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PARLIAMENT
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PETITIONS
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அபலருத்த அகச்சர்)
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—————————————-

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon - Minister of Lands
and Land Development)

රු ථහනහඹතුභනි, භහතශ , නහරන්ද, නන්දන ් ත,
අස 02 දයන සථහනශඹහි ඳිරසචි ඩබ්ලිේ.එ).සී.එ). වීයසිසව
ශභශනවිඹශන් රළබුණු ශඳ් භක් භභ පිළින්ිත.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

අ. භා. 1.30 ඳාර්ලිපපතන්ුරල රැවන විය.
කථානායකුරමා [ගු චමල් රාාඳක් මශතා] මූාවනාරූඪ විය.

பலன்மம் ப.ப. 1.30 ைக்குக் கூடிது.
சபநகர் அலர்கள் [ண்புகு சல் ஜபக்ஷ] தகயக
லகத்தர்கள்.
The Parliament met at 1.30 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

(Mr. Speaker)

රු විභ වීයසල භවතහ - ඳළිතණ නළත.
රු පිඹසය ජඹය් න භවතහ - ඳළිතණ නළත.
රු යණ ුණණ්තධන භවතහ - ඳළිතණ නළත.
රු ආ්ත.එ). යසජි්  භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ - ඳළිතණ නළත.

ගු සුනිල් ශඳුන්පන කති මශතා

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்த)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ලිිළ පල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම

சர்ப்பக்கப்பட்ட பத்தங்கள்
PAPERS PRESENTED

2012 ්තඹ වහ ඳහ්තලිශ)න්තුශේ ආණ්ඩු ඳක්ශේ ප්රධහන
සවිධහඹතුභහශේ හ්තඹහරශේ හ්තෂි හ්තඹ හධන හ්තතහ. [ජර)ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතය රු ිරශන්ස ුණණ්තධන භවතහ]

වභාපපතවය මත තිබිය යුුරයයි නිපයනග කරන දී.
சபபீடத்தல் இருக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා (ාවපතඳාදන ශා
ාාඳලශන අමාතයුරමා වශ ණණ්ු  ඳාර්නලප ප්රධාන
වංවිධායකුරමා)

(ண்புகு
தமனஷ்
குைலர்தன
நர்லறங்கல்,
லடிகயகப்பு
அகச்சரும்
அசங்கத்
தப்பன்
முதற்மகயசநம்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, සසති  වහ රහ ටයුතු
අභහතයතුභහ ශනුශන් 2008, 2009 ව 2010 ්ත වහ ට්ත
ශවෝ යඟවර ඳදනශ) හ්තෂි හ්තතහ ව මරය ප්රහල භභ
ඉිරරිඳ්  යිත.
ශභභ හ්තතහ සසති  වහ රහ ටයුතු පිළිඵ උඳශද්ල
හය බහට ශඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ යිත.

රු ථහනහඹතුභනි, රමු ර, ජඹ්තධනහයහභ ඳහය, අස
485 බී දයන සථහනශඹහි ඳිරසචි එස. ශොයිහ ුණණි ර
භවතහශන් රළබුණු ශඳ් භක් භභ පිළින්ිත.

ගු සිල්පේවනත්රි අාන්න්න් මශතා

(ண்புகு சல்மலஸ்த அயன்மன்)

(The Hon. Silvastrie Alantin)

தகரல சபநகர் அலர்கமர, ழ்ப்பைம், நல்லூர்,
பண்டகுரம் ஒழுங்கக, 36ஆம் இயக்கத்தல் லதமம் தரு.
இசலடருந்து
ககடக்கப்தபற்ம
நகலச்
சர்ப்பக்கமமன்.

ඉදිරිඳ ක කරන ද පඳ කවපත මශාන පඳ කවපත ිළිතබ කාරක
වභාල ඳැලරිය යුුර යයි නිපයනග කරන දී.

சர்ப்பக்கப்பட்ட நக்ககரப் தபதுநக் குழுவுக்குச் சட்டக்
கட்டகரடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රනනල ලාිකක ිළිතුරු

லனக்கலக்கு லய்மூய லகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ගා/ රාමපදො කනිනඨ විදයාය: පගොඩනැලිලි වශ වපතඳ ක
க/ததய கனஷ்ட
லத்தயம்:கட்டிடங்கள் ற்ரம் லரங்கள்

G/RAMADOLA KANISHTA VIDYALAYA : BUILDINGS AND
RESOURCES

1899/’11

1. ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අධයහඳන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (3):

ප්රනනය විමවන දින් වභා වපතමත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(අ)

(i)

හ ර ිරසත්රික්ශේ, ඇ පිය ඹ රහඳ අධයහඳන
හ්තඹහරඹට අඹ්  ි බ, ඉඹු පිය ඹ, හ/
යහභශදොර නිසඨ විදයහරඹඹ

ඳහ්තලිශ)න්තු

2387
[රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ]

(ii)

මීට ්ත ිරහිඳඹට ශඳය ළසී ඹහභ නිහ
ශොඩනළඟිලි ඇතුළු අශනකු්  )ඳ්  විනහල
ශිතන් ඳි න ඵ් ;
(ii)

(b)

ශ) න විට එභ ඳහ භූිතඹ අ හසීන් විසින්
අ් ඳ් ය ළනීශ) අදහනභක් ඇි  ඵ් ;

එතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ඵරව් හයශඹන් ඳහ භූිතඹ අ් ඳ්  යළනීභ
නතහලීභට ටයුතු යන්ශන්ද;

(ii)

හ/ යහභශදොර නිසඨ විදයහරඹඹ තු භූිතඹ ව
ශොඩනළඟිලි ශන්  පරදහයී ටයු් තක් වහ
ශඹොදහ ළනීභට ළරසු) ය ි ශබ්ද;

(iii)

එශේ න), එභ ළරසුභ කුභක්ද;

(iv)

ඒ වහ ප්රි ඳහදන ශන් ය ි ශබ්ද;

(c)

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

அலர் அமல?

(ii)

whether a plan has been made to use the
land and the buildings of G/Ramadola
Kanishta Vidyalaya for some other
productive activity;

(iii)

if so, what that plan is; and

(iv)

whether allocations have been made for that
purpose?

If not, why?

හ ර ිරසත්රික්ශේ ඇ පිය ඹ රහඳ අධයහඳන හ්තඹහරඹට
අඹ්  ි බ ඉඹු පිය ඹ, හ/ යහභශදොර නිසඨ විදයහරඹ සිසුන්
ශනොභළි  වීභ නිහ ළසී ශොස ඇත. එභ ඳහර 2005 භළයි 12 ිරන
ඇ පිය ඹ ප්රහශද්ය ඹ ශ ) ශත බහය දී ඇත.
දළනට ශභභ ඳහර ඳි න භූිතඹ වහ ශොඩනළඟිලි අධයහඳන
අභහතයහසලඹට අඹ්  ශද්ඳශක් ශනොශේ. එභ භූිතශඹහි ආයක්හ
වහ ස්තධනඹ පිළිඵ කීභ ඇ් ශ්  ඇ පිය ඹ ප්රහශද්ය ඹ
ශ ) ශතඹ.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

கைக
நடலடிக்கக

(ii)

க/ததய கனஷ்ட லத்தயத்தற்குச்
தசந்தன நயத்கதமம் கட்டிடங்ககரமம்
பநள்ர
மலர
நடலடிக்கககலக்ககப்
பன்படுத்த
தட்டடப்பட்டுு்ள்ரத
ன்பகதமம்;

(iii)

ஆதனல் அத்தட்டம் ததன்பகதமம்;

(iv)

இதற்கக நத ற்படுகள் ஒதுக்கப்பட்டுு்ள்ரத
ன்பகதமம்

அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப?
(இ)

whether steps will be taken to stop
encroachment of the school land;

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේයි.

தற்மபது மற்படி படசகயக்கன நயத்கத
அயலர்கள்
ககப்பற்மக்கூடி
ஆபத்தன
நகயக கைப்படுகன்மததன்பகதமம்
பயலந்தக
படசகயக்
ககப்பற்ரலகத நரத்துலதற்கு
டுப்ப ன்பகதமம்;

(i)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

கலி லட்டத்தன் ல்பட்டி லயக்கல்ல
கயத்தற்கு உத்தருந்த இம்புல்பட்டி,
க/ததய
கனஷ்ட
லத்தயம்
இற்கமக்கு
சய
லருடங்கலக்கு
முன்னர்
மூடப்பட்டகனல் கட்டிடங்கள் உள்ரட்ட
கன லரங்கள்
அறலகடந்து லருகன்மன
ன்பகதமம்;

(ஆ) (i)

Will he inform this House -

(ண்புகு பந்துய குைலர்தன - கல்ல அகச்சர்)

கல்ல அகச்சகக் மகட்ட லன:

(ii)

the land on which the aforesaid school has
been built is currently at the risk of being
encroached by neighbours?

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතා (අධයාඳන අමාතයුරමා)

(ඇ) ශනොඑශේ න), ඒ භන්ද?

(அ) (i)
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இன்மமல், ன்?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනඹ
ශභඹයි. අධයහඳන අභහතයහසලඹ තු ි බුණු ශ) ය නහ ශද්ඳශ
ප්රහශද්ය ඹ ශ ) හ්තඹහරඹට ඳළරුහ. දළන් ඒ ශද්ඳශ
ි ශඵන්ශන් ප්රහශද්ය ඹ ශ )යඹහ ඹටශ් යි. ශ) න විට අවුරුදු
8ක් ත ශරහ ි ශඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, භභ අවන්ශන්
ශභඹයි. ශ) ශභොශවොත න විට අට ශඵොශවෝ ශදශනක් ශ)ශක්
ඉඩ) අ රහ නිිතන් ඉන්නහ. වළඵළයි දළන් ශ)හශේ කීභ
ප්රහශද්ය ඹ ශ ) හ්තඹහරඹට ඳළරුහට ඒ අඹ න්ශන්  නළවළ.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු බුද්ධි ඳි යණ භන්ත්රීතුභනි,
ඳ් න්ශන් නළි  අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.

තඵතුභහ

ථහක්

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
asked the Minister of Education:
(a)

Is he aware that (i)

G/Ramadola Kanishta Vidyalaya at
Imbulpitiya, which came under the Elpitiya
Zonal Education Office in Galle District,
was closed several years ago and as a result
its buildings and other resources are getting
destroyed at present; and

(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අහනශේදී යජඹට දළන් ශ) සිඹ ර අහිිත ශිතන් ි ශඵනහ.

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

රු ථහනහඹතුභනි, එශවභ ඵහය න්ශන් නළි  ඉන්න
ඵළවළ. ශභොද, යහජය ශද්ඳශරට අදහශ සබහවි නීි ඹ අනු
යජශේ ඹ) ිරසි ශද්ඳශක් අ්  වරිනහ න) ඒ ඵර ප්රශද්ලශේ සිය න
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ප්රහශද්ය ඹ ශ )යඹහට සඹසරීඹ එහි ඵරතර වහ කී)
ඳළශයනහ. එභ නිහ රු භන්ත්රීතුභහට ප්රහශද්ය ඹ ස්තධන
ිතටුශේදී ඒ පිළිඵ ප්රලසන භතු යන්නට පුළුන්. අධයහඳන
අභහතයහසලඹ ලශඹන් අඳට අශො ශනොන ශද්ඳශක් පිළිඵ
ටයුතු යන්නට ඵළවළ. 2005 දී වපු යහජය ශද්ඳශක් ප්රහශද්ය ඹ
ශ )යඹහට අයිි  ශරහ ි ශඵනහ.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භහශේ ශදශනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
භභ ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනශඹනු්  විභසුශේ ප්රහශද්ය ඹ ශ )
හ්තඹහරරට ශ) විධිඹට යහජය ශද්ඳශ ිරිනන් ිරටභ ඳළරීභ ඒ
අඹට දයහ න්නට ඵළරි ත් ් ඹට ඳ්  ශරහ ි බීභ ළනයි.

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒ එශවභ ශනොශයි සිදු ශරහ ි ශඵන්ශන්.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ අවන්ශන් අධයහඳන අභහතයහසලඹ
තු- [ඵහධහ ිරරීභක්] රු ථහනහඹතුභනි, භශේ අතුරු ප්රලසනඹ
අවන්න ශදන්න ිරඹන්න ශෝ.

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
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ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඳශහ්  ඳහ රට අඹ්  ශද්ඳශ භධයභ ආණ්ඩුට අයිි 
නළවළ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ දවතුන්න සශලෝධනඹට අනු
ඒහ අයිි  ඳශහ්  අධයහඳන අභහතයහසලඹට.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

තේ, අධයහඳන අභහතයහසලඹ ිරේහභ ඳශහ්  අධයහඳන
අභහතයහසලඹ්  අයිි යි ශන්.

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒ නිහ, ඒ ඳශහ්  බහශේ ි ශඵන යජශේ ශද්ඳශ පිළිඵ
ඳළරී) ටයුතු යන්ශන් ඳශහ්  අධයහඳන අභහතයහසලඹයි. ඒ
ඳයරහ ඉයයි දළන්.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භහශේ තුන්ශනි අතුරු ප්රලසනඹ
ශභඹයි. ඳශහ්  බහට අයිි  ඵ ඇ් ත. නමු්  ශ) අධයහඳනඹ
)ඵන්ධශඹන් සිඹලුභ ප්රි ඳ් ි භඹ ීනන්දු ළනීශ) ඵරඹ
ි ශඵන්ශන් ශ්තඛීඹ අභහතයහසලඹට. අශො යශේ ළශන ඳහ ර
ඉඩ ඩ) වහ )ඳ්  )ඵන්ධශඹන් ශඳොදු ප්රි ඳ් ි භඹ
ීනයණඹක් න්න ශ්තඛීඹ අභහතයහසලඹට ඵළරි ඇයි?

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ශ) යශේ ි ශඵන මලි නීි ඹ.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ශදශනි අතුරු ප්රලසනඹ අවරහ
ඉය නළවළ. [ඵහධහ ිරරීභක්]

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

පුළුන්. ශඳොදු ප්රි ඳ් ි භඹ ීනන්දු තභයි ඒ ප්රශද්ලශේ යහජය
ශද්ඳශක් අ්  වළය දභනහ න), මලි නීි ඹ අනු ඒ බහය දීශ)
කීභ ි ශඵන්ශන් ප්රහශද්ය ඹ ශ )ට. ඒ අනු ඒ ඳයහ
ි ශඵනහ. එතළන ළරැද්දක් ශරහ ි ශඵනහ න), ඒ නිළරැිර
යන්න පුළුන්. ළරැද්දක් ශරහ නළවළ.

(Mr. Speaker)

රු ඇභි තුභහ, ප්රලසනඹ අවන තුරු ශඳෝඩඩක් ඉන්න.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ප්රලසනඹ අවරහ ඉය නළවළ රු අධයහඳන ඇභි තුභහ. තඵතුභහ
ශවො න්ශදන්ශනක් ශන්න ඕනෆ ශන්.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළන් ශය ශඹන් ප්රලසනඹ අවන්න.

මාර්ග වංලර්ධන අධිකාරිය : කුලී ලාශන

வீத அபலருத்த அதக சகப : லடகக
லகனங்கள்
ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY : VEHICLES OBTAINED
ON RENT
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2. ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

යහඹ වහ භවහභහ්ත අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (3) :
(අ)

(i)

්ත 2005 සිට 2011 දක්හ හර සීභහශේදී භහ්ත
ස්තධන අධිහරිඹට කුලී ඳදනභ භත හවන
රඵහ ශන ි ශබ්ද;

(ii)

එශේ න), රඵහ ්  හවන ශ්තද;

(iii)

එභ හවන ය හ්තඹඹන් වහ ශඹොදහ
න්ශන්ද;

(iv)

එභ කුලී හවන ළඳය ආඹතනර න), ලිපිනඹන්
ව අධයක්ෂ භණ්ඩර හභහජියින්ශේ න) ව
ලිපිනඹන් ශ්තද;

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, හුඟක් ශරහට ඳහ රට අයිි 
ඉඩ)ර ශොඩනළඟිලි ි ශඵනහ, ශඩසක්, ඵසකු ි ශඵනහ,
)ඳ්  ි ශඵනහ. අපි හිතමු, ශඩසක්, ඵසකු ශඟ ඳහරට දුන්නහ
ිරඹරහ. නමු්  ශභළනි ඉඩ) ඳයහ ශදන්ශන් නළි  අධයහඳන
අභහතයහසලශේභ ුණරු පුහුණු ටයුතුරට ශවෝ එශවභ නළ් න)
ශන්  ටයු් තට ිරිනන් ිරටභ ඳහවිච්චි යන්නට ඵළරි ඇයි?

