරඹන එේශනහ පිටිඳසශේ ඉන්නහ  ශිබන්භ 
ශඵෝතල් ඳහයේත් ඔළුට දීවිද දන්ශන්ත් නළවළ  යහජිත 
ශේනහයත්න ඇභතිතුභහටත් දළන් ශොඩේ ශේල් ිරේහ  
ඇභතිතුභනි, ව ිරඹපු ටි යන්න  නළත්නම් සි දුේ ිරඹන්න 
ගිඹ ශරහට සුනිල් ශඳශර්යහට වුණහ හශේ ප්රලසනඹේ එයි   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද ශම් ළදත් භහතෘහ 
ම්ඵන්ධශඹන් චන කීඳඹේ ප්රහල යන්නට අසථහ රළබීභ 
ළන භභ ශොඩේ තුටු නහ  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 
එේත් ජහති ඳේශේ නිර්භහතෘයඹහ තභයි එදහ ප්රහල ශශේ, 
"භඩ ශෝදහ ත් ර ශොවිඹහ යජ නහ" ිරඹරහ  ව නිහ තභයි 
ේශඩන් අත ශෝදහ ශන නහභ ශඹෝජනහ ඳත්රඹට අත්න් 
යපු, ඩී ව  යහජඳේ භළතිතුභහශේ ආදයණීඹ පුත්ර යත්නඹ න 
ර්තභහනශේ ජනහධිඳති භිපන්ද යහජඳේ භළතිතුභහ භත, 
ඉඳනළල්ර, ේඩ භට ආන්තු තළනේ ශනොශයි ිරඹරහ 
ශොවි ජනතහශේ ප්රහදඹ රළබුශේ  එතුභහ එශවභ ප්රහදඹ රළබුශේ 
අන්න ව ශවේතු නිහඹ ිරඹන එ භත තිඹහ න්නට ඕනෆ  

නමුත් භිපන්ද යහජඳේ ජනහධිඳතිතුභහශේ හරඹ තුශ ශොවි 
ජනතහ ශනුශන් රඵහ දුන් විලසහඹ ඹථහර්ථඹේ වුණහද ිරඹන 
හයණඹ පිිබඵ අඳට ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  එේත් ජනතහ 
නිදවස න්ධහන ආණ්ඩුශේ භළතිඇභතිරු නම් ළදී ඳළවළදී 
සිටින්ශන් තභන්ශේ අභහතයහ ල ශබ්යහ න්නයි  එශවභත් 
නළත්නම් අලුත් අභහතයහ ලඹේ න්නයි  ශම් පිටුඳ සිටින රු 
වී ශේ  ඉන්දි භන්ත්රීතුභහරහ හශේ උදවිඹ ඵරන්ශන් ශොශවොභ 
වරි ඇභතිභේ ශවෝ නිශඹෝජය ඇභතිභේ න්නයි  ව වහ 

full try එේ දභනහ   

 

ගරු මන්ත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

එේත් ජහති ඳේඹ ළනයි  ිරඹන්ශන්  

 

ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

එේත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ ළනයි ිරඹන්ශන්  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ම්භළලි ශරහ ඉන්න ශරහශේ, 
සිඹලුභ ශදනහ නිදිභත ශරහ ඉන්න ශරහශේ, ශෆ්රඩී සිල්හශේ 
සින්දුේ භට භතේ වුණහ  "අලුත් රහේ ශොඹහ ත්තහ භ  
දියුණු ශන්න ඕනෆ නම්- නි  ඉන්ශනඳහ ශොශවොභ ශොශවොභ 
වරි වඳල්රහ ඵන් ශඳත්ම්" එශවභයි  එදහ ිරේශේ  අද ඇභතිරු 
ව රසනට ශභශවභ ිරඹනහ  පිටුඳසින් ව සින්දු රසනට  
ිරඹනහ භභ අවශන ිපටිඹහ  "අලුත් රහේ ශොඹහ ත්තහ භ  
ඇභතිභේ රැ න්න ඕනෆ නම් - නි  ඉන්ශනඳහ ශොශවොභ 
ශොශවොභ වරි භව යජහට දහඳල්රහ සුඵ ඳළතුභේ " ිරඹනහ  
ඳත්තශර් ඵරපුහභ - [ඵහධහ ිරරීභේ] එරිේ ප්රන්න වීයර්ධන 
භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ශඵශර් ඳශේ වන්න එතශොට භභ සින්දු  
ිරඹන්නම්  එතශොට ළශශඳනහ  එශවභත් ශඳහ න්න ඵළරි 
ශශනේ ශන් ඉන්ශන්  එශවභත් ශඳොඩ්ඩේ පුරුදු ශන්න   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඇභතිතුභහ ළඩ ශශේ නළති 

වුණහට, ශභතයම් විශේල ණඹ ඵයුඩත් තිඹහ ශන 

ජනහධිඳතිතුභහශේ ඳදවි ප්රහප්තිඹ භයන අසථහශේ  "ර හදීඳ" 

ඳත්තශර් ජනහධිඳතිතුභහට  full  පිටු සුඵ ඳළතුභේ නම් දභහ 

තිබුණහ  ව ශොශවොභද තිබුශණ්  එිප ශභන්න ශම් විධිඹට 

වන් ය තිබුණහ: 

 

"ශොවිජන රිේභඹ වඳුනහ ත් ඔඵ  

නිල්ර පිරුණු යට අසිරිඹ විඳිනට  

න අරුණළු උදහ ශහ ශේලඹට     

 

දළනුශභන් පිරි ශොවිශඹුඩ තනන්නට  

පිටරැටිඹනට ළති ශනොවී සිඹ යට ශේ නළගුභට  

අශප් බිභට අශප් බීජ නිඳදහ අඳ ශනුශන්  

දුන්නහ වන ිනරට ශඳොශවොයත්  යජශඹන්  

පුයන් ුඩඹුරු අසේදහ නිරට නිශල් 

වලින් පි ශයේහ ුඩගිනි ශනොඑන ශරසින්     

 

ශඳය යජ ද ශඳයදි ධහනයහහයඹ විරට  

ළජඹුණු අශප් යට නළතත් අසේදන්නට වලින්  

ළඳවුණු නිහ ඔඵභඹ අඳ ශොවි යජිඳුන්     

 

ශනොයටින් ශශනන ශේ වට ඳනහ සීභහ  

සිඹ යට ශේ රැ ළනුභට දිවි දුන්නහ  

ශොවිඹහ යශජුඩ ශර අභිශස දයනට  

භ ශවිබ ශල් ඔඵඹ නහඹශඹුඩ ශර  

ශොවිභ වඳුනන නහඹශඹුඩ ව ඔඵට  

තුති පුද යමු ශොවිදන ශර අපි ළශොභ    " 

ශභශවභ ඳශ ය තිබුශණ්  “ර හදීඳ” ඳත්තශර්යි  ර හශේ 

වළභ ඳත්තයඹභ ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහශේ ව ශෝරඹන්ශේ 

ඳදවි ප්රහප්තිශේ ඳණිවුඩඹ තිබුණහ  ශම්හ දභන්ශන් වුද  ශම්හ 

දභන්න මුදල් රළශඵන්ශන් ශොශවන්ද  මුරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, ශම් භව අඳයහධඹේ  ළඩ යන්ශන් නළතු 

තභන්ශේ රුඩණු දභහ න්න, තභන්ශේ තනතුය ශබ්යහ න්න 

ශභළනි ශේල් ිරරීභ ළන අපි ඉතහභත්භ නහටු ශනහ  

එේත් ජනතහ නිදවස න්ධහනශේ ප්රධහන ශත්භහ වුශණ්, "අපි 

ශඳයට යට එට" ිරඹන එයි  ශම් ිනනිසසු නම් වට ශවො 

ථහේ ිරඹනහ  "ශතොපි ශඳයට අපි ශට" ිරඹහ තභයි  අශප් 

ශම් ිනනිසසු නම් වට ිරඹන්ශන්  ව ශභොද   ශභතුභන්රහ 

ශඳයට   [ඵහධහ ිරරීම්]  

 
ගරු මන්ත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
එේත් ජහති ඳහේෂිශඹෝයි එශවභ ිරඹන්ශන් ුඩශල් හ 

ළනීභට  

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ලබ්දඹ ළඩියි  [ඵහධහ ිරරීභේ] මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 

ජනතහ අද - [ඵහධහ ිරරීභේ]  

 
ගරු මන්ත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ඔඹශොල්රන්ශේ වහට අපි ආශේල යන්න එඳහ   
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ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

පිටුඳ ඉශන නිශඹෝජය ඇභතිභේ න්න දඟරන 

භන්ත්රීරු ශම්   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "අපි මු යට නමු" ිරඹන 

එ ශඵෝඩ් රෆල්රට ඳභණේ සීභහ වුණහ  ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහභ 

ිරේහ, ෛභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභතිතුභහ ශනහපු "අපි මු යට 

නමු" ළඩටවන ම්පර්ණශඹන්භ අහර්ථයි ිරඹහ  අපිද 

එශවභ ිරේශේ  ආපු අලුත් ඇභතියඹහ ිරේශේ  "අපි මු යට 

නමු" ළඩටවන -ෛභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභතිතුභහශේ 

ළඩටවන- අහර්ථයි ිරේහ   

 

ගරු මන්ත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
වුද ිරේශේ  

 

ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහ බහය ත් ශරහශේ ිරේහ  [ඵහධහ 

ිරරීභේ] ඔඵතුභහරහ ඳත්තය ිරඹන්ශන් නළවළ ශන්   ඔඵතුභහරහ 

ශදන ශේ හරහ ශන ශදඹේ ඵරහ ශන ඉන්න ිනනිසසු  [ඵහධහ 

ිරරීභේ]  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ජනහධිඳතිතුභහශේ ථහශේදී 

වීරට වති ිනරේ ශදනහ ිරඹහ ප්රහලඹේ ශහ  ශඵොශවොභ 

ශවො ශදඹේ  අපි ශවො ශේට ශවොයි ිරඹනහ  අපි නය ශේට 

නයයි ිරඹනහ හශේ ශවො ශේට ශඵොශවොභ ශවොයි ිරඹනහ  

ව ශවොයි  වළඵළයි, ශම් හශේ ථහ වළභ දහභ අවනහ ශන්  වළභ 

දහභ අඹ ළඹ ථහේ ආහභ අය ශදනහ ශම් ශදනහ ශම් 

ිනරට ශදනහ ිරඹනහ  වළඵළයි, ඵඩු න්න ගිඹහභ එශවභ න්න 

ඵළවළ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අපි දළේහ, ශොවීන්ශේ 

හන්ට ව ශේ  අපි දළේහ, භව ඳහශර් ිරරි වරන වළටි  අපි 

දළේහ වීරට ගිනි තිඹන වළටි; අපි දළේහ එශලු ආර්ථි 

භධයසථහනරට ශනළල්රහ ුඩණු ූලඩඹට විසි යන වළටි   

ර හශේ අතිවිලහර ප්රභහණඹේ ඹළශඳන්ශන් ෘෂි ආර්ථිඹිරන්  

මුරසුන ශවොඵන රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ෘෂිහර්ින 

අභහතයහ ලඹයි, මුඳහය වහ අබයන්තය ශශ අභහතයහ ලඹයි 

ඵේධ ශන්න ඕනෆ  ශම් අභහතයහ ල ශද අතය වහඵේධ ළඩ 

පිිබශශේ තිබුශණොත් තභයි ශවො ිනරේ, ශවො ශශශ ශඳොශේ 

ශම් ශොවීන්ට රළශබ්වි ිරඹරහ අඳට ිපතන්න පුළුන් න්ශන්  

දළන් ශරහ තිශඹන්ශන්, ශොවිඹහශේ ශඵල්රට රණු ශදේ දභරහ 

මී වයහයි එශ වයහයි රණු ශද ශදඳළත්තට අදිනහ හශේ 

ශදඹේ  මුඳහය වහ අබයන්තය ශශ අභහතයහ ලඹ එ 

ඳළත්තට අදිනහ; ෘෂිර්භ අභහතයහ ලඹ තත් ඳළත්තට 

අදිනහ  වශන් ශොවිඹහ ම්පර්ණ ලශඹන් අයණ තත්ත්ඹට 

ඳත් ශරහ   

මුරසුන ශවොඵන රු භන්ත්රීතුභනි, ඈත අතීතශේ අශප් 

අත්තරහ මුත්තරහ, ිරරිිරත්තරහ ව අඹට අලය බීජ ටි -

ට්ටේහ ඇට, ළටශොළු ඇට, භෆ ඇට- වදහ ත්ශත් ලිප් 

ශඵොේශේ ව රහ   ුඩඹුයට අලය බීජ වී ටි  නිඳදහ ත්ශත්  වී 

බිසශේ ව රහ   අද බීජ පිිබඵ අතිවිලහර ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  

බීජර අයිතිඹ ම්පර්ණශඹන් නළති ශරහ තිශඵනහ  මුරසුන 

ශවොඵන රු භන්ත්රීතුභනි, ශොවිශඹුඩට ශොවිතළන වහ 

අතයලය ව හධ වතයේ තිශඵනහ  ඳශමුළනි එ ඉඩම්; 

ඊශඟට බීජ, ඊශඟට ජරඹ,  වතයනු ශශශ ශඳොශ  අද 

ඵරන්න, තේහලි බීජර ිනර ශොඳභණ ඉවශ ගිිපන් 

තිශඵනහද ිරඹරහ  භහ අවශන ිපටිඹහ, රු පී  වළරින් 

භන්ත්රීතුභහ ථහ යේදී ිරේහ, තේහලි ඇටර ිනර ශභොන තයම් 

අධිද ිරඹරහ   

දළන් අපි සිඹලු ශේල්ර ිනර  අධියි, අධියි  ිරඹනහ  
වට ශවේතු තභයි නිසඳහදන පිරිළඹ ළඩි වීභ  නිසඳහදනඹට ඹන 
විඹදභ ළඩි නිහ තභයි අද සිඹලු ශේල්ර ිනර ළඩි ශරහ 
තිශඵන්ශන්  ශම්ශදී දළළන්තභ ප්රලසනඹ තභයි ජරඹ පිිබඵ 
ප්රලසනඹ   භහ ිපතනහ, ජර ප්රලසනඹත් ශම් ආණ්ඩු ශොවීන් 
ශනුශන් ශභනහයණඹ ශශේ නළවළ ිරඹහ   ඔඵතුභන්රහ 
දන්නහ,  2001 ර්ශේදී යශට් ජරඹ විුඩණන්න අණ ඳනතේ 
ශනහපු ඵ  වට ශොවීන් විරුේධ වුණු නිහයි ව අණ ඳනත 
එිබඹට විසි වුශණ්  ශරෝශේ තුය විුඩණපු එභ යට 
ශඵොල්විඹහ  නමුත් ශඵොල්විඹහශේ ශොවීනුත්, ශියශඹෝත් ඳහයට 
ඵළවළරහ ව ශනස ය ත්තහ  මුරසුන ශවොඵන රු 
භන්ත්රීතුභනි, අද "ඉන්" ිරඹරහ තුය විුඩණන ජහතයන්තය 
ආඹතනඹේ තිශඵනහ  ශරෝශේ වළභ තළනභ ළයිරරහ, 
ළයිරරහ අන්තිභට ශම් "ඉන්" ිරඹන ජහතයන්තය ආඹතනශේ 
ප්රධහන හර්ඹහරඹත් අද තිශඵන්ශන් ශ්රී ර හශේ  දළන් අඳට 
ශරොුඩ ළඹේ තිශඵනහ   ශම් පිඹුරු ඳත් වදන්ශන්, ර හශේ 
තිශඵන තුය ටිත් පිට යටට විුඩණන්නද ිරඹන 
බඹහනත්ඹ  තිශඵනහ   

මුරසුන ශවොඵන රු භන්ත්රීතුභනි,  අද ඉඩම් අයිතීන් ළන 
ථහ ශහ  ව හශේභ ඉඩම් අයිතිඹ පිිබඵ ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  
භහ නිශඹෝජනඹ යන ඵදුල්ර දිසත්රිේශේ භිපඹ නඹ 
ප්රශේලශේ යත්ිර ජරහලඹ තිශඵන ප්රශේලශේ, ශවොඵරිඹහ 
වන්දිශඹන් එවහට අේය දවස ණනේ බුේශර්ඩ් භහභට, 
ඩීඑසඅයි භහභට ශෝල්ඩන් රයිට් භහභට දීරහ තිශඵනහ  
ඔිපඹ යේෂිතශේ විලහර ශොටේ දීරහ තිශඵනහ  වල්දුම්මුල්ර 
ශොයගුශණ් ශේහරඹට අයිති අේය 675ේ හසු යහයිඹහ ිරඹන 
භනුයඹහට ශවෝටරඹේ ව ශොල්ෂස පිට්ටනිඹේ වදන්න දීරහ 
තිශඵනහ  ශම්හශේ ිපටපු ශොවීන්ට අද ශභොද ශන්ශන්  ව 
ශොවීන්ට ඹන එන තළන් නළති ශරහ තිශඵනහ  ව ශොවීන් 
ආයේහ යන්න ිරසිභ ළඩටවනේ ශම් න ශොටත් දිඹත් 
ය නළවළ   නිසඳහදන වහ ශවො බීජ අලයයි ිරඹරහ අපි සිඹලු 
ශදනහ ිරේහ  යටර බීජ නිසඳහදනඹ යන ඳර්ශේණ ආඹතන 
අතිවිලහර ප්රභහණඹේ ශම් යශට් ස විඹ යුතුයි ිරඹන විලසහඹ 
අඳ තුශ තිශඵනහ  

මුරසුන ශවොඵන රු භන්ත්රීතුභනි, ශප්යහශදණිඹ 
විලසවිදයහරශේ ෘෂි විදයහ පීසශේ ශියඹන්ට ෘෂි ඳහසභහරහ 
දළනුභ රඵහ න්න තිබුශණ් ඳල්ශරළශල් ෘෂිර්භ වඹ 
විතයයි  ශම් අශප් රු දිළුම් අමුණුභ භළතිතුභහ එශවභ දන්නහ 
ඇති, දළන් ව භිනශඹත් ගුන් ශතොටුශඳොශේ වදන්න නම් යරහ 
තිශඵන ඵ   ව ශනස යනහද   [ඵහධහ ිරරීභේ] ව 
ශනස යනහලු   ශඵොශවොභ ශවොයි   වයි භහ ව ව 
දිසත්රිේශේ රු භන්ත්රීයඹහශන්භ ඇුවශේ  එයභ උත්තයඹ 
වම්ඵ වුණහ  ව අයින් ශහලු  ශඵොශවොභ ශවොයි     

මුරසුන ශවොඵන රු භන්ත්රීතුභනි, "ථහ ශදෝරහශන්, 
භන ඳයින්" ිරඹරහ ිරඹභනේ තිශඵනහ  "නිල්ර පිරුණු යටේ",  
"ශතට අරුණළල්ර", "අපි මු - යට නඟමු" ශම්හ ඔේශෝභ 
ශේදිහට ඳභණේ සීභහ ශරහ තිශඵනහ  ජර ළටලුශන්,  
නිඹඟශඹන්,  හ ඳහළුශන්, අසනු විුඩණහ න්න ඵළරි 
ශොවීන් අති විලහර ලශඹන් දුේ විඳිනහ  යටට ණඹශරහ යපු 
හ බිම් විනහල වීභ නිහ ශොවීන්ට වනඹේ ලශඹන්  හ 
ණඹ අත්ිපටුන ඵ ජනහධිඳතිතුභහ ිරේහ  නමුත් ව යන 
හරඹේ,  දින හනුේ  ළන ප්රහල ශශේ නළවළ  රු ජිත් 
ශප්රේභදහ භළතිතුභහ ව ම්ඵන්ධශඹන් න සිඹලු ලිපි අද ඉදිරිඳත් 
ශහ අපි දළේහ   
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

මුරසුන ශවොඵන රු භන්ත්රීතුභනි,  බිත්තය වී ශඵදු වළටිත් 

ථහ යන්න ඕනෆ  ගිරිතශල් ශොවීන්ට ශඵදුහ වටී 307 ිරඹන 

බිත්තය වී ර්ඹ  ව වී ර්ඹ ශතත් රහඳඹට අයිති න වී 

ර්ඹේ, විඹිබ රහඳශේ -උසණ රහඳශේ- ප්රශේලරට 

ශඵදුහට  උසණ රහඳඹට   ශඵදන්න ඕනෆ වහ ශතත් රහඳඹට 

දීරහ තිශඵනහ  එභ නිහ විලහර ප්රලසනඹේ  ඇති වුණහ  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹේ ඳභණයි තිශඵන්ශන්  

 
ගරු ශරින් ප්රනළන්දු මශතළ 
(ரண்தைறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  භහ දීර්ක ලශඹන් ථහ 

යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ  සි වරඹහ ශේ 

 සෘතිඹ  තිබුශණ් භයි - ඳන්රයි, ළයි - දහළඵයි ිරඹරහ යි   

නමුත් ර්තභහනශේ තිශඵන්ශන්; යජශේ ප්රතිඳත්තිඹ ශරහ 

තිශඵන්ශන් ළයි - ශවෝටරඹයි,   භයි-ඵහර් එයි   ිරඹන එ 

ඵ ශවොඳින් භත තිඹහ න්න ඕනෆ  මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි, ශම් අසථහශේ භ ට නිඹිනත හරඹ අහන වී   

තිශඵන ඵළවින්  සුබහෂිතශේ තිශඵන  පු චි විඹේ පිිබඵ භතේ  

යිනන්  භශේ ථහ  අහන යන්නට සදහනම් ශනහ   
 

"උදේ ිනන් පිමල ඳභණින්   ඵළයභ 

ඳේ ශරොශවොභ දහ අලු ශයි ශන                   ශනභ 

දුේ ඳළිනණ ගුණත් දන ල    සුසුභ 

ේ නනු විසිතුරු ශොට ිරඹනු                      ිරභ" 

භත තිඹහන්න  ඕනෆ, ජනතහ  ශඵොරුශන් වළභ දහභ  

ශොනහට අන්දන්නට ඵළවළ ිරඹන එ   “ශොවීන්” ිරඹන්ශන්, ශම් 

යශට් ආණ්ඩු  බිිප ශ  උදහයතය ණ්ඩහඹභේ  එභනිහ  ශම් 

භයින විනන් පිමරහ ඉතහභත් ඵය ඇති  ශරෝව ර්  ඳවේ  ශන 

ශනභ පුළුසහ අළු ය න්නහ හශේ තභයි, දුට ඳත් ගුණත්  

ජනඹහ ශවශන සුසුශභන්  එ රැඹිරන්භ විනහල යන්නට පුළුන් 

ඵ අඳ දළන න්නට  ඕනෆ  ආණ්ඩු ිපතනහ,  ව අඹ අති  

ඵරත්ඹ ිරඹහ   ආණ්ඩුේ  ශඳයශහ දළිනභට ශම්  සිඹලු ශදනහට 

එ රැඹිරන්  වළිර න ඵ  භත තිඹහ න්නට ඕනෆ  ශම් රැටීභ 

වළභ දහභ යන්නට ඵළරි ඵත්  භතේ යිනන්  භභ නිවඬ 

ශනහ   ශම් පිටිඳසශේ  සිට ෆ ළසු භන්ත්රීතුභන්රහට භභ භහ 

ශදන ඵත් ිරඹනහ   

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට රු එච්.ආර්. ිනත්රඳහර නිශඹෝජය අභහතයතුභහ   

Order, please! ශම් අසථහශේදී රු නිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති  
 
අනුරරුල ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ මූළවනනයන් 

ඉලත් වුනයන් නිනයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ මූළවනළරඪ විය.  
அன் தறநகு, ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனக, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair, 

and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the Chair. 

[අ  බහ  4 16] 
 

ගරු එච්. ණර්. මි්රඳළ මශතළ (ඳශු වම්ඳත් ශළ ග්රළමීය ය ප්රජළ 

ව ලර්ධන නිනයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு ச். ஆர். றத்தரன  -  கரல்கடபர்ப்தை, 

கறரற சணசதோக அதறறதத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 

and Rural Community Development)  

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද දින  අඹ ළඹ  හය බහ 

අසථහශේදී ළඹ ශීර් ිරිපඳඹේ හච්ඡහ යන ශම් 

අසථහශේදී, ඳශු ම්ඳත් අභහතයහ ලඹ වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන 

අභහතයහ ලඹ පිිබඵයි භශේ අදවස දළේවීභ සීභහ ය 

තිශඵන්ශන්   එභනිහ  අශප් යශට් ආවහය සුයේෂිතතහ පිිබඵ 

ළදත් ව අභහතයහ ලඹ  පිිබඵ භහ මුලින්භ භතේ යන්නට 

ළභතියි  

විශලේශඹන් අශප් යශට් ආවහය පිිබඵද ථහ යනශොට 

අශප් ිරරි ම්ඳත  ළනත්,  ව හශේභ බිත්තය ව භස ර් 

ළනත් ශම් අභහතයහ ලශේ  අධහනඹ ශඹොමු  ය තිශඵනහ    ශම්  

යශට් ආවහය  අලයතහශන් විලහර  නිසඳහදන ර්තයඹට 

වබබහගි න අභහතයහ ලඹේ වළටිඹට  ශම් අභහතයහ ලඹ ළන අඳ 

තුටු ශනහ   ශම් යශට්  ිරරි නිසඳහදනඹ ළඩි යන්නට  

පුළුන් වුණු ර්ඹේ වළටිඹට 2012 ර්ඹ  ඉතිවහඹට  එතු  

ශනහ   

අඳ ආයම්බ ශ ළඩ පිිබශශ හර්ථ ය න්නට රළබුශණ් 

විශලේශඹන් අතිරු භිපන්ද යහජඳේ ජනහධිඳතිතුභහ ගිඹ 

ර්ඹට ශඳය ර්ශේ එතුභහශේ අඹ ළඹ ථහශේදී ශම් යශට් ිරරි 

ශොවිඹහ ලේතිභත් යන්න  ශඹෝජනහ ශන එිනන් ටයුතු ිරරීභ 

නිහයි  ව අසථහශේ රුපිඹල්  30ට තිබුණු ිරරි  ලීටයඹ රුපිඹල් 

50ට ළඩි ශහ   ව අනු යජශේ  ිරරි  ළනුම්රුහ වළටිඹට 

ිනල්ශෝ  ආඹතනඹට  වළිර වුණහ ශම් ිනර ශොවිඹහට ශන්න  

එභ නිහ අශප් යශට් ිරරි  ර්භහන්තඹ වහ නිසඳහදඹන් විලහර 

ශර  ඇතුළු න්නට ඳ ටන් ත්තහ  ශම් ර්ඹ අහන න විට  

ශම් යශට් ිරරි නිසඳහදනඹ ජහති අලයතහශන්  සිඹඹට  50ට   

ශ  ශේඹ ිරඹහ අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  ජහති 

අලයතහශන්  සිඹඹට 40 ිරරි  නිසඳහදනඹේ ශම් යශට් 

දළනටත්  සිේධ ශනහ   ව අනු අඳ  විලහර පිම්භේ  ඉදිරිඹට  

ගිිපන්  තිශඵනහ  සිඹඹට විසි ණනට  තිබුණු  ජහති ිරරි 

නිසඳහදිතඹ  සිඹඹට 40 දේහ සිඹඹට සිඹඹිරන්  ඳභණ ළඩි 

යන්නට  ශම් හරඹ තුශ වළිර වී තිශඵනහ  ශම් ආහයඹට   

ශම්  ර්ධනඹ  තත් ඉදිරිඹට ශන ගිිපන් ශම් යශට් ජහති  ිරරි 

අලයතහ  ම්පර්ණ යන්න අඳට පුළුන්භ රළශබ්වි   

 විශලේශඹන් අඳ පුරුදු ශරහ තිශඵන විධිඹට විශේල යටලින් 

ආනඹනඹ යන රද  ිරරිපිටිලින්  දීර්ක හරඹේ ජීත් ශච්ච  

ශම් යශට්   ජනතහට  අලුශතන්  ශම්  යශට් ිරරි බහවිතඹ  පුරුදු   

ිරරීභ ටිේ අභහරු ළඩේ න්නට පුළුන්  විශලේශඹන් 

ඵහරඳයම්ඳයහ පුරුදු ශරහ ඉන්ශන්  පිටයටින් ආනඹනඹ යන 

ිරරිපිටි බහවිතඹටයි  නමුත් වහයින් අශප් ලරීය ශෞයඹට,  

ශඳෝණඹට රළශඵන ගුණහත්භබහඹ පිිබඵ ප්රලසන තිශඵනහ   

ුඩරුලු උණ ශයෝඹ නිහ අඳට ගිඹ අවුරුේශේ බිත්තය පිිබඵ 

ප්රලසනඹේ ඇති වුණහ  ව නිහ බිත්තයර ිනර භට්ටම් ඉවශ ඹන්න 

ඳටන් ත්තහ  ශම්ට ශවො පිිබතුයේ වළටිඹට අශප් රු ඵළසිල් 

යහජඳේ ඇභතිතුභහ දිවි නළඟුභ ළඩටවන ඹටශත් ෘවසථ 

වරට ිරිරිබ ඳළටවුන් ශඵදහ දීශම් යහඳහයඹ ආයම්බ ශහ  ව 

නිහ ඳසු හලීන ඳහරි ශබෝගිඹහට හසිදහඹ විධිඹට බිත්තයර 

ිනර භට්ටශම් අඩු වීභේ සිදු වුණහ  ව හශේභ ෘවසථර ශම් 

ිරිරිබ ඳළටවුන් ඇති යපු ඳවුල්ර අඹ ශේත් ආර්ථිඹට විලහර 
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[රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ] 
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ලේතිඹේ රළශඵන්න ඳටන් ත්තහ  විශලේශඹන්භ ර හ ළනි 

යට ෘවසථ ඳරි ශබෝජනඹ වහ ආවහය නිසඳහදනඹ ිරරීශම් 

ළදත්භේ තිශඵනහ  විලහර ඳරිභහණශේ තු නළති, විලහර 

ඳරිභහණශේ නිසඳහදන යටහේ නළති යටේ වළටිඹට අඳට අශප් 

ශදය ළන, අශප් ුඩඩහ ඉඩභ ළන ිපතරහ ආර්ථිඹ ර්ධනඹ ය 

ළනීශම් ළඩ පිිබශශේ ළන ල්ඳනහ යන්න ශනහ  

විශලේශඹන්භ ශම් ප්රලසන ඇති න ශරහශේ අශප් ශශශ 

අභහතයහ ලඹත් එේ එතු ශරහ රේ ශතො වයවහ බිත්තය 

ව ුඩුඩළු භස ශඵදහ වළරීශම් ළඩටවනේ ක්රිඹහත්භ යන්නත් 

අඳට පුළුන්භ රළබුණහ  ව අනු යට පුයහභ ඳහරිශබෝගි 

ජනතහට එතළනිනුත් ඹම් ිරසි වනඹේ රළශඵන්න ඳටන් ත්තහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, 2012 ර්ශේ තත් ළදත් 

සිේධිඹේ තභයි අඳ ඕසශේලිඹහශන් ිරරි ශදනුන් ආනඹනඹ 

ිරරීභ  දළනට තිශඵන ශතොයතුරු අනු භහ ිපතන්ශන් අවුරුදු 40ට 

විතය ඳසශේ තභයි අඳ ව හර්ඹඹ ශශේ  ලින් ව තුන් ශභයටට 

ආනඹනඹ යන්න පුළුන්භේ තිබුශණ් නළවළ   විශලේශඹන්භ 

අතිරු භිපන්ද යහජඳේ ජනහධිඳතිතුභහශේත්, මුදල් 

අභහතයහ ලශේත් භළදිවත් වීභ භත ව අසථහත් උදහ ය න්න 

අඳට පුළුන්භ රළබුණහ  ව ආනඹනඹ යන රද ිරරි ශදනුන් 

උස ණශේ, උස ආයේ ඇති තුන්  එඹ අද අශප් යශට් ිරරි 

ර්භහන්තඹ දියුණු යන්න ත්ත තත් ළදත් පිඹයේ  ජහති 

ඳශු ම්ඳත්  ර්ධන භණ්ඩරඹ මලි ශරහ අද ශඵෝඳත්තරහශේ 

අශප් ශොවිඳශර ව තුන් ඇති යනහ  අද ව එ ශතුඩශන් 

ිරරි ලීටර් 20ේ විතය න්න අඳට පුළුන්භ රළබිරහ තිශඵනහ  

ශම් අන්දභට ිරරි ශදනශන් න්න පුළුන් ිරරි ප්රභහණඹ ළඩි 

ය ළනීභත් ළදත් ශනහ   

ශම් යශට් හම්ප්රදහයි ිරරි ශදනුන්ශේ ිරරි නිසඳහදනඹ ිරරි 

ලීටර් 3යි, නළත්නම් 4යි  භවය ශරහට ඊටත් අඩුයි  ව අනු 

අඳට ිරරි නිසඳහදනඹ ළඩි ය ළනීශම් අඳවසුම් තිබුණහ  ශවො 

ර්ශේ, ශවො ආයේ ඇති තුන් ශම් යශට් ශඵෝ ය ළනීශම් අඩු 

ඳහඩුේ අඳට තිබුණහ  නමුත් ඕසශේලිඹහශන් ශන්න රද ශම් 

තුන් නිහ අඳට ශවො ආයම්බඹේ වදන්න පුළුන් වුණහ  අඳ 

ළබ්ඵය තුන් තභයි ර හට ශනහශේ  අද උශේ ජනතහ විමුේති 

ශඳයමුශණ් භන්ත්රීතුභහ ිරේහ ශම් තුන් ිරිපඳ ශදශනේ 

Salmonella dublin ිරඹන විබීජඹ ආහදනඹ වීභ නිහ ිනඹ 

ගිඹහඹ ිරඹරහ  ව තය ථහේ ශනොශයි  ශභොද ව තුන් 

ඕසශේලිඹහශේ ඉරහ දුය භනේ ආහ  ව තුන් නළශේ තභයි 

අයශන ආශේ  ර හට ශොඩ ඵහන්න ඉසය ශරහ ඩුඵහයිරට 

ගිිපන් එතළනින් ඳහිරසතහනඹටත් ගිිපල්රහ ආඳුව එන භන් තභයි 

අඳට ව තුන් රළබුශණ්  තුන්ට ඇති වුණු ව තත්ත්ඹ තුශ - ව 

ශනහපු තුන් ශනොශයි- ඔවුන් බිිප යපු ුඩඩහ ඳළටවුන් කීඳ 

ශදශනේ තභයි ිනඹ ගිශේ  ඉතින් ව හභහනය සිදු වීභේ වළටිඹට 

තභයි අඳ දිරන්ශන්  එඹ ඵයඳතශ ප්රලසනඹේ ශනොශයි  වළඵළයි- 

 

ගරු ඳළලිත ර නග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரலி  ங்கக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ව තුන් flight එ ශේ ශනහහ නම් ඉයයි  ශන්   

 

ගරු එච්.ණර්. මි්රඳළ මශතළ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඔඵතුභහ ශඟදීභ flight එ ශේ ඹයි  යනිල් වික්රභසි ව භළතිතුභහ  

ඵඹ ශන්න එඳහ   [ඵහධහ ිරරීභේ] ව තභයි  ඵරහ ශන ඉන්න  

ශඟදීභ රෆසති යයි ළශඩ්  දළන් ශෂොන්ශේහට ඹන එන භ  

නළවළ  ඔඵතුභහ ගිඹත් වරි විනහලයි  ව භනුයඹහත් ඉයයි  නළති 

යරහ ආහ  අිප ඹහ අඳයහශේ, අද ශර භළේශේ තනිඹභ සින්දු 

ිරඹනහ  වළඵළයි ශම් එේත් ජහති ඳේශේ ුඩභන්ත්රණඹේද 

දන්ශන් නළවළ  ශෂොන්ශේහ භළතිතුභහ නළති යරහ දභන්න යපු 

ළඩ පිිබශශේ විධිඹට තභයි අඳට ශම් ශප්න්ශන්  ශොශවොභ 

වුණත් ඔඵතුභහ යපු ළශඩ් ශවොයි  එිබඹට ආහට ඳසශේ ිරසිභ 

ටිනහභේ නළති පුේරඹුඩ ඵට ඳත් වුණහ  ඔඵතුභහ  ශභොන 

ිපතිරන් ගිඹහද භභ දන්ශන් නළවළ  ශභොනහ ිපතිරහ ගිඹහද දන්ශන් 

නළවළ  ඔඵතුභහට භභ උත්තය ශදන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් 

නළවළ   

අශප් අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහට භභ ිරඹන්න ඕනෆ, ශම් 

ත්තු -[ඵහධහ ිරරීභේ]  ව වරි  ශභොේ වරි දභහ න්න  

ළභළති එේ දභහ න්න  

රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහට භභ පිිබතුයේ ශදන්න 

ඕනෆ  ශභොද එතුභහ ිරේහ Salmonella  ිරඹන ශයෝඹ නිහ ශම් 

ත්තු ිනඹ ගිඹහඹ ිරඹරහ  ඉතින් අපි නළත ළයඹේ ිරඹනහ, 

එශවභ ශයෝඹිරන් ව ත්තු ිනඹ ගිශේ නළවළයි ිරඹරහ  ශභොද, 

දළන් ජනතහ විමුේති ශඳයමුණට නම් salmonella ශයෝඹ ළශඳිරහ 

තභයි තිශඵන්ශන්  ව නිහ ව අඹශේ හර සීභහ ක්රභශඹන් අඩු 

ශරහ ගිිපල්රහ,  වීශන ගිිපල්රහ එතළනින් ඳසශේ දවටභ 

ඉය ශරහ ඹන තත්ත්ඹේ තභයි තිශඵන්ශන්  ව ළන භභ ඊට 

ඩහ  ඹභේ ිරඹන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ  

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවිල්රහ -ශම් භවජන ආඹතනඹට ඇවිල්රහ- 

භවජනඹහ ශනොභඟ ඹන්න ශම් යටට ව ළරැදි ප්රහල යන එ 

ළරැදියි  අපි ශම් යශට් ිරරි ර්භහන්තඹ දියුණු යන්න අලය 

ටයුතු විලහර ලශඹන් ය ශන ඹනහ  

ඳශු ෛදය හර්ඹහර ර හ පුයහභ 302ේ තිශඵනහ  ව ෆභ 

හර්ඹහරඹභ අශප් ඳශු ෛදයයශඹේ ඉන්නහ  ඊට අභතය 

ඳශු ම්ඳත්  ර්ධන නිරධහරින් ශදන්ශනේ, නළත්නම් 

තුන්ශදශනේ ඉන්නහ  නමුත්, ව හර්ඹ භණ්ඩරඹ ිරසිශේත් 

ප්රභහණත් ශන්ශන් නළවළ  ව නිහ අශප් රු අභහතයතුභහ -ඳශු 

ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන අභහතය රු ආරුමුන් 

ශතොණ්ඩභන් භවතහ- ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ළබිනට් ඳත්රිහේ 

ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ, ඳශු ෛදය හර්ඹහරරට ඳශු 

ෛදයරු ශදශදශනේ ඳත් යන්න  ව ශවොයි  ශභොද, 

යජශේ ශයෝවල්ර ඉන්න ෛදයරුන්ශේ ශඟට ශරඩ්ඩු එනහ 

ශේ ඳශු ෛදයරු ශඟට ශරඩ වුණු ත්තු  එන්ශන් නළවළ  ඳශු 

ෛදයයඹහ තුන් ශඟට ඹන්න ඕනෆ  භනහභනඹ වහ ව 

ෛදයරුන්ට ඳවසුම් නළවළ  අනිත් එ තුන්ශේ ශයෝීන 

තත්ත්ඹන්ට ප්රතිහය ිරරීභට ෛදයරුන්ට දුය භන් ඹන්න 

සිේධ ශරහ තිශඵනහ  ව නිහ එ හර්ඹහරඹට ෛදයරු 

ශදශදශනුඩ ඳත් ිරරීශම් ිරසිභ යදේ නළවළ  ව අශප් ත්ත් 

වනඹට යන ශේඹේ, ත්ත් වනඹ ළඩි ය න්න 

උදේේ වළටිඹට තභයි අපි දිරන්ශන්  

ව විතයේ ශනොශයි, එභ ෛදයරුන්ට භනහභනඹ 

පිිබඵ ප්රලසන තිබුණහ  ඳශු ෛදය හර්ඹහරරට අපි ශම් ර්ශේ 

අලුතින් double cab ර්ශේ යථ 45ේ ශනළල්රහ දීරහ 

තිශඵනහ  රඵන ර්ශේදීත් ඉතිරි අඹට අලය ප්රහවන 

ඳවසුම් ඳඹහ ශදන්න රු ආරුමුන් ශතොණ්ඩභන් අභහතයතුභහ 

ශම් න විට ළඩ ටයුතු යරහ තිශඵනහ  ව ළන අපි මුදල් 

අභහතයහ ලඹට සතුතින්ත ශනහ  

 
ගරු ඳළලිත ර නග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரலி  ங்கக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ඳශු ෛදයරුන්ශේ ප්රභහණඹ ළඩි ශහට භේ නළවළ  ඔඹ 

ඳළත්ශත් 171 ශදශනේභ ඉන්නහශන් ප්රතිහය න්න  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු එච්.ණර්. මි්රඳළ මශතළ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඇයි, ඔඹ ඳළත්ශත් ට්ටිඹ  ව නිහ 225ේභ ඉන්නහ ිරඹරහ 

ිරඹන්න  

 
ගරු මන්ත්රීලරනයක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ශම් ඳළත්ශත් නම් නළවළ  ඔඹ ඳළත්ශත් ඉන්නහද ිරඹරහ 

ඵරන්න ඕනෆ  

 
ගරු එච්.ණර්. මි්රඳළ මශතළ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඔඹ ඳළත්ශත් ට්ටිඹ ළන භවය අඹ ිරඹනහ  ශභොද, 

අවුරුදු කීඹේ ඳළයදී ඳළයදී ඉන්නහද? ශභොශශේ තිබුණහ නම් ඔශවො භ 

ශන්ශන් නළවළශන්  ශභොශශේ තිශඵන්ශන් තිශඵන්නට ඕනෆ තළන 

ශනොශයි  වයි ප්රලසනඹ  [ඵහධහ ිරරීභේ] ඔේ, 

තමුන්නහන්ශේරහශේ නහඹතුභහ ශඟදීභ තමුන්නහන්ශේ ළන  

ඵරහ නී   ශෂොන්ශේහට ශ අඳයහධඹ ඵරන්න  

අද අශප් ිරරි නිසඳහදනඹ පිිබඵ ළදත්භ ආඹතනඹ වළටිඹට 

ිනල්ශෝ ආඹතනඹ තිශඵනහ  ිනල්ශෝ ආඹතනශේ නිසඳහදන 

ර්භහන්තලහරහේ නහයහශවේන්පිට තිශඵනහ  දින, 

ශඳොශශොන්නරු වහ අශේශර ර්භහන්තලහරහ තිශඵනහ  භභ 

භතේ යන්න අලයයි, එභ ර්භහන්තලහරහ ඉතහ ඳළරැණි 

ර්භහන්තලහරහ ඵ  ව නිහ අශප් නිසඳහදන ධහරිතහට එභ 

ර්භහන්තලහරහලින් රඵහ න්න පුළුන් ශේඹ ක්රභශඹන් හීන 

වීශන ඹනහ  ව නිහ ශම්හ නවීයණඹ යන්න විශලේශඹන්භ 

රු  ආරුමුන් ශතොණ්ඩභන් අභහතයතුභහ ශඩන්භහර්ේ  යජඹත් 

භඟ ථහ යරහ තිශඵනහ  එභ නවීයණඹ ිරරීශම් ටයුතු 

ඉතහ ඉේභනින් යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  ළඩි න 

ිරරි නිසඳහදනශඹන් ටිනහම් එතු ශ නිසඳහදන ශම් යශට් 

ප්රචලිත යන්න අඳට ව තුිබන් ඩහත් ශවො අසථහේ රළශඵයි  

නහයහශවේන්පිට තිශඵන ර්භහන්තලහරහ එතළනින් පිටසතය 

ඳශහතට ශන ඹන්නත් ටයුතු ය ශන ඹනහ  ඳරියඹට 

ළශශඳන විධිඹට, හණිජ ලශඹන් ඩහ හසිදහඹ විධිඹට ශභභ 

ර්භහන්තඹ වළඩ සන්න තභයි එතළනදීත් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 

න්ශන්  ව නිහ ජහති ඳශු ම්ඳත්  ර්ධන භණ්ඩරඹ ළනත් 

අපි භතේ යන්න අලයයි  අපි විශේල යටලින් ශනහපු ිරරි 

එශශදනුන් සිඹලු ශදනහභ ශඵෝඳත්ත රහශේ ජහති ඳශු ම්ඳත් 

භණ්ඩරඹ බහයශේ තභයි ඉන්ශන්  ඊට අභතය තත් ිරරි 

එශශදනුන් 1,500ේ අපි ශම් භහශේ අන්තිභට, නළත්නම් රඵන 

අවුරුේද මුර ශන ශොට ශම් යටට ශේනහ  අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහශේ ඵරහශඳොශයොත්තු 2016 න විට ශම් යට 

ිරරිලින් ස ශඳෝෂිත යන්නයි  ව අයමුණ යහ ශඟහ ශන්න 

යන්න තිශඵන ෆභ ශදඹේභ ශම් අභහතයහ ලඹ විසින් යන ඵ 

භභ ශම් ශරහශේ  කීභේ ඇතු ප්රහල යන්නට ඕනෆ  ව 

වහ අශප් අභහතයහ ලශේ සිඹලු ශදනහභ ළඳ ශරහ ළඩ 

යනහ  අපි ඇවිත් තිශඵන දුය ඵළලුහභ ව අඹශේ ළඳ වීභ අඳට 

විලහර ලේතිඹේ වී තිශඵනහ  

 
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹේ තිශඵනහ  

ගරු එච්.ණර්. මි්රඳළ මශතළ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අශප් අභහතයහ ලශේ 

ශල්ම්තුභහ ඇතුළු අභහතයහ ලශේ නිරධහරින් සිඹලු ශදනහ, 

ිනල්ශෝ ආඹතනශේ බහඳති වික්රභසි ව භළතිතුභහ, ජහති ඳශු 

ම්ඳත්  ර්ධන භණ්ඩරශේ බහඳති ඇල්ශල්ර භළතිතුභහ, 

ත් නිසඳහදන වහ ශෞය ශදඳහර්තශම්න්තුශේ අධයේ ජනයහල් 

ෛදය ුඩභහය ද සිල්හ භළතිතුභහ ඇතුළු අශප් සිඹලු නිරධහරින්ට, 

ව හශේභ අශනේ අශලේ සිඹලු ශදනහට අශප් සතුතිඹ පුද 

යනහ  අශප් අභහතයහ ලඹ වහ ම්ඵන්ධ තත් ආඹතන යහශිඹේ 

තිශඵනහ  ව සිඹලු ආඹතනර ප්රධහනින් ශම් ර්තයඹ හර්ථ 

ය න්න විලහර හර්ඹ බහයඹේ ඉසට යනහ  ශම් අඹ ළඹ 
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නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. V.S. Radhakrishnan. 

You have nine minutes.   

 
[தற.த. 4.30] 

 

ගරු වී.එවහ. රළධක්රිහනන් මශතළ 
(ரண்தைறகு வீ.ஸ்.  இரரகறதஷ்ன்) 

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
தகப தறறத் றசரபர் அர்ககப, இந் ரட்டின் 

ததரதபரரத்றல் றசரத்துகநக றக தொக்கற தங்கக 

கறக்கறன்நது. ககு ஜணரறதற அர்கலகட 

கனகறனரண ஆட்சறறல் இன்த இந் ரட்டின் 

றசரறகள் றகவும் தொன்கணற்நகரண சூழ்றகனறகன 

இதக்கறன்நரர்கள். அற்குக் கரரக அகந் ரணற 

தொகநறல் உம் ங்கனரணது றகவும் கற்கத்க்க 

றடம். இதப்தறதம், றசரத்துகந கலும் 

தொன்கணற்நகட கண்டித்ள்பதன்தக ரம் 

தைரறந்துதகரள்ப கண்டும். இன்த உனகறன் தல்கத 

ரடுகபறகன வீண தரறல்தட்த தொகநககபப் தன்தடுத்து 

ன் கரரக றசரம் தொன்கணற்நகடந்து தகறன்நது. 

து ரட்டிலும் இவ்ரநரக வீண தரறல்தட்த 

தொகநககபப் தன்தடுத்துற்கரண டடிக்ககககப 

கற்தகரள்ப கண்டும். அரது து ரட்டிகன வீண 

தரறல்தட்த தொகநகள் தரலட்சரர்த்ரக கற்தகரள்பப் 

தடுகறநக ற, அந்கடதொகநகள் கடிரக 

றசரறககபச் தசன்நகடது றகவும் அரறரகக 

இதக்கறன்நது. ஆகக, இத்கக வீண தரறல் 

தட்ததொகநகள் கடிரக றசரறககபச் தசன்நகட 

கண்டும் ன்தக ணது ஆங்கரகும். அப்ததரலதுரன் 

றசரத்துகந கலும் தொன்கணற்நகடற்கரண 

றகககள் உதரகும். ரண்தைறகு அகச்சர் அர்கள் 

இகணக் கதத்றற்தகரள்ப கண்டுதன்த ககட்டுக் 

தகரள்லகறன்கநன்.   

அககத்றல் இன்த இனங்ககறலுள்ப 

இகபஞர்ககபப் ததரதத்க அர்கள் றசரம் 

தசய்க றடுத்து ககனரய்ப்தைத் கடி தபற 

ரடுகலக்குச் தசல்கறன்நரர்கள். இன்கரரக 
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றர்கரனத்றல் இனங்ககறகன றசரம் தசய்ற்குத் 

தரறனரபர்கள் இல்னர றகனக ற்தடும். அத்கக 

றகனக உதரகத் டுப்தற்கரண டடிக்ககககப 

இந் அகச்சு கற்தகரள்ப கண்டும். உரரக, 

இன்கந இகபஞர் சதொரத்றணர் வீண தரறல்தட்த 

தொகநறல் றசரத்துகநக கம்தடுத்துகண 

ஊக்குறக்குதொகரக அர்கலக்கு ங்கறக்கடன் சறககப 

ற்தடுத்றக் தகரடுக்க கண்டும். அவ்ரத தசய்ன்தோனம் 

றர்கரனத்றல் இகபஞர்கள் தபறரடுகலக்கு ககன 

கடிச் தசல்க றடுத்து, உள்ரட்டிகனக 

தரறல்ரய்ப்தைப் ததற்த ரக்கூடி சூழ்றகனக 

ற்தடுத் தொடித்ம் ன்தக ரன் இங்கக தரறப்தடுத்  

றதம்தைகறன்கநன்.  

அதுகதரல், றசரம் ன்தது ததகண 

றசரறகலக்கரண தரறனரக ட்டுன்நற, அது 

தரறல்தட்த ரலறறகன உர்ச்சறததற்த ர்த்கரலறரகச் 

தசற்தடுத்ப்தடும் றகன உதரக்கப்தட கண்டும். 

அன்தோனம் றசரறகள் இனரதகடந்து து றசர 

உற்தத்றக தன்கலும் தததக்கக்கூடி றகனகக 

உதரக்கக்கூடிரக இதக்ககண்டும். அற்ககற்நரத 

றசரறகபறன் உற்தத்றப் ததரதட்ககபச் சந்கப்தடுத்தும் 

சறகலம் இதக்க கண்டும். சறன இடங்கபறலுள்ப 

றசரறகள் து றகபததரதட்ககப றற்கதொடிர 

சூழ்றகனக்குத் ள்பப்தடுகறநரர்கள். றசரறகலக்கு 

இத்கக றகனக தரடர்ந்து இண்டு டககள் 

ற்தடுரறன் அர்கலக்கு தோன்நரது டக றசர 

டடிக்கககபறல் ஈடுதடும் ண்க ற்தடரது. ஆகக, 

றசரறகள் து றகபததரதட்ககப றற்தகண 

தசய்த்ம்ததரலது அர்கலக்குப் ததரதபரர ரலறரண 

தறச்சறகணகள் ற்தடரறதப்தகணத் டுப்தற்கு உரற 

டடிக்ககககப இந் அசரங்கம் டுக்ககண்டிது றக 

தொக்கறரகும்.   

து ககு ஜணரறதற அர்கலம் தகப 

ததரதபரர அதறறதத்ற அகச்சர் அர்கலம் இந் 

ரட்டில் உற்தத்றககபப் தததக்க கண்டுதன்ந 

கரக்கத்துடன் தல்கத தொற்சறககப கற்தகரண்டுதது 

கற்கத்க்கது. இதப்தறதம், இன்த தபறரடுகபறலிதந்து 

அறகபவு ததரதட்கள் இநக்குற தசய்ப்தடுகண ரம் 

கரக்கூடிரக இதக்கறன்நது. இவ்ரத இநக்குறககபச் 

தசய்து இந் ரட்டின் ககககப ஈடுதசய்ரல், இந் ரடு 

எத றசர ரடரக இதக்க தொடிரது. ஆகக, றசர 

உற்தத்றக்கு தொலிடம் அபறக்கக்கூடி சூழ்றகனக இந் 

ரட்டில் உதரக்க கண்டும். அற்கு தபறரடுகபறலிதந்து 

இநக்குற தசய்கத் கடதசய்து உள்லர் உற்தத்றகப் 

தததக்கக்கூடி றகனகக உதரக்க கண்டும்.     

இந்றப் தறர் கத அர்கலகட ஆட்சறக்கரனத்றல் 

இந்றரறல் தஞ்சம் ற்தட்டது; உவுப் ததரதட்கலக்கும் 

ரணறங்கலக்கும் தததந்ட்டுப்தரடு றனறது. 

அந்ககபறல்ரன் தஞ்சரப் ரறனத்றல் தசுகப் தைட்சற 

உதரகறது. அந்ப் தசுகப் தைட்சறறன் தோனரகத்ரன் 

இன்த இந்றர றசர உற்தத்றறல் ன்ணறகநவு 

கண்டுள்பது. இன்த அங்கு ல்னர ககரண ரணறங்கலம் 

உற்தத்ற தசய்ப்தடுகறன்நண; ல்னர ககரண க்கநற 

கககலம் உற்தத்ற தசய்ப்தடுகறன்நண. இன்த 

இந்றரறல் உற்தத்றதசய்ப்தடர ரணறங்ககப இல்கன 

ணனரம். அதுட்டுல்ன, இன்த அகணத்து உவு 

ககககபத்ம் தபறரடுகலக்கு ற்தற தசய்த்பவுக்கு 

உவுற்தத்றறல் இந்றர ன்ணறகநகடந்துள்பது. 

அககதரன்த இனங்ககறலும் றசரத்துகநறல் தசுகப் 

தைட்சறக ற்தடுத்துற்கரண டடிக்கக 

டுக்கப்தட்டரல், றச்சரக து ரட்டின் றசரதொம் 

பர்ச்சறகடக்கூடி றகனக உதரகும் ன்தகக்  

குநறப்தறட றதம்தைகறன்கநன்.  

இந் ரட்டிகன  25,000 தயக்தடர் தப்தபவுள்ப 

கரறகள் றசரம் தசய்ப்தடர றகனறல் இதப்தரக 

ககு ஜணரறதற அர்கள் தரறறத்றதக்கறன்நரர். 

இவ்ரநரண கரறகள் கரட்டப்தைநங்கபறல் இதந்ரலும் சரற, 

ரட்டுப் தைநங்கபறல் இதந்ரலும் சரற, அற்கந றசரம் 

தசய்ற்குப் தன்தடுத்கண்டும் ன்தக ககு 

ஜணரறதற அர்கலகட கரக்கரகும். இது தரடர்தறல் 

ன்தகட அதறப்தறரம் ன்ணதன்நரல், இந் ரட்டில் 

தன்தடுத்ப்தடரல் இதக்கறன்ந கரறககப 

அப்தறகசத்றல் இதக்கறன்ந இகபஞர்கலக்குப் 

தறரறத்துக்தகரடுத்து, அர்ககப றசரத்றல் 

ஊக்குறப்தற்கரண டடிக்ககககப டுத்ரல், அது 

றகவும் ன்க தக்கக்கூடிதும் தரரட்டக்கூடிதுரண 

றடரக இதக்கும் ன்தரகும். அககதரல், கரல்கட 

உற்தத்றறல் ஈடுதடுகறன்நர்கலக்கு கய்ச்சல் 

ககலக்கரக இவ்ரநரண றனங்ககபப் தகறர்ந்து 

தகரடுக்கனரம். இன்த தைல்லுக்கு - தைற்நககலக்கு - அறக 

ட்டுப்தரடு றனவுகறன்நது. ஆகக, இவ்றடத்றல் 

றசரத்துக்கும் கரல்கட பர்ப்தைக்கும் அறக 

தொக்கறத்தும் தகரடுக்ககண்டும்.  

இன்த து ரட்டுக்கு தபறரடுகபறலிதந்து தரல் ர 

இநக்குற தசய்ப்தடுகறன்நது. ஆணரல், இந் இத 

அகச்சுகலம் கரல்கட அதறறதத்றறல் அறக அக்ககந 

தசலுத்துன்தோனம் தரல் உற்தத்றறல் து ரட்கடத் 

ன்ணறகநகடச் தசய்க்கூடி சூகன ங்கபரல் 

உதரக்கதொடித்ம். தரல் உற்தத்றக கலும் 

அறகரறப்ததெடரக து க்கலக்கு கரகனறகனர அல்னது 

ரகனறகனர எத ககரப்கத தரல் ங்கக்கூடிரக 

இதக்கும். து ரட்டுக்குப் தரல் ர இநக்குற 

தசய்ப்தடுகப் தடிப்தடிரக றதத்துற்கு டடிக்கக 

டுத்ரல், இந் ரட்டின் தரல் உற்தத்றக 

அறகரறக்கதொடித்ம். இவ்ரநரண டடிக்கககபறன் தோனரக 

இந் ரட்டிலுள்ப றசரத்துகநக றகவும் 

பர்ச்சறகடந் எத துகநரக ரற்ந தொடித்ம். அற்கரண 

சறகலம் இந் ரட்டிகன இதக்கறன்நண.  

இன்த  'றறதகு' ககனத் றட்டத்றதெடரகத் 

கரட்டப் தகுறகபறகன சறதசறத கரட்டங்கபறல் றசரம் 

தசய்ப்தட்டு தகறன்நது. ணறதம், இகண கலும் 

அறகரறப்தற்கு டடிக்கக டுக்ககண்டும். குநறப்தரக, 

ததலிர தகுறகபறகனர அல்னது கரட்டப்தகுறகபறகனர 

றசரம் தசய்கறன்நர்ககப ஊக்குறப்தற்குரற 

டடிக்ககககப டுக்ககண்டும். ரன் தொன்தை 

தசரன்ணதுகதரல், றற்தகணக் கூடங்கள் அறகரறக்கப்தட 

கண்டும். அரது, றசரறகள் உற்தத்ற தசய்கறன்ந 

ததரதட்ககப றற்தகண தசய்ற்கு டடிக்கக 

டுக்கப்தடல் கண்டும். றற்தகண டடிக்ககககப 

'றறதகு' றட்டத்றல் உள்படக்கறணரல், றசரறகலக்கு 

றச்சரகப் தனன் கறகடக்கும். ஆகக, இவ்ரநரண 

டடிக்ககககப கற்தகரண்டு, தரல் உற்தத்ற, றசர 

உற்தத்ற - க்கநற ற்தம் தல் - ன்தற்நறல் து 

ரட்கடத் ன்ணறகநகடச் தசய்ற்கு அசரங்கம் 

தொற்சறக்க கண்டும். அற்கரண எத ல்ன றட்டத்க ககு 

ஜணரறதற அர்கலம் தகப அகச்சர்கலம் தகரண்டு 

925 926 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

தரர்கள் ன்ந றர்தரர்ப்தைடன், ணக்குச் 

சந்ர்ப்தபறத்கக்கு ன்நறகூநற, ன்தகட உகக 

றகநவுதசய்துதகரள்கறன்கநன். ன்நற.  

 
[අ  බහ   4 38] 

 

ගරු ඳළලිත ර නග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரலி  ங்கக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශම් අඹ ළඹ විහදඹට අද 

දශේදීත් වබහගි න්න රළබීභ පිිබඵ භභ තුටු ශනහ  

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, රු මුදල් අභහතයතුභහ ශම් බහට 

අඹ ළඹ ථහ ඉදිරිඳත් යිනන් ෘෂිර්භඹ පිිබඵ, ශඳොශවොය 

වනහධහයඹ පිිබඵ රසණ ප්රහලඹේ ශහ  රු නිශඹෝජය 

බහඳතිතුභනි, ශභය අඹ ළඹ ථහශේ 18ළනි පිටුශේ ශභශවභ 

වන් ශනහ: 

"රු තහනහඹතුභනි, ඉදිරිශේදී නිඹඟලින් ඇති න ශභළනි වහනි 

ශේහ ළනීභට ප්රශේල විඹ යුතු ශනහ  එඵළවින් 2013 සිට ශඳොශවොය 

වනහධහයඹ රඵන සිඹළුභ ශොවීන්ට හ  යේණ ක්රභඹේ ක්රිඹහත්භ 

ිරරීභට භහ ශඹෝජනහ යනහ  ශභළනි ආඳදහන් වහ  ඵළ ුඩ, මරය 

යේණ ආඹතනලින් සිඹ හර්ෂි රහබශඹන් සිඹඹට එේ ජහති 

යේණ  බහයහය අයමුදරට ශවීභ අනිහර්ඹ ිරරීභට අලය  ශලෝධන 

ඉදිරිඳත් යනහ  ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵන ෆභ ශොවිඹුඩභ ිරශරෝ 

50  යහඹනි ශඳොශවොය භල්රිරන් රුපිඹල් 150  යේණ හසතුේ 

ඹටශත් ශභභ අනිහර්ඹ යේණ ක්රභශේ හභහජිඹුඩ  ය ළනීභට 

ටයුතු යනහ "  

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශම් හ යේණ ක්රභඹ ආයම්බ 

වුශණ් භිපන්ද චින්තනඹ ඹටශත් ශනොශයි  භිපන්ද චින්තනඹ 

එන්න ඉසය ශරහ ශොවීන්ශේ හ ආයේහ ිරරීභ වහ හ 

යේණ ක්රභඹේ ආයම්බ යරහ තිබුණහ  වහනිඹට ඳත් වුණු 

හන් වහ ශොවීන්ට ව අනු යේණ න්දි රඵහ දුන් අසථහ 

අනන්තත් තිශඵනහ  භිපන්ද චින්තන ඹටශත් ශොවිඹහට 

රුපිඹල් 350 ණශන් ශදනහ ිරේ ශඳොශවොය ිනටිඹ ශභය අඹ 

ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් යිනන් රුපිඹල් 150ිරන් ළඩි යරහ 

ශොවිඹහ ශොනහට අන්දිනන් ශවිනිපට ිරඹනහ, අනිහර්ඹ යේණ 

ක්රභඹේ වහ ශඳොශවොය ිනටිඹිරන් රුපිඹල් 150ේ න්නහ 

ිරඹරහ  ශම්හ විිපළු ථහ ශන්  ශම්හ ශොවිඹහ ශොනහට අන්දන 

ථහ ශන් රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි  ශඳොශවොය ිනටිඹ රුපිඹල් 

150ිරන් ළඩි ශහ ිරඹරහ ශිබන්භ ිරඹහ න්න ඵළරි 

ශභතළනට ඇවිල්රහ මුදල් ඇභතිතුභහ ිරඹනහ, යේණඹ වහ 

ශඳොශවොය ිනටිඹිරන් රුපිඹල් 150ේ අඹ යනහ ිරඹරහ  

යේණඹ වහඹ ිරඹරහ රුපිඹල් 150ිරන් ශඳොශවොය ිනටිඹ ළඩි 

යනහ ිරඹමු  භභ අශප් රු ෘෂිර්භ ඇභතිතුභහශන් දළන 

න්න ළභළතියි, එ ශඳොශවොය ිනටිඹිරන් රුපිඹල් 150 ණශන් 

ළඩි යරහ ශොවීන්ශන් න්නහ රුපිඹල් 150 මුදර 

ඔඵතුභන්රහ තළන්ඳත් යන්ශන් ුඩභන යේණ  සථහශේද, 

එශවභ නළත්නම් ුඩභන යේණ භහශම්ද, ව කීභ ඳයන්ශන් 

ුඩභන යේණ භහභටද ිරඹහ   

හ වහනි වුණහභ එ අේයඹට, එශවභ නළත්නම් එ 

ශවේශටඹහයඹට වී හ වහ ඔඵතුභන්රහ ශොඳභණ 

යේණ න්දි මුදරේ ශනහද  ශනත් ආර්ථි හන් වහ 

ශොඳභණ මුදරේ ශනහද  ධහනය හන් වහ ශොඳභණ 

මුදරේ ශනහද  ශොවිඹහ ළන ළේුඩභේ තිශඵන ඵ ිරඹන, 

ශොවිඹහ ශනුශන් වඬහ ළශශඳන භිපන්ද චින්තන යජඹට අඹ 

ළඹ හර්තහ භඟින් ශඵොශවොභ ඍජු වන් යන්න තිබුණහ, 

අපි අල් යේණ භහශම් ව මුදල් තළන්ඳත් යනහ ිරඹරහ  

අශනේ හයණහ ම්ඵන්ධශඹන් ශභිප ිරඹනහ ශන් ඵළ ුඩලින් 

ශභතයම් ප්රභහණඹේ න්නහ, මරය ආඹතනලින් ශභතයම් 

ප්රභහණඹේ න්නහ ිරඹරහ  එළනි තන්දය ිරඹනහ ශන්  

එශවභ නම් ශම් ම්ඵන්ධශඹනුත් ඇතුශත් යන්න තිබුණහ, අපි 

අල් යේණ භහශම් ශම් මුදර තළන්ඳත් යනහ, ශොවීන්ට 

ශභන්න ශම් ශම් විධිඹට විවිධ ව හන් වහ යේණ මුදරේ 

ශනහ ිරඹරහ  නමුත් එශවභ තන්දයඹේ ශභිප නළවළ  

ම්පර්ණශඹන් ශශේ ශොවිඹහශේ ශඳොශවොය ිනටිඹ රුපිඹල් 

150ිරන් ළඩි ිරරීභයි  ශඳොශවොය ිනටිඹ රුපිඹල් 150ිරන් ළඩි 

යරහ ශොවිඹහට ශනොදළශනන්න ශොවිඹහට ශඳොළට් ළුවහ  

ශොවිඹහ ශොනහට ඇන්දවීභුඩයි ශභතළනදී සිදු යරහ තිශඵන්ශන්   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශභය අඹ ළඹ ශල්නශේ 

19ළනි පිටුශේ 12 2 ඹටශත් වන් ශභශවභ වන් ශනහ:  

"පිිබත් ප්රිනතීන් අනුභනඹ යිනන් හඵනි ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ 

යන ුඩඩහ වහ භධයභ ඳරිභහණ නිසඳහදඹන් දිරිළන්වීභ වහ එභ 

ශඳොශවොය ිරශරෝ 50  ිනටිඹේ රුපිඹල් 400  වති ිනරට              

ිනරදී ළනීශම් ළඩපිිබශරේ ර හ ශඳොශවොය  සථහ භඟින් 

ක්රිඹහත්භ යනහ "  

ශඳෞේලි අ ලශේ ආශඹෝජන ශභභ නිසඳහදනරට 

දිරිළන්වීභ වහ හඵනි ශඳොශවොය යහඳෘතිඹ ඇති යනහ 

ිරඹරහ ිරඹනහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, හඵනි ශඳොශවොය ිනටිඹේ 

නිසඳහදඹහශන්  රුපිඹල් 400ට ිනරදී න්නහඹ ිරඹනහ  

ශම් ිරශරෝ ඳණව ශඳොශවොය ිනටිඹ ප්රිනතිඹ ශභොේද  ශම් 

හඵනි ශඳොශවොයර අඩ ගු විඹ යුතු  යුතිඹ ශභොේද  ශම් 

ිරසිේ ශභතළන වන් ශරහ නළවළ  ශම් හඵනි ශඳොශවොය 

ිනටිඹ -ිරශරෝ ඳණශවේ ිනටිඹ- අයශන ශොවිඹහට විුඩණන්ශන් 

කීඹටද  ව තන්දයඹත් නළවළ  හඵනි ශඳොශවොය  ිරශරෝ 

ඳණව ිනටිඹේ රුපිඹල් 400ට න්නහඹ ිරඹන තන්දයඹේ 

විතයේ ිරඹරහ තිශඵනහ  ශම්, ශොවිඹහ ශොනහට ඇන්දවීභ වහ 

යන රද ප්රහල ශදේ ඳභණයි   භභ අශප් ෘෂිර්භ 

ඇභතිතුභහට ිරඹනහ, යේණඹ වහ ඳහ න්නහ ව ශම් 

රුපිඹල්   150 මුදර -ශඳොශවොය ිනටිඹිරන් ළඩිපුය අඹ ය 

න්නහ ව රුපිඹල් 150 මුදර- ඔඵතුභන්රහ ුඩභන යේණ 

භහභ, ුඩභන යේණ  සථහ, එශවභත් නළත්නම් ශනත් 

ුඩභන ආඹතනඹ තළන්ඳත් යනහද ිරඹරහ අද ශවෝ අද ඵළරි 

නම් ශන ශේරහ ශවෝ -දළන් භශේ ශරහ අ යශන වුණත් 

ප්රලසනඹේ නළවළ- ශම් අඹ ළඹ විහදඹ අතයතුය  කීභේ ඇති 

ිරඹන්න ිරඹරහ  ශොවිඹහට ුඩභන අන්දිනන් ශම් න්දිඹ ශදනහද 

ිරඹන එ පිිබඵ ප්රහලඹේ යන්න ිරඹහ භහ රු 

අභහතයතුභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ෘෂි ර්භහන්තඹ පිිබඵ 

ශඵොශවෝ ශදනහ  ථහ යපු නිහත්, ධීය ටයුතු පිිබඵ ළඹ 

ශීර්ඹ ළනත් ථහ යන්න තිශඵන නිහත්, භභ    

ෘෂිර්භහන්තඹ ළන ථහ යන්නට ළඩිපුය හරඹ න්ශන් 

නළවළ  ශොශවොභ නමුත් රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අශප් 

යහජිත ශේනහයත්න අභහතයතුභහශේ අභහතයහ ලශේ ළඹ ශීර්ශේදී  

වළභ දහභ භට චන කීඳඹේ ථහ යන්නට අසථහ රළශඵනහ  

එතුභහට ටිේ ශේන්ති ගිඹහභ භට ශභොනහ ශවෝ ිරඹරහ 

ඵණිනහ  එේශෝ „ශොසහ‟ ිරඹනහ, „ශඳොලිසහයඹහ‟ 

ිරඹනහ  „ඔළු ඳළළුහ‟ ිරඹනහ  ශභොනහ ශවෝ එේ ිරඹරහ 

භට ඵණිනහ  භභ ිපතනහ, අද නම් භට ඵණින්ශන් නළති, ඵහධහ 

යන්ශන් නළති රු බහශේ ඉඳියි ිරඹරහ  [ඵහධහ ිරරීභේ] අපි 

ඉතින් ශොශවොභත් ශේප් එශේ ඹන ට්ටිඹ ශන්   

927 928 

[රු වී එස  යහධක්රිසනන් භවතහ] 
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රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ධීය ර්භහන්තඹ පිිබඵ 

ථහ යන ශොට  නියන්තයශඹන්භ ධීය අභහතයතුභහ ිරඹන 

ථහේ තභයි, “ධීය ර්භහන්තඹ ඉවශ න රහ තිශඵනහ  

භත්ය නිසඳහදනඹ ළඩි යරහ තිශඵනහ  ටින් භහළු 

ර්භහන්තලහරහේ හල්ශල් ආයම්බ යරහ පිට යටින් ටින් භහළු 

ශන්න්ශන් නළතු රුුවණු යටින් ටින් භහළු ශදන්නට ටයුතු 

යරහ තිශඵනහ” ිරඹන එ  ව හශේභ ධීය  සථහශේ ඉවශ 

ප්රතිඹේ තිශඵනහ ිරඹරහ තභයි රු අභහතයතුභන් 

නියන්තයශඹන්භ භහධය තුශත් ව හශේභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු 

තුශත් ිරඹනහ අපි දිරන්ශන්   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ හනු තුශ නළේර 

නළඟරහ, ශඵෝට්ටුර නළඟරහ ජීවිතඹ අනතුශර් තිඹහ ශන දවස 

ණන් ජනතහ දිගින් දිටභ ර හ අත වළයරහ  ඕසශේලිඹහට 

ගිඹහ  ඕසශේලිඹහට ඹන ශම්  ජනතහ ළන ශොඹරහ ඵරන 

ශොට ළඩිභ පිරිේ ර හ අතවළයරහ ඕසශේලිඹහට ගිිපල්රහ 

තිශඵන්ශන් ධීය ර්භහන්තශේ ශඹදිරහ ඉන්න උදවිඹ ිරඹරහ 

ිරේශොත් එඹ අතයඹේ ශනොශයි  අපි මුුවද ආශ්රිත ප්රශේල 

නිශඹෝජනඹ යන්ශන්  ව ප්රශේලර විලහර පිරිේ -තරුණ 

උදවිඹ, ළඩිිපටි උදවිඹ- අද ර හ අත වළයරහ ඕසශේලිඹහට 

ගිිපල්රහ තිශඵනහ  ඇයි, ව අඹ ර හ අතවළයරහ ඕසශේලිඹහට 

ඹන්ශන්  ධීය ර්භහන්තශේ  එතුභහ ිරඹන විධිශේ  ප්රතිඹේ 

තිශඵනහ නම්, ධීය ර්භහන්තශඹන් ශවො ආදහඹභේ රඵහ 

න්න පුළුන් නම්, ධීයඹහට වනදහයී තත්ත්ඹේ තිශඵනහ 

නම්, ඔවුන්ට ශවො ශශශ ශඳොශේ තිශඵනහ නම් ධීයඹන් 

තභන්ශේ අඹු දරුන් භඟ ශම් යශට් ජීත් න්ශන් නළති ඳළඹ 

ණන් දස ණන් ශහ ශන අනතුරුදහඹ භනිරන් 

ඕසශේලිඹහට ඹන්ශන් ඇයි   

 
ගරු මහින්ද යළඳළ අනේලර්ධන මශතළ  
(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

ඹන්න ඳහය දන්නහ අඹ ඹන්ශන්   

 
ගරු ඳළලිත ර නග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரலி  ங்கக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
තමුන්නහන්ශේරහ ශඳන්න තයභේ ශඳන්න්ශන් ළයදි 

ඳහයල් ශන්   

 
ගරු ටී. ර ජිත් ද නවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

භන්ත්රීතුභහ, මුුවද අයිශන් ඉන්න ධීය අඹ විතයේ ශනොශයි, 

යට භළද ඉන්න අඹත් ඕසශේලිඹහට ඹනහ   

 
ගරු ඳළලිත ර නග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரலி  ங்கக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
යට භළද අඹ ළනත් ිරඹන්න පුළුන් ශොයිහ භන්ත්රීතුභහ  ව 

ළනත් භභ ිරඹන්නම්   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ව ධීය ර්භහන්තශේ ඉන්න 

උදවිඹට තභන්ශේ ද ශරහ, ශශව භවන්සි ශරහ, විඹදම් 

යන ඉන්ධන ටිටත්, ආම්ඳන්න ටිටත්, ශ්රභඹටත් රිරන 

ආදහඹභේ රඵහ න්න තිශඵන අඳවසු නිහ තභයි  ඔවුන්ශන් 

ඵුවතයඹේ අද ර හ අතවළයරහ ව අනතුරුදහඹ භනින් 

ඕසශේලිඹහට ඹන්න ඳටන් අයශන තිශඵන්ශන්    

ශම් ධීය ර්භහන්තශේ තිශඵන ප්රතිඹ ශභොේද  දළන් 

ඵරන්න රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි,  අශප් ධීය අභහතයතුභහ 

ශම් රු බහශේ ඉන්න අසථහ ණනහදී ථහ යරහ 

තිශඵනහ, වරහත ධීය යහඹ ළන  එ ඳළත්තිරන් වරහත 

ධීය යහශේ ශභෝඹ ට තිශඵනහ  අශනේ ඳළත්ශතන් ධීය භහළු 

ශශශ ළර තිශඵනහ  ව තළන්ර අර්බුද යහශිඹයි  ව  ධීය 

යහශේ අවුරුේශදන් භහ වඹේ ළඩ යන්න විධිඹේ නළවළ  භහ 

වඹේභ ධීයඹහ යන්ශන් තභන්ශේ ආම්ඳන්න ටි ඳටහශන 

ශභෝඹ ශට් ළල්ශල් ශඵෝට්ටු ිර ශරෝමීටයඹට ආන්න 

ප්රභහණඹ දුයේ තල්ලු යන එ  ශම් රුණ ධීය අභහතයතුභහ 

ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි දන්නහ   වරහත ධීය යහඹ දියුණු යරහ 

වට ඳවසුම් ළඩි යනහ ිරඹරහ භිපන්ද චින්තනඹ ඹටශත්  

ිරේහ   

ිපටපු අභහතයතුශභුඩ න එස ඩී ආර්  ජඹයත්න භවතහ -

පිඹ ය ජඹයත්න භළතිතුභහශේ පිඹහණන්- අපි ෘතශේදී ශම් 

අසථහශේ භතේ යනහ  එතුභහ වරහත ආනඹ නිශඹෝජනඹ 

යන ශරහශේ ශභඹට තහහලි වරි විඳුභේ ශවේහ  

අවුරුදු ණනහට ව විඳුභ ඵරඳෆහ; ක්රිඹහත්භ වුණහ  වළඵළයි 

අද ව ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ  අද වත් විනහල ශරහයි 

තිශඵන්ශන්  ඉන් ඳසු ආපු ිරසිභ ධීය ඇභතියශඹුඩට ශවෝ 

භවජන නිශඹෝජිතශඹුඩට පුළුන්භේ ඇති ශරහ නළවළ, 

තුන්දවට ළඩි ශඵෝට්ටු ප්රභහණඹේ ඳහවිච්චි යන වරහත 

ධීයඹන්ශේ යහඹ වදරහ ශදන්නත්, ශභෝඹ ට ස යරහ 

ශදන්නත්  අසථහ ණනහදී අශප් ඇභතිතුභහත් ිරේහ, "ශම් 

ටයුත්ත ඉදිරිශේදී යනහ, ඉදිරිශේදී යනහ" ිරඹරහ  

Dredger ඹන්ත්රඹේ ශනළල්රහ ළලි ටි අදිනහ ිරේහ  භභ 

දන්ශන් නළවළ, dredger  ඹන්ත්රඹේ ශනළල්රහ එතළන ළලි 

අදිනහද ිරඹරහ  ශම් න ශොට තිබුණු “ළලි ශොේහ” 

භහඹට රේ වතයට ුඩලිඹට දීරහ තිශඵනහ   

 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ව dredger  එශන් ළලි ටි ඇේදහභ වහශේ ණන් පිඹහ 

න්ශන් ව ළලි ටි විුඩණරහ   එතළන තිශඵන පුජය සථහනඹ 

වට විරුේධයි  දළන් අපි ව ශොල්ශරොත් එේ හච්ඡහ 

යශන ඹනහ  දළන් එතුභන්රහ එඹට එඟ ශරහ තිශඵනහ  ව 

විඳුභ රළශඵන තුරු අඳට ව ටයුත්ත ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළවළ  

 
ගරු ඳළලිත ර නග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரலி  ங்கக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
භට ගිඹ ළශර් වම්ඵ වුශණ්ත් ඔඹ උත්තශර්භයි  වරිඹටභ අදට 

අවුරුේදේ ත ශරහ තිශඵනහ  ව උත්තශර් සිට ශම් උත්තයඹ 

දේහ අවුරුේද හර ඳරිච්ශේදඹේ ත ශරහ තිශඵනහ  

වළඵළයි, විඳුභ එතළනභයි; හච්ඡහ එතළනභයි; හච්ඡහශේ 

ප්රතිපර නළවළ - no action, talk only. NATO  විධහනඹ හශේයි, 

ශභතුභහශේ හච්ඡහ  රු ඇභතිතුභනි, භහ ඔඵතුභහට ශදොස 

ිරඹනහ ශනොශයි  අද ව ධීයඹන් ඳත්ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹයි 

භහ ිරඹන්ශන්  3,500ට ළඩි ශඵෝට්ටු ප්රභහණඹට ශම් ප්රලසනඹ 

තිශඵනහ  ව ළන හච්ඡහ යනහඹ ිරඹනහ  නමුත් විඳුභේ 

නළවළ  ශම් ශඵො ශවොභ අහනහන්ත තත්ත්ඹේ  ව හශේභ 

තභයි වරහත භහළු ශශශ ළර  ඳසු ගිඹ අවුරුදු 18න් 16ේ 

තිසශේ ශ්රී ර හ නිදවස ඳේඹ ප්රධහන න්ධහනඹ ශන්න 

පුළුන්, භිපන්ද චින්තන ආණ්ඩු ශන්න පුළුන්, ශඳොදු ජන 

එේත් ශඳයමුණ ශන්න පුළුන් ශභොන භශ ඉරේ නභිරන් 

තිබුණත්  ඔඵතුභන්රහශේ ආණ්ඩුේ තිබුශණ්  [ඵහධහ ිරරීභේ] 

අවුරුදු 18න්, අවුරුදු 2ේ යනිල් භවත්තඹහ ිපටිඹහ, භත තිඹහ 

න්න  

929 930 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

රු චන්ද්රශේන නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, තමුන්නහන්ශේට 

ණනුත් භත නළවළ ශන්   ඕ ශන් ිරඹන්ශන්  ල් අලිඹහ න 

අලිඹහ ශහට ඳසශේ තමුන්නහන්ශේට වත් භත නළවළ  රු 

නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද නතුරුත් පුළුන්භේ නළවළ, 

වරහත භහළු ශශශරට ශටන්ඩර් ළරහ, නිඹිනත ඳරිදි ව 

නුශදනු සිදු යන්න  අදත් සිදු ශන්ශන් අත ඹට නුශදනු 

ඳභණයි  තමුන්නහන්ශේට ව ළන ඳහරනඹේ නළවළ  නය බහ 

ඹටශත් තභයි ව ඳහරනඹ තිශඵන්ශන්  අපි ව පිිබන්නහ  

නමුත් රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඹටශත් ක්රිඹහත්භ න අ ලඹේ 

තිශඵනහ  එදහත් භහ ඔඵතුභහට ශම් ළන භතේ ශහ  ධීයඹහ 

මුුවශදන් අල්රහ ශන එන භහළු ටි විුඩණන්න තළනේ ළන 

ඔඵතුභහ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ  නය බහ එේ එතු 

ශරහ වරි ව ළඩ ටයුත්ත ශ යුතුයි  නමුත් ව ක්රිඹහත්භ 

ශන්ශන් නළවළ  ව යහඳහරිඹන්ට සිදු ශරහ තිශඵන්ශන්  

ප්ඳම්රුන්ට ශන ප්ඳම් මුදරත් එේ ළඩි මුදරේ 

ශදන්න සිදු ශරහ තිශඵන එයි   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ව හශේභ තභයි ල්පිටිඹ 

ප්රශේලශේ දළනට ආයම්බ ශරහ තිශඵන ශඩොල්ිනන් ව තල්භසුන් 

ඵරන්න ඹන හර්ඹඹ  ව හර්ඹඹටත් අශප් නජීවී ඇභතිතුභහ 

දළන් භළදිවත්ශරහ ඉන්නහ  නජීවී ඇභතිතුභහ භළදිවත්ශරහ ව 

වහ ටිට් ළඩීශම් යහඳහයඹේ ආයම්බ යරහ තිශඵනහ  වට 

ඹම් ඹම් නීති රීති, ශයගුරහසි ඹේ ශනළල්රහ තිශඵනහ  ව 

ඉතහ ශවො හර්ඹඹේ ිරඹරහ අපි අනුභත යනහ  අපි ව 

ටයුත්තට ප්රල හ යනහ  ශභොද, ව ඹන උදවිඹශේ ආයේහ 

තිශඵන්න ඕනෆ නිහ  ව ඹන උදවිඹශේ ආයේහ ළරසීභ වහ 

එළනි ක්රිඹහභහර් ළනීශම් යදේ නළවළ  වළඵළයි එ ළටලුේ 

තිශඵනහ, රු අභහතයතුභනි   

 චහය ර්භහන්තඹ ව ඳළත්ශත් ඹම්තිනන් ආයම්බ ශහ 

විතයයි  ශඩොල්ිනන් ව තල්භසුන් නයමන්නට  චහයඹන් එන්න 

ඳටන් ත්තහ විතයයි  නමුත්  ව වහ අඹ යන්න ඳටන් අයශන 

තිශඵන මුදර නම් ටිේ ඉවශයි ිරඹරහ ශඳශනනහ  ව නිහ 

භවය  චහයඹන් ඳසු ඵසින්නට ඳටන් අයශන තිශඵනහ  ව 

නිහ ශම් ර්භහන්තඹ පුරුදු ය න්න තුරු, ුවරු ය න්න තුරු, 

ශම් ර්භහන්තඹ ව ඳළත්ශත් දියුණු ය න්න තුරු, වළිරඹහේ 

තිශඵනහ නම් මීට ඩහ අඩු මුදරේ අඹ යන්න  වට 

වළිරඹහේ නළති ශන්න ශවේතුේ නළවළ   ශභශතේ ව තුන් 

ඵරන්න ශනොිනශල් ගිඹත්, දළන් එ ඳහයටභ ශඩොරර් 20ේ අඹ 

යන්න ඳටන් ශන තිශඵනහ  අඩුභ තයිනන් ශඩොරර් 10ිරන්ත් 

ආයම්බ ශහ නම් දීර්ක හරඹේ ශම් ටයුත්ත ඳත්හශන 

ඹන්න පුළුන් ශයි   ව යහඳෘතිඹ වයවහ රැිරඹහ ටිේ 

නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ  ව ට්ටිඹ ශේ ඳළළත්භත් ශම් වයවහ 

සිේධ ශනහ  ව නිහ ශම් මුදර අඩු ශශොත් ශම් ප්රශේලශේ 

ශශශල් ටිුඩත් ආයම්බ ය න්න පුළුන් ශයි   චහය 

ශවෝටල්රටත් ළඩි පිරිේ ශන්හ ශන ත ත ආදහඹභ ළඩි 

ය න්න පුළුන් ශයි    

 
ගරු එවහ.එම්. චන්ද්රනවේන මශතළ 
(ரண்தைறகு  ஸ்.ம். சந்றகசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

භභ ව ළන ඵරන්නම්   

 
ගරු ඳළලිත ර නග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரலி  ங்கக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ශඵොශවොභ සතුතියි, ඔඵතුභහට    

 රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ධීය අභහතයහ ලඹ ඹටශත් ළඩ 

ටයුතු යහශිඹේ සිේධ ශනහ  ශම් අභහතයහ ලඹ ඹටශත් ධීය 

 සථහ තිශඵනහ  ධීය  සථහ ඹටශත් තභයි භහ ිපතන 

වළටිඹට නුයඑිබඹ  චහය ඵ රහ තිශඵන්ශන්  නුයඑිබඹ 

 චහය ඵ රහ අලුත්ළඩිඹහ යන්න රේ 58ට 

ඇසතශම්න්තු ශහ  ධීය  සථහශේ සිවිල් ඉ ජිශන්රු අ ලඹේ 

තිශඵනහ  ශේඹන් විලහර පිරිුඩත් ඉන්නහ  ශේඹන් 

විලහර පිරිේ සිටිඹ දී, සිවිල් ඉ ජිශන්රු අ ලඹේ තිබිඹ දී, සිවිල් 

ඉ ජිශන්රුයශඹේ සිටිඹදී නුයඑිබඹ  චහය ඵ රහ 

අලුත්ළඩිඹහ ිරරීශම් රේ 58 ශොන්ත්රහත්තු පිට 

පුේරශඹුඩට දුන්නහ, තභන්ශේ  සථහශේ ඉන්න හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ ශඹොදරහ යන්ශන් නළති  

ව ශොන්ත්රහත්තු තුශ විවිධ දණ, අක්රිනතහ සිදු ශරහ 

තිශඵනහ  ව දණ, අක්රිනතහ සිදු වීභ ශොඳභණද ිරඹනහ නම්, 

ශබ්රුර ශවෝටරඹිරන් ඉත් යන රද උඳහ  තභයි නුයඑිබඹ 

 චහය ඵ රහට ශනළල්රහ වි ය තිශඵන්ශන්  ශම්හ 

පිිබඵ ඳළිනණිලි ඇවිල්රහ ශම් න ශොට ජනහධිඳති විභර්ලන 

අ ලඹ විබහඹේ ඳටන් අයශනත් තිශඵනහ   සථහශේ විලහර 

ශේ පිරිේ සිටිඹදී, චිත්රරහල් ිරඹන පුේරඹුඩට තභයි ශම් 

ශොන්ත්රහත්තු දීරහ තිශඵන්ශන්; සිවිල් ඉන්ජිශන්රුය ඹුඩ ව 

හර්ඹ භණ්ඩරඹුඩත් සිටිඹදී  රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ 

ශඟ තිශඵනහ බිල්ඳත් 28ේ  ව බිල්ඳත් 28භ, නුය එිබශේ G.B. 