ඳහ්තලිශ)න්තු
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[රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ]

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා (ලරාය ශා මශාමාර්ග
අමාතයුරමා)

(v)

ඉවත හවන රඵහ ්  ්තඹන් ශ්තද;

(vi)

ශ) න විට එභ හවන නිදවස ය ි ශබ් න), එභ
නිදවස ශ ්තඹන් ශ්තද;

(ண்புகு
நர்ய
தகத்தயலய
தநடுஞ்சகயகள் அகச்சர்)

-

துகமமுகங்கள்,

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and
Highways)

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේයි.

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශේ න), ඒ භන්ද?

(අ)

துகமமுகங்கள், தநடுஞ்சகயகள் அகச்சகக் மகட்ட
லன:
(அ) (i)
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2005ஆம் ஆண்டு ததடக்கம் 2011ஆம் ஆண்டு
லகன கயப்பகுதல் வீத அபலருத்த
அதகசகபக்கு
லடகக
அடிப்பகடல்
லகனங்கள் தபமப்பட்டுள்ரத ன்பகதமம்;

(ii)

அவ்லமன், தபமப்பட்டுள்ர
கல ன்பகதமம்;

லகனங்கள்

(iii)

மற்படி
லகனங்கள்
ப்பைகரல்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ரன ன்பகதமம்;

(iv)

மற்படி லகனங்ககர லறங்க குத்தகக
நரலனங்கரன் தபர்கள், முகலகள் ற்ரம்
பைப்பரர் சகப உரப்பனர்கரன் தபர்கள்,
முகலகள் கல ன்பகதமம்;

(v)

மற்படி லகனங்ககரப் தபற்ரக்தகண்ட
ஆண்டுகள் கல ன்பகதமம்;

(vi)

தற்மபது
இந்த
லகனங்கள்
லடுலக்கப்பட்டிருப்பன்,
லடுலக்கப்பட்ட
ஆண்டுகள் கல ன்பகதமம்

அலர் குமப்படுல?
(ஆ) இன்மமல், ன்?

(i)

තේ.

(ii)

ඇමුණුභ I හි වන් ශේ.

(iii)

ඇමුණුභ I හි වන් ශේ.

(iv)

ඇමුණුභ II හි වන් ශේ.

(v)

ඇමුණුභ II හි වන් ශේ.

(vi)

ඇමුණුභ II හි වන් ශේ.

(ආ) ඳළන ශනොනඟී.
ඇමුණු) වභාගත* යිත.
ශ) ප්රලසනඹට දී්තක පිළිතුයක් ි ශඵන්ශන්. රු භන්ත්රීතුභනි,
තඵතුභහ අවරහ ි ශඵන්ශන් ්ත 2005 සිට 2011 දක්හ හර
සීභහශේදී භහ්ත ස්තධන අධිහරිඹට කුලී ඳදනභ භත හවන
රඵහ ළනීභ පිළිඵ විසතයඹක්. ඒ පිළිඵ ත ශභොනහ වරි විසතය
අලය න), භභ එභ පිළිතුශ්ත වන් ඇමුණු) තඵතුභහට ඉිරරිඳ් 
යන්න). ශ) )ඵන්ධශඹන් ත්  ප්රලසන අවන්න ි ශඵනහ
න) අවන්න.

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

2010 ්තශේදී හවන 50ක් ඵහහිය ඳහ්තලසඹන්ශන් කුලිඹට
අයශන ි ශඵනහ. රු ඇභි තුභනි, ඒ හවන 50 පිළිඵ
විසතයඹක් තඹ ඇමුණුශ) ි ශඵනහද ිරඹරහ දළන න්න
පුළුන්ද?

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

(b)

Will he state (i)

whether vehicles have been obtained for the
Road Development Authority on rent basis
during the period from the year 2005 to
2011;

(ii)

if so, the vehicles obtained;

(iii)

the purposes for which the aforesaid
vehicles are used;

(iv)

the names and addresses of the institutions
that provided the aforesaid vehicles on rent
and the names and addresses of the
members of the Boards of Directors of
them;

(v)

the years in which the aforesaid vehicles
were obtained; and

(vi)

if the aforesaid vehicles have been released
by now, the years in which they were
released?

If not, why?

(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රු ථහනහඹතුභනි, ශ) ප්රලසනශේ (අ) (iv)න් අවනහ, එභ
කුලී හවන ළඳය ආඹතනර න), ලිපිනඹන් ව අධයක්
භණ්ඩර හභහජියින්ශේ න) ව ලිපිනඹන් ශ්තද ිරඹරහ.
රු ථහනහඹතුභනි, තනි පුද්රඹන්ශන් තභයි ශ) අදහශ
හවන රඵහ ශන ි ශඵන්ශන්.

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දශ ලශඹන් ිරඹන්න පුළුන්ද, හවන 50 රළයිසතුක්
ි ශඵනහද ිරඹරහ. හශන් ් තහද ිරඹරහ භට න) ඕනෆ නළවළ.
2010 දී හවන 50ක් අයශන ි ශඵන රළයිසතුක් තඹ ඇමුණු)
ඇතුශශේ ි ශඵනහද ිරඹරහ ිරඹන්න.

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

2010 ්තශේ දීද?

—————————
* පුවනතකාප තබා ඇත.

* நூனகயத்தல் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.
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(ආ)

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(i)

අරීඹ
ඳි න
යහජය
යහඹඹන්
ශඳෞද්ලීයණඹ ිරරීභට ශවෝ හදළමීභට
ටයුතු යන්ශන්ද;

(ii)

ශනොඑශේ න), ශ) අසථහශේදී එභ ආඹතන
වහ ඹළි ප්රහේධනඹ ළඳයීභක් සිදු ිරරීභට ශවේතු
ශ්තද;

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

තේ.

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රු භන්ත්රීතුභනි, 2010 ්තශේ දී ඊට ඩහ හවන සයහක්
අයශන ි ශඵනහ.

(ඇ) ශනොඑශේ න), ඒ භන්ද?

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

நத, தட்டடல் அகச்சகக் மகட்ட லன:

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(அ) (i)

(ண்புகு தசம ஜமசக)

වරි, ඒ භක් නළවළ.
තඵතුභහට පුළුන්ද?

நட்டில்
இங்கலிருக்கும்
அசங்க
ததறல்முற்சகரன் ண்ைக்கககமம்;

ඒ විසතය ය  භට රඵහ ශදන්න

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(ii)

அம்முற்சகரன் தபர்ககரமம்;

(iii)

அந்நரலனங்கரல்
தற்மபது
பைபுந்து
தகண்டிருக்கும்
ஊறர்கரன்
தத்த
ண்ைக்கககமம்;

(iv)

மற்படி நரலனங்கரன்
தத்த நட்டத்கதமம்;

(v)

அந்நரலனங்கரல்
கைப்படுகன்ம
பச்சகனககரத்
தர்த்து
கலப்பதற்கு
அசங்கத்தனல்
மற்தகள்ரப்பட்ட
நடலடிக்ககககரமம்

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

පුළුන්.

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එදහ්  තඵතුභහශන් ශ)
)ඵන්ධශඹන් ඉ ලීභක් ශහ. පිළිතුරුරට අදහශ ශ) හශේ
ඇමුණු) ි ශඵනශොට ඒහ අඳට ලින් රඵහ ශදන්න ිරඹරහ
තඵතුභහ ෆභ ශශනකුභ දළනු්  යනහ න) ශවොයි.

කථානායකුරමා

இற்கமலகன

அலர் கூரல?
(ஆ) (i)

இங்கலிருக்கும்
அசங்க
முற்சகள்
தனர்ப்படுத்தப்படவுள்ரனல
அல்யது
மூடப்படவுள்ரனல ன்பகதமம்;

(ii)

இன்மமல்,
அகல
இத்தருைத்தல்
ன்
ள்மூயதனக்கப்படுகன்மன ன்பகதமம்

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිතුරු ශදන්න ඉසශ රහ ඒහ දුන්නහ න) ශවොයි ිරඹරහ
හිතනහ.

அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப?

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(இ)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

තඵතුභහ ශඳෝඩඩක් ඒ ළන සිඹලු ශදනහභ දළනු්  ශශෝ 
ශවොයි. Thank you.

இன்மமல், ன்?

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Will he state (i)

இங்கதருக்கும் அசங்க ததறல்முற்சகள் :
லபம்

the number of non-functional Public
Enterprises in the country;

(ii)

the names of those Enterprises;

NON-FUNCTIONAL PUBLIC ENTERPRISES : DETAILS

(iii)

the total number of employees working in
those institutions at present;

(iv)

the total loss of the aforesaid institutions to
date; and

(v)

the action taken by the Government to
solve the problems that exist in those
institutions?

අක්රීය රාාය ලයලවායන් : විවනතර
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3. ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මුද වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (3):
(අ)
(i) ශභයට අරීඹ ඳි න යහජය යහඹන් සයහ
ශොඳභණද;
(ii) එභ යහඹන්හි න) ශ්තද;
(iii) එකී ආඹතනඹන්හි දළනට ශේශේ නියුතු භසත
ශේයින් සයහ ශොඳභණද;
(iv) එභ ආඹතන ශ) න විට රඵහ ඇි  භසත
අරහබඹ ශොඳභණද;
(v) එකී ආඹතනඹන්හි ඳි න ළටලු විඳීභ වහ
යජඹ විසින් ශන ඇි  පිඹය ශ්තද;
ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?

(b)

(c)

Will he inform this House (i)

whether the non-functional Public
Enterprises are going to be privatized or
closed; and

(ii)

if not, as to why they are being
recapitalized at this moment?

If not, why?

ඳහ්තලිශ)න්තු
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ගු (ණචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා (ාාතයන්තර මූය
වශපයනගිතා අමාතය වශ මුදල් ශා ්රමවපතඳාදන නිපයනාය
අමාතයුරමා)

(ண்புகு கயநத சத் அமுநக - சர்லமதச நத
கூட்டிகைப்பு
அகச்சரும்
நத,
தட்டடல்
பத
அகச்சரும்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, මුද වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ශදනහ.
(අ)

(i)

08ිර.

(ii)

ඇමුණුශභහි ii ීනරු ඵරන්න.

(ආ)

(iii)

ඇමුණුශභහි iii ීනරු ඵරන්න.

(iv)

ඇමුණුශභහි iv ීනරු ඵරන්න.

(v)

ඇමුණුශභහි 1 හි v ීනරු ඵරන්න.

(i)

ඇමුණුශභහි vi ීනරු ඵරන්න.

(ii)

ඇමුණුශභහි vii ීනරු ඵරන්න.

ඇමුණුභ වභාගත* යිත.
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

*වභාපපතවය මත තබන ද ඇමුුම:

சபபீடத்தல் கலக்கப்பட்ட இகைப்பு :
Annex tabled:

[පමම ඇමුුම පුවනතකාප ද තබා ඇත.]

[இந்த இகைப்பு நூல் நகயத்தலும் கலக்கப்பட்டுள்ரது]
[This annex is also placed in the Library.]
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ගු රවි කුණානායක මශතා

ගු රවි කුණානායක මශතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ண்புகு ல கருைநக்க)

රු ඇභි තුභනි, ශඵොශවොභ සතුි යි එභ පිළිතුය
)ඵන්ධශඹන්. ශ) අසථහශේදී භහ දළන න්න ළභළි යි, “non
-functional” ිරේහභ ශ)හ දළන් ක්රිඹහ වියහිත ි ශඵනහද,
නළ් න) අරහබඹ ත්  ළඩි ශිතන් ඉිරරිඹට භන් යශන
ඹනහද ිරඹරහ.

ගු (ණචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ண்புகு கயநத சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒ්  භට එිරන් එ තඵතුභහට ිරඹන්න පුළුන්. ජනතහ
ශඳොශවොය භහභ ඈය ිරරීභට නිඹිතතයි. ඒ හශේභ හිඟුයහන
සීනි-

(ண்புகு ல கருைநக்க)

භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඉසශ රහ ඇහුශේ?

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ භභ ශඳය සදහනභක් ලශඹන් ඇහුශේ.
අද ශේරහ ි ශඵනහ ශන් රු ථහනහඹතුභනි.

ගු රවි කුණානායක මශතා

කථානායකුරමා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(சபநகர் அலர்கள்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(Mr. Speaker)

රු ඇභි තුභනි, ඒ ිරඹන්ශන් ශඳෞද්ලීයණඹ යනහ
ිරඹන එද?

ගු (ණචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ண்புகு கயநத சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නළවළ, නළවළ. ඈය යනහ ිරඹන්ශන්, it will be liquidated.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

It will be liquidated.
ගු (ණචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ண்புகு கயநத சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Yes.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Then, who will carry out the function of that
institution?
ගු (ණචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ண்புகு கயநத சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

That will be delegated to others. For example, ජනතහ
ශඳොශවොය භහශ) න) ශේයින් සශේච්ඡහශන් විශ්රහභ
ළනීශ) ශඹෝජනහ ක්රභඹක් රඵහ දීභ ශවෝ සීරය ශේඹන් ශර
යජශේ ප්රධහන ශඳොශවොය භහ) ශද න සීභහහිත රසහ
ශඳොශවොය භහභට ව සීභහහිත ශොශම ශොභ්ත
ශඳොශවොය භහභ ශත අනුයුක්ත ිරරීභට ශඹෝජනහ ය
ි ශඵනහ. ඒ හශේ වළභ එටභ ශභොක් ශවෝ වි ඳ
ශඹෝජනහක් ි ශඵනහ. භහ එිරන් එ තඵතුභහට ිරඹන්න).
හිඟුයහන සීනි ්තභහන්තඹ ඈය ශ යුතු ි ශඵනහ. නමු් 
දළන් එහි සීනි නිසඳහදනඹ ිරරීභ වහ එභ අභහතයහසලශඹන්
ටයුතු ය ශන ඹනහ. න්තශ
සීනි ්තභහන්තඹ් 
එශවභයි. එතශොට ශ්රී රසහ යඵ්ත නිසඳහදන වහ අඳනඹන
සසථහ ඈය ිරරීභට නිඹිතතයි. ඇ පිය ඹ ්තභහන්තලහරහ
සුදුසු ආශඹෝජඹකු ශත ඳළරීශභන් අනතුරු නහිත
ලශඹන් ඉි රි න ශභභ ආඹතනඹ ඈය ශ යුතු ඳි නහ. ඒ
හශේ එිරන් එ විසතය ශභහි ි ශඵනහ.
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භක් නළවළ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ඇභි තුභනි, ශභයින් ශඳශනනහ එ ඳළ් තිරන් අරහබ
රඵන ඒහ ඈය යනහඹ ිරඹහ. නමු්  ඒ ඹ) සරඳඹක්
න්නහ. ඒ ිරඹන්ශන් ශ)හ ශඳෞද්ලීයණඹට ශඹොමු
යනහ. ඵරහශඳොශයෝ තු න ශේහ යන්නට ඵළරි වුණහභ
ශ) ඈය යරහ ඊට ඳසශේ වරහ දහනහ. ඊට ඳසශේ ඒශක්
හ්තඹ බහයඹ වුරු වරි යහවි. ඒ එ විධිඹිරන්
ශඳෞද්ලීයණඹ ිරරීභක්. තඵතුභහට භහ රු යනහ. එ
විධිඹිරන් යහක්ශඹෝ ඳස වඹ ශදශනක් ඉන්නහඹ, ශ) හශේ
ඒහ නළි  යන්නට ඕනෆඹ ිරඹහ ිරඹන්නට මුද
ඇභි 
ලශඹන් තඵතුභහට ලක්ි ඹක් ි බුණහ. ඒ සරඳශඹන්භයි භහ
ප්රලසනඹ අවන්ශන්. ශ) යජඹට ඵයක් නිහද ශභශවභ යන්ශන්?
ඊට ඳසශේ ඒ යන්න ඵළරි නිහ ශඳෞද්ලීයණඹ යනහ ද
ිරඹහ භහ තඵතුභහශන් අවනහ.

ගු (ණචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ண்புகு கயநத சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු භන්ත්රීතුභනි, අශො ප්රි ඳ් ි ඹ භහ ඳළවළිරලි යන්න).
ශඳෞද්ලීයණඹ යන්න අඳ ඵරහශඳොශයෝ තු න්ශන් නළවළ.
නමු්  තඵතුභහ දන්නහ, දළන් private sector-public sector
partnership ි ශඵනහ. විශලේශඹන් අශො රු දඹහශ්රිත ි ශේයහ
ඇභි තුභහ ඹටශ්  අභහතයහසලඹක් වදහ ි ශඵනහ -

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අභහතයහසල ඈය ිරරීභට?

ගු (ණචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ண்புகு கயநத சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නළවළ. නළවළ. ඈය ිරරීභට ශනොශයි. ඒහ තදුයට් 
ශනඹන්න ශභොනහ ශවෝ ක්රභ ශොඹහ න්න. ශඵොශවෝ විට
ශඳෞද්ලි අසලඹ වහ යහජය අසලඹ ඒහඵද්ධ ශරහ ටයුතු
යන්න.
යජශේ ශොට වළය ඹට ඒ ි ශඵන )ඳ්  රඵහ දීරහ, ඒහ
)ඵන්ධ ය ශන ළඩ යන්න අපි ඵරහශඳොශයෝ තු ශනහ.
භවය ඒහ වරි ිනහි රහ ි ශඵනහ. භවය ඒහ අපි තභ
හච්ඡහ ය ශන ඹනහ.

ඳහ්තලිශ)න්තු
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ගු රවි කුණානායක මශතා

ගු රවි කුණානායක මශතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ண்புகு ல கருைநக்க)
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(ண்புகு ல கருைநக்க)

රු ඇභි තුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ. තඵතුභහ
ශවළිදයේ ය ි ශඵනහ ඹ) ආඹතන non-performing ිරඹරහ.
ඒ හශේභ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ්  technically insolvent. ඉි න්
තඵතුභන්රහ ඒහ්  ඈය ිරරීභට ටයුතු ය ශන ඹනහද?
දළන් විදුලි බිර ළඩි යනහ. ඒ ළඩි යරහ දළන් නළත්  අඩු
යරහ ි ශඵනහ. ශභහි ළඵෆ ත් ් ඹ ශභොක්ද? Nonperforming න්ශන් නළි  දණ නළි  ය ශන ක්රිඹහය ලී ය
ශන ඹහභ තභයි ශ යු් ශ් . ඒ )ඵන්ධශඹන් තඵතුභහ
ිරඹන්ශන් ශභොනහද?

එශවභ නළ් න) ථහනහඹතුභහශන් අවන්න. එතුභහ ඒ
අභහතයහසලඹ ශවොට ශහ.

ගු (ණචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ண்புகு கயநத சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඕ වළන්හ්ඩ හ්තතහට ඇතුශ්  වුණහභ අඳට ඵරන්න
පුළුන්.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

ගු (ණචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා

(Mr. Speaker)

(ண்புகு கயநத சத் அமுநக)

ප්රලසන අස 4 -2215/'12- (3), රු ජි්  ශප්රේභදහ භවතහ.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ ඈය
ශඳෞද්ලීයණඹ යන්ශන්්  නළවළ.

යන්ශන්් 

නළවළ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තඵතුභන්රහ ඒ යරහ ඉයයි ශන්. රු ථහනහඹතුභනි,
භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභශඹයි. එළනිභ ඉතහ ළද් 
ප්රලසනඹක් භභ ශ) අසථහශේදී අවන්ශන්. ශ්රී රසහ එඹහ්තරයින්ස
ආඹතනඹ 2011ශ්ත රුපිඹ ශෝය  2,100 අරහබඹක්
රළබුහ. ිනඹ අවුරුද්ශද් රුපිඹ ශෝය  2,900 අරහබඹක් රළබුහ.
ඒ භිරහට තඵතුභන්රහ ත්  ුණන් ඹහනහ 13ක් න්න රුපිඹ
ශෝය  31,500ක් විඹද) යන්න ඹනහ. දළන් ශ) nonperforming company එක් ශර ි ඹහ ශන ඒ විධිඹට ුණන්
ඹහනහ 13ක් න්න තඵතුභන්රහ ළබිනේ අනුභළි ඹක් දීරහ
ි ශඵනහද? එශවභ නළ් න) තඵතුභන්රහ ථහ යරහ Board of
Directorsරහ භඟින් අනුභත යන්න ිරඹරහ ළබිනේ එශක්
ථහක් වුණහද, නළද්ද?

ගු (ණචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ண்புகு கயநத சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු ථහනහඹතුභනි, ඒශ්  ඹථහ ත් ් ඹ ශ)යි. දළන්
)ප්තණ විභ්තලනඹක් යරහ ි ශඵනහ. ඒ විභ්තලනඹ අනු
අවුරුදු ඳවක් ඹන ශොට ශ) ආඹතනඹ රහබ රඵන ආඹතනඹක්
ඵට ඳ්  යන්න පුළුන් ිරඹරහ ිරඹනහ. විශලේශඹන්භ ඉිරරි
්ත ිරහිඳඹ තුශ අලුි න් ුණන් ඹහනහ න්නහ. ඒ හශේභ
ි ශඵන ඒහ ප්රි සසයණඹ යනහ. ඒ වහ විලහර මුදරක්
ළඹ යන්න සිද්ධ ශනහ. අශො ඵරහශඳොශයෝ තු, අශො
අභිප්රහඹ to turn it around; ශ) නළත යක් හසිදහඹ
ආඹතනඹක් ඵට ඳ්  යන එයි.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නමු්  තඵතුභන්රහ එශවභ ිරඹරහ නළත ිරඹනහ, "අපි ශ)
න්නහ, අයශන විකුණරහ leaseback යනහ" ිරඹරහ.
Arizona Desert එට ිනඹහ න) ඕනෆ තය) රහබඹට න්න
පුළුන්ශන්. රුණහයරහ තඵතුභහශේ දළනු් භ ශනදළනු් 
ඇභි රුන්ට ිරඹරහ ශදන්න.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, තඵතුභහශේ අතුරු ප්රලසන තුනභ අවරහ ඉයයි.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, තුන්ළනි තහට්  භහ එභ ප්රලසනඹ
අවනහ.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

අභහතයතුභහ ඳළිතණ නළවළ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, ඉිරිරරී), ඉසජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ
ශඳොදු ඳවසු) අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය
දීභ වහ ි  ශදක්  ඉ රනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම නිපයනග කරන දී.

லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අස 5 -2537/'12- (4), රු අනුය ිරහනහඹ භවතහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, රීඩහ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ
ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ි  ශදක්  ඉ රනහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹ ශද තඵතුභහශේ
අධහනඹ ශඹොමු යන්න. ශ) ප්රලසනඹ ඳහ්තලිශ)න්තුට ඉිරරිඳ් 
යරහ ි ශඵන්ශන් 4ළනි තහටයි. ශ) ප්රලසනඹ නිලසචිත
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රුණක් පිළිඵයි අවරහ ි ශඵන්ශන්. ශරොකු හ්තතහ ශවෝ
ශරොකු විණනඹන් ශවෝ පිළිඵ අවරහ ි ශඵන ප්රලසනඹක්
ශනොශයි ශ). නිලසචිත ශරභ අවරහ ි ශඵන්ශන්, "ජහතයන්තය
රීඩහ තය විහලඹ ිරරීශ) අයිි ඹ යහජය රඳහහිනී නහලිහරට
අභතය ශඳෞද්ලි රඳහහිනී නහලිහරට්  රඵහ දී
ි ශඵනහද?" ිරඹහයි. රඳහහිනීඹ ිරවහ ඵරහ ශන හිය ශඹෝ 
ිරඹන්න පුළුන්, "තේ" ිරඹරහ. ඒ අයිි ඹ රඵහ දුන්ශන්
ශොශවොභද, නිඹිතත ශටන්ඩ්ත ඳය ඳහය ඹිරන්ද, එභ අයිි ඹ රඵහ
ශදන ශොට අනුභනඹ යපු ක්රිඹහ භහ්ත ශ්තද ිරඹන ප්රලසන
තභයි අහ ි ශඵන්ශන්. ශ) ප්රලසනරට පිළිතුරු ශදන්න ඵළරි න),
එශවභ නළ් න) ශ) ප්රලසනඹ භඟ වළය ඹහශභන් ශඳන්නු)
යන්ශන් -
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(අ)

කථානායකුරමා

(i)

භහතය සිට තයභ දක්හ අධිශේගී භහ්තඹක්
තළනීභ වහ ශ) න විට ළරසු) ය ි ශබ්ද;

(ii)

එශේ න), එභ යහඳති ඹ වහ ඇසතශ)න්තුත
මුදර ශොඳභණද;

(iii)

එභ අයමුද
ඳඹහ නු රඵන්ශන් ශද්ය ඹ
අයමුද ලින්ද;
නළතශවෝ ,
විශද්ය ඹ
අයමුද ලින්ද;

(iv)

ශද්ය ඹ වහ විශද්ය ඹ ලශඹන් ඳඹහ නු රඵන
අයමුද
ප්රභහණඹ ශන් ශන් ලශඹන්
ශොඳභණද;

(v)

එභ අයමුද
ශ්තද;

ඳඹනු රඵන ආඹතන ශවෝ යට

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

(ආ)

ඇභි තුභහ ඳළිතණ නළත.

(i)

ඉවත අධිශේගී භහ්තඹ ඉිරිරරීභ නිහ නි රහ
ඟ ඳවශ නි)නශේ පිහිය  )භහන විලහර
සයහක් සතුයට රක්වීභ සිදු විඹ වළිර ඵ
දන්ශන්ද;

(ii)

එභ ත් ් ඹන් ශක්හ ළනීභ වහ ළරසු)
ය ි ශබ්ද;

(iii)

භහ්තඹ ඉිරිරරීභ නිහ අහිිත විඹ වළිර ඉඩ),
ශඵෝ හන් ඇතුළු අශනකු්  ශද්ඳශ වහ
න්ිර ශවීශ) ළරසුභක් ි ශබ්ද;

(iv)

ඒ වහ අනුභනඹ යන ක්රභශේදඹ ශ්තද;

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නළවළ, ආණ්ඩු ඳක්ශේ ප්රධහන සවිධහඹතුභහ්  වතයළනි
තහට තභයි ශ)  ඉ රන්ශන්. ශභතුභහ තභයි වළභ දහභ් 
 ඉ රන්ශන්.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

(Mr. Speaker)

ඳළිතණ උ් තය ශදන්න ඇභි තුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු
යන්න).

(ඇ) ශනොඑශේ න), ඒ භන්ද?
துகமமுகங்கள், தநடுஞ்சகயகள் அகச்சகக் மகட்ட
லன:

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(அ) (i)

த்தகமலிருந்து கதர்கம் லக அதமலக
தநடுஞ்சகயதன்கம
அகப்பதற்கக
தற்மபது தட்டடப்பட்டுள்ரத ன்பகதமம்;

(ii)

அவ்லமன், குமத்த கருத்தட்டத்தற்தகன
தப்பீடு
தசய்ப்பட்டுள்ர
பைத்ததகக
ததன்பகதமம்;

(iii)

மற்படி
நத
தபமப்படுலது
உள்நட்டு
நதங்கரலிருந்த இல்யலடின் தலரநட்டு
நதங்கரலிருந்த ன்பகதமம்;

(iv)

உள்நடு
ற்ரம்
தலரநட்டிலிருந்து
தபமப்படும் நதங்கரன் அரவு தலவ்மலமக
கல ன்பகதமம்;

(v)

மற்படி நதக லறங்கும் நரலனங்கள்
அல்யது நடுகள் கல ன்பகதமம்

ඇභි තුභහ ආහ න) ශවොයි. [ඵහධහ ිරරීභක්]

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි. අවන්න හිශ්  ි ශඵන ප්රලසන දළනශන තභයි
ඇභි තුභහ ශන්හ න්න ඕනෆ. ඒ නිහ ඇභි තුභහභ ශන්හ
නිමු.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම නිපයනග කරන දී.

லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

මාතර - කතරගම අධිපේගී මාර්ගය :
ඇවනතපපතන්ුරගත මුද

அலர் குமப்படுல?

த்தகம - கதர்கம் அதமலக தநடுஞ்சகய:
தப்பீட்டுத்ததகக

(ஆ) (i)

மற்படி
அதமலக
தநடுஞ்சகய
நர்ைக்கப்படுலதன் கைக நல்லர
ஆற்ரப்பள்ரத்தக்கல்
அகந்துள்ர
பய
கங்கள்
தலள்ரப்தபருக்குக்கு
உள்ரகயதன்பகத
அலர்
அமல
ன்பகதமம்;

(ii)

இந்நகயகககர தலர்ப்பதற்கக தட்டடப்
பட்டுள்ரத ன்பகதமம்;

MATARA - KATARAGAMA EXPRESSWAY : ESTIMATED COST
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8. ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

යහඹ වහ භවහභහ්ත අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1):

ඳහ්තලිශ)න්තු
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[රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ]

(iii)

தநடுஞ்சகய
நர்ைக்கப்படுலதன்
கைக
இறக்க
மநடும்
கைகள்,
பர்தசய்கக
உள்ரட்ட
கன
தசத்துகலக்கு இறப்பீடு லறங்கும் தட்ட
தன்ர உள்ரத ன்பகதமம்;

(iv)

அதற்தகன
ககடப்படிக்கப்படும்
ததன்பகதமம்

முகமக

அலர் இச்சகபல் அமலப்ப?
(இ)

இன்மமல், ன்?

(ආ)
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(ii)

දක්ෂිණ අධිශේගී භහ්තඹ භහතය සිට ව)ඵන්ශතොට
දක්හ දී්තක ිරරීභ පිණි අලය න ලයතහ
අධයඹනඹ ශ) ිරනර සිදු යිතන් ඳීන. ලයතහ
අධයඹනඹ අහනශේ විසතයහ් භ භහ්ත
ළරසු) අධයඹනඹ ද නිභ ිරරීශභන් අනතුරු
ශභභ යහඳති ඹ වහ දශ ඇසතශ)න්තු
ණනඹ ශ වළිර ශේ.

(iii)

ශ) අසථහශේ ීනයණඹ ශ ශනොවළිරඹ.

(iv)

ශ) අසථහශේ ීනයණඹ ශ ශනොවළිරඹ.

(v)

ශ) අසථහශේ ීනයණඹ ශ ශනොවළිරඹ.

(i)

දළනට සිදු ශශයිතන් ඳි න ලයතහ අධයඹනඹ
අහනශේ ශභභ යහඳති ඹ ශවේතුශන් සිදු න
ඳහරිරි ව භහජීඹ ඵරඳෆභ තක්ශේරු ිරරීභ
වහ ඳහරිරි ඵරඳෆ) තක්ශේරු අධයඹනඹක්
සිදු යනු රළශබ්.

asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

(b)

Will he state (i)

whether plans have been made by now to
construct an expressway from Matara to
Kataragama;

(ii)

if so, the estimated cost of the aforesaid
project;

(iii)

whether the funds required for the aforesaid
project will be obtained out of domestic
funds or foreign funds;

(iv)

separately, the amounts obtained out of
domestic funds and foreign funds; and

(v)

the names of the institutions or the countries
which provide the aforesaid funds?