Enterprises ිරඹන ආඹතනශඹන් ශම් ශොඩනළඟිල්ර ඉදි ිරරීභ 

වහ ිනරදී ත්ත බහණ්ඩර බිල්ඳත්   ව බිල්ඳත්ර photocopy 

භහ ශඟ තිශඵනහ  ව බිල්ඳත් එත්, බහණ්ඩර ිනර ණන් 

ශොතළනත් වන් ශරහ නළවළ  බහණ්ඩර ප්රභහණඹ 

තිශඵනහ  ව බිල්ඳත් 28ිපභ  බහණ්ඩ රළයිසතු තිශඵනහ; ිනර 

ණන් වන් ශරහ නළවළ  භවය බිල්ඳත්ර ප්රහවන හසතු 

විතයේ වන් යරහ තිශඵනහ, රුපිඹල් 250යි; රුපිඹල් 750යි 

ආදී ලශඹන්  ව එභ බහණ්ඩඹත් ිනර ණන් වන් ශරහ 

නළවළ  ව ශභොද  ව ශොන්ත්රහත්තු දෂිත නුශදනුේ; දෂිත 

යහඳහයඹේ  ව තුශ තිශඵන දෂිත ඵ තභයි වශන් පිිබබිඹු 

ශන්ශන්   රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ  ව බිල්ඳත් 28 

වභළගත* යනහ   

ශම්  බිල්ඳත් 28භ අයශන විභර්ලනඹේ ශශොත්, ශම්  

බිල්ඳත් ලිඹහ තිශඵන පුේරඹහශේ අත් අුඩරුත් එේ, 

නුශදනු දහපු පුේරඹහශේ අත් අුඩරු  න්දනඹ ශශොත් 

ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි ශඳශනනහ ශම්  චහ වත, දෂිත 

නුශදනුේ ිරඹරහ  ශම් ම්ඵන්ධ දළනට විභර්ලනඹ ය ශන 

ඹනහ  විභර්ලන නිරධහරින්ටත් ඳවසු ශයි භහ ව බිල්ඳත් බහත 

ශ නිහ  ජනහධිඳති විභර්ලන අ ලඹට අලය වුශණොත් වහ 

ප්රශඹෝජනඹට න්න පුළුන්  

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, දළන්  සථහශේභ සිවිල් 

ඉන්ජිශන්රු අ ලශඹන් දහරහ ිනන්ශන්රිශේ තිශඵන  චහය 

ඵ රහ repair යන්න  ව පිිබඵ ඳළිනණිල්රුඩත් නළවළ; 

ජනහධිඳති විභර්ලන අ ලඹට දළනුම් දීරත් නළවළ; 

ශදෝහශයෝඳණඹුඩත් නළවළ; තත්ත්ඹත් ශවොඳින් තිශඵනහ  

ශභශේ තභන්ශේ ම්ඳත් තිශඵේදීත් ශොන්ත්රහත්රුශුඩට 

ශම්හ බහය දීරහ, දෂිත ක්රිඹහලිඹේ සිදු ශන්න ඉඩ දීරහ, 

තභන්ශේ නභ නයේ ය න්න වදන්ශන් ඇයි  රු ඇභතිතුභහ 

ශවො ළඩහයශඹේ  එතුභහට තිබුණහ තභන්ශේ තත්ත්ඹ ඉතහභ 

ශවොඳින් ආයේහ න ඳරිදි ශම් ර්තය සිවිල් ඉන්ජිශන්රු 

අ ලඹටභ ඳයරහ යන්න  ව හශේභ තභයි රභළටිඹ  චහය 

931 932 

[රු ඳහලිත ය ශ ඵණ්ඩහය භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඵ රහ  වශත් රේ 37 ඇසතශම්න්තුේ  ිනේශදනිශඹන් 

රහ ශන ගිඹ ඳයණ A/C එේ තභයි රභළටිඹ  චහය 

ඵ රහශේ වි ශශේ  ඉතින් ශම්හ පිිබඵත් අධහනඹ ශඹොමු 

යන්න  ඕනෆ  වුද, ශම් ශොන්ත්රහත්තු යන්ශන්  ව 

ශොන්ත්රහත්රුහ ඇයි ඳයණ වහ අයශන ගිිපල්රහ එතළන වි 

යරහ වරි වම්ඵ යන්න වදන්ශන්  එශවභ නම් ශොතළන ශවෝ 

රැයණඹේ ශභිප  තිශඵනහ  ව රැයණඹ නිහ තභයි ශම්හ 

යන්ශන්  දළන් රභළටිඹ  චහය ඵ රහශේ ශොන්ත්රහත්තු 

ම්ඵන්ධත් විභර්ලනඹේ ඳතිනහ  ශභොද, රු මුදල් වහ 

ක්රභම්ඳහදන ඇභතියඹහ වළටිඹට ජනහධිඳතිතුභහ  අඹ ළඹ 

ථහශේදී රභළටිඹ යහඹ පිිබඵත් ථහ ශහ  එතුභහ 

රභළටිඹ යහඹ පිිබඵ වන් යරහ තිබුණ නිහ භට ව 

 චහය ඵ රහ පිිබඵත් අධහනඹ ශඹොමු යන්න ිපතුණහ   

 රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශම් අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් 

යන ශොට මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයයඹහ වළටිඹට 

ජනහධිඳතිතුභහ ිරේහ, ිරසිභ යජශේ ඉඩභේ විශේශිඹන්ට 

ශදන්ශන් නළවයි ිරඹරහ  වළඵළයි විශේශිඹන්ට ම්පර්ණශඹන්භ 

විුඩණනහ ිරඹන, සින්නේය ඳදනභ ඹටශත්  විුඩණුශේ නළති 

වුණහට, ශම් න ශොටත් ිරරින්ද යහඹ භළනරහ, තේශේරු යරහ 

අහන ශටුම්ඳත් ටිත් ස ය ශන ඹනහ ශොරිඹහනු 

විශේල භහභට ිරරින්ද යහඹ බහය ශදන්න, ර හ 

ධීයඹන්ශන් ඉත් යරහ  ිරඹන්ශන් එ ථහේ, යන්ශන් 

ත  එේ  අය ිරඹභනේ තිශඵනහ, "වේශ බුදු රැස ශඵොේශ 

දඩ භස" ිරඹරහ  අඹ ළඹ ශල්නඹ ඉදිරිඳත් යන ශොට ිරඹපු 

තන්දශර් ශනොශයි ඊට වහත්ඳසින්භ ශනස තන්දය තභයි 

ඳසු ක්රිඹහත්භ ශන්ශන   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ර හ ධීය  සථහ තු 

තිබුණ ඉතහභත්භ ටිනහ අ ලඹේ තභයි ශබ්රුර අයිස 

ඹන්ත්රහහයඹ  ශබ්රුර අයිස ඹන්ත්රහහයශඹන් ඉතහ ඉවශ 

ආදහඹභේ රළශඵනහ  ඉතහ ඉවශ ආදහඹභේ රඵපු ශබ්රුර අයිස 

ඹන්ත්රහහයඹ අද න ශොට ඵදු දීරහ  දළන් ඵදු ත්ත ට්ටිඹ තභයි 

ශම් ක්රිඹහත්භ ශන්ශන  "Iceman" ිරඹන ශොම්ඳළනිඹට 

 සථහ තු තිබුණු, රහබ රඵන ආඹතනඹේ ඵදු දීරහ   සථහ, 

එශවභ නළත්නම් යජඹ තු තිශඵන ශම් ශේඳශ "Iceman" ිරඹන 

ශොම්ඳළනිඹට ඵදු ශදන්න තිශඵන අලයතහ ශභොේද  

අලුශතන් ඉදි යන්න තිශඵනහ නම්, ඩහ ළටිච්ච එේ ශොඩ 

නඟන්න තිශඵනහ නම්, යජඹට ව  සථහට එඹ ශොඩ 

නඟන්න ඵළරි නම් පිට ශශනුඩට දීරහ ශවෝ ශොඩ නළඟුහට 

භේ නළවළ  ඉතහ ශවොඳින් ක්රිඹහත්භ න, රහබ රඵන 

ආඹතනඹේ තභයි ශම් විධිඹට ඵදු දීරහ තිශඵන්ශන්; එශවභ 

නළත්නම් ශනත් ආඹතනඹට උස යරහ තිශඵන්ශන්   

රු මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන ඇභතිතුභහ වළටිඹට 

ජනහධිඳතිතුභහශේ අඹ ළඹ ථහශේදී භත්ය ම්ඳත රැ න්නහ 

වළටි ශොශවොභද ිරඹන එ ළන ප්රහල යරහ තිශඵනහ   

දළන් ඵරන්න, රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි  අඹ ළඹ 

ශල්නශේ 28න පිටුශේ ශභශේ වන් නහ: 

"ආවහය සුයේෂිතතහඹ, ජීශනෝඳහඹ ටයුතු ළඩිදියුණු ිරරීභ වහ 

ආර්ථි  ර්ධනඹ ශනුශන් ධීය අ ලශේ  ර්ධනඹ යජශේ 

තත් ප්රමුතහඹේ ශනහ  යහජය ආශඹෝජන ළඩපිිබශශ භඟින් 

ධීය යහඹ ඳේධතිඹ නඩත්තු ිරරීභ, ඵඩහ වහ ශශඳර ඹටිතර 

ඳවසුම් ඳඹහදීභ, ධීය ශඵෝට්ටු රඵහදීභ, ශයශඵඩ මුුවදු තීරුර වහ 

ළඹුරු මුුවශේ ිනරිදිඹ භත්ය ර්භහන්තඹ දියුණු ිරරීභ වහත් ශඹොමු 

ය තිශඵනහ "  

දළන් රු ජනහධිඳතිතුභහ උත්හව යනහ, ශම් ආඹතන ටි 

රැ ශන වහයින් පරදහයී ශේඹේ ධීයඹහටත්, යශට් 

ජනතහටත් රඵහ ශදන්න  වළඵළයි පරදහයී රහබඹේ රඵන, ඹවඳත් 

ප්රතිපර තිශඵන ආඹතන ශම් න ශොට ර හ ධීය  සථහ ඵදු 

දීරහ තිශඵනහ  ර හ ධීය  සථහ තු තිශඵන සිඹලුභ හවන 

ශම් න ශොට ර හ ඵළ ුඩට උස යරහත් අහනයි  වයි 

ත්ශම් තත්ත්ඹ   

ව විතයේ ශනොශයි  දළන් ඵරන්න, භහළු ිනර දී ළනීභ ළන  
භහළු ිනර දී ත් යහඳහරිඹන්ට අතිවිලහර මුදරේ ශන්න 
තිශඵනහ  අද ර හ ධීය  සථහ ණඹ ආඹතනඹේ ඵටයි ඳත් 
ශරහ තිශඵන්ශන්  භහ දන්නහ විධිඹට ර හ ධීය  සථහ 
රුපිඹල් ිනලිඹන 538ේ ණඹයි  උඳයණ ිනර දී ත් තළන්රට 
ශන්න තිශඵනහ  ව හශේභ භහළු ිනර දී ත් අඹට ශන්න 
තිශඵනහ  භහළු ිනර දී ත් යහඳහරිඹන් ඇවිත් ර හ ධීය 

 සථහශන් ශචේඳත අයශන ගිඹහභ ශචේඳත return ශනහ  
එශවභ නළත්නම් එඹ අරු ශචේඳතේ ඵට ඳත් නහ  ශභන්න 
ශම් තත්ත්ඹට ර හ ධීය  සථහශේ ආර්ථි තත්ත්ඹ ඳවශට 
ළටිරහ තිශඵනහ  රුපිඹල් ිනලිඹන 538ේ ණඹ තිශඵන 
ආඹතනඹේ ඵට අද ර හ ධීය  සථහ ඳත් ශරහ තිශඵනහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, අජිත් ුඩභහය භන්ත්රීතුභහ ිරේහ 
හශේ ඳසු ගිඹ හරශේ භහළු සුනහිනඹ වළමුහ  භත්ය ම්ඳත 
ශඵොශවොභ ළඩි වුණහ  නළශඟනිපය ප්රශේලලින් අතිවිලහර 
අන්දිනන් භහළු එන්න ඳටන් ත්තහ  වළඵළයි ර හ ධීය  සථහ 
භළදිවත් ශරහ ව භහළු ිනර දී ත්තහ  ිනර දී ත්ශත් කීඹටද  
ිරශරෝග්රෆම් එේ රුපිඹල් 300 ණශන් ශටොන් 26,750ේ ිනර දී 

ත්තහ  අඳට තිබුණු ශීතහහය - cold rooms - "Iceman" 

ශොම්ඳළනිඹ හශේ වහට දීරහ තිශඵන නිහ අය ිනර දී ත් භහළු 
ඵඩහ ය තඵහ න්න අලය ප්රභහණඹට ඉඩඩ තිබුශණ් නළවළ  
ිරශරෝග්රෆම් 1ේ රුපිඹල් 300 ණශන් ිනර දී ත් භහළු ටි, ශම් 
ශවේතු නිහ දළන් අද නයේ ශිනන් තිශඵනහ  එභ නිහ අද සිේධ 
ශරහ තිශඵනහ, ිරශරෝග්රෆම් එ රුපිඹල් 30 ණශන් ව භහළු 
ආඳසු විුඩණන්න   

ව විතයේ ශනොශයි  හඩ්ශඵෝර්ඩ් ශඳට්ටි යහඳහයඹේ ශහ  

රුපිඹල් 2,500,000 ඳභණ ශඳොල්ර තිඹරහ හඩ්ශඵෝඩ් ශඳට්ටි 

යහඳහයශේ ශභනහහයයඹහ ඳළනරහ ගිිපන් තිශඵනහ  එඹ 

විණනඹටත් රේ ශරහ තිශඵනහ  අද න ල් විභර්ලනඹේ 

සිදු න්ශන් නළවළ  ව හශේභ ශභභ ආඹතනඹට ඵහ ත යුතු 

නිලසචිත ශේ  යහ 745යි  වළඵළයි අද එිප ශේඹන් 

1,236ශදශනේ ඉන්නහ  නිලසචිත ශේ  යහට අභතය 

491ශදශනේ ඉන්නහ  ශම් නිහ ආඹතනඹ ඳහඩුශන් ඳහඩුට 

ඳත් ශරහ තිශඵනහ  ල් ශරහ ශනොභළති නිහ ශම් ිරඹන රද 

හයණහරට අදහශ ලිඹ ිරඹවිලි සිඹල්ර භහ වභළගත* යනහ, 

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ව හශේභ ිරසිදු හර්ඹඹ 

නියත ශනොවී ශනත් ළඩිපුය දීභනහ රඵන අඹත් එභ ආඹතනශේ 

ඉන්නහ  ව දීභනහ රඵන අඹශේ රළයිසතුත් භට ඉදිරිඳත් 

යන්න පුළුන්   

විනහඩි ශදිරන් භශේ ථහ අන් යනහ  ර හ ධීය 

යහඹ නීතිත  සථහ භවහ  චහ සිේධ න තළනේ  එභ 

 සථහශේ බහඳතියශඹේ සිටිඹහ  රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, 

එභ බහඳතියඹහශේ නභ  - ඔුව දළනටත් ශේශේ ඉන්නහද 

දන්ශන් නළවළ - අනුරුේධ ශේනහයත්න  ඔුව අශප් රු 

ඇභතිතුභහශේ ම්ඵන්ධීයණ ශල්ම්යශඹේ  දළන් ශම් 

අනුරුේධ ශේනහයත්න භවත්භඹහ ශබ්රුර භධයභ ඹහන්ත්රි ළඩ 

933 934 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශඳොශශේ ශේයින් විධිඹට ශදශදනුඩ ඉන්නහඹ ිරඹරහ භහසි 

රුපිඹල් 34,811 ළටුඳේ රඵහ න්න වුචයඹේ ඉදිරිඳත් යරහ 

තිශඵනහ  ව  ශේයින් ශදශදනහශේ නම් ශද තභයි රු 

නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශේහ අ ඹ 13029 ප්රදීප් ුඩභහය වහ 

ශේහ අ ඹ 13030 දනහඹ  ශභභ වුචර් General Managerට 

ඉදිරිඳත් යරහ, ඔුව එඹ අනුභත යරහ තිශඵනහ, ළටුඳ 

ශන්න  එතශොට - 

 
නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශේ ථහ අන් යන්න  

 
ගරු ඳළලිත ර නග බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு தரலி  ங்கக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
විනහඩිඹිරන් අන් යනහ, රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි   

ඳඩි ශන්න ගිිපන් ඵරන ශොට ශම් නිනන් නිරධහරින් 

ශදශදශනේ නළවළ  ආයේ අ ලශඹන් ශොඹහ ඵළලුහ  නමුත් ශම් 

නිනන් නිරධහරින් ශදශදශනේ නළවළ  වළඵළයි ශම් ම්ඵන්ධීයණ 

ශල්ම්යඹහ වුචයඹේ ඉදිරිඳත් යනහ, අල් ශරහට 

ශේඹට ඳළිනණිඹහ, අල් ශරහට පිට ගිඹහ, ඳඩි ශන්නඹ 

ිරඹරහ  ශම් අදහශ ලිඹ ිරඹවිලි සිඹල්රභ භහ ශඟ තිශඵනහ   චහ 

වත විධිඹට යජශේ මුදල්, එශවභ නළත්නම් ර හ ධීය යහඹ 

නීතිත  සථහශේ මුදල් හ න්නයි රෆසති ශරහ තිශඵන්ශන්  

ශම් සිඹලු ශේල් පිිබඵ විභර්ලනඹේ ඳත්හ නළවළ  

අහනහ භිපභ  එභ නිහ අද ර හ ධීය යහඹ නීතිත 

 සථහශේ ළඩි ප්රභහණඹේ ශවොය ගුවහේ ඵට ඳරිර්තනඹ 

ශිනන් තිශඵනහ  ශම් නිහ තභයි ර හ ධීය  සථහත්, ර හ 

ධීය යහඹ නීතිත  සථහත් දිගින් දිටභ ඩහ ළශටන්ශන්  

ශම් අසථහශේදී භභ රු ඵළසිල් යහජඳේ 

ඇභතිතුභහශන්ත් ඉල්ලීභේ යන්න ළභළතියි   රු 

ඇභතිතුභනි - ජනහධිඳතිතුභහ සිටිඹහ නම් භට එදහ හශේ රුණු 

ඳළවළදිලි යරහ ශදන්න තිබුණහ - රුණහයරහ  ජනහධිඳති 

විභර්ලන අ ලශේ ශඳෞේලි අධහනඹ ශම් පිිබඵ ශඹොමු 

යරහ ශම් ටි විබහ යන්න ටයුතු යන්න  රු යහජිත 

ශේනහයත්න ඇභතිතුභහ අඳවසුතහට ඳත් යන්නට ශනොශයි;  

ශම්හ එතුභහ යනහ ිරඹරහ,  එතුභහට ශචෝදනහ යනහත් 

ශනොශයි  නමුත් ඹම් ඹම් උදවිඹ ඉ ශන යන ක්රිඹහලිඹ තුශ 

ශම්  සථහත් යහජය ආඹතනත් දිගින් දිටභ  ඩහ ශන 

ළශටනහ   අන්න ව ඩහ ශන ළශටන එ ශේහ ළනීභ 

වහයි ශම් පිිබඵ භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්ශන්   
 
 

[අ  බහ  5 03] 

 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ (ධීලර ශළ ජජ 

වම්ඳත් ව ලර්ධන අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு  கத்ற கனரறற  ரஜற கசணரத்ண - 

கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள் அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries and 

Aquatic Resources Development) 

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඵල්ශරෝ බුයනහ, ළර 

ඉදිරිඹටභ ඹනහ  ව ළර ඉදිරිඹට ඹනශොට ශොශවොභත් 

ඵල්ශරෝ බුයන එ යනහ  වශන් ළර නතින්ශන් නළවළ  ව 

හශේ ථහේ ම්ඵන්ධශඹන් එච්චයයි භට ිරඹන්නට 

තිශඵන්ශන්  අද භශේ ථහ ආයම්බ යන්නට ඉසය ශරහ භභ 

ඉතහභත් සතුතින්ත ශන්න ළභළතියි, ආණ්ඩු ඳේශේ ව 

විරුේධ ඳේශේ සිඹලුභ භන්ත්රීරුන්ට  විශලේශඹන්භ අශප් ද්රවිඩ 

න්ධහනශේ භන්ත්රීරුන් ඳහ ධීය අභහතයහ ලඹත්, භ ශේ 

ක්රිඹහභහර්ඹත් ළන ඉතහභත්භ ප්රල නීඹ මුශඹන් ථහ ශහ  

නමුත් ප්රල හ ිරඹන එ දන්ශන් නළති, චහයඹේ නළති අඹත් 

සිටිනහ  යනිල් වික්රභසි ව භවත්භඹහ ඳසුඳ ගිිපන් ඳසශේ 

ඇවිල්රහ භිපන්ද යහජඳේ භවත්භඹහත් එේ ශත් බීරහ, 

නිශඹෝජය ඇභතිම්, ආයේ ඇභතිම් ඉල්රරහ වහ ශදන්න 

ඵළවළ යි ිරඹපුහභ ඊට ඳසශේ ශඵොරුට භිපන්ද චින්තනඹට ඵළණ 

ඵළණ ගිිපන්,  ආශඹත්  එතුභහ ඳසශන් දුශන ගිිපන් ශත් 

ශෝප්ඳඹේ බීරහ යනිල් වික්රභසි වට විරුේධ ථහ යරහ, ගුටි 

හරහ, ිනඹ ඹන්නට ිරට්ටු යරහ සිටිේදී  අශප් ශනෝනහත් උදවු 

යරහ ශබ්යහ ශන,  ඊට ඳසු ජිත් ශප්රේභදහ භවත්භඹහ ඳසුඳ 

ගිිපන් එතළනින් ඉය ශරහ, ආඳසු යත් ශෂොන්ශේහ භවත්භඹහ 

ඳසුඳ ගිිපන් යත් ශෂොන්ශේහ ශඟ ිපටපු අඹ දළන් අශනේ 

ඳළත්තට ගිඹහභ  එතළනිනුත් අනහථ වුණු අඹයි එශවභ ිරඹන්ශන්  

ඉති   ඹන එන භ  නළති ශභළනි පුේරයින්ශේ ථහ ශභොන 

ථහද   ශම්හ අමලි ශඵොරු  ශබ්රුර අයිස ඹන්ත්රහහයඹ අපි 

දීරහ ලු   

ශබ්රුර අයිස ඹන්ත්රහහයඹ තභත් තිශඵන්ශන් ධීය 

 සථහට  ශබ්රුර ධීය යහශේ තිශඵන අයිස ඹන්ත්රහහයඹ  

දුන්ශන් භභ ශනොශයි, භට ඉසය ිපටපු ඇභතිරුන්   

තිසදහවට දුන්න එ භභ ඊට ඩහ ළඩි ය ත්තහ  එේරේ 

ණනේ ළඩි ය ත්තහ   එච්චයයි භභ යපු ශනසභ   ශම්හ 

අමලි ශඵොරු  නුයඑිබශේ ඵඩු ත්තහ ලු ශොන්ත්රහත්හයශඹේ  

ව භනුයඹහට ගිිපල්රහ ඵඩු න්න අපි ිරඹන්න ඕනෆද   

ශොන්ත්රහත්හයශඹුඩට දුන්නහභ ශොන්ත්රහත්හයඹහ තභයි ව 

යන්ශන්  ශම්හට උත්තය ශදන්න  භභ හරඹ නහසති යන්ශන් 

නළවළ, රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි  ශම් තුට්ටු ශදශේ සිඵල් 

ශේල් ශනොශයි,  ඔඵතුභහ ඇතුළු සිඹලුභ භන්ත්රීරුන් ධීය 

ර්භහන්තඹට ඵරඳහන ඉතහභත් ළදත් රුණු ඉදිරිඳත් ශහ   

භහ වහ ළන  ථහ යන්නම්, රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි    

අශප් ඵළසිල් යහජඳේ ඇභතිතුභහත් ශම් රු බහශේ සිටින 

අසථහශේ භභ ිරඹන්න ළභළතියි, අශප් යශට් භත්ය නිසඳහදනඹ 

ශම් ඔේශතෝඵර් භහඹ නශොට ශභට්රිේ ශටොන් 3,40,410ේ 

ශරහ තිශඵනහ  ඳසුගිඹ අවුරුේශේ අපි ර හ ඉතිවහශේ 

හර්තහත අසළන්න ශර ශභට්රිේ ශටොන් 4,40,000ේ රඵහ 

ත්තහ  ව ිරඹන්ශන් ශම් අවුරුේශේ ඔේශතෝඵර් භහඹ නශොට 

ඳසුගිඹ අවුරුේදට ඩහ භත්ය නිසඳහදනඹ සිඹඹට 16ිරන් ළඩි 

ය ශන තිශඵනහ  ශභොද, ඳසුගිඹ අවුරුේශේ තිබුශණ් ශභට්රිේ 

ශටොන් 2,79,970යි   ශම් අවුරුේශේ ඔේශතෝඵර් භහඹ නශොට 

එභ ප්රභහණඹ ශභට්රිේ ශටොන් 3,40,490ේ ශරහ තිශඵනහ   

 ිනරිදිඹ ර්භහන්තඹ ත්ශතොත්,  අපි ඳසුගිඹ අවුරුේශේ  භහ 

10ට  රඵහ ත්ශත් ශභට්රිේ ශටොන් 40,110යි  ශම් නශොට එභ 

ප්රභහණඹ ශභට්රිේ ශටොන්  62,580ේ ශරහ තිශඵනහ  ව අනු 

නිසඳහදනඹ සිඹඹට 39ිරන් ළඩි ශරහ තිශඵනහ  ම්පර්ණ 

භත්ය නිසඳහදනඹ  ශභට්රිේ ශටොන් 4,45,000යි   ශම් භහ 10ට 

විතයේ ශභට්රිේ ශටොන් 4,02,960ේ අපි හර්තහත යරහ 

තිශඵනහ  එභ නිහ භිපන්ද චින්තන ඉදිරි දළේභ ඹටශත් ශම් 

අවුරුේශේ ධීය ර්භහන්තශේ භත්ය නිසඳහදනඹ ඳසුගිඹ 

අවුරුේදටත් ඩහ ශදළම්ඵර් 21ළනිදහ නශොට ළඩි ශනහ  ව 

හශේභ දශ ශේශීඹ නිසඳහදනඹ ළන භභ ිරඹන්නම්  අශප් අජිත් 

ුඩභහය භන්ත්රීතුභහත් ශම් ළන රුණු දළේවුහ  එතුභහ වහ 

ත්ශත් ශොශවන්ද භභ දන්ශන් නළවළ    

935 936 

[රු ඳහලිත ය ශ ඵණ්ඩහය භවතහ] 
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ජරජීවි නිසඳහදනඹ ළඩි වුණු ආහයඹ භභ ශඳන්න්නම්  

2009 දී  ශභට්රිේ ශටොන්  46,560යි  2010 දී  52,410යි   2011 දී 

59,560යි  2012 ළප්තළම්ඵර් භහඹ නශොට 57,430ේ ශරහ 

තිශඵනහ  ව හශේභ ඉසන් නිසඳහදනඹ ත්ශතොත්, 2009 දී  

ශභට්රිේ ශටොන් 3,550යි   2010 දී 3,480යි  2011 දී 4,150යි   2012 

ළප්තළම්ඵර් භහඹ නශොට 2,930යි   ව හශේභ භත්ය 

ඳළටවුන් තළන්ඳත් ිරරීභ ත්ශතොත්, ජර ජීවී හ අධිහරිශඹන් 

එඹ යරහ තිශඵනහ  2009 දී ිනලිඹන 26 93යි   2010 දී ිනලිඹන 

34 18ේ  2011 දී ිනලිඹන 43 27ේ  2012 ළප්තළම්ඵර් භහඹ 

නශොට ිනලිඹන 29 86ේ තිශඵනහ  ව හශේභ භභ 

ශඳන්න්නට ඕනෆ, විශලේශඹන්භ උතුයට දීරහ තිශඵන භත්ය 

ඇඟිල්රන්  යහ විතයේ  6,368,830ේ ශනහ  අපි තළන්ඳත් 

යරහ තිශඵන ිනරිදිඹ ඉසන් ඳසු කීටඹන්  යහ  1,100,000යි  

ඔේශොභ එතු 7,468,830යි   ව අපි උතුයට විතයේ දීරහ 

තිශඵන ප්රභහණඹ   

අශප් රු අජිත් ුඩභහය භන්ත්රීතුභහ ශභතළන නළවළ  එතුභහ ථහ 

ශහ, දශ ශේශීඹ නිසඳහදනඹ ළන  භභ ව ළන විසතය ඉදිරිඳත් 

යන්නම්  අපි නිසඳහදනඹ යපු භත්ය ටිනහභ ත්ශතොත් 

2010 ර්ශේ ශදන quarter එට විතයේ ිනලිඹන 24,276යි   

2011 ර්ශේ ශදන quarter එ ශන ශොට ව ළඩි ශරහ 

තිශඵනහ, ිනලිඹන 28,227ට  එඹ 2012 ර්ශේ ශදන quarter 

එ ශන ශොට ිනලිඹන 36,744ට ළඩි ය ශන තිශඵනහ  

ඳශමුළනි හර්තුශේදී සිඹඹට 4 9ිරන් ර්ධනඹ වුණු ිනරිදිඹ 

භත්ය නිසඳහදනඹ 2011 ර්ශේ ඳශමුළනි හර්තුශේදී සිඹඹට 

8 2ිරන් ර්ධනඹ ශරහ ශම් අවුරුේශේ ශදළනි quarter එ ශන 

ශොට සිඹඹට 19 9ිරන් ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ  2010 ර්ශේ 

ඳශමුළනි quarter එ ශන ශොට සිඹඹට 10ට තිබුණු හය 

භත්ය ම්ඳශතිප ර්ධනඹ අද ශන ශොට සිඹඹට 34 7 

ශනල් ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ  ව ිරඹන්ශන් ම්පර්ණ 

ර්ධනඹ සිඹඹට 9 6 ඉරහ සිඹඹට 33 3 ශන ල් ර්ධනඹ 

ශරහ තිශඵනහ  ව හශේභ දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශේ ප්රතිලතඹේ 

විධිඹට ත්ශතොත් 2010 ර්ශේ සිඹඹට 1 4ට තිබුණු ර්ධනඹ 

ශම් න ශොට සිඹඹට 2 1ේ නශතේ ර්ධනඹ ශරහ 

තිශඵනහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි,  ශම් යශට් භන්ද ශඳෝණඹට 

එශයිප අපි ශන ඹන ටශන්දී අශප් යශට් ිනනිසුන්ශන් සිඹඹට 

72ේභ ත් ශප්රෝටීන් වළටිඹට ඳරිශබෝජනඹ යන්ශන් 

භත්යඹනුයි  ව නිහ 2013 - 2014 ශන ශොට ශම් යශට් භන්ද 

ශඳෝණඹ ඉත් ිරරීශම් ළඩ පිිබශශේ  තිශඵනහ  2009 

ර්ශේ අශප් යශට් ව පුේර ෛදනි භත්ය ඳරිශබෝජනඹ 

ග්රෆම් 28යි  2010 ශන ශොට ග්රෆම් 31 9 වුණහ  2011 ශන ශොට 

ග්රෆම් 36 7 ශරහ 2012 ශම් ශන ශොට ග්රෆම් 38 2ේ ශන ල් 

ළඩි ශරහ තිශඵනහ  ව හශේභ හර්ෂි ඳරිශබෝජනඹ 

ඵළලුශොත් ිරශරෝ 10 2ට තිබුණු ප්රභහණඹ 2010 ර්ශේ ිරශරෝ 

11 66ට ළඩි ශරහ, 2011 ර්ශේ ිරශරෝ 13 3ට ළඩි ශරහ, 

2012 ර්ශේ ළප්තළම්ඵර් ශන ශොට ිරශරෝ 13 9ට ළඩි 

ශරහ තිශඵනහ  

අපි අලුත් භත්ය විශලේ ආයම්බ ශහ  භත්ය ම්ඳත විතයේ 

ශනොශයි, මීමුශේ ව ිරන්නිඹහර අපි ශභෝදහ භත්ය 

නිසඳහදනඹ ඳටන් ත්තහ  ශම් න විට අපි  402,850ේ ඳළටේ 

තළන්ඳත් යරහ තිශඵනහ  අශප් විේටර් ඇන්ටනී භන්ත්රීතුභහ 

තභයි මුලින්භ ව ශඹෝජනහ ශනහශේ  ශම් යුශයෝඳශේ විලහර 

ඉල්ලුභේ තිශඵන භත්ය ම්ඳතේ  ව යහඳෘතිඹ අපි ආයම්බ 

ශහ  ව හශේභ තභයි, ශඵල්රන් හ  භන්නහයශම්ත්, ශොශම 

ශොයරළල්ශරත් ශදශේභ ශඵල්රන් හ යනහ  

භන්නහය ශම් ශඵල්රන් හශන් විලහර ප්රතිරහබඹේ න්ශන් 

ඉතහභත්භ අිප , දරිද්රතහශඹන් ිපටපු ශදභශ ජනතහයි  තරු 

ඳශවේ ශවෝටල් ඔේශෝටභ ඳඹන්ශන් අපි ව ආයම්බ යපු 

ශඵල්රන් යහඳෘතිශේ ශඵල්රනුයි  අද සුළු ප්රභහණඹේ අඳනඹන 

යනහ  ශම්හ ර හශේ ඉසශල්රහභ ආයම්බ ශශේ ඳසු ගිඹ 

හරශේයි  ව හශේභ තභයි මුුවදු ඳළශෆටි   

අපි ජඳහනශේ යහඳහරිශඹේ එේ ඹහඳනශේ ජනතහශේ 

ජීන තත්ත්ඹ ශොඩ නළඟීභ වහ මුුවදු ඳළශෆටි හ ිරරීශම් 

යහඳෘතිඹේ ආයම්බ යරහ තිශඵනහ  වශේ pilot project එ 

දළන් ඉය ශිනන් තිශඵනහ  ව අහන ශන ශොට 

20,000ට රැිරඹහ ශදන්න ඔවුන් ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵනහ  ව 