(ii)

ඳහරිරි ඵරඳෆ) තක්ශේරු අධයඹනශේදී ශභභ
යහඳති ඹ භඟින් සිදු න ඳහරිරි ව භහජීඹ
ඵරඳෆ) අභ ය ළනීභට ක්රභශේදඹක් ස
යනු රඵන අතය යහඳති ඹ ක්රිඹහ් භ න හර
සීභහශේදී ව ඉන් ඳසු ශභභ ක්රභශේදඹට අනු
ක්රිඹහ ිරරීභට පිඹය නු රළශබ්.

(iii)

ස ළභළ් ශතන් ශතොය නළත ඳිරසචි ිරරීශ)
ජහි 
ප්රි ඳ් ි ඹ - National Involuntary
Resettlement Policy - අනු ශභභ යහඳති ඹ
ශවේතුශන් ඉඩ) අහිිත න පුද්රඹන්ට
ප්රි සථහඳන ළරළසභක් පිළිශඹර යන අතය,
න්ිර ශවීභ, ඉඩ) අ් ඳ්  ය ළනීශ) ඳනතට
වහ ඉවත ප්රි ඳ් ි ඹට අදහශ සිදු යනු රළශබ්.

(iv)

(a) ස ළභළ් ශතන් ශතොය නළත ඳිරසචි
ිරරීශ) ජහි  ප්රි ඳ් ි ඹ - National
Involuntary Resettlement Policy - අනු ශභභ

Will he inform this House (i)

whether he is aware of the fact that a large
number of villages in the lower valley of
Nilwala River are likely to be inundated as
a result of the construction of the aforesaid
expressway;

(ii)

whether plans have been made to prevent
the aforesaid situations;

(iii)

whether arrangements have been made to
pay compensation for the lands, crop
cultivations and other property likely to be
lost as a result of the construction of the
aforesaid expressway; and

(iv)
(c)

ශභභ අධයඹනශේ දී ශභභ යහඳති ඹ ශවේතුශන්
සිදු න ඳහරිරි ව භහජීඹ ඵරඳෆභ ශන්
ශන් ලශඹන් ළරිර රට නු රඵන අතය,
නි රහ ඟ ඳවශ නි)නශේ පිහිය  )භහනරට
ශභභඟින් සිදු න ඵරඳෆභ ද අධයඹනඹ යනු
රළශබ්.

the methodology adopted in paying the
aforesaid compensation?

If not, why?

යහඳති ඹ ශවේතුශන් ඉඩ) අහිිත න
පුද්රඹන්ට ප්රි සථහඳන ළරළසභ පිළිශඹර
ිරරීභ.
(b) ඉඩ) අ් ඳ්  ය ළනීශ) ඳනතට අනු න්ිර
ශවීභ සිදු ිරරීභ.
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේයි.
(අ)

(i)

භහතය සිට තයභ දක්හ අධිශේගී භහ්තඹක්
තළනීභ වහ න ළරළසභක් ළරසු) ය
ශනොභළත. නමු් , දක්ෂිණ අධිශේගී භහ්තඹ භහතය
සිට ව)ඵන්ශතොට දක්හ දී්තක ිරරීභ පිණි ශ)
න විට ළරසු) යිතන් ඳීන.

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
ව)ඵන්ශතොට ිරසත්රික්ඹ වයවහ ඹන ශොට ළන තඵතුභහ ඵරහ
නීවි. රු ඇභි තුභනි, භහතය ිරසත්රික්ඹට අදහශ භභ
තඵතුභහශන් ශ) හයණඹ දළන න්න තුටුයි. දළනටභ් 
ිතනින්ශදෝරු ශදඳහ්තතශ)න්තු විසින්
නිකු්  යන රද
සිි ඹ)ර ශඹෝජිත අධිශේගී භහ්තඹ ඹන භහ්තඹ රකුණු ය
ි ශඵනහ. ඒ ිරඹන්ශන් භහතය සිට ව)ඵන්ශතොට දක්හ ශ)
අධිශේගී භහ්තශේ භන් භහ්තඹ ශභන්න ශ)යි ිරඹහ දළනට
අභහතයහසලඹ වඳුනහ ශන ි ශඵනහද?
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ගු නිර්ම පකොතාල මශතා

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

රු ථහනහඹතුභනි, රු භන්ත්රීතුභහ අහ ි බුශණ් භහතය
සිට තයභ දක්හ ශඹෝජිත අධිශේගී භහ්තශේ විසතය ළනයි.

(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

රු භන්ත්රීතුභහ, තඵතුභහ ිරඹන්ශන් ශඳොශශේ රකුණු යරහ
ි ශඵනහ ිරඹරහද?

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

තේ. තඵතුභහ ිරඹන්ශන් ව)ඵන්ශතොටඹ ිරඹරහ ශන්.

ශඳොශශොශේ ඳහයක් රකුණු යරහ නළවළ. සිි ඹශ).

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(ண்புகு புத்தக பதை)

(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

තඵතුභහශේ ප්රලසනඹටයි භහ උ් තය දුන්ශන්. තඵතුභහශේ
ප්රලසනඹ නිළයිර නළවළ. විශලේශඹන්භ යජඹ ප්රහල ය
ි ශඵන්ශන් භහතය සිට ව)ඵන්ශතොට දක්හයි.
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(ண்புகு புத்தக பதை)

(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

සිි ඹශ) රකුණු ය ි ශඵන්ශන් ඒ අදහශ න-

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වරි. තයභට ඹන්ශන් ව)ඵන්ශතොට ඳහු යශනයි.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශඹෝජිත භහ්තඹක් ඇරහ ි ශඵනහ. ඒ ිරඹන්ශන් ඒ ය 
ඳයහ න්නහ ිරඹන එශන් රු ථහනහඹතුභනි. ිනහි රහ
ශඳොශශොශේ රකුණු යන්න ඕනෆ, හුණුලින්.

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

ශ) න විට අදහශ ලයතහ හ්තතහ ස ශශයිතන්
ඳි නහ.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නළවළ, නළවළ. භභ තඵතුභහශන් ඇහුශේ ශ)යි. ිතනින්ශදෝරු
ශදඳහ්තතශ)න්තුශන් නිකු්  ය ි ශඵන සිි ඹ)ර ි ශඵනහ,
'ශඹෝජිත භහ්තඹ' ිරඹරහ track එක් දහරහ.

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඊට අදහශ ළරසු) ස යිතන් ඳි න අතය, ශභොනහ ශවෝ
ඒ ප්රශද්ලශේ අලයතහ ශවෝ ඉ ලී) අනු ඒ පිළිඵ ළරසු)
ස යිතන් ඳි නහ. එහි ශනසවීභක් සිදු ශන්න පුළුන්.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

වඳුනහ ් ත භහ්තඹ ප්රසිද්ධ යරහ ි ශඵනහද?

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

නළවළ, නළවළ.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, තඵතුභහට ඵරන්න පුළුන්, අද
නහයහශවේන්පිට සිි ඹ) හ්තඹහරශඹන් ව)ඵන්ශතොට ව භහතය
ිරසත්රික්ර සිි ඹභක් ් ශතෝ . ශ) සිි ඹ)ර ඳහයක් රකුණු
ය ි ශඵනහ, 'ශඹෝජිත භහ්තඹ' ිරඹරහ.

(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

රු භන්ත්රීතුභහ, ශ) ඳළවළිරලි ය ළනීභක්. රු
ථහනහඹතුභනි, මුලින් එතුභහශේ ප්රලසනඹ එතුභහ ඳළවළිරලි
යන්න ඕනෆ. ශ) සිි ඹශ) රකුණු යරහ ි ශඵන්ශන් අදහශ
ශඹෝජිත ළරළසභ.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

අවන්ශන් ජනතහ දළනු්  යනහද ිරඹන එ. ඒ ශන්
ඕනෆ?

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඩදහසිර ශඹෝජිත ළරළසභ රකුණු යරහ ටයුතු ශහයි
ිරඹරහ ශ)ශක් සීරයබහඹක් නළවළ. අදහශ නිළයිර ළරසු)ත
යරහ සීරය වුණහට ඳසශේ තභයි ඒ පිළිඵ ීනන්දුක් න්ශන්.
ඒ ඇශයන්න ශඳොශශොශේ ශොශවේ්  දළනට වන් යරහ නළවළ.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශඳොශශොශේ ඉරි ඇරහ නළවළ.

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

තඵතුභහට ශ)ශක් ි ශඵන ළටලු ශභොක්ද?

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳළවළිරලි ිරඹන්න ඕනෆ, ඳසු ිනඹ
හරශේ -භභ දන්ශන් නළවළ ව)ඵන්ශතොට ිරසත්රික්ශේ එශවභ
වුණහද ිරඹරහ. -භහතය ිරසත්රික්ශේ ශොටශේ න) රු
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ඳහ්තලිශ)න්තු

[රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ]
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ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

ථහනහඹතුභනි, ශවලිශොොටයඹිරන් ඇවි රහ ශවලිශොොට්ත
එ ඳව්  යරහ ශභන්න ශ)යි ිරඹරහ රකුණු ය ශන ිනඹහ.
දළන් එතුභහ ිරඹනහ, ශඳොශශොශේ නළවළයි ිරඹරහ.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

තඵතුභහ අවන්න, ළසශෝ  එශවභ ජහ ඇර ඳළ් ශ්  වුණ ශද්
ශනහද ිරඹරහ. එශවභ ඇහුහ න) වරි.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, ඳසු ිනඹ හරශේ ශවලිශොොට්ත
එක් ඇවි රහ ඳව්  යරහ demarcate ය ශන ිනඹහ.

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රු ථහනහඹතුභනි, නවීන තහක්ණඹ අනු ගූ සිි ඹභ
අනුයි ශ) ටයුතු යන්ශන්. භන්ත්රීතුභහට ඹ) ිරසි ඳළවළිරලි ය
ළනීභක් අලය න) ඒ හශේභ තඵතුභහ නිශඹෝජනඹ යන
ප්රශද්ලඹ පිළිඵ ජනතහට ඹ) ප්රලසනඹක් ි ශඵනහ න) ඒ
පිළිඵ ථහ යරහ අඳට විඳුභට එන්න පුළුන්. ශභන්න ශ)
සථහනශඹන් භහ්තඹ වළශදනහඹ, ශ) ශ) ජනතහට වහනිඹක්
නහඹ ිරඹරහ නිළයිර, සථහය දළනට ශොශවේ්  වනක්
නළවළ.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු
ථහනහඹතුභනි,
එශවභ
න)
ිතනින්ශදෝරු
ශදඳහ්තතශ)න්තු්  එක් අභහතයහසලඹට හච්ඡහ යන්න
ශයි. ශභොද, දළන් ශ) track එශක් ඉන්න ිතනිසසු රඵර ශරහ
ඉන්ශන්.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නළවළ, රු ථහනහඹතුභනි ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ. අශො
ඳශහශ්  ළඩක් ශන්.
රු අභහතයතුභනි, භහතය ිරසත්රික්ශේ ශොවි ජනතහ
නිශඹෝජනඹ යන නි රහ නි)න ශොවි සවිධහනඹ ඉතහ
ඳළවළිරලි ිරඹනහ, ශ) ලයතහ අධයඹන ටයුතුරදී විශද්ය ඹ
ව ශද්ය ඹ විශලේඥඹන් භත ඵය තළබීශ) ක්රිඹහලිඹක් සිදු
ශනහ විනහ, හ)ප්රදහයි ශොවි භව් රුන්ට ි ශඵන අ් 
දළකී), ඒ ප්රශද්ලර ි ශඵන භූශෝලීඹ ත් ් ඹ වහ ජරවන
යටහ ආදී හයණහ පිළිඵ ළරිර රක් දක්න්ශන් නළවළ
ිරඹරහ. නි රහ ඟ ශඹෝජනහ ක්රභශේදී්  සුද්ශදෝ ළන විලසහඹ
තඵරහ ළශ්ඩ යන්න ිනහි රහ ඇනුණහ. ඒ නිහ ශ) යහඳති ශේදී
හ)ප්රදහයි ශොවීන්ශේ අ්  දළකී) )බහයඹ ප්රශඹෝජනඹට න්න
ශභොක්ද අභහතයහසලඹට ි ශඵන ළරළසභ?

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රු ථහනහඹතුභනි, සුද්ශදෝ ශනළ රහ ළරසු) වදපු
ේය ඹ වුද ිරඹරහ ශ) යශේ ජනතහ දන්නහ. ශ) ජනතහහදී
යජඹක්. ජනතහට ඇහු) න් දීරහ ටයුතු යන්ශන්.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

චීන්නු රහසිරශඹෝද?

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

නි රහ නි)නඹ භඟ වළයරහ තභයි ශ) ටයුතු ශශයිතන්
ඳි න්ශන්. රු ථහනහඹතුභනි, යහඹ වහ භවහභහ්ත
අභහතයහසලඹ මීට අදහශ න අශනකු්  අභහතයහසල භඟ හච්ඡහ
යන අතය, භහතය ිරසත්රික් ළරසු) ිතටු්  භඟ හච්ඡහ
යරහ ඹ) ිරසි ළටලුක් ි ශඵනහ න) අඳට නියහයණඹ
යන්න පුළුන්.

(Mr. Speaker)

රු ඇභි තුභහ, භහ හිතන වළය ඹට තමුන්නහන්ශේ සිඹලු ශදනහ
ළරහ භහතය ච්ශච්රිශේදී ඒ ළන හච්ඡහක් ශහ න)
ශවොයි.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ශවොභයි, රු ථහනහඹතුභනි.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළන් තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹද ශොශවේද?

භවහභහ්ත අභහතයහසලඹ ීනයණඹක් අයශන ි ශඵනහද, ශ)
ඉිර යන භහතය - ව)ඵන්ශතොට අධිශේගී භහ්තඹ ඇතුළු ිතන්
ඉිරරිඹට ඉිර න අනිකු්  අධිශේගී භහ්ත ශඳොශශොට තයභක්
ඉවළින්, ඳහර) ආහයශඹන් ශොන්රීේ ණු භත ඉිර යන්න?

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රු ථහනහඹතුභනි, ඳව්  බි) ව ඒ අටට සිදු න ඳරිය
ඵරඳෆ) පිළිඵ ඉිරරිඳ්  න හ්තතහ භත ඒ ටයුතු යන්න
අි රු ජනහධිඳි තුභහ නිශඹෝ යරහ ි ශඵනහ. ඒ අනු
ටයුතු යිතන් ඳි නහ. ළරසු) යන්ශන්්  ඒ ආහයශඹන්ඹ
ිරඹන එ වන් යනහ.
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9. ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නළත ඳිරසචි ිරරීශ) අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (1):
(අ)

උතුරු ඳශහශ් , )ඳ් නුය ප්රහශද්ය ඹ ශ )
ශොේඨහශේ පිහිටහ ි ශඵන ශභොනයළ )භහනඹ,
නළත ඳිරසචි යවීශ) ළඩපිළිශශ ඹටශ්  බිහිව
)භහනඹක් ඵ පිළින්ශනහිද?

(ආ)

(i)

එභ )භහනශේ නළත ඳිරසචි යන රද ඳවු
සයහ ශොඳභණද;

(ii)

එභ )භහනශේ නළත ඳිරසචි ශ ජනතහට
යජශේ අනුග්රවශඹන් රඵහ ශදන වන ශ්තද;

(iii)

එ ඳවුරක් වහ එභ වන රඵහ දීභ ශනුශන්
යජඹ ළඹ ශ මුළු මුදර ශොඳභණද;

(iii)

(c)

ள்குடிமற்ம அகச்சகக் மகட்ட லன:
(அ)

லட கைத்தன் சம்பத்நுல பமதச தசயரர்
பலல் அகந்துள்ர தனதலல கனது
ள்குடிமற்ம மலகயத்தட்டத்தன் கழ் உருலன ஒரு
கம் ன்பகத அலர் ற்ரக்தகள்ல?

(ஆ) (i)

மற்படி
கத்தல்
ள்குடிமற்மப்பட்ட
குடும்பங்கரன் ண்ைக்கக த்தகனதன்ப
கதமம்;

(ii)

மற்படி
கத்தல்
ள்குடிமற்மப்பட்ட
க்கலக்கு
அச
அநசகைமடன்
லறங்கப்படும் நலைங்கள் கலதன்கத
மம்;

(iii)

குடும்பதன்ரக்கு மற்படி நலைத்கத
லறங்குலதற்கு அசு தசயவு தசய்த தத்தப்
பைத்ததகக வ்லரதலன்பகதமம்

அலர் குமப்படுல?
(இ)

இன்மமல், ன்?

asked the Minister of Resettlement:
(a)

(b)

Will he admit that Monarawewa village in the
Sampathnuwara Divisional Secretary's Division in
the Northern Province is a village created under
the resettlement programme?
Will he state (i)

the number of families that have been
resettled in the aforesaid village;

(ii)

the nature of Government assisted relief that
is provided to the people who have been
resettled in the aforesaid village; and

the total amount of money spent by the
Government per family on providing the
aforesaid relief?

If not, why ?

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා (නැලත ඳදිංික ිරීමපපත
අමාතයුරමා)
(ண்புகு குைத்ன வீமகன் - ள்குடிமற்ம அகச்சர்)

(The Hon.
Gunaratne
Resettlement)

Weerakoon

-

Minister

of

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේඹ.
(අ)

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ න), ඒ භන්ද?
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(ආ)

ශභොනයළ )භහනඹ 1984 ්තශේ ඇි  යන රද්දක්
න අතය, එහි මු හරශේ ඳවු 202ක් ඳිරසචි සිට ඇත.
1999 ්තශේදී ත්රසතහිර ග්රවණඹට නතු ව ශභභ
)භහනඹ 2008 ්තශේ භහනුෂීඹ ශභශවයු)ලින් ඳසු
නළත අ්  ඳ්  ය න්නහ රදී. ඳසු ශභභ )භහනශේ
බි) ශඵෝ)ඵ ඉ්  ිරරීශභන් අනතුරු 2011.09.15 ිරන
සිට ශ) දක්හ ශ්රී රසහ භවළලි ස්තධන අධිහරිශේ එ
රහඳ භවළලි ශන්හසි යහඳහය ශභනහහය
හ්තඹහරඹ භඟින් නළත ඳිරසචි ිරරීභ සිදු ශිතන් ඳීන.
ශභභ )භහනඹ නළත ඳිරසචි ිරරීභ ඹටශ්  ඇි  ව න
)භහනඹක් ශනොන අතය, 1984 ්තශේදී ඇි  යන
රද )භහනඹිර.
(i)

2013.03.31 ිරන න විට ශභොනයළ )භහනශේ
නළත ඳිරසචි ශ ඳවු සයහ 109ිර.

(ii)

මු ඳිරසචි ඳවු 68ක් වහ නළත ඳිරසචි ිරරීශ)
අභහතයහසලශේ ප්රි ඳහදන භත ක්රිඹහ් භ ළලිතඹ
ි යහය නිහ ස්තධන ළඩ ටවන ඹටශ් 
නිහ ආධහය රඵහ දී ඇත.

නළත ඳිරසචි ඳවු වහ ආ්තථි ස්තධන අභහතයහසලඹ ව
ශරෝ ආවහය සවිධහනඹ ඹටශ්  විඹළි රහ රඵහ දී ඇි  අතය,
සථිය ජර ඳවසු) ස ය න්නහ ශතක් තහහලි ඳහනීඹ
ජර ඳවසු) රඵහ දී ඇත.
(iii)

නිහ ආධහය ශර රුපිඹ 325,000.00ක් ඳභණ.

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසන ශභශේයි.
ඒ නළත ඳිරසචි යවීභට රක් න ජනතහශන් අඳට
අවන්න රළශඵන භළසිවි ර තභයි ඒ අඹශේ ඹය තර ඳවසු) ව
ජීශනෝඳහඹ ස්තධනඹට ප්රභහණ්  මුද
අනුග්රවඹක්
රළශඵන්ශන් නළවළ ිරඹන එ. රු ඇභි තුභනි, තඵතුභහ එඹ
තයඹක් ිරඹරහ පිළින්නහද?

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

රු ථහනහඹතුභනි, මුලින් යන්න ඕනෆ නිහ
ස්තධනඹයි. ඊට ඳසු තභයි අශනක් ඒහ රඵහ ශදන්න ඕනෆ. ඒ
නිහ භවළලි රහඳඹ තුශ ළලිතඹ ප්රශද්ලශේ නිහ 500ක් ඉිර
යන්න රුපිඹ රක් 1,500 මුදරක් අි රු ජනහධිඳි තුභහ
ශ) න විට ශන් ය දී ි ශඵනහ. ඒ අනු නිහ 200 ළඩ
අන් ය ි ශඵනහ. ත නිහ 300 ළඩ අන් ශිතන්
ඳි නහ. ඒ නිහ 500හි ළඩ අන් ශහට ඳසු නළත් 
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නිහ 1,000ක් වදන්න අලය ටයුතු යන්න ඵරහශඳොශයෝ තු
ශනහ. ශ) නිහ වහ අලය ඹය තර ඳවසු) ළඳයීභට
අලය සිඹලු ටයුතු ආ්තථි ස්තධන අභහතයහසලඹ ඹටශ්  ශ)
න විට සිදු ශිතන් ඳි නහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
නිහ තළශනන ශතක් ජනතහ ජී්  ශන්නට ඕනෆ. ඒ
ිරඹන්ශන් ඳරිශබෝජනඹට තභන්ශේ ජන ජීවිතඹ ක්රිඹහ් භ
යන්න. භභ තඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඹන්ශන් ශ)
හයණඹයි. ශ) නිහ වළශදන ශතක් ඳභණක් ශනොශයි, ඒ
අඹශේ ජීශනෝඳහඹ ඹ) ිරසි ත් ් ඹට එන  යජශඹන් රඵහ
ශදන වනහධහය භිර ිරඹන එයි භශේ අදව. ඒ ළඩි ිරයුණු
යන්නට ශභොක්ද තඵතුභන්රහ න්න පිඹය?

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

රු ථහනහඹතුභනි, අලය ප්රභහණ්  වනහධහය රඵහ
ශදනහ. තමුන්නහන්ශේ ශභොනයළ ඳළ් තට ිනහි රහ ශඳෝඩඩක්
ශොඹහ ඵළලුශෝ  ශවොයි.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ිනහි රහ ශොඹහ ඵරරහ තභයි ශ) ප්රලසනඹ අවන්ශන්.

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

භහ්  එක් ඹන්න එන්න. තමුන්නහන්ශේ තනිශඹන් ිනඹහට වරි
ඹන්ශන් නළවළ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

තනිශඹන් ිනඹහභ අඳක්ඳහීන ශතොයතුරු ශවොඹහ න්න
පුළුන්.

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

භට ළයි, ශභොනයළට වරිඹට ිනඹහද ිරඹරහ.

(Mr. Speaker)

අතුරු ප්රලසනරට ඒ්  අයිි යි.

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

රු ජි්  ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභනි, තමුන්නහන්ශේශේ පිඹහ
එ ටීටීඊ සවිධහනඹට ආයුධ, සිශභන්ි  ව මුද දුන්නහ. ඒහ
ඳහවිච්චි යරහ තභයි එ ටීටීඊ එශන් අශො වමුදහට ළහුශේ.
ඒ තොපු වුණහභ තමුන්නහන්ශේ ඉ රහ අස ශනහද?

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශභොක්ද තඵතුභහ ිරේශේ. 2005 ජනහධිඳි යණශේදී මුද
දුන්නහඹ ිරඹරහද ිරේශේ? භට ඇහුශණ් නළවළ.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

වරි. හච්ඡහට ඉඩ ශදන්න ඵළවළ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

2005 ජනහධිඳි යණශේදී එ ටීටීඊ එට මුද
ිරඹරහද ිරේශේ තඵතුභහ.

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

තමුන්නහන්ශේශේ ඊ ශඟ ප්රලසනඹට උ් තය ශදන්න).

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භට අහුශන් නළවළ ිරඹපු ශද්. භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ
අවන්න ඉඩ ශදන්න.

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

තහ් තහ යපු ශද් ිරේශේ. අවපු ශද්ට උ් තය දීරහ ි ශඵනහ.
ආඳහු උ් තය ශදන්ශන් නළවළ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

භභ ිනඹහඹ ිරඹරහ තොපු ශශෝ  තඵතුභහ ඇභි ශභන් අස
ශනහද?

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

භභ ශනොශයි, එතුභහයි භශන් ප්රලසනඹ ඇහුශේ.

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා

(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

ආඳහු ිරඹන්න ඕනෆද තමුන්නහන්ශේට?

(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

එශවභ අස ශන්න පුළුන්ද?

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එශවභ න) ශ ෝදනහක් යන්ශන් ශභොටද?

දුන්නහඹ

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. ශභතුභහ ිරේහ, 2005
ජනහධිඳි යණශේදී එ ටීටීඊ එට  ලි දුන්නහඹ ිරඹරහ.
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කථානායකුරමා

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

අනලය ඒහරට ඳළටරළශන්ශන් නළතු රුණහයරහ-

අතුරු ප්රලසන තුනභ ඉයයි.

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා

(சபநகர் அலர்கள்)

(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

භභ ිරේශේ යණසිසව ශප්රේභදහ ජනහධිඳි තුභහ ආයුධ දුන්න
එ ළන එ ටීටීඊ එට.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඳටරළශන්න වුභනහක් නළවළ, එතුභහයි ිරේශේ. භභ
ශනොශයි.

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

ඒ ආයුධ බහය ් තු එක්ශන්  ඉන්නහ. එ ටීටීඊ
සවිධහනශේ ශදළනිඹහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භභ ශනොශයි, එතුභහයි ිරේශේ. [ඵහධහ ිරරීභක්] වරි ඵයඳතශ
ශ ෝදනහක් ශශේ. 2005 ජනහධිඳි යණශේදී එ ටීටීඊ එට
 ලි දුන්නහඹ ිරඹරහ ිරේහ.

(சபநகர் அலர்கள்)

(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

එ ටීටීඊ ත්රසතහදීන් ශොශමට ශන්හ ශන න්න දීරහ,
ආයුධ දීරහ-

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, ශය ශඹන් අවන්න.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භභ ශය ශඹන් අවන්න).

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

අන්ි භට ශශහ

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඒ්  ප්රලසනඹක්.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නළවළ, ඒ ප්රලසනඹක් ශනොශයි.

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

ඵයඳතශ ශ ෝදනහ තභයි ි ශඵන්ශන්.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ ප්රලසනඹක් ශනොශයි.

් තහ. ඒ ශන් වුශණ්.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, ශශහ

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

් තහඹ ිරඹරහ ිරඹන්න ශවො නළවළ ශන් ශ) උ් තරීතය
බහශේදී.

කථානායකුරමා

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා

(சபநகர் அலர்கள்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

අන්න වරි. ඒ්  න්න ඕනෆ ප්රලසනඹක් වළය ඹට.

(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

එ ටීටීඊ එ හුයත
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යරහ ආයුධ දීරහ ශශහ

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

් තහ. ඒ ශන්ද වුශණ්?

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශභතුභහට ට්  ළයදුණහ, ශඳොට්  ළයදුණහ.

(Mr. Speaker)

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ වළිරඹහශේ රක්ණඹක්.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශජයසඨ භන්ත්රීරු ිරහිඳ ශදශනක් ඉන්නහ. රුණහයරහ
එතුභන්රහශන් උඳශදස න්න.
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ඳහ්තලිශ)න්තු

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

උඳශදස න්නහ. භභ වළභ ශේරහශේභ උඳශදස අයන්නහ.

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

නහඹශඹකු ශන්න ඉන්න ඵරහ ශන ඉන්න ශොට
තශවොභද ථහ යන්ශන්?

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භභ අනුභනඹ යන්ශන් තඵතුභහශේ ක්රිඹහදහභඹ, රු
ථහනහඹතුභනි. තඵතුභහ්  හරඹක් ි සශේ අනුභනඹ යපු
ක්රිඹහදහභඹක් ි ශඵනහ. භභ්  ඒයි අනුභනඹ යන්ශන්. භශේ
තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
රු ඇභි තුභනි, භභ ඇහුශේ 2005 ජනහධිඳි යණශේදී
එ ටීටීඊ එට  ලි දුන්න එ ළන ශනොශයි. භභ ිරේශේ
නළත ඳිරසචි යවීශ) ක්රිඹහලිශේදී ඒ අහිස ජනතහ ඹ) ිරසි
උස ජීන භේටභට එනතුරු රඵහ ශදන යහජය වනහධහයඹ
ප්රභහණ්  ශනොන ඵයි.

ගු ගුණර කන වීරපකනන් මශතා
(ண்புகு குைத்ன வீமகன்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

අලය වනහධහය රඵහ ශදනහ රු ථහනහඹතුභනි. ත
භිර න) ඒහ හ්තතහ වුණහභ ත්  රඵහ ශදනහ.
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ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇභි රු 67 ශදශනකුශන් දළන් ශ) රු බහශේ ඉන්ශන්
ඇභි රු අට ශදනහයි. ශභොක්ද ශ) අඹ යන්ශන්?

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එතුභන්රහ ඇභි ) යන්න්  එඳහ ඹළ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ප්රලසනරට උ් තය ශදන එ ිතක් එතුභන්රහට ශන
ශභොනහද යන්න ි ශඵන්ශන්?

ගු මන්ත්රීලරපයක්

(ண்புகு உரப்பனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

තඵතුභහ එන්ශන්  ඳහු ශරහ ශන්.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශභන්න ශ) හශේ අි ඳණ්ඩිතඹන් නිහ තභයි අද ආ්තථිඹ
ඩහ ළය රහ ි ශඵන්ශන්. නමු්  අඳ විඳක්ශේ.

කථානායකුරමා

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(சபநகர் அலர்கள்)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වළභ ඳළ් ශ් භ ඳණ්ඩිතශඹෝ ඉන්ශන්. ඒයි ප්රලසනඹ.

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

ශඵොශවොභ සතුි යි තඵතුභහට. අය ළරැිර ථහ ිරඹන්න එඳහ.
ඒ ළරැිරයි.

කථානායකුරමා

(Mr. Speaker)

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම නිපයනග කරන දී.

லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අස 10-2714/'12-(1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, ශෞය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ භහඹක්  ඉ රහ සිය නහ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, මීට ළඩිඹ විධිභ්  ක්රිඹහලිඹක් ශන
ඹන්න අලයයි.

"මහින්ද ිකන්තන- ඉදිරි දැක්ම": ධීලර ණපතඳන්න
වැඳයීම
"ஹந்த சந்தகன - தர்கயமநக்கு": னலர்
உபகைத் ததகுத
"MAHINDA CHINTANA - VISION FOR THE FUTURE" :
PROVISION OF FISHING GEAR

2773/'12

11. ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ධීය වහ ජරජ )ඳ්  ස්තධන අභහතයතුභහශන් ඇස
ප්රලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

ශ්රී රසහශේ ිතරිිරඹ වහ යිරඹ ධීය ්තභහන්තශේ
ශඹශදන ධීයයින් සයහ;

(ii)

2010 භහින්ද චින්තන ඉිරරි දළක්භ ඹටශ්  "ෆභ
ධීය
හ්තිතශඹකු
වහභ
ආ)ඳන්න
ේටරඹක් රඵහ ශදන්ශනිත" ඹනුශන් ව
ශඳොශයොන්දුට අනු ශ) නවිට ආ)ඳන්න රඵහ
දී ඇි  ධීයයින් සයහ;

(iii)

එකී ආ)ඳන්න ේටර රඵහ ශනොදුන් ධීයයින්
සයහ;

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ශභොක්ද?