project එශන් ශම් න ශොට මුුවදු ඳළශෆටි අසළන්න ලශඹන් 

ිරශරෝ 40,600ේ ශනශහ ශන තිශඵනහ  ව මුුවදු ඳළශෆටි 

නිසඳහදනඹ යන්ශන් පිට යට ඹළවීභ වහයි  විසිතුරු භසුන් 

යහඳහයඹ ත්ශතොත් ශම් න විට 626,013ේ භත්යඹන් 

විුඩණරහ තිශඵනහ  2003 ර්ශේදී ිනලිඹන 624ේ තිබුණු 

අඳනඹනඹ 2011 න ශොට ිනලිඹන 1,112ට ළඩි ය න්නට 

පුළුන් ශරහ තිශඵනහ   

අද ථහ ශ රු අජිත් ුඩභහය භන්ත්රීතුභහ ිරේහ, අශප් 

ආනඹන ළඩි ශරහ අඳනඹන අඩු ශරහ ිරඹරහ  ව ම්පර්ණ 

ිනථයහේ  එතුභහ එිබඹටත් ඇවිත් ථහ ශහ  භභ ිරේහ, භහ ශඟ 

ම්පර්ණ දත්තඹන් ටි තිශඵනහ, භභ වහ ශදන්නම් ිරඹරහ  

ගිඹ අවුරුේශේ අඳනඹන ආදහඹභ ිනලිඹන 15,692ේ අපි 

මුදල්ලින් ත්තහ  ශම් අවුරුේශේ අපි අඳනඹනශඹන් ිනලිඹන 

20,195ේ -බිලිඹන 20ේ- අපි වම්ඵ ශහ  ව ිරඹන්ශන් සිඹඹට 

29 ර්ධනඹේ තිශඵනහ  ව හශේභ ප්රභහණශඹන් ත්ශතොත් 

ගිඹ අවුරුේශේ ශභට්රිේ ශටොන් 12,974ේ වුණු එ ශම් අවුරුේශේ 

ශභට්රිේ ශටොන් 14,427ේ ශනහ  සිඹඹට 11 ර්ධනඹේ 

තිශඵනහ  ශභිප සුවිශලේත්ඹේ තිශඵනහ  අපි ශභච්චය ල් 

ළඩිභ භත්ය ප්රභහණඹේ ඹළේශේ යුශයෝඳඹටයි  නමුත් ශම් න 

ශොට අපි ජඳහනඹට සිඹඹට 38ේ අඳනඹනඹ යනහ  

යුශයෝඳඹට සිඹඹට 33ේ අඳනඹනඹ යනහ  ඇශභරිහට 

සිඹඹට 18ුඩත්, අශනුඩත් යටරට සිඹඹට 12ුඩත් අඳනඹනඹ 

යනහ  යුශයෝඳඹට අඩුශිනන්, ජඳහනඹ ව ඇශභරිහනු 

ශශශ ශඳොශට අපි අතීර්ණ ශරහ තිශඵනහ  

ව හශේභ ආනඹනඹන් අයශන ඵළලුශොත්, ගිඹ අවුරුේශේ 

අපි ශභට්රිේ ශටොන් 60,086ේ ර හට ආනඹනඹ ශහ  ශම් 

අවුරුේශේ අඳට ව ශභට්රිේ ශටොන් 54,926 දේහ අඩු ය න්න 

පුළුන් ශරහ තිශඵනහ  ව ිරඹන්ශන් සිඹඹට 12ිරන් අශප් 

ආනඹන අඩු ය ශන තිශඵනහ  එතශොට අඳට සිඹඹට 23 

හසිඹේ තිශඵනහ  අපි අඳනඹනඹ යන ප්රභහණඹ සිඹඹට 

11ිරන් ළඩි ය ශන ආනඹන සිඹඹට 12ිරන් අඩු ය ශන 

තිශඵනහ  

ශභිප ප්රධහනභ ශේ තභයි, උම්ඵරඩ ආනඹනඹ සිඹඹට 

44ිරන් අඩු ය ශන තිබීභ  ව හශේභ යර ආනඹනඹ 

සිඹඹට 26ිරන් අඩු ය ශන තිශඵනහ, වහල්භළසන් යර 

ආනඹනඹ සිඹඹට 6ිරන් අඩු ය ශන තිශඵනහ  ප්රභහණඹ 

ත්ශතොත්, භහළු ආනඹනඹ සිඹඹට 17ිරන් අඩු ශරහ තිශඵනහ  

ශම් විධිඹට ඵළලුහභ ආනඹන ශ ශභට්රිේ ශටොන් ප්රභහණඹ අඩු 

වීභට ප්රධහනභ ශවේතු තභයි රු ඵළසිල් යහජඳේ භළතිතුභහශේ 

ප්රධහනත්ශඹන් ක්රිඹහත්භ න දිවි නළගුභ ළඩ පිිබශශ  අපි 

වදන උම්ඵරඩ ටි, අපි වදන යර ටි, අපි වදන ජහඩි ටි 

නිහ අද අඳට උම්ඵරඩ ආනඹනඹ සිඹඹට 44ිරන් අඩු ය 

න්න පුළුන් ශරහ තිශඵනහ  යර ආනඹනඹ සිඹඹට 

26ිරන් අඩු ය න්න පුළුන් ශරහ තිශඵනහ  වහල්භළසන් 

යර ආනඹනඹ සිඹඹට 6ිරන් අඩු ය න්න පුළුන් ශරහ 

තිශඵනහ  ව හශේභ භහළු ආනඹනඹ සිඹඹට 17ිරන් අඩු ය 

න්නට පුළුන් ශරහ තිශඵනහ  

937 938 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

අපි ටින් භහළු ර්භහන්තලහරහ 4ේ විෘත ශහ  ඳශමුළනි 

ර්භහන්තලහරහ අපි හල්ශල් විෘත ශහ  ශම් සිඹලුභ ඇභතිරු 

දන්නහ, එදහ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹශේ හරශේ ඉරහ 

ර හශේ ටින් භහළු ර්භහන්තලහරහේ ආයම්බ යන්න උත්හව 

ශ ඵ  අශප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් උත්හව ශහ  ශම් 

ශරහශේදී අපි ඳශමුළනි ටින් භහළු ර්භහන්තලහරහ ර හ ධීය 

 සථහත්, ශේශීඹ ශඳෞේලි අ ලඹත් එතු ශරහ හල්ශල් 

ආයම්බ ශහ  ව ර්භහන්තලහරහ ඩහ ශන ළශටන්ශන් නළති 

ක්රිඹහත්භ න ශොට ව දිවහ ඵරහ ශන ඉරහ තභයි 

ශඳෞේලි අ ලඹ ම්පර්ණ ආශඹෝජනඹේ යන්නට ආශේ  ව 

නිහ ශදළනි ර්භහන්තලහරහ භහතය විෘත ශහ  තුන්ළනි එ 

ඳෆලිඹශොඩ ආයම්බ ශහ  වතයළනි එ මුන්දරභ ආයම්බ යරහ 

තිශඵනහ  එභ ර්භහන්තලහරහ 4න් අපි දට ළභන් ටින් 

38,000ේ වදනහ  ත භහඹේ ශදේ ඹන ශොට එභ ප්රභහණඹ 

64,000ේ ශනහ  ශම් යජඹට භභ ඉතහභත්භ සතුතින්ත 

ශනහ  අපි ඉල්ලීභේ ශහ ආනඹනඹ යන ටින් භහළුරට ඵදු 

අඹ යන්න ිරඹරහ  ශභොද, ඳසු ගිඹ හරශේ ජීන විඹදභ ඉවශ 

ඹනහ ිරඹරහ ව වහ න ඵේද අඩු ශහ  එතශොට ශම් 

ර්භහන්තලහරහ ශවල්ලුණහ  ව නිහ ශම් ර්භහන්තරුන්ට 

නිසඳහදන ටයුතු ය ශන ඹන්න අඳවසු වුණහ  භත තිඹහ 

න්න, ටින් භහළු ආනඹනඹ ිරඹන්ශන් තනියභ භහිනඹහේ  

එේතයහ භහභේ තිශඵනහ, භභ නභ ිරඹන්ශන් නළවළ  ඳළයණි 

අයේුඩ භහභේ ශොන්ශේසිඹේ දහරහ තිශඵනහ  ව භහභ 

ශශශ ළල්රට ිරඹරහ තිශඵනහ, ශේශීඹ නිඳළයුම් න්නහ 

නම් ප්රසිේධ ශරහ තිශඵන ව ශොල්රන්ශේ ටින් භහළු ව  ඩරට 

දභන්ශන් නළවළ ිරඹරහ  පිට යටින් ශේන වහ ත්තහට භේ 

නළවළ, ශේශීඹ නිසඳහදන න්න එඳහ ිරඹරහ තිශඵනහ  එශවභ 

තභයි ව ශොල්ශරෝ ඩහප්ඳල් යන්න වදන්ශන්   

ශම් යශට් ශඳෞේලි අ ලශේ ප්රධහනභ supermarkets ශොටස 

ශදේ තිශඵනහ  ව ශදශන් එේත් ශේශීඹ නිසඳහදන 

න්ශන් නළවළ  එළනි තත්ත්ඹේ තුශ තභයි අපි ශම් ටයුතු 

යන්ශන්  භභ ශතොත් එේ ථහ ශහට ඳසශේ වහ ශඵදහ 

වළරීශම් ටයුතු ශතො ආයම්බ ශහ  ත ටි දේ ඹන 

ශොට අශප් නිසඳහදන ධහරිතහ ටින් 64,000ේ ශනහ  නමුත්, 

අඳට දට ටින් 130,000ේ ඕනෆ  ත භහ වඹේ, වතේ ඹන 

ශොට, ව ශොල්රන් ළඩ මුය ශද යන ශොට ව lines ළඩි 

යන ශොට අඳට පුළුන් 130,000භ ශම් ර්භහන්තලහරහ 

වතශයන් රඵහ න්නට  

එදහ රු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ ිරේහ, ශම් 

ර්භහන්තලහරහ වරහ දහන්න ඹනහ ිරඹරහ  ඇත්තටභ ව 

එතුභහශේ යදේ ශනොශයි  එතුභහ භට ශනළල්රහ ශඳන්නුහ 

ර හදීඳ ඳත්තශර්  ර හදීඳ ඳත්තශර් "ගුරුදහ විග්රවඹ" තුිබන් 

තභයි ව ිරඹහ තිශඵන්ශන්  ව ශොල්රන්ශේ ශේලඳහරන විග්රවත් 

ඉතින් ඔඹ ශේ තභයි  ගුරුදහ විග්රවශඹන් තභයි ිරඹන්ශන් ව 

ර්භහන්තලහරහ වනහ ිරඹරහ  ශම් ර්භහන්තලහරහ වනහ, ව 

නිහ ආණ්ඩුශේ ආර්ථි ප්රතිඳත්ති ළරැදියි ිරඹරහ ව විග්රවශඹන් 

මුළු ආණ්ඩුටභ වනහ  හල්ශල් ටින් භහළු ර්භහන්තලහරහ 

ඇයරහ තිබිඹදීත් ව වනහලු  ව ළන ඵළලුශේ නළවළයිලු  භහළු 

ශොශවන්ද ශන්න්ශන්  තමුන්නහන්ශේරහ දළන න්න, රුපිඹල් 

70ට, 80ට තිබුණු ලින්නහ භහළු අද රුපිඹල් 220 දේහ උඩට 

ගිිපල්රහ තිශඵන්ශන් ලින්නහ භහළු ටි අයශන ශම් 

ර්භහන්තලහරහර ටින් භහළු නිසඳහදනඹ යන නිහයි  ව ුඩඩහ 

ධීයයින්ට තිශඵන විලහරභ ම්ඳතේ   

ශම් සිඹලු ශදනහභ ආණ්ඩුශේ ආර්ථිඹ ටින් භහළු 

ර්භහන්තලහරහිරන් විග්රව යනහ  ශභළනි අඹශේ ආර්ථි 

විග්රව තභයි ඳත්තයර තිශඵන්ශන්  තිඳතහ ඳශ යන ජහති 

පුත් ඳත "ගුරුදහ විග්රවඹ" ිරඹන ශොටිරන් තභයි ශභශවභ 

ිරඹන්ශන්  භභ ශම් හශේ ිනනිසසුන්ට ිපනහ ශනහ  ව හශේභ 

ශභළනි අඹ ළන ඉතහභත්භ නහටු ශනහ  භභ ඇත්තටභ 

නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහට භශේ නහටු ප්රහල 

යනහ  එදහ භභ ඔඵතුභහට ශදෝහශයෝඳණඹ ශ එට භට භහ 

ශන්න  භභ දන්ශන් නළවළ, ව ශම් ශේ ඳත්තයඹ තිබුණු 

එේ ිරඹරහ  භභ ිපතුශේ ශොශවේ වරි තිශඵන ඩභහල්රේ 

උසහ ශන ඇවිල්රහ ිරඹනහ ිරඹරහ  නමුත්, ශම් හශේ 

ජහති පුත් ඳතේ ිරේහභ ඕනෆ ශශනේ විලසහ යනහ  

නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ විතයේ ශනොශයි, භභ 

වුණත් විලසහ යනහ  ඔඵතුභහශේ තහත්තහ ශඵොශවොභ ශශ්රේසස 

පුේරශඹේ  භභ ආදයඹ යපු භනුසශඹේ  එදහ භභ ිපතුහ, 

එතුභහශේ පුතහ ඇයි ශභශවභ ථහ යන්ශන් ිරඹරහ  භට අද 

ශත්ශයනහ, පුතහත් එතුභහ හශේ තභයි ිරඹරහ  

ර හ ධීය  සථහ ළනත් ථහ ශහ  ශම් න ශොට 

ර හ ධීය  සථහ ශශශ ළල් 122ේ ආයම්බ යරහ 

තිශඵනහ  ශතො ශශශ ළල් 233ට අපි භහළු දභනහ  

Co-op City සිඹල්රටභ අපි භහළු දභනහ  ව හශේභ ආර්ථි 

භධයසථහන සිඹල්රටභ අපි භහළු දභනහ  භට තිශඵන ප්රලසනඹ 

තභයි, භට ආණ්ඩුශන් ලත ඳවේත් රළශඵන්ශන් නළති එ  

රු ඵළසිල් යහජඳේ ඇභතිතුභනි, රුපිඹල් ිනලිඹන 600ේ 

ශතොට දුන්නහ  ශම් ළශර්ත් රුපිඹල් ිනලිඹන 500ේ දුන්නහ  භට 

ලත ඳවේත් නළවළ  භභ ලත ඳවේත් භව බහණ්ඩහහයශඹන් 

ඉල්රන්ශන්ත් නළවළ  භට ර හ ඵළ ුඩශන් ණඹ ටිේ 

දුන්ශනොත් ඇති  දළන් ව ය ශන ඹනහ  ව හශේ භට ණඹ 

ටිේ දුන්ශනොත් භභ ව ණඹත් ශරහ, එන අවුරුේශේ භළද න 

ශොට රහබත් රඵහ න්නහ  ව නිහ දුප්ඳත් ිනනිසසුන්ට න්න 

ශදන්න, අඳින්න ශදන්න තිශඵන භව බහණ්ඩහහයශේ ල්ලි භට 

අලය නළවළ  භට ඵළ ුඩ ණඹේ රළබුශණොත් ශම් ඉතුරු ටිත් භභ 

යනහ   

2010 භළයි න ශොට- අපි එනශොට- ධීය  සථහශේ 

ශේයින්ට අර්ථහධ අයමුදල් ශහ තිබුශණ් නළවළ  රුපිඹල් 

13,454,918ේ ිපඟ තිබුණහ  දළන් වහ ඔේශොභ ශහ අන්  

විශ්රහභ ඳහරිශතෝෂි - gratuity - ශහ තිබුශණ් නළවළ  රුපිඹල් 

11,119,059ේ ිපඟ තිබුණහ  එතශොට ඔේශොභ රුපිඹල් 

24,573,977ේ හශේත් ලත ඳව ආධහයඹේ නළති අපි ශහ 

තිශඵනහ  ව හශේභ 2010 භළයි භහශේ සිට ශම් දේහ අපි 

ශේ අර්ථහධ අයමුදල් ශහ තිශඵනහ, රුපිඹල් 

69,702,340ේ  ව හශේභ ETF  ශහ තිශඵනහ, රුපිඹල් 

10,692,657ේ  Gratuity  ශහ තිශඵනහ, රුපිඹල් 4,998,232ේ  

ශම් න ශොට අපි ඔේශොභ ශහ තිශඵනහ, රුපිඹල් 

85,393,229ේ  2010 භළයි සිට අපි ශේ ආඳදහ ණඹත් ශහ 

තිශඵනහ, රුපිඹල් 17,600,000ේ  එතශොට අපි ශේයින්ට 

ශහ තිශඵන මුළු මුදර රුපිඹල් 127,567,206ේ  අපි ශම් මුදල් 

ශහ තිශඵන්ශන් හශේත් ආධහය උඳහය නළතියි  ව ධීය 

 සථහට තභයි අය භනුසඹහ -රු ඳහලිත ය ශ ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීතුභහ- අය ඔච්චය ශේල් ිරේශේ  ශවොයම් යන ශොට 

 සථහ ශම් තයම් දියුණු නහ නම්, ශවොයම් යන්න ිරඹරහ 

භභ ිරඹනහ  ඇයි ව අලුත්භ ආර්ථි නයහඹේ ශන්  

ර හ ධීය  සථහශේ රහබ-අරහබ ඵරන්න  2009 ර්ශේදී 

ර හ ධීය  සථහශේ අරහබඹ රුපිඹල් 103,889,475ේ වුණහ  

2010 දී රුපිඹල් 59,423,908ේ දේහ අඳට ශම් අරහබඹ අඩු ය 

න්නට පුළුන් වුණහ   2011 න ශොට නළතත් ශම් අරහබඹ 

රුපිඹල් 68,969,869ට ළඩි වුණහ  ව වුණත් ශම් අවුරුේශේ ජුනි 

 න ශොට අපි ශම් අරහබඹ රුපිඹල් 9,561,000ට අඩු ය 

ත්තහ  

939 940 

[රු (ෛදය) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ] 
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නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Order, please! Hon. Minister, you have two more 

minutes.  

 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ආණ්ඩු ඳේශේ භන්ත්රීරු ශදන්ශනේ අද ථහ ශශේ නළවළ 

ශන්  ව නිහ ශරහ ඉතුරු ශරහ ඇති  භට ත ශඳොඩි ශරහේ 

ශදන්න   

ව විධිඹට අද ර හ ධීය  සථහ ශම් තයම් විලහර ප්රතිඹේ 

රඵහ තිශඵනහ  අපි අරහබත් අඩු ය ශන, ව හශේභ ශශ 

ළලුත් ළඩි යරහ තිශඵනහ  අපි ශේශඹෝ ළඩිශඹන් ත්තහ 

ලු  ශශ ළල් 121ේ විෘත යන ශොට අලුශතන් ශේශඹෝ 

න්න ඕනෆ  ව වහ වළභ දිසත්රිේඹිරන්භ අපි ශේයින් 

ත්තහ  ශේශඹෝ ත්ශත් ව ව ඳශහත්ර භන්ත්රීරුන්ශන්  

භභ වුරුත් පිට ඳශහත්රට ඹළේශේ නළවළ   

ව විතයේ ශනොශයි, ඳසු ගිඹ දසර විලහර ලශඹන් භහළු 

ශොඩ වන්න ඳටන් ත්තහ  භහළු ශොඩ වන්න ඳටන් ත්තහභ 

ිනනිසසුන්ට භහළු විුඩණහ න්න ඵළරි වුණහ  භවය භහළු 

ිරශරෝග්රෆම් එේ රුපිඹල් 70ට, 80ට ඩහ වුශණ් නළවළ  ශභොද 

වුශණ්  එදහ වහභ භභ ර හ ධීය  සථහට ථහ යරහ, 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත් ථහ යරහ භවජන ඵළ ුඩශන් 

රුපිඹල් ිනලිඹන ඳවේ ඉල්රහ ත්තහ  වළඵළයි වත් දීරහ 

තිශඵන්ශන් සිඹඹට තිව ශඳොලිඹට, OD එේ  අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ිරඹරහත් එශවභයි මුදල් රළබුශණ්  ව මුදර අයශන 

ර හ පුයහභ ඉන්න අිප  ධීයයින්ශන් ඉවශ ිනරට අපි 

භහළු ශභට්රිේශටොන් 280ේ ත්තහ  එශවභ අයශන ව ිනනිසසුන් 

ශබ්යහ ත්තහ  ඔවුන් ශබ්යහ ළනීභ වහ අඳට රුපිඹල් ිනලිඹන 

170ේ විතය ළඹ වුණහ  භහළු ශභට්රිේශටොන් 150ේ අපි උතුශයන් 

ත්තහ  රු යනඳන් භන්ත්රීතුභනි, භත තිඹහ න්න  ව 

හශේභ තත් භහළු ශභට්රිේශටොන් 80ේ අපි නළ ශඟනිපය 

ඳශහශතන් ත්තහ   

අපි ධීයයින්ට ශනොශඹේ වනත් රඵහ දුන්නහ  ඳසු ගිඹ 

හරශේ ශම් යජඹ "දිඹය දිරිඹ" ිරඹරහ සිඹඹට වතය 

ශඳොලිඹට ණඹ ශඹෝජනහ ක්රභඹේ ඇයඹුහ  ව ශඳොලිඹ 

ආණ්ඩුශන් ශේහ  ව ශඳොලිඹ ශන්න ගිඹ අවුරුේදට විතයේ 

ආණ්ඩු විඹදම් ශහ, රුපිඹල් ිනලිඹන 12 38ේ  ධීය විශ්රහභ 

ළටුප් ශඹෝජනහ ක්රභඹට 67,687 ශදශනේ ඵළඳී තිශඵනහ  ඔවුන් 

භහඹට ශන්න ඕනෆ රුපිඹල් 300යි  අවුරුදු 60 ඉරහ 

ඔවුන්ට රුපිඹල් 10,000 විශ්රහභ ළටුඳේ රළශඵනහ   

අපි ධීය යේණ ක්රභඹුඩත් ආයම්බ ශහ  8,746 ශදශනේ 

ශම් යේණ ක්රභඹට ඵළඳී තිශඵනහ  අපි ධීයයින් ආදහඹම් 

ඵේශදන් නිදවස ය ශන තිශඵනහ  ධීයයින් ආදහඹම් ඵදු 

ශන්ශන් නළවළ  ධීයයින්ට සිඹලුභ ඵරඳත්ර හසතු නිදවස 

යරහ තිශඵනහ  ජහති ධීය ම්ශම්රනඹ අපි වදහ තිශඵනහ  

වශේ හභහජිශඹෝ 92,406ේ ඉන්නහ  භහසි අපි රැස ශරහ ව 

ව ඳශහත්ර ධීයයින්ශේ ප්රලසන හච්ඡහ යනහ   

එන අවුරුේශේ මුල් බහශේ ඉරහ VMS - Vessel 

Monitoring System එශේ satellite භඟින් භහළු අල්රන ක්රභ, ව 

ිරඹන්ශන් භහඹේ තිසශේ යසතිඹහදු ශරහ භහළු අල්රනහ 

ශනුට fishfinder එ අතට දීරහ fishfinder එශන් දස 

තුශනන් ව භහළු අල්රන ක්රභ අපි ශවොඹහ ශන තිශඵනහ  

ව හශේභ, ශනත් මුුවදු සීභහට ඹනහ නම් නහවි 

ළතපුම් එට ශඳය warning signals,  ව හශේභ ුඩනහටු, ළිප 

එනහ නම් ව පිිබඵ හරගුණ හර්තහ රඵහ න්න, වදිසි 

තත්ත්ඹේ ඇති වුශණොත් යතුඳහට ශඵොත්තභේ තද යරහ අවශ 

ඳවශ තිශඵන ඹහත්රහ ශන්හ ශන ව ශොල්රන් ශබ්යහ න්න 

පුළුන් විධිඹට Vessel Monitoring System එ ක්රිඹහත්භ 

යනහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ව හශේභ ඉන්ධන 

වනහධහයඹ ළනත් ිරඹන්න ඕනෆ  ඵුවදින ඹහත්රහට අපි එ 

හයඹට රුපිඹල් 31,200ේ ශනහ  එේදින ඹහත්රහට 

රුපිඹල් 19,200ේ ශනහ  එේදින ඹහත්රහට භිනශතල් වහ 

රුපිඹල් 9375ේ ශනහ  භත තිඹහ න්න ශම් වහ 

භහඹට රුපිඹල් ිනලිඹන 300ට ළඩි මුදරේ අපි විඹදම් යන 

ඵ  ව ිරඹන්ශන් අවුරුේදට රුපිඹල් බිලිඹන 3 6ේ ඉන්ධන 

වනහධහයඹට විතයේ ධීයයින් ශනුශන් ශම් ආණ්ඩු ළඹ 

යනහ  ශම් තයම් මුදරේ ධීයයින් ශනුශන් ළඹ ශශේ 

ශොයි ආණ්ඩුද ිරඹරහ භභ අවනහ  ශොවීන්ට ශදන 

වනහධහයරට අභතය, හර්ෂි රුපිඹල් බිලිඹන 3 6ේ -

ිනලිඹන 3600ේ, රුපිඹල් ශෝටි 360ේ-  ධීයයින් ශනුශන් 

අවුරුේදට ශනහ  ව හශේභ භහළු ඇභ ඵේශදන් නිදවස ය 

ත්තහ  ව හශේභ "දිවි නළඟුභ" ඹටශත් ශදොශරොස ර්ඹ ධීය 

යහඳෘති ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහ  ඳවුල් 18192ේ ශම් වහ 

ම්ඵන්ධ ශරහ තිශඵනහ  අශප් රු ඵළසිල් යහජඳේ 

අභහතයතුභහශේ අභහතයහ ලශේ  "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන ඹටශත් 

ධීය ර්භහන්තඹ ශොඩ නළඟීභ දවහ ගිඹ අවුරුේශේ රුපිඹල් 

ිනලිඹන 236ේ ශන් ය දී තිශඵනහ   

 

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Minister, please wind up now. 
 

ගරු (වලදය  රළජිත නවේනළරත්න මශතළ 
(ரண்தைறகு கத்ற கனரறற ரஜற கசணரத்ண) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

භභ ථහ අන් යනහ  ඔඵතුභහශේ උතුරු ඳශහශතන් 

භභ භශේ ථහ ඉය යනහ  ඔඵතුභන්රහ දන්නහ, යුේධඹට 

ශඳය අශප් නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 43ේ උතුරු ඳශහශතන් රඵහ 

දුන් ඵ  2009 දී ව ප්රභහණඹ සිඹඹට 7ට ඩහ ශන ළටුණහ  ශම් 

අවුරුේද භළද ශන ශොට ව ප්රභහණඹ සිඹඹට 18 දේහ ර්ධනඹ 

ය න්නට අඳට පුළුන් වුණහ  අපි ඹහඳනඹ ice plants 9ේ 

දභරහ තිශඵනහ  භන්නහයශම්  6ේ දභරහ තිශඵනහ  මුරතිේර 

1ේ දභරහ තිශඵනහ  ශදේ CFC. ව හශේභ භහළු අය ශන 

ශොශමට ශේන්න ධීය  සථහශන් freezer trucks  7ේ දභරහ 

තිශඵනහ  ව නිහ තභයි අද ඹහඳනශේ ධීයඹන්ට භහළුරට 

හධහයණ ිනරේ රළශඵන්ශන්  අපි ව සිඹලුභ ළඩ ටයුතු යරහ 

තිශඵනහ  ගිඹ අවුරුේශේ නළ ශඟනිපය භඩරපුට විතයේ අපි 

රුපිඹල් බිලිඹන 1 2ේ විඹදම් යරහ තිශඵනහ  ල්මුශණ්, 

භඩරපුශේ වළභ ඳශහතභ ඩයිනභයිට් වන වහ  

ම්ඵන්ධශඹන් නඩු 603ේ ඳයහ තිශඵනහ  වශන් 497ේ 

තිශඵන්ශන් ඩයිනභයිට් ව නීති විශයෝධී දළල් ආම්ඳන්න 

ම්ඵන්ධශඹනුයි  ශම්හ ම්ඵන්ධශඹන් අධියණඹට ගිඹහට 

ඳසශේ  විනිලසචඹහයරුන් රුපිඹල් 2000ේ දඩ වරහ ව ිනනිසසු 

නිදවස යනහ  වයි තිශඵන ප්රලසනඹ   ව නිහ දළන් අපි ධීය 

ඳනත්  ශලෝධනඹ යරහ ශම්හට විරුේධ ටයුතු යනහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භට තත් ශඵොශවෝ ශේල් 
ිරඹන්න පුළුන්  නමුත් භභ ථහ අන් යනහ  ජහති 
ලශඹන් ඳභණේ ශනොශයි, ජහතයන්තය ලශඹනුත් අශප් 

941 942 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ර්භහන්තඹ පිිබශන තිශඵනහ  ශභය ශරෝ ආවහය, ශෞය 
 විධහනඹට අපි ගිඹහ  එේත් ජහතීන්ශේ  විධහනඹ ඹටශත් 

තභයි FAO එ තිශඵන්ශන්  ව තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ  ඉදිරි 

අවුරුදු ශද තුශ ධීය ර්භහන්තඹ ය ශන ඹහභ වහ  FAO 

එශන් ශරෝශඹන් යටල් ඳවේ Bureau එට ඳත් ශහ  

Bureau එට ඳත් ශ ව යටල් ඳශවන් ර හ එ යටේ ඵට 

පිිබත්තහ   මුළු ආසිඹහශන්භ ර හ විතයයි ශත්රුශණ්  වට 
ශවේතුේ තිශඵනහ  ශභශතේ රේ ශත්රුශේ එේශෝ 
විඹට්නහභඹ, එේශෝ තහයිරන්තඹ  තහයිරන්තඹ ව විඹට්නහභඹ 
අඳට ඩහ ුවඟේ ඉදිරිශඹන් සිටිඹහ  නමුත් ඳසු ගිඹ අවුරුදු ශද 
ත්තහභ විඹට්නහභශේ ව තහයිරන්තශේ  ධීය ර්භහන්තශේ  
ර්ධනඹට ඩහ අශප් ය ට ර්ධන හර්තහේ තළබ නිහ තභයි 
ර හ ශතෝයහ ත්ශත්  ව හශේභ යටල් 13 ශටුම්ඳත් 
ිනටුේ දළම්භහ  වටත් ර හ ශතෝයහ ත්තහ  ව විතයේ 

ශනොශයි IOTC ශොිනශම් උඳ බහඳති ධුයඹ අශප් 

ශල්ම්තුිනඹට දුන්නහ  ව හශේභ ආසිඹහ ෂළසිපිේ ශොිනශම් උඳ 
බහඳති ධුයඹ දුන්නහ   එයින් ඳළවළදිලි න්ශන් ර හශේ විතයේ 
ශනොශයි, විශේල යහජයඹන් ඳහ අඳ පිිබශන තිශඵනහ ිරඹන 
එයි  

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ව හශේභ අශප් යශට් අඹ පිට 
රහඳරට ගිිපල්රහ ඵශරන් භත්ය අසළන්න රඵහ ළනීභ 
පිිබඵ යුශයෝඳහ   ශොිනභ එේත් අඳට ප්රලසනඹේ තිශඵනහ  ව 

ශොල්ශරෝ අඳට ව පිිබඵ warning signals දීරහ තිශඵනහ  

ජනහරි භහශේ 1ළනි දහ ඉරහ ව පිිබඵ භභ දළඩි ක්රිඹහ භහර් 
න්නට තීන්දු ය තිශඵනහ  අශප් ධීය ඳනතත්  ශලෝධනඹ 
යරහ ව අඹට දඩ වනහ විතයේ ශනොශයි, නළවිඹන්ශේ 

licences cancel  යරහ යහඹරට ඇතුශත් ශන්න ශනොශදන්න  

ටයුතු යනහ  අපි ශබ්රුර යහඹට ගිඹහභ එේ ශශනේ 
තවනම් ශභෝශයේ අය ශන ශඳන්නුහ  භභ ව ට්ටිඹට ධීය 
යහඹට ඇතුල් ශන එ වහභ තවනම් ශහ  ව හශේ දළඩි ක්රිඹහ 
භහර් න්නහ  භභ ිරඹරහ තිශඵන්ශන් ජනහරි භහශේ ඉරහ 
ශම් හශේ ළයදි ළඩ යරහ ිරසිභ ධීයඹුඩට අභහතයහ ලඹට 
එන්න එඳහ, ිරසිභ ශශනේ උදවු යන්ශන් නළවළ ිරඹරහයි   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භට ත ශඵොශවෝ ශේල් 
ිරඹන්න තිශඵනහ  නමුත් ඔඵතුභහට ඉතහභත්භ සතුතින්ත 
ශිනන් භශේ අභහතයහ ලශේ ශල්ම්තුිනඹ ඇතුළු සිඹලුභ 
නිරධහරින්, සිඹලුභ ආඹතන ප්රධහනින් ඇතුළු භට වහඹ දුන් සිඹලු 
ශදනහටභත් අශප් රු ඵළසිල් යහජඳේ ඇභතිතුභහටත්, අතිරු 
ජනහධිඳතිතුභහටත් -භභ ඉල්ල ශඵොශවෝ ශේල් රඵහ දුන්නහ  අඹ 
ළඹ ශල්නශඹනුත් ශඵොශවෝ ඵදු දභරහ භට ශම් ර්භහන්තඹ 
ඉදිරිඹට ශන ඹන්නට උදවු ශහ  - ශම් අසථහශේ සතුතින්ත 
ශනහ  ශඵොශවොභ සතුතියි     

 

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Eric Prasanna 

Weerawardhana. You have seven minutes. 

 

[අ  බහ  5 27] 
 

ගරු එරික් ප්රවන්න වීරලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு ரறக் தறசன்ண வீர்ண) 

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana) 

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි,  අඹ ළඹ හය බහ 

අසථහශේ ශම් යශට් ජනතහට ආවහය ඳඹන ෘෂිර්භ, 

ශොවිජන ශේහ ව නජීවී, ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ 

 ර්ධන, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්  ර්ධන ඹනහදී අභහතයහ ලර 

ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධශඹන් චන සල්ඳඹේ ථහ යන්න රළබීභ 

පිිබඵ භහ ඉතහභත් න්ශතෝ නහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ශම් අතු රින් භහ ඳශු ම්ඳත් වහ 

ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන අභහතයහ ලඹ ඹටශත් එන ිරරි ම්ඳත 

පිිබඵ ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ  භිපන්ද චින්තනඹ 

ව භිපන්ද චින්තන ඉදිරි දළේභ ළඩ පිිබශශ ඹටශත්, ඳශු 

ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන අභහතයහ ලඹත්, ආර්ථි 

 ර්ධන අභහතයහ ලඹත් එතු ශරහ අද අශප් යශට් ිරරි 

අලයතහශන් සිඹඹට 30ේ පුයහරන්න වළිර භට්ටභට 

ශනළල්රහ තිශඵනහ  ව හශේභ 1977 අශප් යශට් ිරරි 

අලයතහශන්  සිඹඹට 70ේ අශප් යට තුශ නිසඳහදනඹ ශ  ඵ  

ශම් ශරහශේ  භතේ යන්න ඕනෆ  නමුත් වේ එ ය ඳහ 

දභන්න පුළුන් වුණත් ඳළශඹේ සිටුහ එඹ භවහ ේ -ෘේඹේ

- ඵට ඳත් යන්න හරහන්තයඹේ ඹනහ  ව නළති ශ අශප් 

ිරරි ම්ඳත නළත රඵහ න්න අද අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ 

නහඹත්ඹ ඹටශත් හර්ථ ළඩ ටයුතු ක්රිඹහත්භ වීභ 

පිිබඵ භහ තුටු නහ    

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ව හශේභ ිරරි පිටි ිනරදී ළනීභ 

නිහ අද න ශොට ශඩොරර් ිනලිඹන 350 ඳභණ මුදරේ ශම් 

යශටන් එිබඹට ඹනහ   අපි, අශප් යට තුශ ිරරි නිසඳහදනඹ ළඩි 

ය ත්ශතොත් ව මුදර අශප් යට තුශ ඉතිරි ය න්න පුළුන්  ව 

හශේභ ශනොශඹුඩත් ේශේත්රර රැකීයේහ රේ ණනේ බිිප 

ය න්න පුළුන්   ව හශේභ ශඳෝණශඹන්, ගුණශඹන් ඉවශ 

ශවො ිරරි වීදුරුේ අශප් ජනතහට, අශප් දරු ඳයපුයට රඵහ 

ළනීශම් වළිරඹහ රළශඵනහ   

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ නිශඹෝජනඹ යන භවනුය 

දිසත්රිේශේ ිරරි නිසඳහදනඹ ම්ඵන්ධශඹන්,  ඳහරනඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ව ශොවි ජනතහට අභිශඹෝ ිරිපඳඹට මුුවණ 

ශදන්න සිදු වී තිශඵනහ   ප්රධහන අභිශඹෝඹේ තභයි  ඳහරනඹ 

යන  ශොවීන්ට තණ ශොශ ඳඹහ ළනීශම් ප්රලසනඹ  ජනවන 

ර්ධනඹත් එේ ශම් ප්රලසනඹ ඉතහභත් තදින් ඵරඳහ තිශඵනහ  

ිරරි ශොවීන්ට ඳහයල්ර, අනුන්ශේ ඉඩම්ර ඳහ ගිිපල්රහ  

තණ ශොශ ඳඹහ න්න සිදු ශරහ තිශඵනහ  

 ව හශේභ ශභිප අනහතඹ පිිබඵ ල්ඳනහ ශශොත්, අඳට 

ශරොුඩ ළටලුේ තිශඵනහ  එනම්, ශම් විධිඹට ගිශඹොත් 

අනහතශේ අශප් යශට් තරුණඹන් ශම්  ඳහරනඹ වහ ශඹොමු 

ශේවිද ිරඹන ළටලු අඳට භතු ශනහ  ව ිරඹන්ශන් ඳහයල් 

හශන් ගිිපල්රහ, ඳහයල් අයිශන් තිශඵන තණ ශොශ, ශනත් 

ඉඩම්ර තිශඵන තණ ශොශ ඳහශන, තණ ශොශ ිනටි ඔළුශේ 

තිඹහශන අයශන ඇවිත්  හල්ර ඉන්න ඹන්ට න්න 

දීරහ ශම් ටයුත්ත යන එ අශප් තරුණඹන්ට අභිභහනත් 

රැිරඹහේ න එේ නළවළ ිරඹහ භහ ිපතනහ   ව විධිඹට ගිශඹොත් 

වට අශප් තරුණශඹෝ ශඹොමු ශේවිද ිරඹන ළටලු තිශඵනහ   

ව නිහ භවනුය දිසත්රිේඹ ඇතුශත ව ශතත් රහඳශේ තිශඵන 

අේය දවස ණනේ න හ ශනොශ  -පුයන්- ුඩඹුරු ශම්  

ඳහරනඹ වහ ශඹොදහ න්න ිරඹහ ඉල්රහ සිටිනහ  ව අපි  

දළනටභත් ශඹෝජනහ යරහ තිශඵනහ  ශභොද, භවනුය 

දිසත්රිේඹ ිරඹන්ශන් ිරරි  ඳහරනඹ වහ  ඉතහභත් ශඹෝය 

දිසත්රිේඹේ   ව නිහ ව ුඩඹුරුර CO-3 ළනි උස ර්ශේ 

තෘණ ර් හ යරහ  හරේ ව ුඩඹුශර් ඉවත්තහශේභ වදරහ 

අභිභහනඹේ තිශඵන ශොවි ශඳොශේ ලශඹන් ව ිරරි  ඳහරනඹ 

යශන ඹහ ශම් වළිරඹහ තිශඵනහ  

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ශම් අසථහශේ වී 

ශොවිතළන ළනත් චන සල්ඳඹේ ථහ යන්න ළභළතියි  

අශප් ප්රශේලර අේයඹ වී අසළන්න දශ ලශඹන් බුල් 

943 944 

[රු (ෛදය) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ] 
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20යි, 30යි  විඹිබ රහඳශේ අේයඹට වී බුල් 120ේ, 150ේ 

රළශඵන ශොට අශප් ඳළත්ශත් රළශඵන්ශන් 20යි, 30යි   ව හශේභ 

පර්ණ හලීන භවන්සි ශරහ, ශතල් ශඳොශවොය වරහ,  

සහබහවි උදුරු ශභොනත් වුශණ් නළත්නම් ශම් ප්රභහණඹ බුල් 

50ේ, 55ේ දේහ ළඩි ය න්න පුළුන්  ව හශේභ  ුඩඹුය 

ශොටන්න, වහන්න, ඳළශ සිටුන්න, ශඳොශවොය ශඹොදන්න, ශොඹම් 

ඳන්න, භළෂින්රට ුඩලී ශවීම්, වී ඇමරුම් ුඩලී ශවීම් ළනි 

විඹදම් ත්ශතොත් රුපිඹල් 35,000 විතය විඹදභේ ඹනහ 

අසළන්න රඵහ ළනීභ වහ    අශප් ශොවීන් එේ ථහ යරයි 

භහ ශම්  ණන් වදරහ ඵළලුශේ    ශම්ශදී ප්රහවනඹ, ෆභ බීභ, 

ශ්රභඹ ළන ිපතන්ශන් නළතියි භහ ශම් ිරඹන්ශන්  ව හශේභ 

ුඩඹුරු අේයඹේ හ යරහ උඳරිභ වී බුල් 50ේ රළශඵනහ 

ිරඹහ උඳල්ඳනඹ ශශොත්, වී ිරශරෝට රුපිඹල් 55 ණශන් 

ණන් වදරහ ඵළලුශොත්, රුපිඹල් තිසවත්දව මුදරේ 

රළ ශඵනහ  නමුත් ව විධිඹටභ ශන්ශන් නළවළ  ව නිහ භවනුය 

දිසත්රිේඹ ඇතු ශත ශතත් රහඳශේ වී ශොවිතළන් ිරරීභ ආර්ථි 

ලශඹන් ඳහඩුයි ිරඹන හයණඹ ිරඹන්න ඕනෆ    

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, ව හශේභ උඩයට රහඳශේ 

භවනුය දිසත්රිේඹ තුශ ජනතහ වී ශොවිතළනට ශඹොමු වුශණ් 

ශොශවොභද  දුඩ ණු ඉන්දිඹහනු ආක්රභණත් එේ අශප් යහජධහනි 

භහරු ශරහ,  භහරු ශරහ ඇවිල්රහ උඩයට යහජධහනිඹ නිර්භහණඹ 

වුණහට ඳසශේ ව හශේභ ඳෘතුීනසි, රන්ශේසි, ඉ ග්රීසි ආක්රභණත් 

එේ උඩ යටට ශම් ජහතිඹ සීභහ වුණහට ඳසශේ,  ශනොහ ශනොබී 

භළශයන්ශන් නළති ඉන්න භවනුය දිසත්රිේශේ ජනතහට 

ුඩඹුරු ශොවිතළන් යන්න සිේධ ශරහ තිශඵනහ   ව අනු තභයි 

ව ජනතහ ුඩඹුරු ශොවිතළන් යන්න ඳටන් ත්ශත්  ශම් වහ 

ඳ, ශේලගුණඹ හශේ ශේලින් ඵහධහ ඇති වුණත් ව හරශේ ව 

ශොවිතළන ිරරීභට සිේධ වුණහ    

අද න විට අපි එකීඹ යටේ  අද අශප් යටට සුේදන්ශේ 

ඵරඳෆභේ නළවළ  ව ප්රලසන, ආක්රභණ ශභොුඩත් නළවළ  තිබුණු 

ප්රලසනඹ න දල තුන යුේධඹත් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ අන් 

ශහ  ව නිහ අද ''වල් නළිබඹ'' හශේ ප්රශේල අසේදරහ 

තිශඵනහ  ශම් නිහ අද වී ශොවිතළනට ශවො රේ ගිිපන් 

තිශඵනහ  ඉතහභ ශවො අලය නිසඳහදන යටට රළශඵන නිහ ශම් 

පුයන් ුඩඹුරු ඉඩම්  ඳහරනඹ වහ ශඹොදහ න්න ිරඹරහ ශම් 

අසථහශේදී භහ ඉල්රහ සිටිනහ    

හභහනයශඹන් අේයඹ ඹන් 6 ශදශනුඩ ඇති යන්න 

පුළුන්  එ ශොවිශඳොශිරන් ිරරි ලීටර් 50ේ වම්ඵ ශනහ 

ිරඹරහ උඳල්ඳනඹ ශශොත්, රුපිඹල් 2,500 ආදහඹභේ 

දට එනහ  ව අනු භහඹට රුපිඹල් 75,000ේ ළනි 

ආදහඹභේ රඵහ න්න පුළුන්  ව ණන එන්ශන් අඩුශන්භ 

ණන් වදරහ ඵළලුශොත්  අශප් ප්රශේලර ුඩඹුරු හ යරහ 

අවුරුේදටභ රුපිඹල් 75,000යි න්න පුළුන්  නමුත්  

ඳහරනශඹන් භහඹට රුපිඹල් 75,000ේ න්න පුළුන්  අපි ශම් 

පිිබඵ  රුණු අශප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට, අශප් රු ඵළසිල් 

යහජඳේ ඇභතිතුභහට ව ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන 

අභහතයතුභහට ඉදිරිඳත් යරහ pilot project එේ විධිඹට  

ඳහරන යහඳෘති වහරිසඳත්තු, පජහපිටිඹ ප්රශේලශේ ක්රිඹහත්භ 

යනහ  

ව හශේභ, ිරරි  ඳහරනඹ යන්න ළභළති නම් ර හශේ 

ඕනෆභ ශශනුඩට අද ආර්ථි  ර්ධන අභහතයහ ලඹ වයවහ 

විලහර ලේතිඹේ රඵහ දීරහ තිශඵනහ  ශම් ේශේත්රඹ ලේතිභත් 

යන්නට ශඹුඩ වහ රුපිඹල් 30,000ේ ව  හරේ 

වළදීභ වහ රුපිඹල් 35,000 වනහධහයඹේ රඵහ ශදනහ   

අහන ලශඹන් භහ ශම් හයණඹ ිරඹන්න ළභළතියි  අද 

ආර්ථි  ර්ධන අභහතයහ ලඹ ම්ඵන්ධශඹන් එ එ විශේචන 

යනහ  අද අශප් ිනනිසුන් නඟහ සිටුන්නට ග්රහමීඹ ඹහන්ත්රණඹේ 

අලයයි  ධීය වුණත්, ෘෂිර්භ වුණත්, ශොවිජන ශේහ ව 

නජීවී වුණත්, ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන වුණත්, 

ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු වුණත් ව ඕනෆභ ශදඹේ භ තුශට 

අයශන ඹන විට ශවො අධීේණඹේ, ශවො ශත්රීශම් 

ක්රිඹහලිඹේ තිබිඹ යුතුයි  ශම් ළඩ පිිබශශ වළභ 

අභහතයහ ලඹිරන්භ යන්න ගිශඹොත් වළශභෝටභ එභ ක්රිඹහ 

යන්න ශනහ  ව නිහ රු ඵළසිල් යහජඳේ භළතිතුභහට භහ 

සතුතින්ත ශනහ ශම් ළඩ පිිබශශ ආර්ථි  ර්ධන 

අභහතයහ ලශඹන් ක්රිඹහත්භ ිරරීභ ළන  අනහතශේ ඳත්න 

ඕනෆභ ආණ්ඩුට ශම් හර්ඹඹ ළදත් ශනහ  ශම් අභහතයහ ල 

සිඹල්ශල්භ ක්රිඹහහයම් භට අයශන ඹන විට ව වහ 

ලේතිභත් ඹහන්ත්රණඹේ අලය ශනහ  ශම් ළඩ පිිබශශ භට 

ශන ඹෆභ ශනුශන් රු ඵළසිල් යහජඳේ භළතිතුභහට සතුති 

න්ත  න අතය, ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන 

අභහතයහ ලඹටත් සතුතින්ත නහ   

භවනුය දිසත්රිේශේ ශතත් ශහඳර ුඩඹුරු ශොවිතළන 

ශනුට  ඳහරනඹ ය ශන ඹන්න අලය ටයුතු රසරහ, 

ව ලේතිඹ ව ජනතහට රඵහ ශදන්න ිරඹහ ඉල්රහ සිටිිනන් භහ 

නිවඬ ශනහ  ශඵොශවොභ සතුතියි  

 
[අ  බහ  5 35] 
 

ගරු වනී නරෝශන නකොිුරලක්කු මශතළ 
(ரண்தைறகு சணல கரயண தகரடிதுக்கு) 

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku) 

රු නිශඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ ප්රථභශඹන්භ ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත ශනහ භට විනහඩි 6 හරඹේ ශවෝ රඵහ දීභ 

පිිබඵ   

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භිපන්ද චින්තන ඉදිරි දළේභ 

හේහත් ය න්නට එතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් යන රද අඹ ළඹ 

ශල්නශේ ෘෂිර්භ, ශොවිජන ශේහ ව නජීවී ව ඳශු 

ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන අභහතයහ ලර ළඹ ශීර් පිිබඵ 

ථහ ිරරීභට රළබීභ- 

 

නිනයෝජය වභළඳතිුරමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Order, please! Mr. Deputy Speaker will now take the 

Chair. 