2013 භළයි 10
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(iv)

උක්ත රුණ වහ ශඳොශයොන්දු ව ්තශේ සිට
ශ) දක්හ හ්තෂි ශන් යන රද මුදර;

(v)

එක් ආ)ඳන්න ේටරඹක් වහ ළඹ න මුදර;

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

ශොඳභණද ඹන්න ශන් ශන් ලශඹන් එතුභහ වන්
යන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ඉවත වන් ආ)ඳන්න ේටරඹට අඹ්  ධීය
ආ)ඳන්න ශ්තද;

(ii)

එභ ේටර ශනොිතරශේ රඵහ දී ි ශබ්ද;

(iii)

ශනොඑශේ න), එඹ රඵහ දුන් භ
ර ශේදඹ ශ්තද;

(iv)

ශභශතක් ඉවත වන් ධීය ආ)ඳන්න රඵහ
ශනොදුන් ධීයයින්ට එභ උඳයණ රඵහශදන ිරනඹ
ශ්තද;
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Will he state separately (i)

the number of fishermen engaged in fresh
water and sea water fishing industry in Sri
Lanka;

(ii)

the number of fishermen to whom fishing
gear has been provided as per the pledge “a
fishing gear set will be provided for each
fish farmer” mentioned in the “Mahinda
Chintana - Vision for the future” 2010
manifesto;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශේ න), ඒ භන්ද?

(iii)

the number of fishermen to whom the
aforesaid gear sets have not been provided;

(iv)

the amount of money allocated annually for
the above matter from the year in which the
pledge was given up to now; and the cost
incurred on one gear set ?

கடற்தமறல், நக லரமூயங்கள் அபலருத்த அகச்
சகக் மகட்ட லன:
(அ) (i)

(ii)

(iii)

இயங்ககல் நன்னர் ற்ரம் உலர்நர் ன்படிக்
ககத்ததறலில் ஈடுபடுகன்ம னலர்கரன்
ண்ைக்கக வ்லரதலன்பகதமம்;
2010 ஹந்த சந்தகன தர்கயத்தற்கன
ததகயமநக்கன் கழ் “சகய னலர்கலக்கும்
உபகைத் ததகுததன்கம லறங்குமலன்”
ன அரக்கப்பட்ட லக்குரதன் பகம்
இன்மரலல் உபகைங்கள் லறங்கப்பட்டுள்ர
னலர்கரன் ண்ைக்கக த்தகனதன்பகத
மம்;

Will he inform this House (i)

of the fishing equipment included in the
aforesaid gear set;

(ii)

whether the aforesaid sets have been
provided free of charge;

(iii)

if not, the system followed in providing
them; and

(iv)

the date on which the aforesaid fishing gear
sets will be provided to the fishermen to
whom the aforesaid fishing gear has not yet
been provided ?

மற்படி உபகைத் ததகுதகள் லறங்கப்படத
னலர்கரன் ண்ைக்கக வ்லரதலன்பகத
மம்;

(c)

(iv)

மற்படி லடத்துக்கு லக்குரதரக்கப்பட்ட
ஆண்டிலிருந்து
இதுலக
லருடந்தம்
ஒதுக்கப்பட்ட பைத்ததகக ததன்பகதமம்;

ගු (වලදය) රාජිත පවේනාර කන මශතා (ධීලර ශා ාා
වපතඳ ක වංලර්ධන අමාතයුරමා)

(v)

ஒரு உபகைத் ததகுதக்கு தசயலகும் பைத்
ததகக வ்லரதலன்பகதமம்;

தலவ்மலமக அலர் குமப்படுல?
(ஆ) (i)

மற்படி உபகைத் ததகுதல் உள்ரடங்கு
கன்ம ன்படி உபகைங்கள் கலதன்ப
கதமம்;

(ii)

மற்படி ததகுதகள் இயலசக
பட்டுள்ரத ன்பகதமம்;

(iii)

இன்மமல், அகல லறங்கப்பட்ட தசல்முகம
ததன்பகதமம்;

(iv)

இதுலக மமய குமப்பட்டுள்ர ன்படி
உபகைங்கள் லறங்கப்படத னலர்கலக்கு
அந்த உபகைங்கள் லறங்கப்படும் தகத
ததன்பகதமம்

அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப?
(இ)

(b)

இன்மமல், ன்?

லறங்கப்

If not, why ?

(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன - கடற்
தமறல், நக லரமூயங்கள் அபலருத்த அகச்சர்)

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

(අ)

(i)

යිරඹ ධීයයින් සයහ - 222,160
ිතරිිරඹ ධීයයින් සයහ එතු

(ii)

266,820
======

යිරඹ

-

24,362

ිතරිිරඹ

-

10,023

එතු
(iii)

44,660

34,385
======

යිරඹ - අලයතහ වහ ඉ ලීභ අනු ධීය
ආ)ඳන්න නිකු්  ශශයන අතය, රඵහ ශනොදුන්
ධීයයින් සයහ දළක්වීභ ත්තහනුකර ශනොශේ.
ිතරිිරඹ - 16,123

(iv)

නිකු්  යන රද ආ)ඳන්නර ය නහභ
රුපිඹ ිතලිඹන 2867.88

ඳහ්තලිශ)න්තු
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[රු (වදය) යහජිත ශේනහය් න භවතහ]
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ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(v)

යිරඹ - ධීය ශභශවයු) ්තඹ, ප්රභහණඹන්,
රැිරඹහ යන ප්රශද්ලඹ, මුහුදු රහඳඹ, රැිරඹහශේ
සබහඹ අනු ධීය ආ)ඳන්න ේටරර
ප්රභහණඹන් ව ්තඹ ශනස න ඵළවින්
ආ)ඳන්න එක් ේටරඹක් වහ ළඹ න මුදර
නිලසචිත දළක්විඹ ශනොවළ.
ිතරිිරඹ - තරු (18 1/2) - රුපිඹ 41,567.85
තරු (15 1/2) - රුපිඹ 36,577.96
දළ (3,1/2) 3 ශළුභ උ - දළ ඇස 75 ිර - දළ
ඇස 1,500 - රුපිඹ 7,190.50.

(ආ)

(i)

යිරඹ - අලයතහ අනු ආ)ඳන්න ේටරඹට
අඹ්  න උඳහස ීනයණඹ න අතය, එඹ ඳවත
වන් උඳයණ අතරින් එක් ශවෝ ිරහිඳඹක්
විඹ වළ.
*
*
*
*
*

ඹහත්රහ 
දළ ආ)ඳන්න
භරුළ
එන්ජිභ
විවිධ නහවි උඳයණ

ිතරිිරඹ - 3 1/2 දළ ශදක් (02), තරු ශනොභළි 
ධීයයින්ට තරුක්.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ආණ්ඩුශේ භරු ළ

ශනොශයි ශන්?

ගු (වලදය) රාජිත පවේනාර කන මශතා

(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නළවළ, නළවළ. ඒ අනු අපි ඒ අඹශේ අලයතහන් අවුරුද්දක්
ඳහහ රඵහ න්නහ. ඒ ිරඹන්ශන් අලුශතන් )ඵන්ධ න
ේය ඹට. ඒ අනු අපි බහණ්ඩහහයශඹන් මුද ඉ රහ සිය නහ.
මුද රළශඵන විධිඹට ඒ ඳවසු) රඵහ ශදනහ.

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

2012 භව ඵළසකු හ්තතහ, බ්යහ භව් භඹහශේ බ්යහ
හ්තතහ අනු භ් ය නිසඳහදනඹ සිඹඹට 9.3ිරන් ්තධනඹ
ශරහ ි ශඵනහ ිරඹරහ ිරඹනහ. දළන් හභහනයශඹන් ශභඳභණ
ප්රභහණඹිරන් භ් ය නිසඳහදනඹ ළඩි වුණහභ ඉ ලුභ - ළඳයුශ)
ප්රි පරඹක් විධිඹට ිතර අඩු ශන්න ඕනෆ ශන්. නමු්  ඇ් ත
ලශඹන්භ සිඹලුභ ්තර භහළු සිඹඹට 6 සිට සිඹඹට 17 දක්හ
ප්රභහණඹිරන් ඉවශ ිනඹහ ිරඹරහ තභයි වන් ශන්ශන්. භභ
අවන්නට ළභළි යි, නිසඳහදනශේ ශභඳභණ ්තධනඹක් ි බිඹදී
ශ) ිතර ඉවශ ඹහභට ශවේතු කුභක්ද ිරඹහ?

(ii)

තේ.

(iii)

අදහශ ශනොශේ.

ගු (වලදය) රාජිත පවේනාර කන මශතා

(iv)

සිඹලුභ ධීයයින්ට ආ)ඳන්න රඵහ දීභ වහ
නිලසචිත ිරනඹක් දළක්විඹ ශනොවළිර අතය, ධීය
ශභනහයණ ක්රභශේදඹන් ළරිර රට ශන
හ්තෂි ස්තධන ළරසු) තුළින් ආ)ඳන්න
රඵහදීභට ළරසු) ශශ්ත.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(ඇ) ධීය )ඳ්  ශනශහ ළනීභ වහ ධීය ආ)ඳන්න ේටර
රඵහ දීශ)දී විවිධ ජහි  වහ ජහතයන්තය එඟතහන්
ළරිර රට නිිතන් ශභනහයණ ක්රභශේදඹන් වහ
ිතනු)රට අනුකර ධීය )ඳ්  විබඹන් ද ළරිර රට
නිිතන් ටයුතු ශ යුතු ඇි  අතය, එඵළවින් ධීය
ආ)ඳන්න රඵහ දී අන් ශ වළිර ඳළවළිරලි ිරනඹක්
දළක්වීභ ප්රහශඹෝින ශනොශේ.

(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன)

්තධනඹ තඹ ණන ශනොශයි. ්තධනඹ තයිට ඩහ හුඟක්
ළඩියි.

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එතශොට බ්යහ

හ්තතහ ශඵොරුද?

ගු (වලදය) රාජිත පවේනාර කන මශතා

(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

ඒ තභයි, භට ඒ ශ් ශයන්ශන් නළවළ.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

රු ඇභි තුභනි, දී්තක පිළිතුයක් රඵහ දීභ පිළිඵ ශඵොශවොභ
සතුි යි. 222,160ක් සිය න ධීයයින්ශන් 24,000ට ඳභණ තභයි
ශ) අභහතයහසලඹ භඟින් ආ)ඳන්න ේටර රඵහ දීරහ ි ශඵන්ශන්.
ශ) න ළබිනේ භණ්ඩරඹ 2010 ආය)බ වුණහ. ශ) 2013
්තඹ. ත්  අවුරුදු 3ක් ි ශඵනහ. තඵතුභහ රින් ය ඹ)
ිරසි ධීයයින් පිරිට ඳවසු) රන්න මුද ශන් යන
ළඩ පිළිශශක්ද ශන ඹන්ශන්, එශවභ නළ් න) රළශඵන මුදර
ඳහවිච්චි යරහ ඹ) ිරසි ධීයයින් ප්රභහණඹට ඳවසු) රඵහ
ශදන ළඩ පිළිශශක්ද ශන ඹන්ශන්?

ගු (වලදය) රාජිත පවේනාර කන මශතා

(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

රු දඹහසිරි භන්ත්රීතුභහ, වළශභෝභ වළභ ශදඹක්භ ඉ රන්ශන්
නළවළ. ඒ අඹට අඩු ඳහඩු ි ශඵන ශද් ඳභණයි ඉ රන්ශන්.
භවරුන් GPS උඳයණ ඉ රනහ. භරුළ යන අඹට
භරුළ , longline යන අඹට longline රඵහ ශදනහ.

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ඇභි තුභහභ ිරඹනහ, බ්යහ

හ්තතහ ශඵොරු ිරඹරහ.

ගු (වලදය) රාජිත පවේනාර කන මශතා

(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අඳට දීරහ ි ශඵන හ්තතහ භහ ශඟ ි ශඵනහ, "Fishing
Households and Active Fishers".

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ තභයි භභ අවන්ශන්. දළන් එතශොට බ්යහ
ශඵොරුක්ද?

හ්තතහ
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ගු (වලදය) රාජිත පවේනාර කන මශතා

(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ ශනභ ත්තඹක් ය න්න. තඵතුභහ භශේ සයහ
ශ න අයශන නිහ්ඩ බ්යහ ශන් අවන්න. එඳභණයි ශන්
භට ිරඹන්න ි ශඵන්ශන්. භට්  දළන් තභයි ඒ ශඳොත ව)ඵ වුශණ්.
භභ ඒ ඵරන්න). භභ ශන් -අශො ශදඳහ්තතශ)න්තුශන් ශන්තඹ සයහ ශ න භව ඵළසකුට ශදන්න ඕනෆ. අශො
ශදඳහ්තතශ)න්තුශේ හ්තතහ අනු 2009 ශ්ත දී භහළු නිසඳහදනඹ
ශභට්රික්ශටොන් 339,000යි. ිනඹ අවුරුද්ද අන්ි භ ශන ශොට ඒ
ප්රභහණඹ 486,000ක් දක්හ ළඩි ශරහ ි ශඵනහ. ඒ ිරඹන්ශන්
සිඹඹට 50ට ආන්න ්තධනඹක්. රු භන්ත්රීතුභනි, අි රු
ජනහධිඳි තුභහ එක් ජීන විඹද) ිතටු භහසි ඳ් න ඵ
තඵතුභහ දන්නහ ශන්? බහණ්ඩහහයශේ නිශඹෝජිතයිනු්  ඒට
එනහ. තඹ සිඹලුභ ේය ඹ එනහ. ඒශිර තඹ තක්ශොභ graphs
ඇරහ අතයලය ඳහරිශබෝින ආවහය ්රය එිරන් එ න්නහ. ඒ
් තහභ 2011 සිට 2013 දක්හ අද න තුරු භහළු ිතශරහි
ශනක් ශරහ නළවළ. තඵතුභහ දන්නහ, භහළු ිතර එ එ
හරඹට ශනස නහ ිරඹරහ. හයන් හරඹට භහළු ිතර ළඩි
නහ. අශනක් හරඹට අඩු නහ. ඒ විධිඹට භහළු ිතර ශනස
නහ. නමු්  2011 ්තශේ ඉරහ 2013 ්තඹ ශන) භහළු
ිතශරහි ිරසිභ ශනක් ශරහ නළවළ.

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඇ් තටභ යහජිත ශේනහය් න ඇභි තුභහ ශභඳභණ ළඩ
ප්රභහණඹක් ය ශන ඹනශොට ඒ්  දභන්ශන් නළ් ශ් 
බ්යහ භව් තඹහ තඵතුභහ්  එක් තයවක් ි ශඵනහද දන්ශන්
නළවළ ිරඹරහ භභ්  ඒ තභයි  ඳනහ ශශේ.

ගු (වලදය) රාජිත පවේනාර කන මශතා

(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ භභ ශනභ අවන්න).

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒහ්  ප්රලසන. දළන් තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹයි අවන්න
ි ශඵන්ශන්.

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තේ. ඳහ්තලිශ)න්තුට ඉිරරිඳ්  යන ශ) හ්තතහ ඇ් ත
ලශඹන්භ බහ ශනොභඟ ඹන ළඩ පිළිශශක්. රු යහජිත
ශේනහය් න ඇභි තුභහ ශඟ නිළරැිර සයහ ශ න ි ශඵනහ.
ඳහ්තලිශ)න්තුට ඉිරරිඳ්  යන හ්තතහ ඵරහශන ශන් අපි
ආ්තථි ස්තධනඹ ළන ථහ යන්ශන්. ඒ ළයිරයි ශන්.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.

භළසශෝ යර් , ත්  යර්  ශනහහ ිරඹරහ. දළන් අපි
යර ශන්න්ශන් භහරිරයිශනන්. නළ් න) ශන් 
යටලින්. රු ඇභි තුභනි, ශද්ය ඹ ඳරිශබෝජනඹට අලය යර
ප්රභහණඹ අපි නිසඳහදනඹ යන්ශන් දහද ිරඹරහයි භභ
තඵතුභහශන් අවන්ශන්? ඉි වහශේ රසහශේභ නිසඳහදනඹ
යන රද වහ භළසශෝ යර ි බුණහ. එදහ රසහශේ යරභ
බහවිත ශහට අද එශවභ නළවළ. ශ)ට ශවේතු ශභොක්ද?
තඵතුභහ ශ) ප්රලසනඹට පිළිතුයක් රඵහ ශදන්ශන් ශොශවොභද?