 
අනුරරුල නිනයෝජය කළරක වභළඳතිුරමළ මූළවනනයන් ඉලත් 

වුනයන්, නිනයෝජය  කථළනළයකුරමළ මූළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, குலக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனக, தறறச் சதரரகர் அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER  took the Chair 

 
ගරු වනී නරෝශන නකොිුරලක්කු මශතළ 
(ரண்தைறகு சணல கரயண தகரடிதுக்கு) 

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku) 

රු බහඳතිතුභනි, ඈත අතීතශේ ඉරහභ ර හශේ දියුණු 

ෘෂි ර්භහන්තඹේ තිබුණහ  ශ්රී ර හශේ මුල් යුශේ තිබුශණ් 

ඹළපුම් ෘෂි ර්භහන්තඹේ  ඳසු එඹ හණිජ ෘෂි ර්භහන්තඹ 

දේහ යහප්ත වුණහ  අතීතශේ අශප් යශට් දියුණු හරි ඳේධතිඹේ 

945 946 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

තිබුණහ  එභ හරි ශිසටහචහයඹ ශරෝශේ අශනුඩත් යටරට 

ආදර්ලඹේ වුණහ  රු බහඳතිතුභනි, ළේ ඵළඳි යහජයඹ නිනන් 

වළඳින්වශේ අශප් යටයි  අවසින් ළශටන්නහ ව ෆභ ජර බිේභ 

උඳශඹෝගි ය ශන යශට් ජීත් න්නහ ව ජනතහට අලය 

ආවහය ඳහන ළසීභට අතීතශේ සිට සි වර යජ දරුන් ටයුතු 

ශහ  

අද  ෘෂි ර්භහන්තඹට අඹත් අ ල ිරිපඳඹේ අඳට ශඳන්හ 

දීභට පුළුන්   විශලේශඹන්භ ව අතය වී හ, අශනුඩත් ශඵෝ 

හ, ළවිලි ශඵෝ හ, ඳශු ම්ඳත් ටයුතු, ධීය වහ ජරජ 

ම්ඳත් ටයුතු, ඉඩම් වහ නහන්තය තිශඵනහ   

රු බහඳතිතුභනි, 2011 ශර්දී අඳ යජඹ විසින් ශ්රභ 

ඵරහඹ පිිබඵ මීේණඹේ සිදු ශහ  එිපදී රඵහ දුන් 

ශතොයතුරුරට අනු ශ්රී ර හශේ මුළු ජනවනශඹන් සිඹඹට 

33 7ේ ව ග්රහමීඹ ජනතහශේ ප්රධහන ජීශනෝඳහඹ ශරහ 

තිශඵන්ශන් ෘෂි ර්භහන්තඹයි  රු බහඳතිතුභනි, යට 

ශශන ජනතහශේ සුඵ හධනඹ, ආවහය සුයේෂිතතහ වහ 

ජීශනෝඳහඹ වති ිරරීභ ශභන්භ යශට් ආර්ථි වහ භහජීඹ 

 ර්ධනඹ උශදහ න මලි අ ලඹේ ශර ෘෂිර්භ අ ලඹ 

වඳුන්න්න පුළුන්  

රු බහඳතිතුභනි, ෘෂිහර්ින ප්රශේලඹ ජීත් න 

පුේරඹුඩ වළටිඹට ෘෂි ර්භහන්ත ේශේත්රශේ භහ අත්දුටු ළටලු 

යහශිඹේ තිශඵනහ  ඳහයම්ඳරි ශොවි භවතුන්ශේ දරුන් ශනත් 

රැිරඹහරට ශඹොමු වීභ, ෘෂි ර්භහන්තශේ ශඹශදන්නන් තුශ 

දේනට රළශඵන උදහසීනබහඹ, ෘෂි ර්භහන්තඹ න හලීභට 

ප්රභහණත් තයම් ඹටිතර ඳවසුම් ශනොරළබීභ, න තහේණි 

දළනුභ ශොවි ජනතහට ශනොතිබීභ, පරදහයී බීජ ර් වහ ශයෝඳණ 

ද්රය ිපඟභ, හ වහ ශඹොදන ශඳොශවොය ව ෘෂි යහඹන 

ද්රය පරදහයීතහශඹන් ශතොය ශඹදවීභ, හඵනි ශඳොශවොය ළන 

ශොවි භවතුන්ශේ ඇති ආල්ඳ, හ අසනු ආයේහ ය 

ළනීශම් උඳක්රභර ඇති ළටලු, අසනු ශශශ ශඳොශට 

ළඳයීශම්දී බහවිත යනු රඵන ක්රභශේදශේ අඳවසුතහ ව අතය 

ශනහ   ෘෂි ර්භහන්තඹ මුුවණඳහන ශභකී ළටලු නියහයණඹ 

ිරරීභට අශප් යශට් සිටි විවිධ ඳහරඹන් උත්හව ශන තිශඵනහ   

රු බහඳතිතුභනි, අතිරු ජනහධිඳති භිපන්ද යහජඳේ 

භළතිතුභහශේ දයදර්ශී නහඹත්ඹ ඹටශත්, එතුභහශේ අත්දළකීම් 

උඳශඹෝගි ය ශන එභ ළටලු වින්න භිපන්ද චින්තන ඉදිරි 

දළේභ ළඩ පිිබශශ ඉදිරිඳත් ශහ  ව අනු අඳශේ යජඹ විසින් 

ද අවුරුදු ප්රතිඳත්ති යහමුේ ඉදිරිඳත් ශහ  ව අනු  ශේශීඹ 

ආවහය සුයේෂිතතහ ශේශීඹ ආවහය නිසඳහදනඹ භඟින් ඉටු ිරරීභට 

ටයුතු යනහ  ශම් අනු රු බහඳතිතුභනි, ශ්රී ර හශේ 

ශශන ජනවනඹට ඕනෆභ ශේරහ ිපඟඹිරන් ශතොය 

ඔවුන්ශේ ආවහය ඳහන ගුණහත්භ ආහයශඹන් ශේශීඹ රඵහ 

දීභට අඳ යජඹ ටයුතු යිනන් සිටිනහ    

ර හශේ ආවහය සුයේෂිතතහ ඇති ිරරීභට භෆත හලීන 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රමු අඳ යජඹ ක්රිඹහ භහර් යහශිඹේ 

ක්රිඹහත්භ යනහ  ඉන් ඳශමු ළන්න ශර 2005 ශර් අඳ 

යජඹ ශොවි ජනතහ ශත රඵහ දුන් ශඳොශවොය වනහධහයඹ භට 

සිිපඳත් ශ වළිරයි   ශම් ශනුශන් යජඹ විලහර මුදරේ ළඹ 

යනහ  විශලේශඹන් මුල් අධි ශේ එඹ වී හට වි ශලේ ව අතය 

ර්තභහනශේ අශනුඩත් ශඵෝ හන් ශශයිපද යහප්ත ශරහ 

තිශඵනහ   මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහ ලශේ හර්ෂි හර්තහ 

අනු වී නිසඳහදනඹ වහ යජශේ මරය දහඹත්ඹ ශම් බහට 

ඉදිරිඳත් ිරරීභට භහ ළභළතියි  ව ශල්නඹ භහ වභළගත* යනහ  

රු බහඳතිතුභනි, 2011, 2012 භව න්නඹ ළන ථහ 
ශශොත්, යජශේ ශඳොශවොය වනහධහය ිනර වහ ශශශ ශඳොශශේ 
ඳත්නහ ිනර ශඳන්හ දීභට භහ ළභළතියි   යුරිඹහ ශඳොශවොය ිරශරෝ 
50 ඵෆඹ හභහනය ශශශ ශඳොශශේ ිනර රුපිඹල් 3,097 ේ 
ශනහ  එශවත් අඳ යජශඹන් ශොවි භවත්රුන් ශත එඹ රඵහ 
ශදන්ශන් රු  350ේ ළනි සුළු මුදරටඹ  ශම් වහ යජඹ සිඹඹට 
89 මරය දහඹත්ඹේ ඳඹනහ  රු බහඳතිතුභනි, ටීඑසපී 
ශඳොශවොය වහ යහජය මරය දහඹත්ඹ සිඹඹට 89ේද එම්ඕපී 
ශඳොශවොය වහ සිඹඹට 89 මරය දහඹත්ඹේද ඳඹනහ  
ශම් ආහයශේ මරය දහඹත්ඹේ ඳඹිනන් තභයි ශොවි 
ජනතහට රුපිඹල් 350ට ශඳොශවොය ිනටිඹේ අපි රඵහ ශදන්ශන්   

රු බහඳතිතුභනි, භභ ිපතන්ශන්  ෘෂි ර්භහන්තඹ 
ශනුශන් ශභන් වනහධහයඹේ රඵහ ශදන ිරසිභ යජඹේ ශ්රී 
ර හ ඉතිවහශේ නළවළ ිරඹහ භහ විලසහ යනහ  අතිරු 
ජනහධිඳති භිපන්ද යහජඳේ භළතිතුභහ ශොවි ජනතහශේ දවදිඹ 
සු වඳුනහ ත් ජනනහඹඹුඩ ඵළවින් ශභළනි ප්රතිඳත්ති 
ක්රිඹහත්භ යන ඵ භට ිරඹන්න පුළුන්   

එඳභණේ ශනො යහඹනි ශඳොශවොය බහවිතඹට ශභන්භ 
හඵනි ශඳොශවොය බහවිතඹටද ශොවිඹහ ශඹොමු ිරරීභටද ටයුතු 
යනහ   

 

වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

හරඹ අහන වී ඇත  ත භන්ත්රීරු තුන් ශදශනේ ථහ 

යන්න සිටිනහ   

 

ගරු වනී නරෝශන නකොිුරලක්කු මශතළ 
(ரண்தைறகு சணல கரயண தகரடிதுக்கு) 

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku) 

රු බහඳතිතුභනි, භ ශේ ථහශේ ඉතුරු  ශොට භහ 

වභළගත* යනහ  

 

[අ.භළ.5.42] 

 

ගරු නරොළන් රණසි ශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரசரன் சறங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

රු  බහඳතිතුභනි, 2013 ර්ශේ අඹ ළඹ   හය බහ 

අසථශේදී  අද දින  ෘෂිර්භ, ශොවිජන ශේහ වහ නජීවී, ඳශු 

ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන ව ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 

 ර්ධන ඹන අභහතයහ ලර ළඹ ශීර් පිිබඵ හච්ඡහ 

ශශයන ශම් ශභොශවොශත් විශලේශඹන්භ, ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ 

ප්රජහ  ර්ධන අභහතයහ ලඹ  පිිබඵ - ව තුශ ඇති වී තිශඵන   

ර්ධනඹ,  ප්රර්ධනඹ   පිිබඵ-  ථහ  ිරරීශම්දී අපි දිරනහ,  

භිපන්ද යහජඳේ ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත් ඉතිවහ 

ත න විශලේ හයණහ ිරිපඳඹේ ශභභ  අභහතයහ ලඹ තුශ  සිදු  

යන්නට ශඹදුණු ඵ; ිරසිභ යජඹට  -එේත් ජහති ඳේ 

යජඹට ශවෝ අශනුඩත් යජඹන්රට-  යන්නට ඵළරි වුණු 

ළඩටවන් යහශිඹේ ක්රිඹහත්භ ය තිශඵන  ඵ   දිඹය  ිරරි ිනර 

ළඩි යන්නට ඵළවළයි ිරඹන තත්ත්ඹේ  තිබිඹදී  රුපිඹල් 30ට 

තිබුණු ිරරි ිනර  ළඩි ය තිශඵනහ    

947 948 

[රු නී ශයෝවන ශොඩිතුේුඩ භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළනේ තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



2012 ශනොළම්ඵර් 23 

එදහ චන්ද්රිහ  ඵණ්ඩහයනහඹ ුඩභහයතු  භළතිනිඹශේ යජඹත් 

එේ එතු ශරහ    ජනතහ විමුේති ශඳයමුණ ඳරිහ  යජඹේ 

වදහ ශන,  අනුය ුඩභහය දිහනහඹ භවත්භඹහ  එිප ෘෂිර්භ, 

ඳශු ම්ඳත්,ඉඩම් වහ හරිභහර් අභහතයහ ලඹ  බහය ත්තහ   එදහ 

අනුය දිහනහඹ භවත්භඹහට  ය න්න ඵළරි වුණු ළඩ ටවන් 

යහශිඹේ තිබුණහ   යජශඹන් පිටත සිටිඹදී  එතුභහ අඩු ඳහඩු දළේත්,   

වහ ශනස යන්නට ඕනෆඹ ිරඹහ  සිතුත් අභහතයහ ලඹ බහය 

ත්තහට  එතුභහටත් ය න්නට ඵළරි වුණු ළඩටවන් යහශිඹේ,  

අතිරු භිපන්ද යහජඳේ  ජනහධිඳතිතුභහශේ  නහඹත්ඹ ඹටශත්  

ශභභ ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන අභහතයහ ලඹ තුශ 

ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහ   අපි ශම් ශදොස ිරඹනහ ශනොශයි   

භවය ශරහට  නිරධහරින්ශේ ශේහ, ශේලඳහරන අධිහරිශේ 

උනන්දුේ නළතිභ න්නට පුළුන්, ව අසථහශේ යටට අලය 

යන  ිරරි නිසඳහදනඹ  ළඩි ය න්නට ශම් යටට එශශදනුන් 

ශන වශම්  විලහර  ඵහධහේ  තිබුණහ   නමුත්  අති රු 

ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත්  රු ඵළසිල් යහජඳේ  

අභහතයතුභහශේ  විශලේ  භළදිවත් වීභත් එේ,  රු ශතොණ්ඩභන් 

අභහතයතුභහශේ භළදිවත් වීභත් එේ එඹට තිත තඵරහ,  අඳ  ව  

එශශදනුන් ර හට ශන එන්නට ටයුතු ශහ   ශම් න විට 

ර හට ශනළල්රහ  තිශඵනහ   ඉදිරිඹට තත් එඹ ලේතිභත්  

ය  ශම් යශට් ශේශීඹ ිරරි ශොවිඹහ නහ සිටුන ළඩ පිිබශශට  

තත් ලේතිඹේ ශදන්නට වළිරඹහ රළබී තිශඵනහ  ව   ළන අඳ 

එතුභන්රහට සතුතින්ත ශනහ  

ශම් යශට් ිරරිපිටි නිසඳහදනඹ තුශ ඳසු ගිඹ හරශේ භහිනඹහේ 

තිබුණහ   ශම් අඹ  ිරරිපිටි ිනර ඉවශ දභන අසථහරදී ශම් යශට් 

ඳහරිශබෝගි ජනතහ විලහර අඳවසුතහට  මුුවණ දුන්නහ  ව 

හශේ  ශරහ  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඍජු තීන්දුේ අය ශන  

පිටයටින් ආනඹනඹ  යන  ිරරිපිටිර ඵදු ළඩි  ය ශේශීඹ ිරරි 

ශොවිඹහ ලේතිභත් යන්නට ශන ඹන ළඩ පිිබශශ ළන අඳ  

ඳළවළදිලිභ එතුභහට  සතුතින්ත ශනහ   එඹට ශවේතු ශභඹයි  

මීට ය ශදට  ලින්  ශේශීඹ ිරරි අලයතහශඹන්  සිඹඹඹට 

20ේ ඳභණයි අඳ යට තුශ නිසඳහදනඹ වුශණ්  අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ඹත් එේ අද එඹ සිඹඹට 42 දේහ 

ළඩි යන්නට  වළිරඹහ රළබී තිශඵනහ   

ශම් ළඩ පිිබශශ ඉදිරිඹට ලේතිභත් ය ශන ගිශඹොත්  

2015 නවිට ිරරිපිටි  ආනඹනඹ ම්පර්ණශඹන්භ නත්හ ශම් 

යශට් ිරරි අලයතහ -පිටිිරරි ශනොශයි   විශලේශඹන්භ දිඹය ිරරි- 

ම්පර්ණශඹන්භ පුයහ රන්නට පුළුන් ශනහ   ජහතයන්තයශේ 

අශනේ යටර පිටිිරරි එතයම් බහවිතහ යන්ශන් නළවළ  නමුත් 

අශප් ජනතහට  අඳ එඹ ඳළවළදිලි ය  ශදන්නට ඕනෆ  ශම් යශට් 

ජනතහ ඹම් භට්ටභිරන් මුශහ ශරහ ඉන්නහ ද ිරඹහ අඳට 

ිපශතනහ  ශභොද ශම් පිටිිරරි ඳසශේ ඹන නිහ  ඊට ඩහ 

ශඳෝයදහයි න්ශන්, දරුන්ට ළදත් න්ශන් දිඹය ිරරි ිරඹන 

එ අඳ ශම් අසථහශේදී භතේ ය  සිටිනහ   

ව හශේභ ුඩුඩළු බිත්තය ිනර ඳහරිශබෝගිඹන්ට දයහ න්නට 

ඵළරි  තයභට ඉවශ ගිඹ ශරහ අඳට යජඹේ  විධිඹට  භළදිවත් 

ශරහ   ඳහරිශබෝගිඹහ ට ඔ ශයොත්තු ශදන තත්ත්ඹට බිත්තය ිනර 

ශන එන්නට වළිරඹහ රළබුණහ  එදහ හ තිබුණු LANLIB   

ආඹතනඹ තුශ  ගිඹ   ශර්  ඳභණේ-    

 
වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ථහ අහන යන්න,  රු භන්ත්රීතුභහ    

ගරු නරොළන් රණසි ශ මශතළ 
(ரண்தைறகு தரசரன் சறங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

රු බහඳතිතුභනි, භට ත විනහඩිඹ හරඹේ ශදන්න  ගිඹ 

ශර් ඳභණේ ුඩුඩළු ඳළටේ ඳන්රේ වළත්තෆදවස එසිඹ 

වතිබවේ අභිජනන භධයසථහනඹ තුශ - LANLIB   ආඹතනඹ 

තුශ - නිසඳහදනඹ ය , ව ඳළටේ ශොවි ජනතහ ට,  ව  නිහරට 

රඵහ දීභ තුශ විලහර විධිඹට බිත්තය අලයතහ පුයහ න්නට 

වළිරඹහ රළබුණහ    එදහ ුඩුඩල් භස අලයතහත් පුයහ න්නට  

අඳ ුඩුඩල් භස විලහර ලශඹන්  ආනඹනඹ  ශහ   ව වහ  

විශේල විනිභඹ විලහර ප්රභහණඹේ අශඳන් ළඹ වුණහ   අද එඹ  

අත්ිපටුවීභට පුළුන්ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹන හයණඹත් භහ ශම් 

අසථහශේදී ඳළවළදිලි ිරඹහ සිටිනහ   

අද විඳේ ශේ භවය භන්ත්රීරු ශඵොශවොභ බුේධිභත්, 

අශඵෝධශඹන් යුතු ථහ යන ශොට, භවය අඹ ව ජනතහ 

ළනත් කීභේ නළති ථහ ශහ  යජඹ යන ශවො ශේල් 

ළන අඳ ිරඹන්න ඕනෆ  ව හශේභ අඩු ඳහඩුේ තිශඵනහ නම් 

වත් ිරඹන්න ඕනෆ  නමුත් යජඹ අද ළඩි ලශඹන් යටට ළඩදහයී 

ළඩ ය තිශඵන නිහ තභයි ෆභ භළතියණඹිරන්භ විශිසට 

ජඹග්රවණ රඵන්ශන්   අද ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ  ර්ධන 

අභහතයහ ලඹ තුිබන් විශලේ ළඩ ශොටේ සිේධ ශරහ තිශඵන 

ඵ භතේ යිනන්, රු බහඳතිතුභනි, භට හරඹ රඵහ දීභ 

ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශිනන් භශේ ථහ අන් 

යනහ   

 
[අ  බහ  5 48 ] 

 
ගරු වික් ර් ඇන් නි මශතළ 
(ரண்தைறகு றக்டர் அந்ணல) 

(The Hon.Victor Antony) 

රු බහඳතිතුභනි, ශඵොශවොභ අඩු හර ශේරහේ භට 

තිශඵන්ශන්  භට ශම් ලින් දළන්වුහ නම් භභ ශම් ශේරහ අය 

ටිනහ ථහේ යපු රු ඇභතිතුභහට ශදනහ  ශොශවොභ නමුත් 

රු බහඳතිතුභනි, ඇට නළති දිට ඕනෆ විධිඹට චන වයන්න 

පුළුන් ිරඹරහ ිරඹනහ  ව ශභොනහ ිරේත්, අශප් ධීය වහ ජරජ 

ම්ඳත්  ර්ධන ඇභතිතුභහ ශනොබිඹ ධීය අභහතයහ ලශේ 

ටයුතු ශහඹ ිරඹන එ අඳ න්ශතෝශඹන් ශම් අසථහශේ 

භතේ යන්න ඕනෆ  එතුභහට තිබු ශණ් සුළුඳටු අභිශඹෝ 

ශනොශයි  ව සිඹලු අභිශඹෝ ජඹග්රවණඹ ය ශන එතුභහ අද 

ධීය අභහතයහ ලඹ වරිවළටි ක්රිඹහත්භ යනහඹ ිරඹන හයණඹ  

භභ ශම් අසථහශේ භතේ යන්න ඕනෆ  රු බහඳතිතුභනි,  

විශලේශඹන්භ තවනම් දළල් ප්රලසනශේදී  එතුභහ ෘජු සිටිඹහ  

එතුභහ ධනඳති මුදරහලිරහට නළමුශණ් නළවළ  එතුභහ දුප්ඳත් ධීයඹහ 

උශදහ ටයුතු ශහ  ව නිහ ශභය විලහර අසළන්නේ රළශඵයි 

ිරඹන විලසහඹ අඳ තුශ තිශඵනහ  රයිරහ දළල් ිරඹන්ශන් ශඳොඩි 

මුදරහලිරහ ශනොශයි ශරොුඩ මුදරහලිරහ ඳහවිච්චි යන එේ  

නමුත් එතුභහ රයිරහ දළල් ඳහ තවනම් ය දළම්භහ  සුරුේුඩ  

තවනම් ශහ  තල්ලු දළල් තවනම් ශහ  ූලඩු දළල් තවනම් ශහ  

ව ශවො ජඹග්රවණඹේ ිරඹන එ භභ ශම් අසථහශේ භතේ 

යන්න ළභළතියි    

රු ඇභතිතුභනි, භට තිශඵන්ශන් ඉතහභ සුළු ශරහේ 

වුණත් ශම් හයණඹත් භතේ යන්න ඕනෆ   ව තභයි අද 

ඉයනවිර ප්රශේලශේ ඳතින භහදළල් ප්රලසනඹ  එදහ තිබුණු භහදළල් 

ශනොශයි අද තිශඵන්ශන්  එදහ සිටි ජනවනඹ ශනොශයි අද 

ඉන්ශන්  අද එිප ධීය ඳවුල් 3,000ේ ඉන්නහ  එදහ ිපටිශේ ධීය 

ඳවුල් 50යි  අද ධීය ජනතහ විතයේ 3,000ේ සුළු ධීය 

ආම්ඳන්න තිඹහශන ඉන්නහ  ශම් 3,000 ශොශවොභද භහදළල් 

949 950 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

අදින ශොට යසහ යන්ශන්  භහදළල්,  ඳනතිරන් ආ එේ 

ඵ ඇත්තයි  නමුත් අඳ ආයේහ යන්න ඕනෆ සුළු ධීයඹහයි 

ිරඹන එ භභ ශම් අසථහශේ භතේ යන්න ළභළතියි  ව 

නිහ සුළු ධීයඹහ ආයේහ ිරරීභ වහ ව ටයුත්තත් ඉසට ය 

ශදන ශර භභ විශලේශඹන්භ ඔඵතුභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ   

ඊශඟට භශේ ශටි හරඹ තුශ භතේ ශ යුතුයි අඳ යන්න 

ඕනෆ හයණහ තුනේ පිිබඵ  රු ඇභතිතුභනි, භ ශේ 

ශඳෞේලි භතශේ වළටිඹට ඳශමුශනි හයණඹ තභයි ධීයඹහ 

ලේතිභත් ිරරීභ  ව ිරඹන්ශන් ධීය ජන ජීවිතඹ ලේතිභත් ිරරීභ  

ව තභයි ශම් අභහතයහ ලශේ ඳශමුශනි හයණඹ වළටිඹට භහ 

දිරන්ශන්   ශදළනි හයණඹ වළටිඹට භහ විලසහ යන්ශන් 

භත්ය ම්ඳත ආයේහ ිරරීභයි  ව ිරඹන්ශන් මුුවදු ම්ඳත් 

ආයේහ ිරරීභ  භත්ය ම්ඳත නළත්නම් ධීයඹහට දහත් 

ජඹග්රවණඹ යහ ඹන්න ඵළවළ   තුන්ළනි හයණඹ තභයි භහළු න 

ඳහරිශබෝගි ජනතහට රහබඹට, ඳවසුට ශවො භහළු රඵහ ශදන 

ළඩ පිිබශශේ ඇති ිරරීභ  ශම් හයණහ තුශ තභයි අඳ 

ඳළශතන්න ඕනෆ ිරඹන එයි භහ විලසහ යන්ශන්  ශම් හයණහ 

තුන අඳට වරිඹට යන්න පුළුන් නම් භහ ිපතන්ශන් ධීය 

අභහතයහ ලශඹන් අ  ම්පර්ණ ළඩටවනේ ක්රිඹහත්භ 

යන්න පුළුන් ශයි    ඔඵතුභහ ශම් ටයුතු හර්ථ යශන 

ඹන එ ළන භභ ඉතහභ න්ශතෝ ශනහ  

රු බහඳතිතුභනි, භවය අඹ ශනොශඹේ ථහ ිරේහ   ට 

ළඩුණු ථහ ිරඹිනන්,  අතය හර්තහ ඉදිරිඳත් ශහ  වහ ශේයභ 

තය හර්තහ ශනොශයි  ව හර්තහ අයශන ඳවය පිට ඳවය ළුවහ  

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්  ර්ධන අභහතයහ ලඹ ළටිරහ, ධීය වහ 

ජරජ ම්ඳත්  ර්ධන අභහතයහ ලඹේ නළවළ ිරඹන වළටිඹටයි 

එතුභන්රහ ථහ ශශේ  නමුත් තය ලශඹන්භ භත්ය ම්ඳත 

අතින් ශරෝශේ ඉවශභ තළන අද ර හ ඉන්නහඹ ිරඹන එ 

අඳ න්ශතෝශඹන් ශම් අසථහශේ භතේ යන්න ඕනෆ  එළනි 

තත්ත්ඹේ තුශ අඳ ඉතහභ න්ශතෝ ශනහ, අද ධීය ජන 

ජීවිතඹ ඉතහභ ශවො තත්ත්ඹට ඇවිත් තිශඵනහ  එදහ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ආහයඹට අද ව දුප්ඳත්, 

අිප  ධීයඹහ ආයේහ යශන ටයුතු යනහ  අඳ සුඵ 

ඳතනහ රු ඇභතිතුභහට   රඵන අවුරුේද ශන ශොට ශම් ධීය 

වහ ජරජ ම්ඳත්  ර්ධන අභහතයහ ලඹ ඉතහභ හනහන්ත 

විධිඹට ඉවශභ තත්ත්ඹට ශන එන්නට එතුභහට වළිර ශේහ 

ිරඹහ ප්රහර්ථනහ යිනන් භශේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ  

සතුතියි   

 
[අ  බහ  5 52] 

 

ගරු සුවන්ත පු ිකනිනම් මශතළ (ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් 

ව ලර්ධන නිනයෝජය අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனக - கடற்தநரறல், லக 

பதோனங்கள் அதறறதத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 

Fisheries and Aquatic Resources Development) 

රු බහඳතිතුභනි, භට රළබුශණ් විනහඩි කීඳඹේ වුණත් භභ 

ශඵශවවින් සතුතින්ත ශනහ ව විනහඩි කීඳඹ වරි රළබීභ 

පිිබඵ  අදවස දළේව වළභ ථිඹුඩටභ අශප් රු යහජිත 

ශේනහයත්න ඇභතිතුභහ ඉතහභ ඳළවළදිලි, නිඹභ විධිඹට උත්තය 

දුන්නහ   

රු බහඳතිතුභනි, භිපන්ද චින්තන ඉදිරි දළේභ අනු අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ, විශලේශඹන් රු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳේ 

ඇභතිතුභහ අශප් යශට් අවුරුදු ණනහේ තිසශේ ඳතින විසිතුරු 

භත්ය ර්භහන්තඹ පිිබඵ අධහනඹ ශඹොමු යරහ එභ 

ර්භහන්තඹ ළඩිදියුණු යන්න අලය න්නහ ව සිඹලු පිඹය 

ශන තිශඵනහ  ඳතින ඵහධ වඳුනහ ශන ඉදිරි හර සීභහ 

තුශ එභ ර්භහන්තඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ වහ න විලහර හර්ඹ 

බහයඹේ අද න විට අපි යශන ඹනහ  අලුතින් විසිතුරු භත්ය 

ර්භහන්තශේ ශඹශදන අඹුඩට ඳටන්ළන්ශම්දී රුපිඹල් 37,500ේ 

දීරහ, දළනටභත් ර්භහන්තඹ යශන ඹන ශනුඩට රුපිඹල් 

75,000ේ ළනි මුදරේ රඵහ දීරහ ඉදිරි අනහතශේදී ර හ 

ශරෝඹට විසිතුරු භත්යඹන් ඳඹන භධයසථහනඹේ ඵට ඳත් 

යන්න අලය ප්රතිඳහදන ඳඹරහ, ශභභ ර්භහන්තඹ දියුණු 

යන්න අලය ටයුතු යශන ඹනහ  ධීය අභහතයහ ලඹට 

විතයේ තනිභ ශම් ටයුතු යශන ඹන්න ඵළවළ  

ශම් වහ ශොවිජන ශේහ වහ නජීවී අභහතයහ ලශේ, 

ෘෂිර්භ අභහතයහ ලශේ, ව හශේභ ආයේ අ ල ඇතුළු 

අශනුඩත් අ ලර වශඹෝඹ අලයයි  ශොවිජන ශේහ වහ 

නජීවී අභහතයහ ලශේ, ෘෂිර්භ අභහතයහ ලශේ 

ශල්ම්තුභන්රහ, නිරධහරි භවත්රුන් ඇතුළු අපි ඔේශෝභ 

එතු ශරහ, ඳළළති ප්රලසන ම්ඵන්ධශඹන් හච්ඡහ යරහ එකී 

ළටලු නියහයණඹ යශන ඉදිරි හර සීභහ තුශ ශභභ 

ර්භහන්තශේ දියුණු උශදහ විලහර ළඩ ශොටේ යශන 

ඹනහ   

රු බහඳතිතුභනි, එභ ර්භහන්තඹ අද ශරෝශේ වළභ 

යටභ හශේ ඉතහභ ආර්ණීඹ ර්භහන්තඹේ ඵට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ  අශප් භත්ය ම්ඳත, ව හශේභ අශප් ඳළශෆටි 

ශනොශඹේ ශවේතන් නිහ -අශප් නීති රීතිර තිශඵන ශනොශඹේ අඩු 

ඳහඩු නිහ- පිට යටරට ශන ගිිපල්රහ එභ භත්යඹන්, එශවභ 

නළත්නම් ව ඳළශෆටි ශනත් යටරට විුඩණනහ  අශප් යශට් 

තිබුණු නීති රීති නිහ එභ ඳළශෆටි, එශවභ නළත්නම් භත්යයින් 

අශප් සථහනර ශඵෝ යරහ, ළඩිදියුණු යරහ විශේලරට 

ඹන්න පුළුන්භ තිබුශණ් නළවළ  නමුත් ව තිබුණු ඵහධ ඉත් 

යරහ, අලය නීති රීති ශනළල්රහ ඊට අසථහ රඵහ දීභට ශම් 

න විට ටයුතු ය තිශඵනහ  ව භඟින් ඉදිරි හර සීභහ තුශ 

ශවො ආදහඹභේ අශප් යටට රඵහළනීශම් වළිරඹහ ඇති ශනහ  

ව හශේභ, ව භඟින් තරුණ තරුණිඹන් යහශිඹට රැිරඹහ 

ළඳයීශම් අසථහද ළරශනහ  ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 

 ර්ධන අභහතයහ ලඹ අශනේ අභහතයහ ල භඟ 

ම්ඵන්ධීයණඹේ ඇති තභයි යශන ඹන්න ඕනෆ  ශභොද, 

අඳට තනි ටයුතු යන්න ඵළවළ   

රු බහඳතිතුභනි, අශප් අභහතයහ ලඹට ම්ඵන්ධ 

ශනොවුණත්, භහ ිනත්ර ශොවිජන ශේහ වහ නජීවී ඇභතිතුභහත් 

භශේ දිසත්රිේඹට අල්රපු දිසත්රිේශේ සිටින නිහ විශලේ 

හයණඹේ ිරඹන්න භහ ළභළතියි  එතුභහ ිරඹපු ඳරිදි අශප් යශට් 

අලි වනඹ 7,000ේ, එශවභ නළත්නම් 8,000ේ දේහ ර්ධනඹ 

ශරහ තිශඵනහ; ඉඩම් ප්රභහණඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ  අද 

අලින්ට හඹ ිරරීභ වහ, ෆභ වහ අලය යන ඳරියඹ 

වම්ඵ ශරහ තිශඵනහ  අතීතශේ ශම් යශට් තිබුණහ ඇත් හල්  

ඇත් හල්ලින් අලි අල්රරහ, හීරෆ යරහ, වහම්පුතුන්ට රඵහ දීරහ, 

ශඳයවළය ළනි  සෘති ටයුතු වහ ආින 

සිේධසථහනරට රඵහ දුන්නහ  1970-1977 හරඹ තුශ ලුල්ර 

ඇභතිතුභහ ිපටපු හරශේ න අලි අල්රරහ, හීරෆ යරහ ව ව 

පුේරඹන්ට රඵහ දුන්නහ  අද ව අලින්ශන් 100ේ විතය තභයි 

ඉතිරි ශරහ ඉන්ශන්  ව අලිත් දළන් ඹට ගිිපන් තිශඵන නිහ 

භභ ශඹෝජනහ යනහ, අද ඉන්න 7,000ේ විතය න අලින්ශන් 

ඹම් ප්රභහණඹේ හීරෆ යරහ ව අලි නඩත්තු යන්න පුළුන් 

ඳන්ල්රට, ඳල්ලිරට, ශෝවිල්රට, එශවභ නළත්නම් විවිධ 

පුේරඹන්ට රඵහ දීරහ අනහතශේදී අශප් යශට් ශඳයවළය ළනි 

ටයුතු වහ ශඹොදහළනීභට අලය ටයුතු යන්න ිරඹරහ  

951 952 

[රු විේටර් ඇන්ටනි භවතහ] 
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ශභොද, දළනට ඉන්න හීරෆ අලි ප්රභහණඹ ිනඹ ගිඹහට ඳසශේ තත් 

හරඹේ ඹන ශොට ශඳයවළයරට ළරශඹන් අලි අල්රරහ 

ඹන්නත් ඵළවළ  ශඳයවළයරට ඹන්න ශන්ශන් ිනනිසුන් විසින් 

ඔහශන ඹනු රඵන, අලිඹුඩශේ ආෘතිඹේ ිපත ූලඩුේ     

ව නිහ ඳතින නීති රීති ශනස යරහ ශවෝ අශප් යශට් අලි 

වදන්නට ළභති, අලි නඩත්තු යන්න පුළුන් අඹට, රැඵරහ 

න්න පුළුන් අඹට ශම් අලි රඵහ  ශදන්න ිරඹරහ භභ ශඹෝජනහ 

යනහ    විශලේශඹන්භ අලි - ිනනිස ළටුභ නිහ ශඵොශවෝ අලි 

ආඵහධරට රේ ශනහ; භයණඹට ඳත් ශනහ  ව හශේභ 

ශෝච්චිර වළපිරහ,  ෆභ නළති, තුය නළති, ශල්ර 

ළටිරහ නිම් භළරිරහ ඹනහ  ඊට ඩහ ශවොයි ව යන්න 

පුළුන් අඹට ශම් අලි රඵහ දීරහ, නළතිශරහ ඹන අලි ම්ඳත රැ 

න්න එ  අපි ශම් ළන ශනොබිඹ ථහ යන්න ඕනෆ  අපි ශම් 

යටට, ජනතහට ිරඹන්න ඕනෆ  ශභොද ශම් අලි ළන ඳුළු 

ශවශන NGO   තිශඵනහ  ඔවුන් වහ ළන විරුේධ ඳත්තයරට 

ලිඹනහ; ථහ යනහ  නමුත් වහශේ  ිරසිභ තයතහේ නළවළ  

ශොටින්භ ිරඹශතොත් ළශල් න්න ශඵොන්න නළති අලිශඹේ 

ඉන්නහ නම් ශම් එ  විධහනඹේත් ගිිපල්රහ ඔවුන් ළන 

ශොඹහ ඵරන්ශන් නළවළ  රු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ව 

ශොල්රන් අඩුභ තයිනන් ශභොනභ  ශදඹේත් යන්ශන් නළවළ  පිට 

යට NGOලින් එන ල්ලිලින් ශඵොරුට ඳත්තශර්ට ලිඹවිල්රේ 

දහරහ ව ශොල්රන්ශේ ණන අයශන ට වශන ඉන්නහ   

ව නිහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹට භභ ශභඹ ශඹොමු යනහ  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් විඹඹ බහය අභහතයයඹහ ලශඹන් 

රුණු ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ  ඉදිරි හරසීභහ තුශ ශම් යශට් 

ළනසීශන ඹන අලි ම්ඳත ආයේහ යශන, අශප්  සෘති 

උරුභඹන් ව හශේභ අශප් ආින ටයුතුත් වරිඹහහය 

යශන ඹන්නට අසථහ ළරශේහ ිරඹරහ භහ ප්රහර්ථනහ 

යනහ   

අපි අද අලි ළටල් වරි සහ ශන ඹනහ  ශම් අවුරුදු 

ණන තුශ අපි වදපු අලි ළටල් දිවහ ඵළලුශොත් ර හ ට 

යරහ වන්න පුළුන් ප්රභහණශේ අලි ළටල්  යහේ අද න 

ශොට ඉදි ශරහ තිශඵනහ  නමුත් වහශේ ප්රතිපර රඵහ ළනීභට 

අපිට වළිරඹහේ රළබිරහ නළවළ  ශභොද අලි ළටල් විතයේ 

වරහ ශම් අලි - ිනනිස ළටුභ අභ ිරරීභට වළිරඹහ රළශඵන්ශන් 

නළවළ  ශභොද එදහ ඳටන් ත්තු භවළලිශේ අවිධිභත් ක්රභ නිහ 

තභයි  ශම් අලි - ිනනිස ළටුභ උග්රශරහ තිශඵන්ශන් ිරඹන 

හයණඹ අද ශනොදන්නහ දරුශේ ඳහ නළති තයම්   

විශලේශඹන්භ ත්රිුඩණහභරඹ දිසත්රිේශේත් විලහර අලි 

ප්රභහණඹේ ඉන්නහ  ව නිහ ඉදිරිශේදී අපිටත් ව අලි නිහ  යදය 

ඇති ශන්න පුළුන්  ව යදය නළති යන්න ටයුතු ශඹොදන්න 

ිරඹන එයි භහ ඉල්රහ සිටින්ශන්   භභ සදහනම් යශන ආ 

ථහ ම්පර්ණශඹන්භ ඉදිරිඳත් යන්න ශරහ නළති නිහ  එඹ  

වභළගත* යනහ  එඹ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් යන ශර 

ඉල්රහ සිටිිනන් භහ නතිනහ  සතුතියි  

 

වභළනම්වය මත තබන ද කථළනේ ඉතිරි නකො ව: 
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட உகறன் ஞ்சற தகுற:: 

Rest of the speech tabled: 

භිපන්ද චින්තන ප්රතිඳත්තිඹට අනු ඉදිරිඳත් න වත්න අඹ ළඹ 

විහදඹට භහ වට අදවස දළේවීභට රළබීභ භවත් බහයඹේ  ශොට රනහ  

2012 ය තුශ දී ඵහිපය වහ අබයන්තය ම්ඳන ිරිපඳඹට මුුවණු ශදිනන් 

ශරෝශේ දියුණු යටරට හශප්ේ ඉවශ ආර්ථි ර්ධනඹේ අත්ඳත් ය 

න්නට වළිර වු යේ ශර ශභභ ය වඳුනහත වළිරයි  උදහවයණ ශර 

ඇභරිහ එේත් ජනඳදශේ ආර්ථි ර්ධන ශේඹ සිඹඹට 2 4% ශර හර්තහ 

නහ  අනිුඩත් යුශයෝඳහ යටර ආර්ථි ර්ධන ශේඹ ව වහ භහන භට්ටභ 

තිබිඹ දී අඳශේ ආර්ථි ර්ධන භට්ටභ 6 8 භට්ටභ ඳත්හ ළනීභට අඳට 

වළිරඹහ රළබී තිශඵන ඵ වන් ශ වළිරයි  එශේභ දිගු හලීන ආර්ථි 

ර්ධන  ඉරේ පුයහ ළනීභට භිපන්ද චින්තන ඳස අවුරුදු ළරළසභ ශදන 

යට ශම් අඹ ළඹත් එේ ඇයශමනහ  ආර්ථි ර්ධන ඉරේ යහ ඹහභ 

එිප අයමුණයි  උදහවයණ ලශඹන් 2013 ය දී අශප්ේෂිත ආර්ථි ර්ධන 

ඉරේඹ 7 5%ේ ද 2014 දී එඹ 14 5% වහ 2015 දී 8 3% ආර්ථි 

ර්ධනඹේ අත්ඳත් ය ළනීශම් දිගු හලීන ළරළසභේ අඳ යජඹ තුයි  

ඇතළම් අප්රිහනු යටල් අඳ අත්ඳත් ය න්නහ  ආර්ථි ඉරේ ශශයිප 

අධහනශඹන් සිටින ඵට හර්තහ ශනහ  ඔවුන් තභ යට  ර්ධනඹ ිරරීභට 

ශභයට ආර්ථි ක්රිඹහහයම් ආදර්ලඹට ළනීභට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ   

රු බහඳතිතුභනි, ඳසු ගිඹ එේත් ජහති ඳේ යජඹ ඳළති භශේ 

අඳශේ විශේල ණඹ ළතිබහඹ දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 138ේ 

ඳභණ වුත්, භිපන්ද චින්තනඹ ඹටශත් එඹ ර්තභහනඹ න විට සිඹඹට 78ේ 

දේහ ඳවත අඹට ශන එන්නට අඳ යජඹට වළිරඹහ රළබිරහ තිශඹනහ  

එශේභ ශඵොශවෝ අඹ ශභය අඹ ළඹ විශේචනඹ යනුශේ එිප ඇති හධනීඹ 

තත්ත්ඹ පිිබඵ විචහයශීලි ඵළලීභිරන් ශතොය ඹළයි වන් ශ වළිරයි   

විශලේශඹන් 2009 ර්ශේ දී ඳළති  ත්රසතහදී  ක්රිඹහ භර්දනඹ යිනන් යට 

සථහය  භට්ටභට ශනවිත් තිශඵනහ  අද ඇතළම් අඹ ශචෝදනහ යනහ, 

යුේධඹ අන් තිබිඹදීත් ආයේ අභහතයහ ලඹ ඇතුළු  තත්  අභහතයහ ල 

ශදට ඳභණේ විලහර මුදරේ අඹ ළශඹන් ශන් ය ඇතළයි ිරඹහ  රුණු 

ශශේ වුද ර්තභහනඹ න විට  අඳශේ යුද විඹදභ දශ ශේශීඹ 

නිසඳහදනශඹන් 2 1%ිරන් ඳවත ශවළීභට ශභභ ආණ්ඩුට වළිරශරහ 

තිශඵනහ  ව හශේභ අඳ යශට් ජනතහශන් ඵුවතයඹ භළදි ණශේ ආදහඹම් 

රඵන්නන් ඵට ඳත්ශරහ තිශඵනහ  විරැිරඹහ 4%ිරන් ඳවත ශවළීභට 

වළිරශරහ තිශඵනහ  එශේභ අඹ ළඹ ඳයතයඹ 6 4% දේහ ඳවත ශවළීභට 

වළිරශරහ තිශඵනහ   අඹ  ළඹ ිපඟඹ ඳහරනඹ ිරරීභ පිිබඵ අධහනඹ 

ශඹොමු ිරරීශම් දී 1977න් ඳසු භෆත හලීන අඹ ළඹ ිපඟඹ ශභතයම් ඳවත 

භට්ටභට ශන ආ  හරඹේ ශනොභළති තයම්  1978 - 1987 හරඹ තුශ දී අඹ 

ළඹ ිපඟඹ  14 1%ේ ශර ද, එශේභ 1988 සිට 2008 දේහ 8 7%ේ ශර ද, 

2009 ර්ශේ දී අඹ ළඹ ිපඟඹ 9 8%ේ ශර ද හර්තහ වුණ ද ශභභ ශර් දී 

එඹ 6 4 දේහ ඳවත ශවළීභට වළිරවීභ සුවිශලේෂී ජඹග්රවණඹේ ශර වඳුනහ 

ත වළිරයි    

රු බහඳතිතුභනි, 1988 ර්ශේ සිටභ අඳශේ ර්තන ගිණුශම් අණ්ඩ 

ිපඟඹේ වඳුනහ ළනීභට වළිර වුණහ  එභ තත්ත්ඹ අඹවඳත්හරී ප්රතිපර ශන 

එන්නේ  ශභිපදී  පුනයහර්තන විඹදම් ඉවශ ඹහභ නිහ ඉතුරුම් ිපඟතහට 

මුුවණ ශදන්න සිදු වුණහ  එභ තත්ත්ඹ තුශ ප්රහේධන ම්ඳහදනඹට ඇති 

ඉඩඩ සීභහ වීභ නිහ යජඹට විශේල ණඹ  රඵහ ළනීභට සිදුනහ   එඹ දිගු 

හලීන අඹවඳත් ඵරඳෆභේ ඇති යනහ  ඇතළම් අඹ ශචෝදනහ යනහ, 

ආණ්ඩුශේ විඹදම් වහ ඵදු ප්රතිඳත්තිඹ පිිබඵ  ශභභ අඹ ළඹ ධනඳතිඹන්ට 

ශත රන එේ ිරඹරහ ිරඹනහ  ශේශීඹත්ඹ නඟහ සිටුන්නට දයන 

ෆඹභ, ශේශීඹ ආර්ථිශේ ම්ඳත් ශඵදී ඹහශම් යටහ හශේභ ආදහඹම් යටහ 

හධනීඹ ආහයඹට ශනස යන්නට   විඹදම් වහ ඵදු ක්රභශේ ඹම් ඹම් ශනස 

ිරරීම්රට රේ ිරරීශභන් වළිර ශනහ  එභ ඵරඳෆභ තුිබන් ඵුවතයඹේ වු  අඩු 

ආදහඹම්රහභී ඳවුල්ර ජන ශොටශිප සුඵහධනඹ ළපිරීභ වහ දයන ෆඹභ 

ඇතළම් අඹ දිරන්ශන් ඳටු දළේභිරන්  විශලේශඹන්භ නිඹඟඹ ශවේතුශන් 

අඳශේ ෘෂි ආර්ථිඹට තදඵර ඳවයේ ළදුණහ  ශභඹ ෘජු ශොවීන් වහ 

ඵරඳෆහ  ශභය අඹ ළඹ තුිබන් හ වහනි වු ශොවීන්ට ශනොිනශල් බිත්තය වී 

රඵහ දීභට ශඹෝජනහ ශොට තිශඵනහ  එශේභ ශොවි ණඹ වහ වන 

හරඹේ ශදන්නට ද, ශඳොශවොය වනහධහයඹ අණ්ඩ රඵහ දීභට ද ශඹෝජනහ 

වී තිශඵනහ  එඳභණේ ශනො ුඩභන ඵහධහේ ඳළතිඹ ද වී අසළන්න ශඳය 

යට හශප්ේ 0 2% ශවෝ 2012 ශර් ඉවශ ඹතළයි අශප්ේහ යනහ  

එශේභ වීරට රුපිඹල් 40ළනි වති ිනරේ රඵහ දීභ ශොවි ජනතහශේ 

සුයේෂිතබහඹ ඇති ිරරීභට භිපන්ද චින්තන වත්ළනි අඹ ළඹ ත් ප්රමු 

තීන්දුේ ශර වඳුනහත වළ  

රු බහඳතිතුභනි, ආර්ථි ර්ධනඹේ භඟ  ර්ධනඹ ඊට භහමී 

ඳත්හශන ඹහභට භිපන්ද චින්තනඹ ඹටශත් ටයුතු යනහ  හේ 

රහපීඹ යටරට හශප්ේ ඉවශ  ර්ධන භට්ටභේ ඳත්හශන ඹෆභට 

අඳ යජඹට වළිරවීභ ආඩම්ඵයඹට ශවේතුේ  ශභඹට රඵහ දිඹ වළිර දිභ 

උදහවයණඹේ ශර භන්ද ශඳෝණඹ පිිබඵ දර්ලඹ ඉදිරිඳත් යන්න 

පුළුන්  21% ඳභණ ඳළති භන්ද ශඳෝණඹ 9% දේහ ඳවත භට්ටභට 

ශන එන්න  යජඹට  වළිරඹහ  රළබිරහ  තිශඹනහ   ඇතළම්  අඹ  තර් 

යනහ, ශභඹ  ”රළම්ශඵෝ ගිනි”  අඹ ළඹේ ශර  ශභඹ ුවදු  තහන්දය 

ඳභණයි  යර අඳශේ ආර්ථි ඉතිවහඹ රහ ඵරන විට 1977න් ඳසු 

යහජය අ ලශේ ඳරිශබෝජන ශීඝ්රශඹන් ඉවශ ගිඹහ  ව නිහ යහජය ඳරිශබෝජන 

විඹදභ ඉවශ ඹහභේ වඳුනහ න්න පුළුන්  ඉවශ ගිඹ ඳරිශබෝජන විඹදම් පිඹහ 

න්න ිපටපු ඳහරඹන් ශභොනහද ශශේ  ළඩි ළඩිශඹන් ආනඹනඹ යන්න 

ඳටන් ත්තහ  ව තත්ත්ඹ තුශ විශේශීඹ බහණ්ඩ විලහර ලශඹන් ශභයටට 

එන්න ත්තහ  අහනශේ දී ශේශීඹ ඳළති ඇතළම් ශදරු ර්භහන්ත බි 

953 954 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ළශටන්න ත්තහ  ව විතයේ ශනොශයි, ශේශීඹ ඳළති විදුලි උඳයණ 

ර්භහන්ත, ශේශීඹ අත්ඹන්ත්ර ර්භහන්ත, ඩදහසි ර්භහන්ත ළනි ර්භහන්ත 

බි ළටුණහ  රැිරඹහ වියුේති අනුඳහතඹ ඉවශ ගිඹහ  

ශභය අඹ ළඹ භඟින් දිිබඳුභ තුයන් ිරරීභ, ජරඹ වහ ඳරියඹ ආයේහ 

ිරරීභ ව ඳර්ශේණ වහ තහේණඹ දියුණු ිරරීභ ශශයිප මුලි අධහනඹ 

ශඹොමු ශොට ඳතින ඵ විශලේ රේණඹේ ශර වඳුනහ ත වළිරයි  

රු බහඳතිතුභනි, ව විතයේ ශනොශයි, විශේල විනිභඹට ඇති ඉල්ලභ 

ළඩි වුණහ  රුපිඹශල් අඹ විශේශීඹ මුදරට හශප්ේ ඵහල්දු ශන්න ඳටන් 

ත්තහ  ව හශේභ ආනඹන විඹදභ ඉවශ ගිඹහ  ඊට රිරන විධිඹට අඳනඹන 

විඹදභ රළබුශණ් නළවළ   අහනශේ දී ශශ ගිණුශම් ිපඟඹ පුළුල් වුණහ  

විශේල ණඹළති ඵ පුළුල් වුණහ  අඳ ණඹළති යහජයඹේ ඵට ඳත් වුණහ  ශම් 

තත්ත්ඹ ශභය අඹ ළඹ තුිබන් ඳහරනඹ යන්න ළරසුම් යරහ තිශඹනහ  

නිසඳහදන ආර්ථිඹේ භළශඹන් ශභභ තත්ත්ඹ ළඩිදුයටත් විසතය යරහ 

තිශඹනහ  

රු බහඳතිතුභනි, නිදවශේ ඉරහ ශේශීඹ ෘෂි ර්භහන්තඹ න න්න 

විවිධ පිඹය, ළරසුම් ක්රිඹහත්භ යරහ ව ශඹෝජනහ යරහ තිශඹනහ  

උදහවයණ ලශඹන් ශොවි ජනඳද යහඳහය, ඵුවහර්ඹ හරි භහර් ශඹෝජනහ 

ක්රභ, ෘෂි හර්ින ඳනත්, ඉඩම් ඳනත්, ශඳොශවොය වනහධහය රඵහ දීභ 1950 දී 

ආයම්බ ශනහ  උදහවයණඹේ ශර ශඳොශවොය වනහධහයඹ රහ ඵරන විට 

1990 දී ශඳොශවොය වනහධහයඹ නතය ශනහ  නමුත් 2005 න විට නළත 

එඹ අයමරහ තිශඹනහ  ව විතයේ ශනොශයි, භිපන්ද චින්තන ප්රතිඳත්තිඹ අනු  

“නිල්ර පිරුණු ශතේ - ඵත බුරතින් පිරුණු ශවටේ” ඹන ශත්භහ ඹටශත් 

න දළේභේ ෘෂි හර්ින ේශේත්රඹට ඇතුශත් ශොට තිශඵනහ  භිපන්ද 

චින්තනඹට අනු සිඹලුභ ශොවීන්ට වන ිනරේ ඹටශත් යුරිඹහ ශඳොශවොය, වී 

ශොවීන්  වහ ශඳොශවොය වනහධහය ද අණ්ඩ රඵහ ශදන්න ටයුතු ශහ  

විශලේශඹන් ඇතළම් ෘෂි හර්ින අඳනඹන වහ ඳනහ තිබුණු ඵදු ඉත් 

ිරරීභට, සුපිරි ග්රහමීඹ ණඹ වහ ළඹ ශ මුදර ඉවශ දළමීභට, ඇතළම් ෘෂි 

බහණ්ඩ වහ ආනඹන ඵදු ළඩි යිනන් ශේශීඹ ශොවිඹහ රැ ළනීභට ටයුතු 

ශහ   විශලේශඹන් "භිපන්ද චින්තන ඉදිරි දළේභ" ඹටශත් ශභභ ේශේත්රශේ 

උන්නතිඹ ශශයිප හශේභ, ඵුවතය ජනතහ ශශයිප අධහනඹ ශඹොමු යහ 

තිශඹනහ  

රු බහඳතිතුභනි, දිිබඳුභ පිටු දළකීභ වහ ජනවිඹ, භෘේධිඹ ළනි 

විලහර යහඳෘති ක්රිඹහත්භ වුණහ ව ක්රිඹහත්භ ශනහ  ඹම් ප්රභහණඹිරන් 

දිිබඳුභ අඩුවීභේ වඳුනහත වළිර වු ද ග්රහමීඹ අ ලශේ වහ තු අ ලශේ 

දිිබඳුශභිප අඩුවීභේ සිදු වී ඇත්ශත් අභ ලශඹන්  ශභිපදී රහ ඵළලිඹ 

යුත්ශත් ශභොවුන් දිිබඳුශම් සියවී සිටින්නට ඵරඳහ ඇති ඳසු බිම් හධ 

ශභොනහද ිරඹහයි  අඳ යශට් ග්රහමීඹ අ ලශේ ඳතින දිිබඳුභට ඳවුල් රේ 

18ේ ඳභණ ප්රභහණඹට මුුවණ ශදන්න ශරහ තිශඹනහ  ආර්ථි  ර්ධන 

අභහතයහ ලඹ වයවහ 'දිවි නළඟුභ" ළඩටවනින් ශභභ තත්ත්ඹට පිිබඹම් 

ශඹොදිනන් ඳතිනහ  විශලේශඹන් ග්රහමීඹ ජන ශොටසිප ආදහඹම් උත්ඳහදන 

භහර් ළඩිදියුණු ිරරීභ, අධයහඳනඹ, ශෞය, භවහභහර්, ප්රහවන, ඵළ ුඩ, 

ශශශ ශඳොශ ඵතහ පුළුල් ිරරීභට විදුලි ඵරඹ, ජර ම්ඳහදනඹ වහ ග්රහමීඹ 

මුරය අ ලඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන භඟින් සිදු ශශයිනන් 

ඳතිනහ  ඉවත අඩුඳහඩු ළපිරීභ ශශයිප විශලේ අධහනඹේ ශඹොමු ශොට 

තිශඵනහ  භසතඹේ ශර රහ ඵරන විට ඇතළම් අඹ "රළම්ශඵෝ ගිනි" අඹ 

ළඹ ශල්රම් ආර්ථිඹේ ශර එල්ර යන ශචෝදනහ පුසේ  ඳභණේ ඵ 

අධහයණඹ යන්න ළභතියි  විශලේශඹන් ශභභ ආර්ථිඹ එදහ ශේර ශවොඹහ 

න්නහ එේ ශනො, දිගු හලීන ළරසුභට අනු ක්රිඹහත්භ න්නේ ඵ 

අධහයණඹ ශ යුතුයි  

රු බහඳතිතුභනි, ශභය අඹ ළඹ තුිබන් ධීය ේශේත්රඹ ශශයිප 

විශලේ අධහනඹේ ශඹොමු ශොට ඳතිනහ  විශලේශඹන් ආවහය 

සුයේෂිතතහඹ, ජීශනෝඳහඹ ළඩිදියුණු ිරරීභ වහ ආර්ථි  ර්ධනඹ 

ශනුශන් ධීය අ ලශේ  ර්ධනඹ වහ යජඹ ප්රමුතහ රඵහ දී තිශඵනහ  

රු බහඳතිතුභනි, අඳශේ ශේශීඹ මුුවදු තීයඹ නහවි ළතපුම් 12ේ න 

අතය, ඹහඵද රහඳඹ නහවි ළතපුම් 24 ව අනනය ආර්ථි රහඳ නහවි 

ළතපුම් 200ේ ඳභණ ශනහ  ිනරිදිඹ වහ ජරජීවී හ ම්ඳත් ශර ශපු වහ 

නදී තියඹන්  ශවේශටඹහර් 158,000 වහ ශඩොරහන රහඳ, රණ ගුරු, භඩ 

ගුරු ශවේශටඹහර් 71,000ේ ඳතිනහ  (ඇමුණභ අ  01 ඵරන්න) 

ඇමුණුම් අ  01 

මුරහශ්රඹ - ජන වහ  යහ ශල්න ශදඳහර්තශම්න්තු 

රු බහඳතිතුභනි, ධීය ේශේත්රශේ ශම් න විට  ෘජු වහ ක්ර රැිරඹහර 

නියුතු පිරි 525,000ේ ඳභණ ශේ  ශශේ වුද ිනලිඹන 2 6 ඳභණ 

ජනතහේ තභ ජීශනෝඳහඹ ශර ධීය ේශේත්රශේ නිඹළශශනහ  ශම් පිිබඵ 

ළඩි විසතය ඇමුණුම්  අ  02ිප වන් ශේ   

ඇමුණුම් අ  (02) 

රු බහඳතිතුභනි, භෆත හලීන භසත භත්ය නිසඳහදනශේ 

ර්ධනඹේ වඳුනහත වළිර න අතය, යදිඹ වහ ිනරිදිඹ ඹන ශදඅ ලශේභ 

ර්ධනඹේ වඳුනහ ළනීභට පුළුන  
 

(ඇමුණුම් අ  03 ) 

955 956 

[රු සුන්ත පු චිනිරශම් භවතහ] 

ඹටිතර ඳවසුම් 2005 2011 

ක්රිඹහත්භ ප්රධහන ධීය යහඹන් 12 18 

ඉදියිනන් ඳතින ධීය යහඹන් 08 02 

ශඹෝජිත ධීය යහඹන් - 04 

නළ ගුයම් ශඳොශල් 33 40 

ධීය ශතොටුශඳොශල් 860 860 

අයිස ර්භහන්තලහරහ 47 85 

ෛදනි අයිස නිසඳහදන ධහරිතහඹ (ශභ ශටො) 1066  2371 

ශීතහහය 11 36 

ශීතහහය ධහරිතහඹ (ශභ ශටො) 2872 3550 

ශඵෝට්ටු නිසඳහදනහහය 32 54 

ධීය ආම්ඳන්න නිසඳහදන ර්භහන්තලහරහ 03 06 

ජරජීවී හ  ර්ධන භධයසථහන  03 04 

විසිතුරු භත්ය අභිජනන භධයසථහන 01 04 

ජහති ජරජීවී අබයහ භධයසථහන   01 

ිනරිදිඹ ඉසන් ශඵෝ ිරරීශම් සථහන - 02 

ිරවුල් දිඹ භත්ය, ශෞය වහ ඳරියඹ අඟයීම් 
යහඹනහහය 

- 01 

ිරවුල්දිඹ ඉසන් ශඵෝිරරීශම් සථහන - 01 

ප්රජහ ඳහද ුඩඩහ භත්ය තහන 03 01 

ජරජීවී යහප්ත හර්ඹහර 01 10 

මුද්ර ධීය ඹහත්රහ  චිතඹ     

ළඹුරු මුුවදු ඹහත්රහ 10 29 

ඵුවදින ඹහත්රහ 1328 3875 

එේදින ඹහත්රහ 1164 1120 

පිටවි ෂයිඵර් ේරහස (මීටය 6-8)  11010 19890 

ඹහන්ත්රි ඳහයම්ඳරි ඹහත්රහ 1660 20430 

ඹහන්ත්රි ශනොන ඳහයම්ඳරි ඹහත්රහ 14739 48272 

භහදළල් ඳන්න ශඵෝට්ටු 593 991 

ධීය අ ලශේ භහන 

ම්ඳත් 

වඹ 2010 2011 2012 

(අශප්ේෂිත) 

ධීය ඳරීේ 

ශොට්සහ 

 යහ 148 148 148 

යදිඹ ධීය ඳවුල්  යහ 184100 187340 187680 

යදිඹ ධීයයින්  යහ 217920 218760 219430 

යදිඹ ධීය ඳවුල්ර 

ජනවනඹ 

 යහ 816500 820580 823230 

ිනරිදිඹ ධීයයින්  යහ - 27360 30663 

ජරජීවී හ ධීයයින්  යහ - 11420 13316 

ෘජු වහ ක්ර රැිරඹහ  යහ 475000 525000 530000 

ධීය ටයුතු වහ ඵළඳි 

ජීශනෝඳහඹන් 

ිනලිඹන 2.4 2.5 2.6 

හර්ෂි භත්ය 

නිසඳහදනඹ 

වඹ 2010 2011 2012 

ඉරේඹ 

යදිඹ අ ලඹ ශභට්රිේශටොන් 332260 385270 495900 

යදිඹ ශයශ තීයඹ ශභට්රිේශටොන් 202420 222350 236370 

අේ ශයශ/ ළඹුරු 

මුුවද 

ශභට්රිේශටොන් 129840 162920 259530 
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රු බහඳතිතුභනි, දශ ශේශීඹ නිසඳහදනඹ වහ ධීය අ ලශේ 

දහඹත්ඹ 2011 ඳශමුන වහ ශදන හර්තු හ ඵළලීශම් දී ශම් ර්ඹ 

තුශ එභ දහඹත්ඹ 26%ිරන් ර්ධනඹ වී ඇත  එඹ 2012 ර්ශේ දශ ජහති 

නිසඳහදනඹට 2 1% දහඹත්ඹේ දේහ ඇත  ශේශීඹ වපුේර භත්ය 

ඳරිශබෝජනඹ ඉවශ නළ වීභ තුිබන් ෛදනි ජීවිතඹට පුේරශඹුඩට අලය 

ළරරි, ශප්රෝටීන් වහ ශම්ද අලයතහ පුයහලීභට ධීය අභහතයහ ලඹ අශප්ේහ 

යන අතය, ව තුිබන් භන්ද ශඳෝණඹ තුයන් ිරරීභට අඳ අශප්ේහ යනහ  

ඳසු ගිඹ 2009 ය වහ ිනන් රහ ඵරන විට ෆභ අ ලඹභ භත්ය 

නිසඳහදන ඉවශ නළ වීභට අභහතයහ ලඹේ විධිඹට අඳට වළිරඹහ රළබිරහ 

තිශඹනහ  

අඳශේ මුළු භත්ය නිසඳහදනඹ ශයශහන්න මුුවශේ දී ශභට්රිේශටොන් 

194,260 ඉරේඹේ ඳළතිඹ ද අඳට 97% ඉරේඹේ, එනම් 

ශභට්රිේශටොන් 188,260  භත්ය අසළන්නේ ශනශහ ළනීභට වළිරඹහ 

රළබුණහ  එශේභ ළඹුරු මුුවශේ අේශයශ ඉරේ වු  ශණ් ශභට්රිේශටොන් 

163,640ේ  අඳට ශභට්රිේශටොන් 112,830 අසළන්නේ ශනශහ ළනීභට වළිර 

වුණහ  එඹ ප්රතිලතහත්භ 69%ේ  ිනරිදිඹ වහ ජරජීවී හ ශභට්රිේශටොන් 

59,020 අසළන්නේ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ  ව තුිබන් 99% ඉරේ පුයහ 

ළනීභට අඳට වළිරඹහ රළබුණහ  විශලේශඹන් භසත භත්ය නිසඳහදනඹ 

ශභට්රිේශටොන් 416,920ේ අශප්ේහ ශහ  ඉන් සිඹඹට 86ේ, එනම් 

ශභට්රිේශටොන් 359,570 ඉරේ පුයහ ළනීභට වළිරඹහ රළබුණහ  භසත 

භත්ය නිසඳහදනඹ 2011 යට හශප්ේ සිඹඹට 12 ර්ධනඹේ අත්ඳත් 

ය ළනීභට ශභභ ය තුශ අඳට වළිරඹහ රළබුණ ඵ ශම්  රු බහට 

වන් ශ යුතුයි  

රු බහඳතිතුභනි, ශයශහන්න ධීය ර්භහන්තශේ ඉුඩත් යට 

හශප්ේ සිඹඹට 16 ප්රතිඹේ අත්ඳත් යනු රළබු ද ශභඹ ළඹුරු 

මුුවදට හශප්ේ භත්ය අසළන්ශන් ඹවඳත් තත්ත්ඹේ  එශේභ ිනරිදිඹ 

භත්ය ර්භහන්තඹ තුශ දී ශඳය යට හශප්ේ 39% ළපී ශඳශනන 

ර්ධනඹේ අත්ඳත් යත වළිර වුණහ  ිනරිදිඹ වහ ජරජීවි හ ආශ්රිත 

ත්රිුඩණහභර දිසත්රිේඹ තුශ සුවිශලේෂී ර්ධනඹේ හර්තහ ිරරීභට වළිර වුණහ  

ිනරිදිඹ භත්ය අසළන්න ර් 2009 සිට 2012 ර්ශේ ඳවත ශර ටවන් 

ශේ  ඉවශ ර්ධනඹේ අත්ඳත් ය ළනීශම් වළිරඹහේ රළබිරහ තිශඵන ඵ 

ශභයින් ශවිබශනහ  

 

 
 

 

 

එශේභ ත්රිුඩණහභර දිසත්රිේඹ තුශ භත්ය ඇඟිල්රන් නිසඳහදනශේ 

ර්ධනඹේ වඳුනහ ත වළිර අතය එඹ ඳවත ඳරිදි දළේවිඹ වළ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇඟිල්රන් නිසඳහදනශේ ර්ධනඹේ වහ ශඳෞේලි අ ලශේ 

දහඹත්ඹ ද ඉවශ භට්ටභ ඳළතුණහ  ශභොදහ භත්ය ර්භහන්තඹ තුිබන් ද 

ඉුඩත් යට හශප්ේ ඉවශ ර්ධනඹේ අත්ඳත් ය ළනීශම් වළිරඹහේ 

රළබුණහ  

2011 ර්ශේ දී ශභොදහ භත්ය ශොටු ිරන්නිඹහ ශපු ආශ්රිත 

වළත්තෆේ ඳභණ ඇති යන රද අතය, භත්ය නිසඳහදනඹ ිරශරෝග්රෆම් 470ේ 

ඳභණ වුණහ  එඹ ශභභ ශර් ජනහරි සිට ළප්තළම්ඵර් හරඹ න විට  

භත්ය ශොටු 254ේ දේහ ඉවශ නළ වීභට වළිරඹහේ රළබුණහ   

රු බහඳතිතුභනි, “දිවි නළඟුභ” ජහති ළඩටවනට භහමී 

ත්රිුඩණහභර දිසත්රිේඹ තුශ  ඳවත ආහයඹට 2011 ය වහ  2012 ය තුශ 

දී ධීය අ ලශේ  ර්ධන ළඩ ටයුතු ක්රිඹහත්භ යන්නටත්, ඉන් ප්රතිපර  

ශඟහ ය ළනීභටත් වළිරඹහ රළබුණහ  
 

දිවි නෆඟුම ප්රගතිය 

ත්රිකුණළම දිවහත්රික්කය 2012 

රු බහඳතිතුභනි, ජරජීවි හ වහ ඉසන් හ  ර්ධනඹ වහ 

අභහතයහ ලඹ භඟින් දිඹත් ශරුණු යහඳෘතිශේ ප්රතිපරඹේ ශර 2011 යට 

හශප්ේ භසත ිනරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ 2012 ළප්තළම්ඵර් භහඹ න 

විට අශප්ේෂිත ඉරේලින් 81% ඉරේඹේ පුයහ ළනීභට වළිර වුණහ  

ිනරිදිඹ භත්ය ර්භහන්තඹ අත්ය ශන ඇති ප්රතිඹ රහ ඵරන විට 

ඉතිවහශේ ශනොවු විර ආහයශේ භත්ය අසළන්නේ ශනශහ ළනීභට අඳට 

වළිරඹහ රළබී තිශඵනහ  ඉසන් හශිප 2011 යට හශප්ේ ඹම් 

අඩුවීභේ තිබුණ ද අඳශේ ඉරේ භඟින් 60% පුයහ ළනීභට අඳට වළිරඹහ 

රළබී තිශඵනහ  ව අනු 2011 යට හශප්ේ 2012 ර්ශේ ජනහරි සිට 

ළප්තළම්ඵර් අතය හරඹ තුශ දී ඳවත ආහයඹට ිනරිදිඹ භත්ය අසළන්නේ 

ශනශහ ළනීභට වළිරඹහ රළබුණහ  ිනරිදිඹ නිසඳහදන භඟින් ඉුඩත් යට 

හශප්ේ 43% ප්රතිඹේ ද, ිනරිදිඹ හ භඟින් 38% ප්රතිඹේ ද, 

ඉසන් හශන් අශප්ේෂිත ඉරේශඹන් 60%ේ ද, භසත ිනරිදිඹ වහ 

ජරජීවී භත්ය නිසඳහදනශඹන් 39% ප්රතිඹේ ද අත්ය ළනීභට අඳට 

වළිරඹහ රළබී තිශඵනහ  2012 ය තුශ දී “උතුරු න්තඹ” වහ 

තළන්ඳත් යන රද භත්ය ඳළටවුන්  යහ ිනලිඹන 3 80ේ ව ිනරිදිඹ 

ඉසන් ඳළටවුන් ිනලිඹන 0 45ේ තළන්ඳත් ශොට තිශඵනහ  ව හශේභ 

“නළ ශඟනිපය නශෝදඹ” ඹටශත් භත්ය ඇඟිල්රන් ිනලිඹන 9 29ේ ද, ිනරිදිඹ 

ඉසන් ිනලිඹන 2 96ේ ද ජරහලරට ඳළටවුන් ශඹොදහ තිශඵනහ  එශේභ ඳසු 

ගිඹ යට හශප්ේ ිනරිදිඹ භත්ය ඳළටවුන් නිසඳහදනඹ 54% 

ර්ධනඹේ, එනම් 2011 ය තුශ දී ිනලිඹන 9 29ේ නිසඳහදනඹ යන රදී  

2012 ශර්දීභ ිනලිඹන 14 27 භත්ය ඳළටවුන් නිසඳහදනඹ ිරරීභට 

වළිරඹහ රළබී තිශඵනහ  එශේභ තිරහපිඹහ පිරිින භඟින් නිසඳහදනඹ ළඩි 

ිරරීභට “දිවි නළඟුභ” ළඩටවන ඹටශත් ටයුතු යන අතය, ජහනභඹ 

ලශඹන් ළඩිදියුණු ශ තිරහපිඹහ විශලේ ර්ධනඹ ිරරීශම් ළඩටවනේ ද 

දළනට ආයම්බ ශරහ ඳතිනහ  

රු බහඳතිතුභනි, ශභයට විසිතුරු භත්ය ර්භහන්තඹ ය 80 ඳභණ 

ඉතිවහඹට උරුභම් ිරඹනහ  නමුත් ශභභ ර්භහන්තඹ නඟහ සිටුවීභ 

වහ  ඳළති විවිධ යජඹන් විවිධ ප්රතිඳත්ති, තීන්දු ශන තිබුණ ද එයින් 

හර්ථ පර ශනශහ ළනීභට වළිරඹහේ රළබිරහ නළවළ  විසිතුරු භත්ය 

ර්භහන්තඹ විශේල විනිභඹ උඳඹහ ත වළිර ඉතහ ශවො අසථහේ  ශභයට 

ශරෝශේ විසිතුරු භත්ය ප්රශදද 1,600ේ ඳභණ වඳුනහ ශන තිශඵනහ  අඳ 

යට තුශ දී දළනට 200ේ ඳභණ වඳුනහ ශන  තිශඵනහ   

රු බහඳතිතුභනි, විසිතුරු භත්ය ර්භහන්තඹට අදහශ ළඩටවන් 

ඳහරිරි තත්ත් හශේභ ගුණහත්භශඹන් ඉවශ භහන ම්ඳතත් අඳ යට 

957 958 

හර්ෂි භත්ය 

නිසඳහදනඹ 

වඹ 2010 2011 2012 

ඉරේඹ 

ිනරිදිඹ වහ ජරජීවී 

හ අ ලඹ 

ශභට්රිේශටොන් 52410 59560 79300 

ිනරිදිඹ භසුන් 

ඇල්ලීභ 

ශභට්රිේශටොන් 44380 50050 66500 

ජරජීවී හ

  

ශභට්රිේශටොන් 4550 5360 6800 

ඉසන් ශොවිඳශ ශභට්රිේශටොන් 3480 4150 600 

මුළු නිහඳළදනය   384670 444830 575200 

ර්ඹ නිසඳහදිතඹ 

ශභට්රිේශටොන් 

2009 1720 

2010 1840 

2011 2170 

2012 

(ජනහරි - ජුලි) 

1460 

ය ළවු ණන භත්ය ඇඟිල්රන් 
ශඹදවු ප්රභහණඹ 

2009 23 1136344 

2010 35 1180070 

2011 28 1581450 
  

2012(ජනහරි - 
අශෝසතු) 

53 1678292 

  ආවහය පිණි 

ශඳොුඩණු තුශ 

වහඵේධ 

භත්ය 

විසිතුරු 

භත්ය 

භට්ටඹන් 

හ 

එතු 

ප්රතිරහභීන් 

ප්රභහණඹ 

58 2 23 18 101 

ප්රතිරහභීන් 

ප්රභහණඹ 

40 1 23 18 82 

ගිවිසුම් ව 

ප්රභහණඹ 

25 1 14 18 58 

ඳශමු හරිඹ 

නිදවස ිරරීභ 

25 1 14 18 58 

ශදන හරිඹ 

නිදවස ිරරීභ  

- -   -   

එතු 468750 25000 252000 337500 1083250 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

තුයි  ශභභ හසිදහඹ තත්ත්ඹ තුශ විසිතුරු භත්ය ර්භහන්තඹ ර්ධනඹ 

වහ ඵළසිල් යහජඳේ භළතිතුභන්ශේ උඳශදස භත විශලේ හර්ඹ හධන 

ඵරහඹේ ද පිිපටනු රළබුහ  එභඟින් ජහතයන්තය ශශශ ශඳොශට              

ශ්රී රහ ශේඹ ප්රිනති නහභඹිරන් විසිතුරු භත්ය නිසඳහදනඹේ වඳුන්හ දීභට 

ටයුතු යනහ  විසිතුරු භත්ය ර්භහන්තශේ ප්රර්ධනඹට ඹම් ඹම් ඵහධ 

තිබුණ ද වහ එභ ආඹතන භඟ හච්ඡහ ශොට පිිබඹම් ශඹදීභට ටයුතු 

යශන ඹනහ  

රු බහඳතිතුභනි, විසිතුරු භත්ය ර්භහන්ත නඟහ සිටුවීභ වහ නජීවී 

ශදඳහර්තශම්න්තු ව ෘෂිර්භ ශදඳහර්තශම්න්තුත් අතය ඳළති ළටලු 

ිරිපඳඹේ නියහයණඹ ය ළනීභට වළිරඹහ රළබුණහ  

ශභයට ව ශේශීඹ ජරජ ඳළශෆටි, ඳට ශයෝඳණඹ, හභහනය ශයෝඳණඹ 

භඟින් නිසඳහදනඹ ය අඳනඹනඹ ිරරීභට අය රඵහදීභ වහ න 

 යේණ ශදඳහර්තශම්න්තු ප්රතිඳත්තිභඹ එඟතහට ව ඊට අදහශ 

නීති ම්ඳහදනඹට ටයුතු ිරරීභට න  යේණ ශදඳහර්තශම්න්තු 

එඟ වුණහ   

රු බහඳතිතුභනි, විසිතුරු භත්ය ර්භහන්තශේ ප්රතිඹ වහ “දිවි 

නළඟුභ” ළඩටවන ඹටශත් න යහඳෘති ආයම්බ ිරරීභට හශේභ විසිතුරු 

භත්ය ර්භහන්තරුන් වහ ගුණහත්භශඹන් ඉවශ භත්ය ඳළටවුන්  

ශශශ ශඳොශට නිුඩත් ිරරීභ දවහ මුරය ආධහය රඵහ දීභට ටයුතු ශහ  ශම් 

වහ ශන් ශොට ඇති මුදර ිනලිඹන 62 4ේ ශනහ  ශම් ඹටශත් විසිතුරු 

භත්ය ර්භහන්තරුන් 832 ශදශනුඩ ශභභ ර්ඹ තුශ දී ශතෝයහශන 

තිශඵන අතය අදිඹය ශදේ ඹටශත් ශභභ මුදල් රඵහ දීභ සිදු යනහ  ඉුඩත් දහ 

ශඳොශරොන්නරුශේ විසිතුරු භත්ය ර්භහන්තරුන් 308ට මුදල් ආධහය 

රඵහ දුන් අතය, පුත්තරභ දිසත්රිේශේ 67 ශදශනුඩ වහ ද මුදල් ආධහය රඵහ 

දීභට ටයුතු යරහ තිශඹනහ  

රු බහඳතිතුභනි, “උතුරු න්තඹ” ඹටශත් ඉයණභඩු ප්රශේලශේ 

ජරජීවී හ  ර්ධන භධයසථහන සථහපිත ිරරීභ, මුලිතිේ ිප වහඵේධ ෘෂි 

හර්ින ජීශනෝඳහඹ නඟහ සිටුවීභ ඹටශත් මුරතිේ ජරහල 16 භත්ය 

ඇඟිල්රන් හ ිරරීශම් ළඩටවනේ ද, “නළ ශඟනිපය නශෝදඹ” ඹටශත් 

පුදුුඩඩිඉරිප්පු වහ භඩරපුශේ ඉසන් අභිජනනහහය නිඹහභ යහඳෘතීන් ද, 

මුලිතිඹන්ට්ටු වහ ඔඩ්ඩුසුඩහන් ිප ුඩඩහ ඳරිභහණ අභිජනනහහය සථහපිත ිරරීභ 

ඇතුළු අ ල ණනහේ ඔසශේ ිනරිදිඹ ර්භහන්තශේ උන්නතිඹ වහ ඉුඩත් 

ය තුශ ක්රිඹහත්භ යරහ තිශඹනහ   

එශේභ ආනඹන-අඳනඹන ශ ශශහශම්  ළපී ශඳශනන ර්ධනඹේ 

ඳතින ඵ රු බහට ශඳන්හ දීභට ළභතියි  අඳශේ අඳනඹන ආදහඹභ 

2010 ර්ශේ දී රුපිඹල් ිනලිඹන 175ට තිබුණත්, එඹ 2011 ර්ශේ දී රුපිඹල් 

ිනලිඹන 198ේ දේහ ර්ධනඹ ය ළනීභට අඳට වළිරඹහ රළබිරහ තිශඹනහ  

ව හශේභ 2012 ර්ශේ අඳශේ ඉරේඹ ිනලිඹන 153ේ  මීට හශප්ේ 

අඳශේ ආනඹන විඹදභ ඹම් ඳවත ශවළීභේ 2010 යට හශප්ේ ඉුඩත් 

ශර් දී වඳුනහ න්න පුළුන්  

(ඇමුණුභ අ  4) 

විශලේශඹන් ඉවශ අඳනඹන ආදහඹභේ රඵහ ළනීශම් අයමුණින් 

ජහතයන්තය විලහර තයඹට මුුවණ දීභට අඳට සිදුන අතය, අඳශේ භත්ය 

අඳනඹනඹ යුශයෝඳහ  භඹට 33%, ජඳහනඹ වහ 38%, ඇශභරිහ එේත් 

ජනඳදඹ වහ 18%, යුශයෝඳහ  භඹට 10%ේ ව අශනුඩත් යටල් වහ 

02% ලශඹන් අඳනඹනඹ ශශයනහ  ශම් වහ භත්ය පිරිේසුම් 

ර්භහන්තලහරහ 34ේ ක්රිඹහත්භ න අතය, ඉන් 24ේභ යුශයෝඳහ  භඹ 

භඟින් ලිඹහ ඳදි චි ශොට තිශඵනහ   

විශලේශඹන් ශේශීඹ භත්ය අශශවිඹ ම්ඵන්ධශඹන් ළඩි දහඹත්ඹේ 

ශඳෞේලි අ ලඹ දේන අතය ධීය  සථහශිප දහඹත්ඹ 10%ේ ඳභණ 

නහ  එභ නිහභ ශේශීඹ අශශවි ජහරඹ ලේතිභත් ිරරීභ වහ සිල්රය භසුන් 

අශශවියණඹ නවීයණඹ ිරරීභට රේ ශතො වහ ශෝප් සිටි වයවහ  

අශශවි ජහරඹ නවීයණඹ වහ ලේතිභත් ිරරීභට ටයුතු ශොට තිශඵනහ  

ටින් භහළු ර්භහන්ත ලහරහ ඇයඹීභ තුශ හර්ෂි ටින් භහළු ආනඹනඹ වහ 

ගිඹ විඹදම් ඳහරනඹට ශභන්භ  අභ ය ළනීභට අශප්ේහ යනහ  ශභයට 

ධීය ේශේත්රඹ තුශ ධීය ඹහත්රහ බහවිතඹ ශීඝ්රශඹන් ඉවශ ඹිනන් ඳතිනහ  ඉන් 

වළඟශන්ශන් ධීය ේශේත්රඹ ශශයිප දළනට ඳතින නළඹුරුතහ ළඩි වී ඇති 

ඵයි  2012 07 08 දින ජහති ධීය ම්ශම්රනඹ පිිපටුහ එභඟින්  ධීය 

ළටලු ශශයිප විශලේ අධහනඹේ ශඹොමු ිරරීභ යනහ  ධීය ඹහත්රහ 

යේණඹ ශශයිප විශලේ අධහනඹේ ශඹොමු යිනන් ධීය ප්රජහශේ ළටලු 

ශශයිප  විශලේ අධහනඹේ, ළරිරල්රේ ශඹොමු යිනන් ටයුතු ිරරීභ ව 

ඔවුන්ට අලය ඩිනම් ශේඹ ළඳයීභ ශවේතුශොට ශන ධීය ේශේත්රශේ 

න පිබිදීභේ ඇතිශරහ තිශඹනහ  ධීය ඹහත රහ යේණශේ දී ශඳය යට 

හශප්ේ ඉවශ ර්ධනඹේ වඳුනහත වළිරයි  

 

ක්රියළත්මක ධීලර යළ්රළ  

1997 - 2012 

      

 

ධීලර යළ්රළ රක්ණය කිරීනම් ප්රගතිය 

එශේභ දිශනන් දින ඉවශ ඹන ශරෝ ඉන්ධන ිනර වමුශේ ධීය 

ර්භහන්තඹ වහ ඉන් ඇති න ඵරඳෆභ ඳහරනඹට අඳශේ යජඹ විසින් 

ධීයඹන් වහ ඉන්ධන වනහධහය රඵහදීභ අණ්ඩ ඳත්හශන ඹනහ  

ිර යුතු යජඹේ විධිඹට අඳට එඹ ධීය ජනතහ ශත ඳයන්න ඵළවළ  

අනි ශේශීඹ භත්ය ඳහරිශබෝගිඹහ පිට එඹ ඳයන්න ඵළවළ  ව වහ යජඹ 

ළප්තළම්ඵර් භහශේ ඳභණේ ිනලිඹන 314 මුදරේ ඉන්ධන වනහධහය 

ලශඹන් රඵහ ශදනහ  ඇතළම් අඹ තර් යනහ, ධීයඹහට ශම් අඹ ළශේ 

වන නළවළ ිරඹරහ  ව අඹශන් භභ අවන්න ළභතියි, විශේචන යනහට 

ඩහ අඳ යන ශේඹ අඹ යන්න ඵළරි ඇයි ිරඹරහ  අඩුඳහඩු ඳතිනහ නම් 

එඹ ශඳන්හ දීරහ භනේ ඹන්න එන්න ිරඹරහ ආයහධනහ යන්න ළභතියි  

ඉන්ධන වනහධහයඹ රඵහශදන ආහයඹ ඳවත ශර වන් ශ වළිරයි   

 

959 960 

[රු සුන්ත පු චිනිරශම් භවතහ] 

භත්ය ශශශ ළල් 

ළසුභ 

වඹ 2010 2011 2012 

ඉරේඹ 

  

භත්ය ශශශ ළල්  යහ 75 103 120 

භත්ය ළසුම් 

භධයසථහන  (ශඳොදු 

යහජය භණ්ඩර ප්රිනති 

අනුභත) 

 යහ 26 29 30 

භත්ය ළසුම් 

භධයසථහන (ශනත්) 

 යහ 5 5 5 

හර්ෂි අඳනඹන 

ආදහඹභ 

  19834175 21876198 27760217 

හර්ෂි අඳනඹන 

ධහරිතහ 

  18325 18462 20814 

හර්ෂි ආනඹන 

විඹදභ 

  14162125 16240147 19520153 

හර්ෂි ආනඹන 

ධහරිතහ 

  800135672 819575636 871308240 

භත්ය ශශශ 

ශලේඹ 

  50 51 64 

ර්ඹ

  

ධීය ඹහත්රහ ඇතුශ එන්ජිභ ිපත ඵහිපය එන්ජිභ 

ිපත 

ඹහන්ත්රි 

ශනොන 

1997 24411 1764 1351 8300 1771 14225 

2000 27595 1430 1170 8690 1205 15100 

2005 29312 1328 1164 11010 1660 14150 

2008 39717 2809 1940 14747 3179 17042 

2012 55250 4360 1740 23370 22320 21650 

ඹහත්රහ ර්ඹ 2010 යේණඹ 

ශ ප්රභහණඹ 

2011 

යේණඹ ශ 

ප්රභහණඹ 

2012 යේණඹ 

ශ ප්රභහණඹ 

ඵුවදින ඹහත්රහ 2602 2533 2813 

එේදින ඹහත්රහ 457 326 421 

පිටත වියන රද 

එන්ජින් ිපත ඹහත්රහ 

151 160 282 

එතු 3210 3019 3516 



2012 ශනොළම්ඵර් 23 

යළ්රළ ලර්ගය අනුල ඉන්ධන වශනළධළරය බළනදන ණකළරය 

ඉන්ධන ිනර ඉවශ ගිඹ ඳසු ගිඹ භහර්තු භහශේ සිට ශම් දේහ ඉන්ධන 

වනහධහයඹ වහ යජඹ ළඹ ශ මුදර රුපිඹල් ිනලිඹන 1677ිර  

දළනට ධීය ඹහත්රහ 24271 වහ ඉන්ධන වනහධහය භහසි යජඹ විසින් 

රඵහ නු රඵනහ  වහ ඳවත ඳරිදි ඉන්ධන වනහධහය රඵහ න්නහ ඹහත්රහ 

ප්රභහණඹ භහසි  ඉවශ ඹහභේ වඳුනහ ත වළිරඹ  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

රු බහඳතිතුභනි, “දිවි නළඟුභ” ජහති ළඩටවන ඹටශත් ධීය 

ර්භහන්තඹ නඟහ සිටුවීභ වහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභන්ශේ  ල්ඳඹේ න 

“යට ආවහයශඹන් සඹ  ශඳෝණඹ ිරරීභ” ඹන ශත්භහ ඹටශත් යහඳෘති 12ේ, 

ප්රතිරහභීන් 18192ේ ආයණඹ න ආහයඹට ධීය ශදඳහර්තශම්න්තු භඟින් 

රුපිඹල් ිනලිඹන 26 75ේ ද, නළේඩහ ආඹතනඹ භඟින් රුපිඹල්  ිනලිඹන 

209 55ේ ද ඉුඩත් ය තුශ ළඹශොට  ර්ධන යහඳෘති ක්රිඹහත්භ ය 

තිශඵනහ  “දිවි නළඟුභ” යහඳෘතිශේ ප්රතිඹ ඳවත ශර වන් ශ වළිරඹ  

 

2012 දිවි නෆඟුම ලයළඳෘතිනේ ප්රගතිය 

රු බහඳතිතුභනි, ඳලසචහත් සුනහින ශයශ පුනරුත්ථහඳන ව ම්ඳත් 

ශභනහයණ ළඩටවන ව ඳලසචහත් සුනහින ජීශනෝඳහඹ වඹ 

වශඹෝීනතහ ළඩටවන භඟින් ධීය හර්ින ඳවුල්ර හභහජියින් 

හම්ප්රදහයි ශනොන ර්භහන්ත වහ ඇතුශත් ිරරීභ, ව තුිබන් න 

නිසඳහදන වහ විවිධ ර්භහන්ත ශශයිප නළඹුරු යවීභ, හල්ර, භහතය, 

වම්ඵන්ශතොට, අම්ඳහය, භඩරපු වහ ත්රිුඩණහභරඹ ආශ්රිත ක්රිඹහත්භ 

යිනන් ඳතිනහ  ව ඹටශත් යහඹයින් 1278 ආවහය පිරිළසුම්, ිරරි 

ඳට්ටි, ඇඳුම් භළසීභ ළනි ර්භහන්ත වහ ශඹොමු ශරුණු අතය දුඩණු වහ 

ගිණිශොණ දි ආසිඹහ රහඳඹ වහ ප්රහශේශීඹ ජීශනෝඳහඹ ළඩටවන් 

භඟින් සුළු ඳරිභහණ මුරය ඳවසුම් රහ ශදිනන් සුළු ඳරිභහණ යහඹ 

ණ්ඩහඹම් බිිප ිරරීභට ටයුතු ශොට තිශඵනහ  ආර්ථි රහඳ 04ට 

ර්ීනයණඹ යිනන් ශභභ ටයුත්ත ක්රිඹහත්භ නහ  මීමු වහ 

ඵත්තර ගුණ්ඩු ප්රශේලර ඇති ිරරි ඳට්ටි, ශොුව නිසඳහදන, ශඳොල් ශතල් 

නිසඳහදන ළනි ර්භහන්ත වහ ඵරළන්වීභේ සිදු යනහ  

ය 30ට ආන්න ඳළති යුේධඹ නිභහ ිරරීශභන් ඳසු උතුශර් ඳවත 

වන් ආහයඹට ධීය ර්භහන්තඹ නඟහ සිටුවීභ වහ පිඹය ශන 

තිශඵනහ  
 

යළඳනය දිවහත්රික්කය වශළ ඉටු කරන ද නමනශය. 