ගු (වලදය) රාජිත පවේනාර කන මශතා

(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අපි යර ශන්න්න විතයක් රුපිඹ බිලිඹන ශදට
ළඩි ප්රභහණඹක් විඹද) යනහ. නමු්  අපි ිනඹ අවුරුද්ද
ඵළලුශෝ  යර ආනඹනඹ ිරරීභ සිඹඹට 23ිරන් අඩු යරහ
ි ශඵනහ. ඊට එ ශවේතුක් තභයි "ිරවි නළුණභ" යහඳති ඹ
ඹටශ්  සිඹඹට 25 ඳභණ පිරික් ධීය ්තභහන්තශේ ශඹදීභ.
ඒ වළභ තළනභ අපි යර, උ)ඵරඩ, ජහඩි නිසඳහදනඹ
යනහ. ඒ අනු යර ආනඹනඹ ිරරීශ) විලහර ඵළසභක්
ි ශඵනහ. අපි එභ ළඩටවන අනුභනඹ යිතන් දළන් ධීය
සසථහශේ යර නිසඳහදනඹ යන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහශේ
ජහි  ශේ සභඹයි. ඒ නිසඳහදන සිඹ රභ අශො ශශශ
ළ රට ශඵදහ වරිනහ.

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ජහි  ශේ සභඹ දළන් යර ශේරන්න දළ)භහ ශන්ද?

ගු (වලදය) රාජිත පවේනාර කන මශතා

(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ජහි  ශේ සභඹ ඇවි රහ භශන් ඉ ලීභක් ශහ. භහ
සිඹලුභ ආධහය උඳහය යරහ, ඒ අඹට ඒ යන්න දුන්නහ.
ඊශඟට ශ්රී රසහ නිදවස ත් ීනඹ ිති ඹ ඇවි රහ
ඒශො රන්ශේ ඉ ලීභ ශ)යි ිරේහභ භභ ිරේහ, "ඵරන්න,
ජහි  ශේ සභඹ විඳක්ඹ ශර්  ඒ අඹ ශ) ළඩටවන
ඹටශ්  යර වදනහ" ිරඹරහ. ඊශඟට ඒශො රන් ඳටන්
් තහ උ)ඵරඩ වදන්න.

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දළන් ශේවීපී එශක් ිති ඹට ශභොනහද ශදන්ශන්?

ගු (වලදය) රාජිත පවේනාර කන මශතා

(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒශො රන් ආශෝ  භභ ශදනහ, ජහඩි වදන්න.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි. පිළිතුරු දීරහ ඉයද?

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

ගු (වලදය) රාජිත පවේනාර කන මශතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(ண்புகு தசம ஜமசக)

තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ භභ අවන්න ළභළි යි. විශලේශඹන්භ
යර ිතර සිඹඹට 7 සිට 24 න විලහර ළඩිවීභක් අපි
දිරනහ. ශ) ප්රභහණඹද, ඊට ළඩිද දන්ශන්්  නළවළ. නමු්  විලහර
ළඩිවීභක් ි ශඵනහ. තඵතුභන්රහ දන්නහ,  පිය ශඹන් වහ

2422

(ண்புகு (கலத்த கயநத) ஜத மசனத்ன)

ඉි න් භශේ ඵරහශඳොශයෝ තු න්ශන් ශ)යි. ශ) යශේ
උ)ඵරඩ ආනඹනඹට රුපිඹ ිතලිඹන 05ක් ළඹ ශනහ.
භහළුරට රුපිඹ
ිතලිඹන 04ක් ළඹ ශනහ. ශ) වළභ
ආනඹනඹක්භ අපි අඩු යශන ි ශඵනහ. ඳසුිනඹ අවුරුද්ශද්

2423

ඳහ්තලිශ)න්තු

[රු (වදය) යහජිත ශේනහය් න භවතහ]

2424

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

භ් ය අඳනඹනඹ අපි ළඩි යශන ි ශඵනහ, GSP වනඹ
නළි . අඳට ඊශඟ අවුරුද්ශද් ඊට්  ඩහ ශවොයි. ශභොද, 2014
දී භහරිරයිනට දීරහ ි ශඵන GSP වනඹ්  ඉ්  යනහ.
එතශොට අඳට ඊට ඩහ ශවො තයඹක් ඒ වහ ශදන්න පුළුන්.
තඵතුභහට භහ ිරඹන්න), ශ) ජනහධිඳි තුභහ ඳ්  නශොට 2006
ශ්ත දී ශ) යශේ ධීයඹන් සිය ශේ 1,43,150යි. ඒ ප්රභහණඹ අද
ළඩි ශරහ ි ශඵනහ, යිරඹ 2,22,160ක් නශතක්. ඒ ිරඹන්ශන්
සිඹඹට 55.2 ළඩිවීභක්. ධීයඹන් 79,010ක් ශ) අවුරුදු වතට
ළඩි ශරහ ි ශඵනහ. ඒ හශේභ ිතරිිරඹ ධීයඹන්, 2005 දී
සිය ශේ 24,200යි. ඒ ප්රභහණඹ ශ) නශොට 44,660ක් දක්හ
ළඩිශරහ ි ශඵනහ. සිඹඹට 84.6ිරන් ළඩි ශරහ ි ශඵනහ. ඒ
ිරඹන්ශන් 24,200ක් ි බුණු එ ශ) නශොට 20,460ිරන් ළඩි
ශරහ ි ශඵනහ. ධීය ්තභහන්තඹ ශවො නිහ තභයි, ඒ
පරදහයී නිහ තභයි ශ) ළඩිවීභ සිදු ශරහ ි ශඵන්ශන්. ඒට
ප්රධහන ශවේතුක් ශනහ, ශ) යජඹ රඵහ ශදනු රඵන වනහධහය.

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු බන්දු ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

රු ථහනහඹතුභනි, 2005 සිට ්ත 06ක් වහ විවිධ
අභහතයහසල ණනහිරන් අධයහඳනඹ වහ න විඹදභ ඉ රහ
ඇි  ඵළවින්, එභ අභහතයහසලලින් ඒ ඒ ්තඹට අදහශ ශතොයතුරු
රළශඵන ශතක් භට ශ) ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ භහ වඹ
හරඹක් අලයයි.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි,-

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශඵොශවොභ සතුි යි. ශභන්න ශ) හශේ උ් තය ශදන්න
පුළුන් න) ශවොයි, ආණ්ඩු ශබ්යහ න්න ඕනෆ න).

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, දළන් තඵතුභහ ළඩිශඹන්භ ළභළි  ශභොනහටද?

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

භභ ජහඩිරටයි ළභළි . තඵතුභහ දන්නහ ශන්.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ප්රලසනඹ දී්තකයි, 

අලයයි ිරඹනහ. ඊට ඩහ එවහට ඵළවළ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, ශ) ප්රලසනඹට භහ
තඵතුභහශේ
අධහනඹ ශඹොමු යනහ. භහ ඇහුශේ එතුභහශේ අභහතයහසලඹ
ඹටශ්  ක්රිඹහ් භ න අධයහඳනඹ ශනුශන්-

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථානායකුරමා

රු ඇභි තුභහ ඒටයි පිළිතුයක් දුන්ශන්.

(Mr. Speaker)

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(சபநகர் அலர்கள்)

ප්රලසන අස 12 - 2452/'12 - (1), රු බුද්ධි ඳි යණ භවතහ.

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහ්  ඳහරන වහ ඳශහ්  බහ
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ි 
ශදක්  ඉ රනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම නිපයනග කරන දී.

லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.

-දශ ශද්ය ඹ නිසඳහිරතශේ ප්රි ලතඹක් වළය ඹට ළඹ යන
මුදරයි භහ ඇහුශේ. ශ)ට පිළිතුරු ශදන්න ඵළරි න) ශොශවොභ
ද ආණ්ඩුක් ශන ඹන්ශන්?

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ තමුන්නහන්ශේශේ භතඹ. රු ඇභි තුභහ ඳළවළිරලි ඒ
පිළිතුය රඵහ දීභට  ඉ ලුහ.

බන්දු ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

Question ordered to stand down.

ශ)ට එශවභ පිළිතුරු ශදන්න ඵළවළ, රු ථහනහඹතුභනි.

කථානායකුරමා

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(சபநகர் அலர்கள்)

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(Mr. Speaker)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ප්රලසන අස 13 - 2559/'12 - (1), රු ජි්  ශප්රේභදහ භවතහ.

ඇයි ශදන්න ඵළරි? ශඵොශවොභ යර ප්රලසනඹක් ශන්.
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(ආ)

බන්දු ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு பந்துய குைலர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ආ්තථි ස්තධන අභහතයහසලඹ අධයඳහනඹ ශනුශන්
විඹද) දයනහ. අධයහඳනඹ ශනුශන් ශභහ ිතතුරු ඳහ ර
විඹදභ දයන්ශන් ආ්තථි ස්තධන අභහතයහසලශඹන්. එතශොට
ශෞය අභහතයහසලඹ ආවහය වහ ශඳෝණඹ වහ න විඹද)
දයනහ. ප්රහවන අභහතයහසලඹ දරුන්ශේ ඳහ ඵස භන්
ඵරඳත්ර වහ විඹදභ දයනහ. ඒ විධිඹට අභහතයහසල යහක ඹ
එතුශන් තභයි දරුන්ශේ අධයහඳන වහ ඹන විඹදභ
දයන්ශන්. අධයහඳන අභහතයහසලශඹන් ශනොශයි. ඒ ශතොයතුරු
නළි  ප්රලසනඹට පිළිතුරු ශදන්න ඵළවළ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම නිපයනග කරන දී.

லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

(i)

ඉවත වන් හ්තතහශේ ඇි  නි්තශද්ලලින්
ක්රිඹහ් භ ය ි ශඵන නි්තශද්ල සයහ
ශොඳභණද;
(ii) එභ නි්තශද්ල ක්රිඹහ් භ ශ ිරනඹන් ශ්තද;
(iii) එභ හ්තතහශේ නි්තශද්ල අතරින් ක්රිඹහ් භ
ශනොයන නි්තශද්ල ශ්තද;
(iv) යජඹ විසින්භ ඉවත වන් ශොිතභ ඳ්  යන
රද නමු්  එභ ශොිතශ) නි්තශද්ල යජඹ විසින්
ශනොපිළිළනීභට ශවේතු ශ්තද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශේ න), ඒ භන්ද?
பத அகச்சரும் தபரத்த சசன, த அலுலல்கள்
அகச்சருனலகக் மகட்ட லன:
(அ) (i)

கற்ரக்தகண்ட படங்கள் ற்ரம் நல்லிைக்க
லசகை
ஆகைக்குழுலன்
உரப்பனர்
ககரமம்;

(ii)

கூமப்பட்ட ஆகைக்குழுலன் அமக்கக பல
ன்மத்தல்
ப்மபது
சர்ப்பக்கப்பட்ட
ததன்பகதமம்;

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු ඇභි තුභහ වරි. ප්රලසන අස 14, රු යවි රුණහනහඹ
භවතහ, අග්රහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආිත ටයුතු
අභහතයතුභහශන් ඇසීභට.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

அலர் கூரல?
(ஆ) (i)

மற்கூம அமக்ககல் நகடமுகமப்படுத்தப்
பட்டுள்ர பந்துககரன் ண்ைக்கககமம்;

(ii)

அகல ப்மபது நகடமுகமப்படுத்தப்பட்டன
ன்பகதமம்;

(iii)

கூமப்பட்ட அமக்ககல் கல நகடமுகமப்
படுத்தப்படதது ன்பகதமம்;

(iv)

மற்கூம
ஆகைக்குழு
அசங்கத்
தனமயம நக்கப்பட்டிருப்பநம் அதன்
பந்துகககர
அசங்கம்
ன் ற்ரக்
தகள்ரலல்கய ன்பகதமம்

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ දන්නහ, ප්රලසනඹට පිළිතුය
රළශඵන්ශන් නළවළ ිරඹහ. උණුසු) ත් ් ඹදී ශ)ට පිළිතුරු
රළශඵන්ශන් නළවළ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, ප්රහි වහ්තඹඹිරන් භරහ
ශදනහ.

උ් තයඹ

அலர் இச்சகபக்குத் ததலப்ப?
(இ)

ගු රවි කුණානායක මශතා

இன்மமல், ன்?

(ண்புகு ல கருைநக்க)

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ිරඹරහ ළඩක් නළවළ.

(a)

උග ක ඳාඩපත වශ ප්රතිවන්ධානය ිළිතබ ව ඳීම්ෂණ
පකොමින් වභාල: නිර්පද්
கற்ரக்தகண்ட படங்கள் ற்ரம் நல்லிைக்க
லசகை ஆகைக்குழு: பந்துககள்

REPORT OF THE LESSONS LEARNT AND RECONCILIATION
COMMISSION : RECOMMENDATIONS

අග්රහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආිත ටයුතු
අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ- (1):

ශභභ
ශොිතන්
බහශේ
හ්තතහ
ඳහ්තලිශ)න්තුශේ බහත යන රද්ශද් දහද;

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?

when the Report of the said Commission
was tabled in the Parliament?

If not why?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ii)

(ii)

(c)

(ண்புகு ல கருைநக்க)

උ්  ඳහඩ) ව ප්රි න්ධහනඹ පිළිඵ ව ඳරීක්ෂණ
ශොිතන් බහශේ හභහජිඹන්ශේ න) ශ්තද;

the members of the Commission of Inquiry
on Lessons Learnt and Reconciliation; and

Will he inform this House (i) the number of recommendations in the
aforesaid Report that have been
implemented;
(ii) when they were implemented;
(iii) the recommendations of the said Report that
are not going to be implemented; and
(iv) why the Government does not accept the
recommendations
of
the
aforesaid
Commission even though it was appointed
by the Government itself?
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(i)

(i)

(b)

14. ගු රවි කුණානායක මශතා

(අ)

Will he state -

ඳහ්තලිශ)න්තු

2427

2428

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

ගු රවි කුණානායක මශතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ
ආිත ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු
ශදනහ.
(අ)

(i)

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

2. ජනහධිඳි  නීි ඥ ආ හ්තඹ අ)රි්  ශයොවහන්
ශඳශ්තයහ භවතහ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

4.

න්ිරයඳහ

න්මු) භවතහ

5. ශවේහ භහතය භශේ සිරිඳහර ඳලිවක්හය
භවතහ
6. භශනෝවරී යහභනහදන් භව් ිතඹ
7. භළක්සශ

ඳයහක්රභ ඳයණභ භවතහ

8. ශභොශවොභ්ඩ තෆික් ශභොශවොභ්ඩ ඵෆික්
භවතහ (භවහ හ්තඹ ශභොශවොභ්ඩ තහී්ත
ශභොශවොභ්ඩ ජිෂසරි භවතහ අනීඳ ත් ් ඹ
නිහ ඉ රහ අසවීශභන් ඇි  ව පුයොඳහඩුට
ඳ්  යන රිර)
(ආ )

භහ අවරහ ි ශඵනහ, ශභොනහද ක්රිඹහ් භ ය ි ශඵන්ශන්
ිරඹරහ. තඵතුභහ ිරඹහ ි ශඵනහ-

1. ජනහධිඳි  නීි ඥ චි් ත යසජන් ද සි හ
භවතහ

3. භවහ හ්තඹ රුණය් න වඟ් ත භවතහ

(ii)

(ண்புகு ல கருைநக்க)

2011.12.16

(i)

සිඹලුභ නි්තශද්ල ක්රිඹහ් භ ිරරීභට පිඹය ශන
ඇත.

(ii)

උ්  ඳහඩ) ව ප්රි න්ධහනඹ පිළිඵ ව
ඳරීක්ණ ශොිතන් බහ හ්තතහ නිකු්  න
විට්  භවය නි්තශද්ල ක්රිඹහ් භ යිතන් ඳළළි 
අතය, අශනකු්  නි්තශද්ල, ජහි  ක්රිඹහහරි
ළරළසභ අභහතය භණ්ඩර අනුභළි ඹ ර්  2012
ජලි 25 ිරන සිට ක්රිඹහ් භ ිරරීභට පිඹය ශන
ඇත.