භරුළල් ඳන්න   15 

ප්රජහලහරහ ඉදිිරරීභ   2 

ධීය විශ්රහභ ලහරහ ඉදිිරරීභ   4 

භරයිතුශයයි ධීය ශන්ශේසි ශඳොශ ඉදිිරරීභ 

හතිවු ජළටිඹට ප්රශේල වීභ වහ  භහර්ඹ ඉදිිරරීභ 

 

කිලිනනොච්ික දිවහත්රික්කය වශළ ඉටු කරන ද නමනශය. 

භරුළල් ඳන්න   -    10 

පිටත වියන එන්ජින්   -  226 

දළල් ට්ටර   -  300 

ිනරිදිඹ ධීය ඹහත්රහ වහ ආම්ඳන්න -    35 

භසුන් අශශවි ිරරීශම්  ශඳට්ටි ව ඳහඳළදි  -  53 

යහඳෘති හර්ඹහරඹ ඉදිිරරීභ    - 01 

ශන්ශේසිලහරහ ඉදිිරරීභ   -  01 

 

961 962 

භහඹ ඉන්ධන වනහධහය වහ ළඹ 

යන මුදර 

2012 භහර්තු ිනලිඹන  200 

2012 අශප්රේල් ිනලිඹන 285 

2012 භළයි ිනලිඹන 286 

2012 ජුනි ිනලිඹන 289 

2012 ජුලි ිනලිඹන 299 

2012 අශෝසතු ිනලිඹන 308 

2012 ළප්තළම්ඵර් ිනලිඹන 314 

එතු ිනලිඹන 1677 

ඹහත්රහ ර්ඹ ප්රභහණඹ භට 

ලීටර් 

උඳරිභ 

වනහධහයඹ 

භට ලීටය 

ආධහය 

රඵහත් 

ඹහත්රහ 

ඵුවදින ඹහත්රහ  2600 (ඞීල්) 31200 3768 

එේදින ඹහත්රහ 1600 (ඞීල්) 19200 494 

පිටත වි යන රද 

එන්ජින් ිපත ඹහත්රහ 

375 (භිනශතල්) 9375 18398 

ඹහන්ත්රි ඳහයම්ඳරි 375 

(භිනශතල්) 

9375 1611 

යහඳෘතිඹ ඉරේ

ත 

ප්රතිරහභීන් 

ණන 

ශතෝයහත් 

ප්රතිරහභීන් 

ණන 

තහේණි 

පුුවණු 

අන් ශ 

ප්රතිරහභීන් 

ණන 

යහඳෘති 

ආයම්බ ශ 

ප්රතිරහභීන් 

ණන 

හලීන ජරහලර 

භසුන් හ 

10000 10000 ජරහල ව ප්රතිරහභීන් ශතෝයහ 

ළනීභ අන් ය ඇත  

තු ජරහලර 

භසුන් හ 

500 400 ජරහල 40ේ ව ප්රතිරහභීන් 

400ේ ශතෝයහ ළනීභ අන් 

දුම් යර 
නිසඳහදනඹ 

50 38 20 උඳයණ 

ිනර දී 

ළනීභ සිදු 

මුුවදු ඳළශෆටි 225 20     

ූලඩු තුශ ශභොදහ 

භත්ය හ 

43 43 43 43 

ධීය ඳසු අසනු 

තහේණඹ 
යර/ 
උම්ඵරඩ / ජහඩි 

2675 2675 

යර - 

1923 

ජහඩි   - 

312 
උම්ඵර
ඩ - 440 

2675   

එතු 18192 15946 3666 865 

යහඳෘතිඹ ඉරේ

ත 

ප්රතිරහභීන් 

ණන 

ශතෝයහත් 

ප්රතිරහභීන් 

ණන 

තහේණි 

පුුවණු 

අන් ශ 

ප්රතිරහභීන් 

ණන 

යහඳෘති 

ආයම්බ ශ 

ප්රතිරහභීන් 

ණන 

ආවහයඹ වහ 

ශඳොුඩණු තුශ 

භසුන් / ඉසන් 

1000 748 405 355 

විසිතුරු භසුන් 

හ (න) 

1000 766 379 308 

ශඳොුඩණු තුශ 

ඇසිත්තන් / 

ඇඟිල්රන් හ 

400 149 52 24 

වහඵේධ භසුන් 

හ 

200 168 68 53 

විසිතුරු භත්ය 

හ (ළඩි දියුණු 

2000 882 471 187 

ශඵල්රන් හ 142 100 29 18 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

මන්නළරම් දිවහත්රික්කය වශළ ඉටු කරන ද නමනශය. 

දළල් ට්ටර   - 4200 

භරුළල් ඳන්න   - 30 

පිටත එන්ජින් වියන ශඵෝට්ටු  -  175  

පිටත වියණ එන්ජින්  -  175 

ධීය නිහ ඉදිිරරීභ   - 34 

ිබ  ඉදිිරරීභ   - 02 

ධීය එන්ජින් ඵඩහ භධයසථහන ඉදිිරරීභ - 01 

ධීය ශේහ භධයසථහන ඉදිිරරීභ  -  02 

භවහභහර් ඉදිිරරීභ    -  05 

ප්රජහලහරහ ඉදිිරරීභ   -  01 

තශරයිභන්නහයම් ජළටිඹ දවහ ප්රශේල භහර්ඹ ඉදිිරරීභ 

 

මුතිේ දිවහත්රික්කය වශළ ඉටු කරන ද නමනශය. 

දළල් ට්ටර    - 7946 

භරුළල් ඳන්න    -  60 

ිනරිදිඹ ධීය ඹහත්රහ වහ ආම්ඳන්න  - 300 

ශතප්ඳම්     - 42 

පිටත එන්ජින් වියන ශඵෝට්ටු  - 252 

පිටත වියන එන්ජින්    - 252 

භසුන් අශශවි ිරරීශම් ශඳට්ටි ව ඳහඳළදි  - 154 

ධීය ඹහත්රහ (අඩි 18- අඩි 21)   - 25 

එන්ජින් ( අලස ඵර 15)   - 25 

ජීවිතහයේ ඵහ    - 350 

අයිස ඵඩහ ඉදිිරරීභ    - 01 

ප්රජහලහරහ ඉදිිරරීභ    - 03 

භවහභහර් ඉදිිරරීභ     - 01 

රු බහඳතිතුභනි, ධීය ේශේත්රශේ අභිෘේධිඹ ඇති ිරරීභ වහ විලහර 

ලශඹන් ඹටිතර ඳවසුම්  ර්ධනඹ ඉුඩත් ය තුශ දී ඉටු ශරුණහ  

රුපිඹල් ිනලිඹන 101 විඹදිනන් ර් අඩි 9100 වු ශටොන් 35 ධහරිතහශන් 

යුතු ශ ශශ ුඩටි 64ිරන් භන්විත ත්රිුඩණහභර ධීය ශශශ ශඳොශ විෘත 

ශරුණහ  එශේභ නිරහශලි ධීය යහඹ 2012 අශෝසතු භ 20 දින ධීය 

ජනතහට අත්ඳත් යනු රළබුහ  ශම් වහ ළඹ ශ මුදර රුපිඹල් ිනලිඹන 

450ේ ඳභණ න අතය, ධීය ඹහත්රහ 180ට එභඟින් ඉඩ ළරශනහ  එශේභ 

හය ඳර්ශේණ දියුණු ිරරීභ දවහ රුපිඹල් ිනලිඹන 300 විඹදිනන් මුද්රිහ 

ශනෞහ දිඹත් ශහ  සිරහතුය, න්දය, ගුරුනර් වහ රභළටිඹ ඹන ධීය 

යහඹන් 04න් ිනරිස, ිපේඩු, ශබ්රුර, හල්ර වහ වම්ඵන්ශතොට ධීය 

යහඹන් ප්රති සයණඹට ශභය අඹ ළඹ තුිබන් රුපිඹල් ිනලිඹන 2000ේ 

ළඩි ිරරීභට ශඹෝජනහ වී තිශඵනහ  

නිරහශලි ධීය යහඹ භඟින් ඳවත හසි ධීය ජනතහට අත්ඳත් ශනහ    
 

යහශේ ඳවසුම් රඵහ න්නහ ධීයයින්  යහ  - 800 

ෘජු ප්රතිරහභීන් ණන - 1000 

ක්ර ප්රතිරහභීන් ණන  - 500 

ධීය ඳවුල් - 568 

2012 ර්ඹ වහ අශප්ේෂිත ධීය අසළන්න  - ශභ ශටො 7650 

තටහශේ ධහරිතහ ශවේශටඹහර්  -  8 

භින ප්රභහණඹ ශවේශටඹහර්  - 7 

ජළටිඹ මීටර් 1000ේ දිඹ  

ඉන්ධන ධහරිතහඹ ඩීල් ලීටය - 36000 

භිනශතල් ධහරිතහඹ ලීටර්  - 18000 

ශටොන් 10 ධහරිතහශඹන්  යුත් ශීතහහය ඳවසුම් 

ජරඹ ලීටර් 8000ේ ඵඩහය තළබිඹ වළ  

ශන්ශේසි ලහරහේ, දළල් ලහරහේ, ෆස භධයසථහනඹේ, බිම් තයහදි වහ 

හවන නළතුම් ශඳොශිරන් භන්විතඹ     

මීට අභතය දළල් ආම්ඳන්න ශඵදහ දීභ, ිනරිදිඹ ර්භහන්තශේ ළේ 

ප්රති සයණඹ, ධීය ශතොටුඳශ ඉදිිරරීභ සිට විලහර ඹටිතර ඳවසුම් 

 ර්ධනඹේ ඉුඩත් ය තුශ වභහය ශොට ධීය ජනතහට රඵහ දී 

තිශඵනහ  

 

ඉසළඩ් ලයළඳෘතිය ය නත් යටිත ඳශසුකම් (වම්පුර්ණ වශ සිදුනලමින් ඳලතින  

ශොඩඵෆශම් භධයසථහන (සි වපුය, ල්ශඳ ආරු, ඳරච්ශච්නයි,  

ලන්තහර්ඩි, ඳහරම් භඩු, ල්රහර්, අිඩළවිනචනනයි   -  06 

නළ ගුයම්ශඳොශ (හවශයයි, සින්නභර්තු, සුදුළල්ර)  -  04 

ධීය පිවිසුම් භහර් -  07 

ප්රජහ භධයසථහන  -  21 

නිහ -  119 

අඳවන ඳේධති  -  05 

මුළුතළන් ශල්  - 81 

ළසිිරිබ  -  43 

ඳහරම් / ශඵෝේුඩ -  02 

විදුලි ළඳයුභ  -  02 

ේෂුද්ර ර්භහන්ත (ණඹ ළඳයුම් ණන)  -  1278 

ත්රිුඩණහභරඹ භත්ය ශශශ ශඳොශ   -  01 

 යුශයිප දී ආයේහ තය ිරරීභ වහ අන්තයහඹදහඹත්ඹ අභ 
ිරරීභ  

 ඵත්තරන්ගු ඩු, පු චිගු ඩු, ඳල්ලිඹත්ත ඹන සථහනඹන්ිප 

සුර්ඹහශරෝ ුඩළුණු 06ේ සථහපිත ිරරීභ  

 මීමුශේ මුුවදු ඵත් වී ඇති සථහනඹන්ිප ප්රතිදීප්ත ඳවන් සථහපිත 
ිරරීභ  

 ල්පිටිඹ ප්රජහ වහ විවිධ ක්රිඹහහයම්ලින් යුේත වු ුඩඩහ 

ශඵෝට්ටු බහය දීභ  

රු බහඳතිතුභනි, අභහතයහ ලඹ ශර අඳ ධීය ේශේත්රඹට අභතය 

 චහය ර්භහන්තඹට උය ශදනහ  තල් භසුන් නළයඹීශම් යහඳෘතිඹ භඟින් 

ඉුඩත් ශර් ඉඳයු ආදහඹභ රුපිඹල් ිනලිඹන 6 7ේ  ශභඹ ශුේධ රහබඹේ ශර 

තභයි හර්තහ ශන්ශන්  එශේභ හරච්ශච්න ශපු වහ නළ ශඟනිපය ශයශ 

වහ ශඵෝට්ටු  චහය වඳුන්හදීභේ සිදුය තිශඵනහ  

රු බහඳතිතුභනි, ධීය ේශේත්රඹ නඟහ සිටුවීශම් දී ධීය ඳවුල්ර 

හන්තහන්, ආඵහධිතයින් වහ ශනභ ළඩපිිබශශේ ද, උතුරු ප්රශේලශේ 

ශනභ ෘෂිහර්ින ළඩටවනේ ද, ධීය ඳවුල්ර ජීන තත්ඹ නඟහ 

සිටුවීභ වහ ළඩපිිබශශේ ද ක්රිඹහත්භ ශිනන් ඳතිනහ  රු 

බහඳතිතුභනි, අහන ලශඹන් ධීය අභහතයහ ලඹේ ලශඹන් ධීය 

ේශේත්රශේ නිසඳහදන, අශශවිඹ හශේභ ධීය ප්රජහන්ශේ ජීන තත්ඹ නඟහ 

සිටුවීභටත්, තත්ත්ශේ ප්රිනතිඹට අනුූලර නිසඳහදන ඉදිරිඳත් ිරරීභටත්, 

ඹටිතර ඳවසුම්  ර්ධනඹ යිනන් භිපන්ද චින්තන ප්රතිඳත්තිඹට අනු 

ආසිඹහශේ ආලසචර්ඹ යහ ඹන භශන් දී ව 2016 ශර් දී අශප්ේෂිත 

ආර්ථි ඉරේඹන් පුයහ ළනීභට ධීය අභහතයහ ලඹට භවත් රුුඩරේ, 

විඹේ න්නට වළිරඹහ ඇතළයි ද ඊට අඳ සදහනම් ඹළයිද වන් ශ වළිරයි   

විශලේශඹන් ශභභ අභහතයහ ලඹ ලේතිභත් ශර ඉදිරිඹට ශන ඹහභට 

ටයුතු යන රු අභහතය ෛදය යහජිත ශේනහයත්න භළතිතුභන්ට ද, ව 

වහ භවහ වහඹේ රඵහ ශදන අභහතයහ ල ශල්ම් ආචහර්ඹ දිනතහ ද ශොයිහ 

භවත්ිනඹට ද, අඳ ආඹතනර බහඳතිරුන් ව අධයේ ජනයහල්රු 

ඇතුළු හර්ඹ භණ්ඩරඹට භහශේ විශලේ සතුතිඹ පිරිනභන අතය, ඔඵ ළභට 

සුබ අනහතඹේ ප්රහ ර්ථනහ යින  

 

වභළඳතිුරමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ශඵොශවොභ සතුතියි, රු ඇභතිතුභහ  

 
“118 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදම් 

වහ රු  131,250,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ   

 

118 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝ යන 
රදී   

963 964 

[රු සුන්ත පු චිනිරශම් භවතහ] 
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01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  
රු  22,100,000 

 

“118 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු  22,100,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
118 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 
02 න ළඩටවන -   ර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු  346,230,000 
 

“118 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු  346,230,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
118 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 
02 න ළඩටවන -  ර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු  1,145,550,000 
 

“118 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු  1,145,550,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
118 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 
285 ලන ශීර්ය.-  කෘෂිකර්ම නදඳළර්තනම්න්ුරල 

 
01 න ළඩටවන -  ශභශවයුම් ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු  260,350,000 
 

“285 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු  260,350,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
285 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු  34,460,000 
 

“285 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු  34,460,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
285 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 
02 න ළඩටවන -   ර්ධන ළඩටවන -  පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු  1,956,170,000 

 
“285 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු  1,956,170,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
285 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

02 න ළඩටවන -  ර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  
රු  1,498,100,000 

 

“285 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු  1,498,100,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
285 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 

"கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர  131,250,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர  22,100,000 
 

“கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர  22,100,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

  

றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 346,230,000 
 

“கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 346,230,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
 

கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர  1,145,550,000 

 

“கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 1,145,550,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 118, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 285.- கத்தரறல் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர  260,350,000 

 

“கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 260,350,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர  34,460,000 

965 966 
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“கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர  34,460,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

  

றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 1,956,170,000  

 

“கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 1,956,170,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02.- அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர  1,498,100,000 
 

“கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர   1,498,100,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
கனப்தை 285, றகழ்ச்சறத் றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

 
Question, "That the sum of Rs. 131,250,000, for Head 118,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 118, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 22,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 22,100,000, for Head 118, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 118, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

      Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs. 346,230,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 346,230,000, for Head 118,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 118, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 1,145,550,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,145,550,000, for Head 118,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 118, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

HEAD 285.- DEPARTMENT OF AGRICULTURE  

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 260,350,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 260,350,000, for Head 285,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 285, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 34,460,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 34,460,000, for Head 285, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 285, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,956,170,000 

  
Question, "That the sum of Rs.1,956,170,000, for Head 285,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 285, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,498,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs.1,498,100,000, for Head 285, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 285, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
"179 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු  76,265,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
179 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු  13,650,000 

 
"179 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු  13,650,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශයුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
179 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 
02 න ළඩටවන -  ර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු  37,866,840,000 

 
"179 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු  37,866,840,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ 
යුතුඹ" ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

967 968 
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179 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 
02 න ළඩටවන -  ර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු  129,450,000 

 
"179 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු  129,450,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශයුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
179 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 
281 ලන ශීර්ය.- නගොවිජන ව ලර්ධන නදඳළර්තනම්න්ුරල 

 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන  විඹදභ, 

රු  229,385,000 

 
"281 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු  229,385,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
281 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු  56,000,000 

 
"281 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු  56,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශයුතුඹ"  ඹන 
ප්යලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
281 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 
02 න ළඩටවන -  ර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු  3,238,900,000 

 
"281 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු  3,238,900,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
281 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 

 
02 න ළඩටවන -  ර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු  474,000,000 

 
"281 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු  474,000,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
281 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 
284 ලන ශීර්ය.- ලනජීවී ව රක්ණ නදඳළර්තනම්න්ුරල 

 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන  විඹදභ, 

රු  531,610,000 

 
"284 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු  531,610,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

284 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු  642,900,000 

 
"284 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු  642,900,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශයුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
284 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 
“கனப்தை 179, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 76,265,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

 கனப்தை 179, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 13,650,000 
 

 “கனப்தை 179, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 13,650,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 179, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 37,866,840,000 

 

“கனப்தை 179, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 37,866,840,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

 கனப்தை 179, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 129,450,000 

 

 “கனப்தை 179, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 129,450,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

    

கனப்தை 179, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
கனப்தை 281.-  கன அதறறதத்றத் றகக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 229,385,000 

 

“கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 229,385,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
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கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 56,000,000 

 

 “கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 56,000,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 3,238,900,000 
 

“கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 3,238,900,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறதத்றச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 474,000,000 

 

“கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 474,000,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 281, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 284.-  ணறனங்குப் தரதுகரப்தைத் றகக்கபம் 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 531,610,000 
 

 “கனப்தை 284, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 531,610,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

 கனப்தை 284, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 642,900,000 

 

 “கனப்தை 284, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 642,900,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 284, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 76,265,000, for Head 179, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 179, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 13,650,000 

Question, "That the sum of Rs. 13,650,000, for Head 179, 
Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 179, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

 Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs.37,866,840,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 37,866,840,000, for Head 179, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 179, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 129,450,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 129,450,000, for Head 179, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 179, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

HEAD 281.- DEPARTMENT OF AGRARIAN DEVELOPMENT 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 229,385,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 229,385,000, for Head 281, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 281, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 56,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 56,000,000, for Head 281, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 281, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 3,238,900,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 3,238,900,000, for Head 281, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 281, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 474,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 474,000,000, for Head 281, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 281, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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HEAD 284.- DEPARTMENT OF WILDLIFE CONSERVATION  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 531,610,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 531,610,000, for Head 284, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 284, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 642,900,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 642,900,000, for Head 284, 

Programme 01, Capital  Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 284, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
"140 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු  150,406,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
140 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු  126,230,000 

 
"140 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු  126,230,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
140 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 
02 න ළඩටවන -  ර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු  1,748,500,000 

 
"140 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු  1,748,500,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
140 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 
292 ලන ශීර්ය.- වත්ල නිහඳළදන ශළ නවෞඛය 

නදඳළර්තනම්න්ුරල 

 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු  311,556,000 

 
"292 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු  311,556,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
292 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  

 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු  60,400,000 

"292 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු  60,400,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
292 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 
02 න ළඩටවන -  ර්ධන ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු  472,500,000 

 
"292 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 

රු  472,500,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
292 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

  
“கனப்தை 140, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 150,406,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 140, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 126,230,000 

 

“கனப்தை 140,   றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண   

தௐதர 126,230,000   அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 140, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர  1,748,500,000 

 

“கனப்தை 140, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 1,748,500,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 140, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 292 .-  றனங்கு உற்தத்ற சுகரரத் றகக்கபம்    
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - 

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 311,556,000 

 

“கனப்தை 292, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 311,556,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 292, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 60,400,000 

973 974 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

“கனப்தை 292, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 60,400,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 292, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

  

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 472,500,000 
 

“கனப்தை 292, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர 472,500,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக” தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 292, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 150,406,000, for Head 140, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 140, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 126,230,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 126,230,000, for Head 140, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 
 

Head 140, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,748,500,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 1,748,500,000, for Head 140,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 140, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 292. -  DEPARTMENT OF  ANIMAL PRODUCTION AND 

HEALTH 

 
 Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 311,556,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 311,556,000, for Head 292, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 292, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 60,400,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 60,400,000, for Head 292, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 292, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 472,500,000 

Question, "That the sum of  Rs. 472,500,000, for Head 292,  
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 292, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 

“139 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රු  154,834,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
139 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 

01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන -  මරධන  විඹදභ,  
රු  58,450,000 

 

“139 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු  58,450,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
139 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 
 

02 න ළඩටවන -  ර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රු  475,050,000 

 
“139 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු  475,050,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ”  
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
139 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 
02 න ළඩටවන -  ර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,  

රු  1,394,500,000 

 
“139 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන මරධන විඹදභ වහ  

රු  1,394,500,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
139 න ශීර්ශඹිප 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 
290 ලන ශීර්ය.- ධීලර ශළ ජජ වම්ඳත් නදඳළර්තනම්න්ුරල 

 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රු  246,688,000 

 
"290 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රු  246,688,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ" 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
290 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන 
රදී  

 
01 න ළඩටවන - ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන  විඹදභ,  

රු  357,800,000 
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"290 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ 
රු  357,800,000 මුදර උඳශල්නඹට ඇතුශත් ශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ  

 
290 න ශීර්ශඹිප 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ 

උඳශල්නශඹිප ශොටේ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී  
 

“கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 154,834,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 58,450,000 
 

“கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 58,450,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக”  தம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் -  

லண்டுதஞ் தசனவு தௐதர 475,050,000 

 

“கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 475,050,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.-  அதறறதத்றச்  தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர  1,394,500,000 

 

“கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவுக்கரண 

தௐதர  1,394,500,000 அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 139, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

கனப்தை 290.-  கடற்தநரறல், லர்பங்கள்  றகக்கபம்     

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - லண்டுதஞ் 

தசனவு தௐதர 246,688,000   

 

“கனப்தை 290, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் 

தசனவுக்கரண தௐதர 246,688,000 அட்டகறற் 

கசர்க்கப்தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

கனப்தை 290, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுதஞ் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்தொகநச் தசற்தரடுகள் - தோனணச் 

தசனவு தௐதர 357,800,000  

 

“கனப்தை 290, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவுக்கரண  

தௐதர 357,800,000  அட்டகறற் கசர்க்கப்தடுரக”  தம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

கனப்தை 290, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, தோனணச் தசனவு 

அட்டகறன் தகுறரக இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 154,834,000, for Head 139, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 139, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs.  58,450,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 58,450,000, for Head 139, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 139, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs. 475,050,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 475,050,000, for Head 139, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
 

Head 139, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,394,500,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 1,394,500,000, for Head 139,  

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

       

 Head 139, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

HEAD 290.- DEPARTMENT OF FISHERIES AND AQUATIC 

RESOURCES 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs.  246,688,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 246,688,000, for Head 290, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 290, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 357,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 357,800,000, for Head 290, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 290, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

එකල්හි නේළල අ. භළ. 6.00 වනයන්, ඳළර්ලිනම්න්ුරල  ප්රගතිය 
ලළර්තළ කරනු ිළණිව වභළඳතිුරමළ මූළවනනයන් ඉලත් විය. 

කළරක වභළල ප්රගතිය ලළර්තළ කරයි; නෆලත රැවහවීම 2012 
නනොලෆම්බර් 24 ලන නවනසුරළදළ. 

அப்ததரலது கம் தற. த. 6.00 றரகறறடக, குலறன் 

தரறசலனகண தற்நற அநறறக்கும்ததரதட்டு றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றன்த அகன்நரர்கள்.  

குலறணது தரறசலனகண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது 2012 

ம்தர் 24, சணறக்கறக.  

It being 6.00 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress. 

Committee report Progress; to sit again on Saturday, 24th 

November, 2012. 

 
කල්තෆබීම 

எத்றகப்தை 
ADJOURNMENT 

 
ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ ජ 
වම්ඳත් කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ වශ ඳළර්ලිනම්න්ුරනේ 

වභළනළයකුරමළ   
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

தொகரகத்து அகச்சதம் தரரலன்நச் சகத தொல்தம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of  the House 

of Parliament)  

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ  

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 

නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

බහ ල් තඵන අස ථහශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ිරරීභ, රු 

විජිත ශබ් රුශොඩ භවතහ   

Order, please! Will an Hon.Member  propose the Hon. 

Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair? 

 

ගරු දිනන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "රු අල්වහේ ව එච් එම්   

අසර් භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ 

යනහ  

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුල නිනයෝජය කථළනළයකුරමළ මූළවනනයන් ඉලත් 

වුනයන්, ගරු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ මුළවනළරඪ විය. 
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனக, ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள்  

கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair. 

―ලෆලිගම නඳොල් නකොෂ මෆවීනම් නරෝගය” මෆඩලීම 
“தலிக தன்கணரகன ரடல்' கரக” 

கட்டுப்தடுத்ல் 
CONTROL OF "WELIGAMA COCONUT LEAF WILTING 

DISEASE" 

 
ගරු විජිත නේරුනගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற கதததகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, බහ ල් තඵන 

අසථහශේදී භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ:  

"හල්ර, භහතය වහ වම්ඵන්ශතොට ඹන දිසත්රිේඹන් ආශ්රිත 

'ළලිභ ශොශ භළරවීශම්' ශයෝඹ ශවේතුශන් ශඳොල් ස 

රේ 03ට අධි ප්රභහණඹේ දළනට ජනතහට අිපින තිශබ්  

ශම් ශයෝඹ තදුයටත් ඳළතිය ගිඹශවොත් එදහ ශඳොල් පිට යට 

ඳටිනන් අඳ යශට් ඇති ශ ජහති අභිභහනඹ අිපින න 

තත්ත්ඹේ උේත විඹ වළිරඹ   

 එශවයින් ශභභ ශයෝඹ භළඩලීභ වහ ටයුතු ශොට, 

එභඟින් ශඳොල් නිසඳහදනඹ ළඩි යලීභ වහ  අලය පිඹය 

ත යුතුඹළයි ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුට ශඹෝජනහ ය සිටිින " 

ශ්රී ර හශේ භවහ ඳරිභහණශේ නිසඳහදනඹ යන හන් 

අතය ශඳොල් හට ප්රධහන තළනේ ිපින නහ  ශඳොල් ශේ නිජ 

භිනඹ විධිඹට වඳුන්න්ශන් භළශල්සිඹහ එශවභ නළත්නම් 

ඉන්දුනීසිඹහනු දඳත්  එශවභ ආයම්බ වුණු ශම් ශඳොල් හන් 

ශඵොශවෝ ඈත අතීතශේදී නළේලින් රැශන විත් ශවෝ එශවභත් 

නළත්නම් මුුවශේ හ ශන ඇවිත් ර හශේ ශඳොල් හ යහප්ත 

වුණහ ිරඹරහ තභයි ඉතිවහශේ දිරන්ශන්  අද ශඳොල්  ශම් යශට් 

ජනතහත් එේ ඵේධ ශරහ, ිනනිහට නළතුභ ඵළරි ලහඹේ 

ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ  ව නිහ ළවිලි ර්භහන්තශේ වදත 

විධිඹටත් ශභඹ අඳට වඳුන්න්න පුළුන්   ව හශේභ හභහනය 

ජනතහශේ ල්ඳ ෘේඹ විධිඹටත් වඳුන්න්ශන් ශඳොල් යි  

ජනතහට ශනොභසුරු ශඳොල් ශේ තිශඵන වළභ ශදඹේභ 

ඳරිතයහ යන නිහශන් ශම් ලහඹ ළන අද ජනතහශේ සිත් 

තුශ ඵළඳීභේ ඇති ශරහ තිශඵනහ  ව නිහ ශම් ශඳොල් හ අපි 

ආයේහ ය න්න ඕනෆ   

ෘෂි ර්භහන්තශේ ප්රධහන ශොටස ශදේ තිශඵනහ  ව 

තභයි ඳහරිශබෝගි ෘෂි ර්භහන්තඹ වහ ළවිලි ෘෂි ර්භහන්තඹ  

ළවිලි ෘෂි ර්භහන්තශේ ශත් ව යඵර් හ ඇරුණහභ ශඳොල් 

හ අඳනඹන ආදහඹභේ රඵහ ශදන ශබෝඹේ  2011 ර්ශේදී 

රුපිඹල් බිලිඹන 47 3 ආදහඹභේ, 2010 දී රුපිඹල් බිලිඹන 32 

ඳභණ ආදහඹභේ ශම් ශඳොල්ලින් උඳඹනු රළබුහ ිරඹන හයණඹ 

ශම් අසථහශේදී සිිපඳත් යන්නට ඕනෆ  ව හශේභ දශ ශේශීඹ 

නිසඳහදිතඹට භසත ළවිලි ශබෝ හශන් එතු යන්ශන් 

ළරිරඹ යුතු ප්රතිලතඹේ  ව හශේභ ශඳොල් හශනුත් සිඹඹට 

1 1 හශේ ප්රතිලතඹේ ජහති නිසඳහදනඹට එතු යනහ    

ශ්රී ර හශේ වපුේර හර්ෂි ශඳොල් ඳරිශබෝජනඹ ශඳොල් 

ශඩි 116ේ විතය නහ   ව හශේභ ශ්රී ර හශේ ජනතහශේ 

ෛදනි ආවහය ශේර අඩ ගු ළරරි ප්රභහණශඹන් සිඹඹට 15ේ 

ඳභණ ශඳොල්ලින් රඵහ ශදනහ  ව හශේභ ශප්රෝටීන්ලින් 

සිඹඹට 5ේ රඵහ ශදන්ශන් ශම් ශඳොල්ලින්  ශ්රී රහ ිර 

ජනතහශේ ආදහඹශභන් සිඹඹට 5ේ ඳභණ ශඳොල් හ 

ආශ්රශඹන් රඵහ ශදනහ  ශඳොල් ඉඩම්ලින් සිඹඹට 56 42, 

එශවභත් නළත්නම් ශඳොල් හශන් සිඹඹට 50ට ළඩි 

ප්රභහණඹ දහඹත්ඹ රඵන්ශන් ශඳොල් ත්රිශෝණශඹන්; එනම් 

ම්ඳව, ුඩරුණෆර, වරහත ඇතුළු ප්රශේලලිනුයි  ඊට අභතය, 

දුඩශණ් ව නළ ශඟනිපය ශයශඵඩ තීයර භසතඹේ විධිඹට 

979 980 
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ළඩි නිහ භවය ශරහට ශනත් ටයුතු වහ ශඹොදනහ  ව 

නිහ ශඳොල් ඉඩම් අඩු න ශොට, ශඳොල් හ ක්රභශඹන් අඩු න 

ශොට, අශනේ ඳළත්ශතන් ජනවනඹ ළඩි න ශොට විවිධ 

ශයෝරට ශම් ශඳොල් ෘේඹ ශොදුරු වීභ නිහ අශප් ශඳොල් 

පරදහ අඩු ශනහ  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ 

විශලේශඹන් වන් යන්න ඕනෆ, ශඳොල් හට තුන් ව 

ඳිබශඵෝධශඹෝ වහනි යන ඵ  ශඳොල්  පු චි හරශේ සිට 

ශේඹහ, ළු ුඩරුිනණිඹහ, යතු ුඩරුිනණිඹහ, ල් ඌයන්, ඉත්තෆන්, 

ඌරු මීඹන්, ශඳොල් ශොශ දශඹුන්, ශඳොල් භයිටහහ, දඬුශල්නුන්, 

රිශවුන් ඹනහදී ඳිබශඵෝධඹන් ව තුන් ශඳොල් හ විනහල 

ිරරීභ වහ ශඵොශවෝ ක්රිඹහහයම් යනහ  වහශඹනුත් අපි 

ශඳොල්  ආයේහ ය න්න ඕනෆ  වරිඹට දත් 32 භළේශේ 

තිශඵන දි හශේ අශප් ශඳොල් හ ආයේහ ශ යුතුයි   

ළලිභ ශොශ භළරවීශම් ශයෝඹ භෆතදී තභයි -2006 ඉරහ

- ආයම්බ වුශණ්  ව ශයෝඹ ළලිශභන් ආයම්බ ශරහ අද 

වම්ඵන්ශතොට, හල්ර, භහතය හශේ ප්රශේල පුයහ ඵරත් 

යනඹේ විධිඹට ඳළතිරිරහ ගිිපන් තිශඵනහ  එයින් ශඳොල් ස 

රේ තුනේ විතය විනහලඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ  භවය ශඳොල් 

හ යන අශප් ශොවීන් ළභළති නළවළ ව ශඳොල් ස විනහල 

යන්න  ශභොද, ව සර පරදහ තිශඵනහ  පරදහ තිශඵන 

ශොටභ ශයෝඹට ශොදුරු ශරහ තිශඵන නිහ පරදහ දළ දළ 

ස ඉත් ිරරීභට විශයෝධඹ ඳශ යනහ  අශනේ එ 

වශොල්රන්ශේ ඵරහශඳොශයොත්තුේ තිශඵනහ, ශොශ භළරවීශම් 

ශයෝඹ ඉත් වුශණොත් ශඳොල් හ ඹථහත් ශයි ිරඹරහ  

භවය ශරහට ව අඹ ජීත් ශන්ශන් ශඳොල් හශන්  භහ 

ඉසය ශරහ ිරේහ හශේ ශම් යශට් ජනතහශන් සිඹඹට 5ේ 

විතය ශඳොල් හ ආශ්රශඹන් තභයි ජීශනෝඳහඹ ලේතිභත් ය 

න්ශන්  ව නිහ අඳට ව අඹ ළන ිපතන්න ශනහ  

වශොල්රන්ට ජීත් වීභට ආදහඹම් භහර්ඹේ ඹථහත් ය 

න්නට ඹම් ිරසි ජී ශනෝඳහඹට ව අඹ ශඹොමු යන්න අශප් රු 

අභහතයතුභහට මලිත්ඹ ශදන්න ශනහ    

අඳට ප්රලසනඹේ තිශඵනහ ශම් ශොශ භළරවීශම් ශයෝඹ 

තිශඵන්ශන් ර හශේ විතයද ිරඹරහ  ශඳොල් හ යන යටල් 

ශරෝශේ ත තිශඵනහ  පිලිපීනඹ, ශේයශඹ, ඉන්දුනීසිඹහ, 

භළශල්සිඹහ ශේ යටල්ර ශඳොල් හ යනහ  ශම් ශයෝඹ ව 

යටරටත් ඵරඳහරහ තිශඵනහද  එශවභ ඵරඳහරහ තිශඵනහ නම් 

වහට ඳර්ශේණ යරහ තිශඵනහද  ඳර්ශේණලින්  හර්ථ 

ප්රතිපර රළබිරහ තිශඵනහ නම් වහ ර හට ආශේල යරහ 

තිශඵනහද  රු අභහතයතුභහ  ශම් රු බහ ව ළන දළනුත් 

ශශොත් ඩහ ශවොයි ිරඹරහ අඳ විලසහ යනහ   

ව හශේභ රු ඇභතිතුභහශන් ඇසිඹ යුතු පු චි ප්රලසන 

ණනහේ තිශඵනහ  ශභභ ශයෝඹ ළශළේවිඹ වළිරද   ශභභ 

ශයෝඹ ළශළේවිඹ ශනොවළිර නම් ව වහ න්නහ විල්ඳ 

ක්රිඹහභහර් ශභොනහද ඹන්න රු අභහතයතුභහ ශම් රු බහට 

ඳළවළදිලි යනහද  ව හශේභ ශයෝඹ ළරඳුණු ස පිිබඵ ඹම් 

ිරසි විදයහත්භ ඳර්ශේණඹේ ය තිශඵනහද  ඳර්ශේණ ය 

ඇත්නම් වහශේ නිර්ශේල ශභොනහද  ව නිර්ශේල ක්රිඹහත්භ 

ිරරීභට ටයුතු යරහ තිශඵනහද  ශඳොල් හ යන යටල් 

පිිබඵ භභ ලිනුත් වන් ශහ   

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ත භන්ත්රීතුභන්රහ තුන් ශදශනේ ථහ 

ිරරීභට නිඹිනත තිශඵනහ  

981 982 

ත්ශතොත් යශට් වළභ ශත්තභ හශේ ශඳොල් හ යනහ  ව 

ශඳොල් හ යන්ශන් විශලේශඹන් අපි දන්නහ, ජනතහශේ 

ආවහය ශේරට විශලේශඹන්භ ශඳොල් නළතුභ ඵළරි නිහයි  

ආවහයඹ යත් ය න්න හශේභ ෛදනි ආවහය ශේරටත් 

ශඳොල් අලය ශනහ  දුීන ඳළල්ඳත ඉන්න ිනනිහශේ සිට භවහ 

භළදුරුර ත යන ධනතුන්ටත් ශම් ශඳොල් අතයලයයි  ව 

නිහ යටේ විධිඹට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් යශට් ෘෂි 

ර්භහන්තඹ ඳහද ය ශන  ජහති ආර්ථිඹේ ශොඩ නඟන්න 

විලහර ළරසුම් වදරහ විලහර උත්හවඹේ දයන අධිශේ ශම් 

ශඳොල් හ අපි ආයේහ ය න්නට ඕනෆ   

අපි දිරනහ, 2010 ශර්දී ශම් යශට් ශඳොල් නිසඳහදනඹ අඩු 

වුණු ඵ  ශඳොල් ිනර ඉවශ ගිඹහ  විඳේඹ ජනතහ අතයට 

ගිිපල්රහ "ශඳොල් නිසඳහදනඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ  ශම්ට  

ඵරධහරින්ශේ විශලේ අධහනඹේ ශඹොමු ශරහ නළවළ, ව නිහ 

ශඳොල් පිටයටින් ශන්න්න සිේධ ශනහ " ිරඹිනන් යජඹ 

අඳවසුට ඳත් න භතහද  ඳළතිරුහ   ව ශරහශේ තභයි අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ,  ශම් ශඳොල් නිසඳහදනඹ ළඩි යරහ ජහති පරදහ 

ළඩි යරහ අඳනඹන ආදහඹභ ළඩි යරහ ශම් යශට් භසත 

ශඳොල් නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න තරුණ භන්ත්රීයඹුඩ ව රු 

ජත් පුසඳුඩභහය භළතිතුභහට ශම් විඹ ඳළරුශේ  අද එතුභහ ව 

ඉරේඹ යහ ශම් අභහතයහ ලඹ ශභශවඹිනන් ඉන්නහ  අද 

ශඳොල්  ර්ධන අධිහරිඹ, ශඳොල් හ ිරරීශම් භණ්ඩරඹ, ශඳොල් 

ඳර්ශේණ ආඹතනඹ, සීභහිපත වරහත ළවිලි භහභ, 

සීභහිපත ුඩරුණෆර ළවිලි භහභ එතුභහශේ අභහතයහ ලඹට 

ඇතුශත් ශරහ තිශඵනහ  භභ දිරනහ, ශඳොල් ර්භහන්තඹ 

න හලීභ වහ ජත් පුසඳුඩභහය ඇභතිතුභහට ඳළවළදිලි 

දර්ලනඹේ ිපත ළඩ පිිබශශේ තිශඵනහ ිරඹරහ  එතුභහ ිනන් 

භට ඹිනන් "ප්රු පුයය" ළඩටවන ක්රිඹහත්භ යිනන්,  

"ප්රු ිනති" පිිපටුිනන් ඳහල්ර වඹ ශයන් ඉවශ 

ශභයින්ට ශඳොල් ඳළශ දීරහ වහ තභ ශත්ශත් හ යන්නට 

උඳශදස රඵහ ශදිනන් ඳහල් දරුන්ශේ සිට ශඳොල් හ 

පිිබඵ දළනුත්භේ රඵහ ශදන්න ටයුතු යනහ   

අශප්  සෘතිඹ අනු ජන ජීවිතඹත් එේ ඵළඳිරහ තිශඵන 

හේ තභයි ශඳොල් හ  ව නිහ අඳට අභත යන්න ඵළරි 

ශර අශප් ජීන යටහ, ආවහය යටහ ඹන සිඹලු ශදඹටභ ශඳොල් 

ෘේඹ අඳට ළදත් ශනහ  අනහදිභත් හරඹ ඉරහ අශප් 

ජන ජීවිතඹ තුශට, ජනතහශේ සිතුම් ඳළතුම්රට ශඳොල් ෘේඹ 

ඵේධ ශරහ තිශඵනහ  ශෞබහයශේ ව භෘේධිශේ  ශේතඹ 

විධිඹට ශඳොල් භර ිපත පුන්ර අශප් භහජ  සෘතිශේ 

අනනයතහ ශඳන්නුම් යන අ ඹේ ශරහ තිශඵනහ  ප්රඥයෝහශේ 

ව බුේධිශේ ඳරිපර්ණත්ශේ  ශේතඹේ විධිඹට ශඳොල් ශතල් 

ඳවන රනහ  භහජ ජීවිතශේදී අපි දිරනහ විවිධ අසථහර 

ශොේ ශොශලින් ළයසිලි යනහ  ව නිහ තභයි ශඳොල්  

ල්ඳ ෘේඹේ විධිඹට අඳ වඳුන්න්ශන්   

අවුරුදු 2500ේ ව අශප් ශඵෞේධ ඉතිවහශේ සිට ශභශතේ 

ඳළත ශන ආපු අශප් ශඳොල් හ අනහත ඳයපුයටත් 

 යේණඹ යරහ, ආයේහ ය දීරහ ඳයම්ඳයහශන් 

ඳයම්ඳයහට ඳත්හ ශන ඹන්න අපි ඇත්තටභ අලය ටයුතු 

යන්න ඕනෆ  අපි ශඳොල් හ යන භින ප්රභහණඹ ළඩි ය 

න්න ඕනෆ  ශඳොල් නිසඳහදනඹ ළඩි ය න්න ඕනෆ  එභඟින් 

අශප් අඳනඹන ආදහඹභ ළඩි ය න්න ඕනෆ  දළනට ශඳොල් හ 

ඳළතිරිරහ තිශඵන ශඳොල් ත්රිශෝණඹ ආශ්රිත ප්රශේල ආර්ථි 

ටිනහභිරන් යුතු භින වළටිඹට වඳුන්න්න පුළුන්  අද වහ 

ජනහකීර්ණ ප්රශේල ශරහ තිශඵනහ   

ආශඹෝජන ප්රර්ධන රහඳ පිිපටුරහ තිශඵන්ශන්ත් ව 

ප්රශේලරයි  ව ශඳොල් ස තිශඵන ඉඩම්ර ආර්ථි ටිනහභ 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු විජිත නේරුනගොඩ මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற கதததகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda)   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ත ශඳොඩි ශොටේ විතයයි 

භට ිරඹන්න තිශඵන්ශන්  ව නිහ භට ත  සුළු ශරහේ රඵහ 

ශදන ශර ඉල්රහ සිටිනහ   

ශම්  රුණු පිිබඵ  රු අභහතයතුභහ  විශලේ ප්රහලඹේ 

භඟ ඳළවළදිලි ිරරීභේ යනහ නම්  ඩහ ශවොයි  ඊට අභතය 

භභ ිරේහ, ජහති ආර්ථිශේ වදත විධිඹට ශඳොල් ර්භහන්තඹ 

වඳුන්න්න පුළුන්ඹ ිරඹහ  ව  විඹඹ වරිඹට යන්න පුළුන් 

අභහතයයඹුඩට ජනහධිඳතිතුභහ ව කීභ ඵහය දී තිශඵනහ  

එතුභහශන් ඇසිඹ යුතු තත් ප්රලසන ිරිපඳඹේ තිශඵනහ  භවජන 

නිශඹෝජිතඹන්, ව හශේභ යශට් ජනතහ  ව පිිබඵ දළනුත් විඹ 

යුතුයි ිරඹහ භහ විලසහ  යනහ    

යශට් ශඳොල් අසළන්න ළඩි ිරරීභට අභහතයහ ලඹ විසින් 

ක්රිඹහත්භ  යන  ළඩ පිිබශශල් ශභොනහද, ව අනු ශඳොල් 

අසළන්න පිිබඵ ය ඇති පුශයෝථන ශභොනහද, එශභන්භ 

2010 ර්ශේ ශභන්  නළතත් ශඳොල් ිපඟඹේ ඇති  ශේවිද ඹන 

රුණු පිිබඵ   යහ ශල්න ිපත රු අභහතයතුභහ විසින් 

ශම් රු බහට රුණු හයණහ ඳළවළදිලි යනහ නම් ඩහ 

ශවොයි  ව හ ශේභ ශභභ ශයෝඹ ළශඳී ඇති ශඳොල් හන් 

තිශඵන ප්රශේලර ජනතහශේ ආදහඹම් තත්ත්ඹ දියුණු  ිරරීභට 

ශන ඇති ශටි හලීන වහ දිගු හලීන ළඩ පිිබශශල්, 

භධයහලීන  ළඩ පිිබශශල්  ශභොනහද, ශම් සිඹල්ර වහ 

අභහතයහ ලඹට ඹම් ළඩ පිිබශශේ තිශබ්ද ඹන රුණු පිිබඵ 

රු  ඇභතිතුභහ  රුණු ඉදිරිඳත්  යන්ශන් නම්  ඉතහ ළදත් 

ඹයි භහ ල්ඳනහ යනහ  මරහනශඹන් ථහ අන් 

යන්නටඹ ිරඹන නිහ භභ ත චන ිරිපඳඹේ ඳහ භශේ 

ථහ අන් යනහ   තරුණ අභහතයයශඹේ විධිඹට රු  

ජත් පුසඳුඩභහය භළතිතුභහ, ශඳොල් ර්භහන්තඹට එල්ර ශරහ 

තිශඵන ඵහධ, අභිශඹෝ, තර්ජනරට හර්ථ විඳුභේ රඵහ දී 

ශම් යශට් ශඳොල්  නිසඳහදනඹ  ළඩි යරහ, අනහත ඳයපුයට භවහ 

ඳවුයේ  විධිඹට ශම් ශඳොල් හ  යේණඹ යරහ, සුයේෂිත 

යරහ  අනහතඹ ශනුශන් ටයුතු යහවිඹ ිරඹන  විලසහඹ 

ඳශ යිනන් භශේ ථහ අන් යනහ   සතුතියි  

 

ගරු වික් ර් ඇන් නි මශතළ 
(ரண்தைறகு றக்டர் அந்ணல) 

(The Hon.Victor Antony) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අ ශප් රු විජිත ශබ්රුශොඩ 

භන්ත්රීතුභහ ඉතහභත් ටිනහ, හශරෝචිත ශඹෝජනහේ ශම් 

ශෞයනීඹ බහට ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ  ව ශඹෝජනහ අනු 

අද අශප් උතුම් හේ න  ශඳොල් හ රැ ළනීභ -ආයේහ 

ය  ළනීභ- ඉතහභත් ළදත් ශනහ  විශලේශඹන්භ දුඩණු 

ඳශහශත් ළලිභ ප්රශේලශේ ඇති වුණු ශභභ බඹහන ශොශ 

භළශවීශම්  වහ ුඩණු වීශම් ශයෝඹ අද ඵයඳතශ  තත්ත්ඹට ඳත් 

ශරහ තිශඵනහ  ව නිහභ අද රේ  තුන වභහයට ළඩි 

ශඳොල් ස  යහේ  රහ ඉත් යන්න සිදු ශරහ තිශඵනහ  

භවය අඹ ශම් ශයෝඹ ළශඳුණු ශඳොල් ස තදුයටත් තඵහ ශන  

ටයුතු ිරරීභ නිහ ඉදිරිඹට තත් අභහරු තත්ත්ඹේ ඇති 

ශන්න  පුළුන්  මුළු ශඳොල්   වතිඹටභ, ඇතළම් විට මුළු 

ර හටභ  ශයෝඹ  ශඵෝ ශරහ ර හශන් ශඳොල් හ තුයන් 

ශයි ිරඹන භවහ බඹේ දළන් අඳ හ තුශත් ඇති ශරහ  තිශඵනහ    

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ර හශේ ආර්ථිඹ පිිබඵ 

අමුතුශන් ිර  යුතු ශදඹේ නළවළ  ර හශේ ආර්ථිඹ ළන ථහ 

යනශොට ප්රධහන හන් ලශඹන් ශත්, ශඳොල් යඵර්, ිරඹහ 

තභයි අපි ිරඹන්ශන්  අනිහර්ඹශඹන්භ ආර්ථිශේදී ශඳොල් හ 

ශදන ණඹට ළශටනහ  ව නිහ ''ශඳොල්''  ිරඹන්ශන්  අඳ 

විසින් අඳනඹනඹ යන ප්රධහන ශබෝඹේ  විශේල විනිභඹ විලහර 

ශර රහ ශන එන ර්භහන්තඹේ වළටිඹට ශඳොල් ර්භහන්තඹ 

අඳට වඳුන්න්න පුළුන්  ඹම් ඹම් හරරදී ර හශේ ශඳොල් 

අඳනඹනඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ  නමුත් අද ශඳොල් ර්භහන්තඹ 

ළශටන්ශන් නළති වරිඹට ය න්න පුළුන්භේ තිශඵනහ 

නම්, විශේල විනිභඹ අශප් යටට රහශන එන ර්භහන්තඹේ 

වළටිඹට   අපි ශම් ර්භහන්තඹ දිරනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශඳොල් ර්භහන්තඹ ළන 

ඵරන විට අද අඳට ඹම් ිරසි සුඵ භනේ ඹන්න පුළුන්භේ 

ඇති ශරහ තිශඵනහ   ඊට ශවේතු අශප්  ඇභතිතුභහයි   අද අශප් 

රු ඇභතිතුභහ දශේ ඳළඹ විසි වතයභ ව වහ ිනඩ ගු යනහ  

ශඳොල් ර්භහන්තඹ පිිබඵ විවිධ විලසශල්ණ ඉදිරිඳත් යිනන්,  

විවිධ දුර්ර ඳළති බි දභිනන් ශඳොල් ර්භහන්තඹ ඉවශභ 

තත්ත්ඹට ශශනන්නට එතුභහ අද  ටයුතු  ය ශන ඹන ඵ 

අඳට ශඳශනනහ    

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ව හශේභ භිපන්ද චින්තනඹට 

අනුත වුණු ''දිවි නළගුභ'' යහඳෘතිඹ  ඹටශත් අද ශඳොල් හට  

සුවිශලේ  සථහනඹේ රඵහ දී  තිශඵනහ  අද එතුභහ ශනභ 

නිර්භහණඹේ යනහ, මුළු ශ්රී ර හ පුයහභ ශඳොල් ඳළශ රේ 

ණනේ ශඵදහ වරින්නට  ව හශේභ ශඳොල් ර්භහන්තඹ ඉතහභ 

නිලසචිත, ඳළවළදිලි ර්භහන්තඹේ වළටිඹට ය ශන ඹන්නට 

අලය  සිඹලුභ විශලේඥයෝ උඳශදස ශඳොල්  ර්ධන භණ්ඩරශඹන් 

ඳඹන්න තයම් අද එතුභහ වහ ලේතිභත් ය  තිශඵනහ  ඉසය 

නම් ශඳොල් ඳළශ ශඵදනහඹ ිරේහභ ජනතහ ඇවිල්රහ, ශඳොල් 

ඳළශ තුන වතයේ වරි අය ශන ඹනහ  හභහනය ජනතහ වහ 

ශල්රට අයශන ගිඹහභ  වහ තිඹපු තළනභ මුල් අදිනහ  ව 

අඹට වහ ිපටුන්න උනන්දුේ නළවළ  භවය ශරහට ව ශඳොල්  

ඳළශ තිබුණු තළන්රභ මුල් ඇදරහ වහ විලහර ස ඵටත් 

ඳරිර්තනඹ ශරහ   

අද එශවභ නළවළ  අද ව වහ ඇභතිතුභහශේ විශලේ අධහනඹ 

ශඹොමු යරහ තිශඵනහ  ශඳොල් ඳළශඹ ශදන්න නම් අද 

අනිහර්ඹශඹන් ශ ඳන්න ඕනෆ  ශඳොල් ඳරීේණ නිරධහරි 

භවත්භශඹේ ගිිපන් අනිහර්ඹශඹන්භ එඹ ඵරන්න ඕනෆ  

උඳශේලන ශේහ ඳඹන්න ඕනෆ  ඊට ඳසශේ තභයි සිටු න්න 

ශඳොල් ඳළශ ටි ශදන්ශන්  වහට අලය ශඳොශවොය ඇතුළු සිඹලුභ 

ශේ විශලේඥයෝ උඳශදස භහර්ශඹන් එතුභහ ඳඹනහ  ව අනු 

හර්ථ ශඳොල් හට ර හ ඳදනභ දභහ තිශඵනහ  එඹට 

ිපිනම් ිරඹහ ශන ඹනහ  එභ නිහ අශප් ර්තභහන ඇභතිතුභහ 

ඹටශත් ශඳොල් හ පිිබඵ ිරසිඹම් විලසහඹේ වහ 

ඵරහශඳොශයොත්තුේ ශොඩ නඟහ න්න පුළුන් තත්ත්ඹේ ඇති 

ශරහ තිශඵනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අශප් අහනහට අද ශඳොල් 

හට විවිධ ශයෝ ඇති ශරහ තිශඵනහ  විශලේශඹන්භ ශොඵ 

ුඩණු වීභ, අ ුඩය ුඩණු වීශම් ශයෝඹ,  ශන් ෆහීශම් ශයෝඹ, 

ඳත්ර අ භහයඹ, ශනෝඩර්භහ ශයෝඹ -එඹ ඳ ආශ්රිත ශයෝඹේ 

වළටිඹටයි අඳ වඳුන්න්ශන්-, ව හශේභ ළු ුඩරුිනණි වහනිඹ, 

ළලිභ ශොශ භළරවීශම් වහ ුඩණු වීශම් ශයෝඹ, යතු ුඩරුිනණි 

ශයෝඹ ළනි ශයෝ ණනහේ අද ශඳොල් ර්භහන්තඹට ශඵෝ 

ශරහ තිශඵනහ  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශේ ථහ අන් යන්න  ථහ 

යන්න ත භන්ත්රීයශඹේ ඉන්නහ  

983 984 
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ගරු වික් ර් ඇන් නි මශතළ 
(ரண்தைறகு றக்டர் அந்ணல) 

(The Hon.Victor Antony) 

එභ නිහ අද ශරොුඩ ටනේ යන්න සිේධ ශරහ තිශඵනහ   

ුඩරුණෆර, වරහත, ශොශම ශඳොල් ත්රිශෝණඹ පිිබඵ අද 

ශරොුඩ විලසහඹේ තිශඵනහ  ව වහ ඇභතිතුභහ අද විලහර ළඩ 

පිිබශශේ ස ය තිශඵනහ  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 

ශම් ශඳොල් ර්භහන්තඹ පිිබඵ ඉතහභත් විධිභත් ළඩටවනේ ශ්රී 

ර හ පුයහ ක්රිඹහත්භ වීභ පිිබඵ අපි ඉතහ න්ශතෝ නහ  

එළනි තත්ත්ඹේ තුශ අශප් අඳනඹන ශබෝඹේ වළටිඹට, ව 

හශේභ ජහති අඳනඹන ශබෝඹේ වළටිඹට ශඳොල් ර්භහන්තඹ  

සුවිශලේෂී සථහනඹ තඵහ න්න පුළුන්ඹ ිරඹන වළඟීභ අද අඳට 

භතු ශරහ තිශඵනහ  ව හශේභ ශභළනි ශේශීඹ අඳනඹන 

ශබෝඹේ ශභන්භ ආර්ථිශේ ප්රධහන ශබෝඹේ පිිබඵ ශභභ 

බහට රුණු ඉදිරිඳත් යිනන්, ව පිිබඵ හච්ඡහ යන්න 

අසථහ රහ දුන් අශප් විජිත ශබ්රුශොඩ භළතිතුභහට 

සතුතින්ත ශිනන් භශේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඊශඟට රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ  ඔඵතුභහට විනහඩි 

තුනයි තිශඵන්ශන්  

 
ගරු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අශප් විජිත ශබ්රුශොඩ 

භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් යන රද ඉතහභ ළදත් ශභභ 

ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් ශඳොල් ත්රිශෝණඹ නිශඹෝජනඹ යන 

භවජන නිශඹෝජිතඹුඩ වළටිඹට  භට අදවස ිරිපඳඹේ ප්රහල 

යන්න අසථහ රඵහ දීභ පිිබඵ සතුතින්ත නහ  ශම් 

හර්ඹශේදී විශලේශඹන්භ අශප් රු ඇභතිතුභහශේ ළඳ වීභ 

පිිබඵ භහ මුලින්භ අඹ යනහ  ශභොද, අඹ ශ යුත්ත අපි 

අඹ යන්න ඕනෆ  භහ ිපතන වළටිඹට අශප් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ අශප් ජත් පුසඳුඩභහය ඇභතිතුභහට ශභභ 

අභහතයහ ලඹ බහය දුන්ශන් අභිශඹෝඹුඩත් එේයි  අපි දළේහ, 

භවය අසථහ විවිධ රඳහිපනී නහිබහර හද විහදරට 

වබහගි ශන්න විඳේශේ භන්ත්රීරුන් එන ශොට එතුභන්රහ 

ශඳොල් ඵෆ ශදේ අයශනයි ආශේ ිරඹරහ  ශඳොල් ඵෆ ශද 

අයශන ඇවිල්රහ ශම් ශඳොල් ඵෆශේ ණන ශම්යි, ශම් ශඳොල් 

ඵෆශේ ණන ශම්යි ිරඹහ යට තුශ විලහර ලශඹන් 

ආන්ශදෝරනඹේ ඇති ශහ  ඇත්ශතන්භ එභ අසථහශේදී ශඳොල් 

ිනරත් ළඩි ශරහ තිබුණහ  ව ම්ඵන්ධශඹන් ක්රභහනුූලර, 

නිර්භහණශීලි ළඩ පිිබශශේ ඉදිරිඹට ශන ඹන්න ිරඹරහ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ජත් පුසඳුඩභහය අභහතයතුභහට ශභභ අභහතයහ ලඹ 

බහය දුන්නහට ඳසශේ ඉතහභ ක්රභහනුූලර ව ළඩ පිිබශශ දිඹත් 

යරහ, අද ජනතහශේ ආවහයඹ වහ න්න ශඳොල් පිිබඵ 

තිබුණු ප්රලසනඹ විහ ශන, එභ තත්ත්ඹ හභහනය ලශඹන් 

ඳහරනඹ ය ශන ඹන්න පුළුන් හතහයණඹේ ඇති ශරහ 

තිශඵනහ  ව හශේභ අද විඳේඹටත් ව පිිබඵ ිරසිභ වඬේ 

නඟන්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් යන්න වළිරඹහ රළබී 

තිශඵනහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ව විතයේ ශනොශයි  

විශලේශඹන්භ ව ශනුශන් නිරධහරින්ශේ ළඳ වීභ පිිබඵත් 

භහ ිරඹන්න ඕනෆ  අභහතයතුභහශේ අභතයහ ලඹ ඹටශත් 

විශලේශඹන්භ අශප් දිසත්රිේර ශේඹ යන නිරධහරින් ඉතහභ 

ශවොඳින් ළඩ ටයුතු යන ඵ අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී 

ිරඹන්න ඕනෆ, රු ඇභතිතුභනි  ව අඹ ඉතහභ උනන්දුයි  ව අඹ 

අඳ ශොඹහ ශන එනහ  අශප් අදවස වහ ශඹෝජනහ එේ ශම් 

ජනතහ ශනුශන් ව ළඩ පිිබශශ ක්රිඹහත්භ ිරරීභ වහ 

ශඳොල් හ ිරරීශම් භණ්ඩරශේ වහ ශඳොල්  ර්ධන අධිහරිශේ 

සිඹලුභ නිරධහරින් ටයුතු ය ශන ඹන ඵත් භහ ශම් 

අසථහශේදී භතේ යන්න ඕනෆ  භට ත විනහඩි ශදේ ශදන්න 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි  

 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභතිතුභහට විනහඩි 7යි තිශඵන්ශන්  

 
ගරු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

විශලේශඹන්භ සීභහිපත ුඩරුණෆර ළවිලි භහභ ඳහඩු 

රඵන ආඹතන අතයයි තිබුශණ්  වළඵළයි ව ආඹතනඹ රහබ රඵන 

තත්ත්ඹට ඳත් යන්න ශම් හරඹ තුශදී වළිරඹහ රළබී 

තිශඵනහ  ුඩරුණෆර දිසත්රිේඹ නිශඹෝජනඹ යන 

භන්ත්රීයඹුඩ වළටිඹට භහ ශම් අසථහශේදී එභ හයණඹත් භතේ 

යන්න ඕනෆ  ව හශේභ ශඳොල් හරුන්ට විලහර වන රඵහ 

දී තිශඵන ඵත් ිරඹන්න ඕනෆ  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් අසථහශේ දී රු 

ඇභතිතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ හයණඹේ 

තිශඵනහ  අද උශේ රුශේත් භහ ඳඬුසනුය ප්රශේලශේ 

අභඟුල් ටයුත්තට වබහගි න්නට ගිඹහ  ව ප්රශේලශේ 

ම්පර්ණශඹන්භ ශොුව ආශ්රිත ර්භහන්තශේ ශඹශදන අඹ 

ඉන්ශන්  ශඳොල් හ ආශ්රිත ර්භහන්තර ශඹශදන අඹ තභයි 

ඉන්ශන්  ව අඹශේ ඳවසුම් පිිබඵ ශොඹහ ඵරන්න රු 

ඇභතිතුභහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත් විශලේ ළඩ පිිබශශේ ස 

ශශොත් ශවොයි ිරඹන එත් භතේ යන්නට ළභළතියි   රු 

ඇභතිතුභනි, අද ශඳොල් ර්භහන්තඹට විලහර ප්රලසනඹේ ශරහ 

තිශඵනහ, -  

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහට නිඹිනත හරඹ අහනයි  මීශඟට රු ජත් 

පුසඳුඩභහය ඇභතිතුභහ   

 
ගරු ළන්ත බණ්ඩළර මශතළ 
(ரண்தைறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

භට ත තත්ඳය 30ේ ශදන්න, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි   

 
මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පිිබතුරු ශදන්න රු ඇභතිතුභහට විනහඩි 10ේ  අලයයි  

නමුත්  ත විනහඩි 06යි ඉතිරි ශරහ තිශඵන්ශන්   

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුහඳකුමළර මශතළ (නඳොල් ව ලර්ධන ශළ 

ජනතළ ලුර ව ලර්ධන අමළතයුරමළ  
(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர - தங்கு அதறறதத்ற, 

க்கள் கரட்ட அதறறதத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

අපි ත විනහඩි 05ේ ළඩි ය නිමු   

985 986 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

මූළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඵළවළ  සථහය නිශඹෝ අනු ඳස රු 6 30ට බහශේ ටයුතු 

අන් යන්නට ඕනෆ     

 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුහඳකුමළර මශතළ  
(ரண்தைறகு  .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ ඳශමුශන් රු විජිත 

ශබ්රුශොඩ භන්ත්රීතුභහටත්, ව හශේභ රු විේටර් ඇන්තනි 

භන්ත්රීතුභහටත්, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහටත් සතුතින්ත 

නහ, ශභළනි ශඹෝජනහේ ඉදිරිඳත් යිනන් යශට් ජනතහ 

දළනුත් ිරරීභට අසථහේ  රඵහ දීභ ළන    

විශලේශඹන්භ ශම් යශට් ශඳොල්  හට ඇති වුණු බඹහන 

ශයෝඹේ තභයි, ළලිභ ප්රශේලශේ ශඳොල් සරට ශඵෝ වුණු 

ශොශ භළරවීශම් ව ශොශ ුඩණු වීශම් ශයෝඹ  2006 ර්ශේ දී 

අපි ව පිිබඵ දළන ශන මීේණඹේ ශහ  එිපදී හර්තහ වුණහ,  

රේ තුනවභහයේ ඳභණ  ශඳොල් ස ඉත් ිරරීභට සිදු ශයි 

ිරඹරහ  අපි ශම් ළන විශලේ අධහනඹ ශඹොමු යරහ 2010 

ර්ශේ දී ශඳොල් ස 17,280ේ, 2010 ර්ශේ දී 75,535ේ, 2012 

ර්ශේ ශනොළම්ඵර් භහඹ නශොට 77,138ුඩත් ලශඹන් 

ශඳොල් ස  1,69,953ේ ම්පර්ණශඹන් ඉත් යන්නට ටයුතු 

යරහ තිශඵනහ  ව හර්තහ අනු ිරඹන ප්රභහණඹභ ඉත් 

යන්නට සිදු න්ශන් නළවළ  තත් ස 75,000ේ ඳභණ ඉත් 

යන්නට සිදු ශයි ිරඹරහ භහ විලසහ යනහ  වම්ඵන්ශතොට 

දිසත්රිේශේ ඇති ශම් ශයෝගි ස ම්පර්ණශඹන්භ ඉත් යරහ, 

ශම් ශයෝශේ ඳළතිරීභ සීභහ යරහ තිශඵනහ; ඳහරනඹ යශන 

තිශඵනහ  භහතය දිසත්රිේශේත් ශයෝගි ස 552ේ තිබුණහ  වහත් 

ඉත් යරහ, ඳසු ගිඹ භහඹ  නශොට භහතය දිසත්රිේශේත්, 

හල්ර දිසත්රිේශේත්  ම්පර්ණශඹන් ව ශයෝඹ ඳහරනඹ යරහ 

තිශඵනහ  අපි ශම් ශනශොට ශදවිනුය, භහතය, ළලිභ, 

ශදනිපිටිඹ ළනි ප්රශේලර ඇති ශම් ශයෝඹ පිිබඵ විශලේ 

අධහනඹ ශඹොමු යරහ තිශඵනහ  ව ප්රශේලරට විලහර 

ණ්ඩහඹභේ ශඹොදරහ ශම් ශයෝඹ ඳහරනඹ යන්න ටයුතු 

යශන ඹන ඵ විශලේශඹන්භ භතේ යන්නට ළභළතියි   

රු භන්ත්රීතුභහශේ ශඹෝජනහශේ වන් ශ ඳරිදි, දියිශන් 

දුඩණු ප්රශේලශේ ඳළතිරී ඇති ශඳොල් ශොශ භළරවීශම් වහ ශඳොල් 

ශොශ ුඩණු වීශම් ශයෝඹ භර්දනඹ ිරරීභටත්, ශයෝගි ස රුඩණු 

ිරරීභටත්, ස ඉත් ිරරීභටත්, ව වහ න්දි රඵහ දීභටත්, 

විල්ඳ ආදහඹම් වහ අතුරු ශඵෝ හ ිරරීභටත්, ශම් ශයෝඹට 

ඔශයොත්තු ශදන ශොශ ුඩන්දියහ ර්ශේ ශඳොල් ඳළශ රඵහ දීභටත් 

ටයුතු යශන ඹනහ  විශලේශඹන්භ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

රඵන ර්ඹ ශනුශන් ශම් වහ රුපිඹල් ිනලිඹන 200ේ අඳට 

ශන් ය දීරහ තිශඵන ඵත් න්ශතෝශඹන් භතේ යන්නට 

ළභළතියි   

අපි ශම් ශයෝඹ ළන විශේල යටලිනුත් විභහ ඵළලුහ  

ඉන්දිඹහශේත් ශම් ශයෝඹ තිශඵනහ  ශම් ශයෝඹ වරිඹට වඩ්ස 

ශයෝඹ හශයි  භළ ශයනතුරු ශවොඳින් ඉන්නහ  නමුත් ශඵශවත් 

නළවළ; ප්රතිහය නළවළ  Phytoplasma ශයෝඹේ නිහ තභයි ශම් 

තත්ත්ඹ තිශඵන්ශන්  ඉන්දිඹහශේ Cochin International Airport 

එශේ ඉරහ ිරශරෝ මීටර් 200ේ විතය දුයට භහ ගිඹහ  

ම්පර්ණශඹන්භ ව ප්රශේලශේ ශම් ශයෝඹ යහප්ත ශරහ තිබුණහ  

ඉන්දිඹහශේ  විශලේඥයෝඹන්ශන් භහ ව ළන ඇුවහභ ිරේශේ, "දළන් 

යන්න ශදඹේ නළවළ, ශම් ශයෝඹට ප්රතිහය නළවළ, දළන් ශම් ස 

ඉත් යරහ  ශයෝඹ ඳහරනඹ යන්නත් හරඹේ නළවළ, ව නිහ 

අපි ශයෝඹත් එේභ ජීත් ශනහ" ිරඹරහ යි  ව හශේභ ව 

ශයෝඹට  react යන ප්රශදද වඳුන්හ ශදන්නට ව අඹ ටයුතු 

යන ඵ භතේ යන්නට ඕනෆ  ශම් ශයෝඹ ම්ඵන්ධ අපි 

ලින් දළනත් නිහ යට පුයහභ යහප්ත ශන්නට ඉඩ ශනොදී 

ටයුතු යන්න අඳට හනහ රළබිරහ  තිශඵනහ   

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භිපන්ද චින්තන ප්රතිඳත්ති තුිබන් 

ළවිලි ේශේත්රශේ න පුනරුදඹේ ඇති ිරරීභ ශනුශන් ත් 

ඉදිරි පිඹයේ ශර 2010 ර්ශේ දී ශඳොල්  ර්ධනඹ වහ 

ශනභ අභහතයහ ලඹේ පිිපශටේහ  ව හශේභ අශප් ලහන්ත 

ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ ිරේහ හශේ අඳට විලහර අභිශඹෝඹේ 

වුශණ් ශඳොල් ිනර ඳහරනඹන ය ළනීභයි  ව හශේභ අපි  2011 

ර්ශේ සිට 2016 ර්ඹ වහ ව ක්රශභෝඳහඹ ළරළසභේ ස 

ය, එඹ 2011 ර්ශේ දී ළබිනට් භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් ය 

අනුභත ය ත් ඵ විශලේශඹන්භ වන් යන්නට ඕනෆ   

ශඳොල් ස ප්රභහණඹ ළඩි ිරරීභටත්, ුඩඩහ ඉඩම් ිපිනඹන් ප්රජහ මර 

 විධහනත ය ශඳොල් පරදහශේ ළඩිභ දහඹත්ඹේ දයන 

ඔවුන් ශම් වහ ශඹොමු යන්නත්, ව හශේභ අතුරු ශඵෝ හ 

යන්නත් විශලේ අධහනඹේ ශඹොමු යන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු 

නහ   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ වන් යන්නට ඕනෆ, 

2011 ශර් සිට 2016 දේහ ව හරඹ තුශ ශඳොල් ඳළශ ිනලිඹන 

32ේ, එනම් තුන්ශෝටි විසි රේඹේ හ යන්නට අපි ළරසුම් 

ය තිශඵන ඵ  ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ ඳළශ රේ 40ේ හ ශහ  

ශම් අවුරුේශේ ඳළශ රේ 90ේ අපි ස යරහ තිශඵනහ  රු 

ඵළසිල් යහජඳේ අභහතයතුභහශේ නහඹත්ශඹන් "දිවි නළඟුභ" 

ළඩටවන ඔසශේ ඳළශ රේ 40ේ හ යන්නට අපි අලය 

පිඹය අයශන තිශඵනහ  ඉදිරි ඳළශ ප්රභහණඹ අපි "ප්රු 

පුයය" ළඩටවන ව  "ප්රුයි සිප්නළණයි" ළඩටවන ආදී 

ළඩටවන් තුිබන් රඵහ දීභට ටයුතු යන ඵත් භතේ 

යන්නට ළභළතියි    

විශලේශඹන්භ තමුන්නහන්ශේරහ වන් ශහ හශේ විවිධ 

ශයෝ ව ශඳොල් භයිටහන් වහ විශලේ ප්රතිහයඹේ තිබුශණ් 

නළවළ  ව හරශේ ශඳොල් හ ිරරීශම් භණ්ඩරශේ නිරධහරින් 

ිරේශේ, දළවි ශතල්රට ශන්දම් ුඩඩු රම් යරහ  ශඳොල්  

ශවේ යටිශේ හන්න ිරඹරහයි  ව ප්රහශඹෝගි යන්න ඵළවළ  

ව නිහ ව භයිටහන් විනහල යන විශරෝපීඹ භයිටහශේ අපි 

වඳුනහ ත්තහ  ව භයිටහන් ශඵෝ ිරරීභ වහ විදයහහය 20ේ 

වදන්න අපි ටයුතු යරහ තිශඵනහ  දළනටභත් අපි විදයහහය 

11 ළඩ අන් යරහ තිශඵනහ  අපි ක්රභ ක්රභශඹන් ව අත්වදහ 

ඵළලීම් ටයුතු යශන ඹනහ  ශම් තත්ත්ඹ ඉතහභ හර්ථ 

ශරහ තිශඵන ඵ අඳට හර්තහ ශරහ තිශඵන ඵ වන් 

යන්න ළභළතියි   

භභ මුලින් වන් ශහ හශේ, අඳ හ ිරරීභට 

ඵරහශඳොශයොත්තු න ශඳොල් ඳළශ ිනලිඹන 32න් ශම් අවුරුේද න 

විට ිනලිඹන 13ේ නිසඳහදනඹ ිරරීශම් ළඩ අන් යරහ  ශඵදහ 

දීම් යනහ  ඉතිරි ප්රභහණඹ නිසඳහදනඹ ිරරීභ අපි 2014 න 

ශොට අන් යන්නයි ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්  ව වහ අපි 

2016 ශන තුරු ඉන්නත් ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් නළවළ  

රඵන අවුරුේශේ ඳළශ 95 රේඹුඩත්, ඊ ශඟ අවුරුේශේ ඳළශ 95 

රේඹුඩත් හ යන්න අපි ළරසුම් යරහ තිශඵනහ   අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ශම් උත්තරීතය බහශේදී වන් ශ ආහයඹටභ 

2016 ර්ඹ න ශොට ශඳොල් ශඩි 1,003,650ේ නිසඳහදනඹ 

යන්න වළිරඹහ රළශඵයි ිරඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ  

ව හශේභ 2020 ර්ඹ ශන ශොට ශඳොල් ශඩි ිනලිඹන 

4,200ේ දේහ ළඩි යන්න  ළරසුම් ස යරහ අලය 

ටයුතු යශන ඹන ඵ භතේ යන්න ළභළතියි   
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ව හශේභ ගිඹ යරට ඩහ -2010, 2011 යරට ඩහ- 

2012 ශර් අශප් යටට  විලහර අඳනඹන ආදහඹභේ රළශඵිනන් 

ඳතිනහ  විශලේශඹන්භ අපි න ශඳොල් ප්රශදද වඳුනහශන 

තිශඵනහ  ඳසු ගිඹ 12ළනි දහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ 

ප්රධහනත්ශඹන් ඳළති ශඳොල් දිනඹ ළභරීශම් උත්ශේදී අපි න 

ශඳොල් ප්රශදද ර් ශදේ වඳුන්හ දුන්නහ  ශම් නතුරු ප්රශදද 

වතයයි තිබුශණ්  භහ ශඳොල් ඳර්ශේණ ආඹතනශේ නිරධහරින්ට 

විශලේශඹන්භ උඳශදස දුන්නහ, ඉරේ අනු ළඩ යන්න 

ිරඹරහ  2016 ශන ශොට න ශඳොල් ප්රශදද වතයේත් වඳුනහ 

න්න ිරඹරහ ඉරේඹේ රඵහ දුන්නහ  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ 

ප්රධහනත්ශඹන් ශම් න විට "ප්ශත" ව "ප්සුඹ" නිනන් 

ශයෝරට ඔශයොත්තු ශදන අලුත් ශඳොල් ප්රශදද ශදේ වඳුන්රහ 

ශදන්න රළබීභ ළන භහ න්ශතෝ ශනහ  

 ව හශේභ ශොුව නිසඳහදනඹ ළන වන් ශහ  භභ 

අභහතයහ ලඹ බහය ත්ත අසථහශේ පිට යටින් ශොුව ශශනන්න 

විවිධ භහම් ශඹෝජනහ ශහ  නමුත් භභ වට එඟ වුශණ් 

නළවළ  අපි ශම් "ප්රු පුයය" ළඩටවන ඔසශේ ඈත දුසය 

සිඹමරහණ්ඩු, මුරටිඹන, ශොඩශර, වීයළටිඹ හශේ 

ප්රශේලර ශඳොල් හ යන අඹශේ ශඳොල්  ශරලි එතු යරහ ව 

අඹට ිනරේ රඵහ ශදන්න, ව ශඳොල් ටුරට ිනරේ රඵහ ශදන්න, 

ව ශඳොල් ඉයටුට ිනරේ රඵහ ශදන්න ටයුතු යනහ   

ව හශේභ ශම් හන්තහන්ට ශඳොල් ර්භහන්තඹ වයවහ 

ආදහඹම් උත්ඳහදනඹ න විධිශේ ළඩටවන් නිර්භහණඹ 

යන්නත් අපි අලය පිඹය ත්ත ඵ භතේ යනහ  

විශලේශඹන්භ ව වහ අශප් රු භන්ත්රීතුභන්රහ අඳට විලහර 

වහඹේ දුන්නහ  ආණ්ඩු ඳේශේත්, විඳේශේත් භන්ත්රීතුභන්රහ 

අශප් ළඩටවන දිරිභත් ශහ  ව දිරිභත් යන්න වහඹ දුන්ශන් 

ශොයිතයම්ද ිරේශොත්, අද ශම් ශඹෝජනහට විඳේ ථහ 

යන්නත් විරුේධ ඳේශේ භන්ත්රීයශඹුඩ ශම් බහශේ නළවළ    

ව නිහ ශම් ටයුතුරට වහඹ ශන සිඹලු ශදනහටභ සතුතිඹ 

ඳශ යිනන් භශේ ථහශේ ඉතිරි ශොට වළන්හඩ් හර්තහට 

ඇතුශත් ිරරීභ වහ වභළගත* යනහ  
 

වභළනම්වය මත තබන ද කථළනේ ඉතිරි නකො ව: 
சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட உகறன் ஞ்சற தகுற:: 

Rest of the speech tabled: 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

එකල්හි නේළල අ.භළ. 6.30 වුනයන් මූළවනළරඪ ගරු 
මන්ත්රීුරමළ විසින් ප්රහනය නනොවිමවළ ඳළර්ලිනම්න්ුරල කල් තබන දී. 

ඳළර්ලිනම්න්ුරල ඊ  අනුූලල, අ.භළ. 6.30 , 2012 නනොලෆම්බර් 
15 ලන දින වභළ වම්මුතිය අනුල, 2012  නනොලෆම්බර් 24 ලන 
නවනසුරළදළ ප.භළ. 9.30 ලන නතක් කල් ගිනේය. 

அப்ததரலது, தற.த 6.30 றரகறறடக கனகரங்கும் 

உதப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரகனக தரரலன்நத்க 

எத்றகத்ரர். 

அன்தடி தரரலன்நம், அணது 2012 ம்தர் 15ஆந் றகற 

லர்ரணத்துக்கறங்க, 2012 ம்தர் 24, சணறக்கறக தொ.த.9.30 

றக  எத்றகக்கப்தட்டது 

It being  6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Saturday, 

24h November, 2012, pursuant to the Resolution of Parliament of 15th 

November, 2012. 
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[රු ව පී  ජත් පුසඳුඩභහය භවතහ] 



 

වෆ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි ශ යුතු තළන් දේනු රිසි භන්ත්රීන් ිනන් පිටඳතේ ශන නිළයදි ශ යුතු 
ආහයඹ එිප ඳළවළදිලි රුඩණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹේ ශනොඉේභහ ශෆන්වළඩ්  සහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்கலள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் கண்டும். 
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දළයක මුදල් : ඳළර්ලිනම්න්ුර විලළද ලළර්තළල ලළර්ෂික දළයක මි රු. 2178කි. ිළ ඳතක් නගන්ලළ ගෆනීම 

අලය  

නම් ගළවහුරල රු. 18.15කි. තෆඳෆල් ගළවහුරල රු. 2.50කි. නකොෂඹ 6, කිරුෂඳන, ඳළම කඩ ඳළර, අ ක 102, 

ිළයසිරි නගොඩනෆගිල්නල් රජනේ  ප්රකළන  කළර්යළ නේ  අධිකළරී  නලත  වම  ලර්යකම  නනොලෆම්බර්           

30 දළ   ප්රථම දළයක  මුදල් නගලළ ඉදිරි ලර්නේ දළයකත්ලය බළ නගන විලළද ලළර්තළ බළගත ශෆකිය.  

නියමිත දිනනන් ඳසුල  එලනු බන දළයක ඉල්ලුම් ඳත් භළර ගනු නනොෆනේ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் தடரந் சந்ர தௐதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற் 

தசனவு தௐதர 2.50. தடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறதௌட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறதபப்தகண, தகரலம்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்  

ததற்தக்தகரள்பனரம். எவ்கரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் கறக்கு தொன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட கண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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