(iii)

අදහශ ශනොශේ.

(iv)

අදහශ ශනොශේ

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ඇභි තුභනි, දළන් ශ) උ්  ඳහඩ) වහ ප්රි න්ධහනඹ
පිළිඵ ව ජනහධිඳි  ශොිතන් බහ - LLRC - තුළින් නි්තශද්ල
285ක් ඉිරරිඳ්  ය ි ශඵනහ. අපි දන්නහ ශතොයතුරු අනු ඒ
285න් නි්තශද්ල 50ක් විතය තභයි ක්රිඹහ් භ ය ි ශඵන්ශන්.
ඉි රි නි්තශද්ල ක්රිඹහ් භ ශනොිරරීභ තුළින් තභයි ජිනීහ භහන
හිිත) වුන්රශේ ඳළළි  ඡන්දශඹන් වුණ්  ඳයිරන්න ඉඩ ඩ
ඇි  වුශණ්. ශභළනි ටයුතු ඉක්භන් යන්න ශභොන හශේ ළඩ
පිළිශශක්ද ශන ඹන්ශන්? ශභොද, ජනහධිඳි  ශ ) රලි් 
වීයතුස භවතහ තභයි දළන් ශ) )ඵන්ධශඹන් නහඹ් ඹ
දයන්ශන්. ශ) )ඵන්ධශඹන් 2011 සිට අද න තුරු විසතය
විසතයඹක් ශදන්න ඵළරි ශරහ ි ශඵන්ශන් ඇයි ?

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශ) පිළිඵ ශද්ය ඹ වහ ජහතයන්තය සිඹලු ශතොයතුරු
විසතය රඵහ දී ි ශඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, භහ ලින්
වන් ශ ඳරිිර, ශඵොශවෝ නි්තශද්ල ක්රිඹහ් භ ය ි ශඵන
අතය, අශනක් ඒහ ක්රිඹහ් භ ිරරීභ-

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

ශභඹ යවක් ශනොශයි. තඵතුභහ ඒ ළන තුටට ඳ්  ශන්න.
ජනහධිඳි  හ්තඹහරශේ ශබ් අඩවිශේ ලිපිනඹ න්ශන්,
www.presidentsoffice.gov.lk. එහි )ප්තණශඹන් වන්
ශනහ, ශ) ළඩ පිළිශශශේ ක්රිඹහ් භ වුණු, ක්රිඹහ් භ
යශන ඹන භේට). ඒ නිහ ිරසිදු යවක් නළවළ. යටටයි
ශරෝඹහටයි සිඹලු ශද් දළන න්න රළබී ි ශඵනහ. ඒ නිහ ශ)
ළන ළයිර අදවස ඳශ යන්න එඳහ. භවය ඒහට නීි ඹ ශනස
යන්න ි ශඵනහ. ශයුණරහසි ශනස යන්න ි ශඵනහ. ඒහ
ළන දළනට නීි  අසල ළඩ යශන ඹනහ. එශවභ නළි  එ
දසින් නීි ඹක් ශනස යන්න ඵළවළ. ඳහ්තලිශ)න්තු වයවහ
එඳහඹළ නීි ඹ ශනස යන්න. ඳන් ර ඹ) ඹ) න්ි  ශනස
යන්න ි ශඵනහ. ඉඩ) අයිි ඹ පිළිඵ ළටලු යහක ඹක්
ි ශඵනහ. ඒහශේ නීි භඹ ප්රලසන ිරහිඳඹක් ි ශඵනහ. ඒහ
)ප්තණ හ්තතහ ශනොශයි. ඒ, හ්තතහශේ හයණහක් ශදක්
ඳභණයි. ඒ නිහ ිරසික් වසහ නළවළ. ශ) ප්රසිද්ධ ය
ි ශඵනහ; ශවශදයවු ය ි ශඵනහ. ඕනෆභ ශනකුට ඵරහ
න්න පුළුන් විධිඹට ශබ් අඩවිඹට ඇතුශ්  ය ි ශඵනහ.
ජනහධිඳි  ශ ) රලි්  වීයතුස භවතහශේ ප්රධහන් ශඹන් යු් 
ඒ ිතටු ජහි  ක්රිඹහහරී ළරළසභ තුළින් 2012 ජුනි 25 ිරන සිට
ක්රිඹහහරී ශර ් ත සිඹලු පිඹය විසතයහ් භ රඵහ දී
ි ශඵනහ.
2011.12.16 ළනිදහ තඵතුභහ අවපු ප්රලසනඹට භභ උ් තයඹ
දුන්නහ. ඒ ිරඹන්ශන් ිනඹ අවුරුද්දට ඉසය අවුරුද්ශද් ශදළ)ඵ්ත
භහශේ ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුට ඉිරරිඳ්  ශහ. ඉිරරිඳ් 
යන්ශන් නළද්ද ිරඹරහ තඵතුභන්රහ ඇහුහ. ඉිරරිඳ්  ශහ.
ඉිරරිඳ්  යරහ ශභහි ඹ) ඹ) විශලේ අසල ක්රිඹහ් භ ිරරීභ වහ
එඟතහට එන්න ඳහ්තලිශ)න්තු අනු හය බහක් - විශලේ
හය බහක්- ඳ්  යන්න ආණ්ඩු්  විඳක්ඹ්  අතය
හච්ඡහ ශහ. එක්්  ජහි  ඳක් නහඹතුභහ ඒ අසථහශේ දී

ඉ රරහ ඳසු එඟ වුණහ. නමු්  TNA එ එඟ
ශනොවුණු නිහ එක්්  ජහි  ඳක්ඹ්  විශලේ හය බහට
වවු වීභ තභ්  සිදු ශරහ නළවළ. ශ) නීි ඹ ශනස ිරරීශ)
භහ්ත. භභ හිතන්ශන්, භභ ිරඹන ශද් නිළයිරයි. TNA එ වවු
න්ශන් නළි  වුණ් , විරුද්ධ ඳක්ශේ ඵර් භ ශද්ලඳහරන
ඳක්ඹ ශර එක්්  ජහි  ඳක්ඹ ශ)ට වවු න්ශන්
නළ් ශ්  ඇයි? වවු ශරහ ඹ)ිරසි ආය)බඹක් යන්න. භට
ශය ශඹන් ිරඹන්න ි ශඵන ශද් විසතයහ් භ භභ ිරේහ, අපි
ිරසි ශදඹක් යරහ නළවළයි ිරඹරහ තඵතුභහ යන ශ ෝදනහට
පිළිතුය වළය ඹට.

ගු රනිල්
නායකුරමා)

වි්රමසිංශ

මශතා

(විුද්ධ

ඳාර්නලප

(ண்புகு ைல் லக்கசங்க - தர்க்கட்ச முதல்லர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ. ශ) උ් 
ඳහඩ) වහ ප්රි න්ධහනඹ පිළිඵ ව ජනහධිඳි  ශොිතන් බහ
හ්තතහශේ "නීි ශේ ආධිඳතය ලක්ි භ්  ිරරීභ" ඹටශ්  ලක්ි භ් 
සහධීන ශඳොලිස ශොිතභක් ඇි  ිරරීභට ශඹෝජනහ ය
ි ශඵනහ. දළන් ි ශඵන ආඹතන හශේ ශනොශයි. දළනට ඒ
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පිළිඵ ිරසිභ ප්රි  හයඹක් නළවළ. ඒහ ක්රිඹහ් භ යන්න
ඵරහශඳොශයෝ තු ශනහ ද, නළ් න) ඒ ශඹෝජනහ ක්රිඹහ් භ
යන්ශන් නළද්ද ිරඹරහ අඳට දළනු) ශදන්න. ඒ ළන ශබ්
අඩවිශේ්  වරිඹට වන් ශරහ නළවළ. එහි විසතය ය ි බුණහ
දවව් න ආණ්ඩුක්රභ සශලෝධනඹට ඩහ ඵරතර ි ශඵන
සහධීන ශඳොලිස ශොිතභක් ඳ්  ශ යුතුයි ිරඹරහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ්  ඇතුළු ජහි  ලශඹන් ළද්  න අශනකු්  ශද්
ක්රිඹහ් භ ිරරීභට තඵතුභහ ශවෝ තඵතුභහශේ නිශඹෝජිතඹන්
ශ් රී) හය බහට ඳ්  යරහ, ඒ භඟින් රළශඵන නි්තශද්ල
ක්රිඹහ් භ ිරරීභ වහ රහ ඵරන්න අි රු ජනහධිඳි තුභහ
සදහන). තඵතුභන්රහ ඒ ශ් රී) හය බහට වබහින න්ශන්
නළ් ශ්  ඇයි?

ගු රනිල් වි්රමසිංශ මශතා

(ண்புகு ைல் லக்கசங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ශ් රී) හය බහට එන එ ප්රලසනඹක් නළවළ. අපි ිරේහ
දවව් න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ සශලෝධනඹ ආඳසු ශනහශෝ 
අපි එන්න) ිරඹරහ. දවඅටන සශලෝධනඹ ඉ්  යරහ,
දවව් න සශලෝධනඹ ශනහශෝ  අපි ශවටභ එන්න). ිරසිභ
ප්රලසනඹක් නළවළ. දවව් න සශලෝධනඹ ශේනහ න) TNA
එ ආ්  නළත්  අපි එන්න).

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Leader of the Opposition, if you want to discuss
the Seventeenth Amendment, you can participate in the
Select Committee and propose that. Then, discussions
will begin; others will also join in. Why do you not
participate in the Select Committee which you agreed to?
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ.

ිරඹරහ. ඇයි ඒ ඳටන් න්න තමුන්නහන්ශේරහ වවු ශන්ශන්
නළ් ශ් ? ඇයි ශ) ශන ශන තන්දය ිරඹන්ශන්? අපි ඊට ඩහ
ශොච් ය ඉසයවට ඇවි රහ ි ශඵනහද? ඡන්දඹ ඳ් න්න් 
අලය පිඹය නිිතන් ඉන්නහ. තඵතුභන්රහ තභ හය
බහට වවු ශනහද නළද්ද - Committee එට එනහද නළද්දිරඹරහ  ඳනහ යනහ. ථහනහඹතුභහ announce යරහ් 
ි ශඵනහ. ඒට වබහින ශනහද නළද්ද ිරඹරහ තඵතුභන්රහට
තභ ීනයණඹ ය න්න ඵළවළ. දවව් න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ
සශලෝධනඹ ළන අවනහ, දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ
සශලෝධනඹ ළන අවනහ, විසින එ ළන අවනහ.

ගු රනිල් වි්රමසිංශ මශතා

(ண்புகு ைல் லக்கசங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Committee එ ළන ිරේ නිහ වන් යන්න ළභළි යි,
අපි TNA ඳක්ඹට්  ථහ යරහ ජනහධිඳි තුභහට ශඹෝජනහක්
ඉිරරිඳ්  ශහ. අන්න ඒට ආණ්ඩුශේ ළභළ් ත ි ශඵනහ
ිරඹරහ ප්රහල ශශෝ  සිඹලුභ ශදනහට ඒ හය බහට වබහින
ශන්න පුළුන්. ශ්රී රසහ නිදවස ඳක්ඹයි, TNA ඳක්ඹයි
හච්ඡහ යපු ශඹෝජනහ ළන ශ) බහශේදී හච්ඡහ යන්න
එදහ විරුද්ධ් ඹක් ශනොි බුණහට, ශ) බහ තුශදී භභ යපු
ප්රහලඹට එඟ් ඹක් ඳශ ශශේ නළවළ. ඒට එඟ් ඹ
ප්රහල යනහ න) අඳට්  වබහින ශන්න පුළුන්. භභ
හිතන්ශන් එන්න ිරඹරහ TNA ඳක්ඹට්  ථහ ශශෝ  එයි. ඒ
ප්රලසනඹක් ශනොශයි.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Leader of the Opposition, you know that in a
Select Committee you can discuss all relevant issues. You
can summon any party. You can summon any personality.
Now, you are trying to give an excuse about a discussion
that took place between the SLFP and the TNA.
ගු රනිල් වි්රමසිංශ මශතා

(ண்புகு ைல் லக்கசங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

I am not giving excuses.

කථානායකුරමා

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(சபநகர் அலர்கள்)

අතුරු ප්රලසන ශදක් ඇහුහ.
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(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

This is not an SLFP-TNA affair. The entire Parliament
appoints a Select Committee.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

ගු රනිල් වි්රමසිංශ මශතා

(ண்புகு ைல் லக்கசங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

I am talking of a discussion about getting the
Committee which we had going. The group led by me
and -

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශ)ශන් භඟ වරින්න ඕනෆ තය) උ් තය ි ශඵනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

ප්රධහනභ ශද්, ළද් භ ශද් නීි ඹ )ඳහදනඹ ිරරීභ නි්තශද්ල
ිරරීභ වහ විශලේ ශ් රී) හය බහට - Select Committee
එට - වබහින වීභයි. ථහනහඹතුභහ්  announce ශහ,
ඳහ්තලිශ)න්තුශේ එඟතහිරන් ඳසශේ ඒ යන්න පුළුන්

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

You want to raise the issue in relation to the SLFP
discussion. Surely, you can come to the Committee and
discuss on it.

2431

ඳහ්තලිශ)න්තු
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ගු රනිල් වි්රමසිංශ මශතා

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(ண்புகு ைல் லக்கசங்க)

We had a discussion with the President and there was
a formula agreed to. The TNA agreed to the formula but
when we came to the House, you did not go ahead and
show acceptance of the formula. The draft of the formula
was given to you. ඒ ශඹෝජනහ එතළනදී ඉිරරිඳ්  ශහ, ඒ
ශටු)ඳත දුන්නහ. නමු්  ශභතළනට ආට ඳසශේ ආණ්ඩු එඟ
වුශණ් නළවළ. ශ) තක්ශෝභ වුශණ් අපි පිටුඳසින් ිනහින් ඵරඳෆ)
යරහ ආණ්ඩුයි, TNA ඳක්ඹයි, ඉන්ිරඹහයි ථහ යපු නිහයි.
ඒ ශරහශේ ඉරහ එතු වුණහ න) ශ) ශොශවොභ වරි විරහ
ශදනහ. ඒ ළන අඳට ශදොස ිරඹරහ ළඩක් නළවළ.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්ශන්
තඵතුභහශේ www.presidentsoffice.gov.lk - [ඵහධහ ිරරීභක්]

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

නළවළ, නළවළ. තඵතුභහ ඕහ -

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශඳොලීසිශේ independent -

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසනඹ ඇහුහ. උ් තය ශදන්න.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

භභ ඇවි රහ තඵතුභහට ඕ අයශන ශදන්න). භභ ඇවි රහ
අයශන ශදනහ. ළරැිර එක් තඵතුභහ press යරහ ි ශඵන්ශන්.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ ිරඹන්ශන් Select Committee එට වබහින ශන්ශන්
නළවළ ිරඹන එ ශන්ද?

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ආණ්ඩුට - [ඵහධහ ිරරීභක්]අපිට ි ශඵන්ශන් original.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අද තඵතුභහ ඇ තුය්  නිරහ ශඵොන්න වදනහ ශේ. වළභ
දහභ තඹ හශේ වළසිශයනහ න) ශොච් ය ශවොද? අද ශඳොඩි ඵඵහ
හශේ උ් තය ශදනහ.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථානායකුරමා

ප්රලසන අස 15-2775/'12 - (1), රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ.

(Mr. Speaker)

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(சபநகர் அலர்கள்)

ඊශඟ අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

www.presidentsoffice.gov.lk එ්  භහධය හයණඹට
ඹටඳ්  ශරහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. ඒ හශේභ
භභ තඵතුභහට ිරඹන්න ඕනෆ, ශ) බහ ළඵ ඇතුශශේ internet
ඳවසු) ඉතහභ slow ඵ.
ශභොක්් 
අපිට
ථහනහඹතුභනි.

විරසිශේ

න්න

ඵළවළ,

රු

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දළ)භභ ඵරන්න.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

There are disturbances.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තේ, ඵරනහ.

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දළ)භභ ඵරන්න. ඒශක් ි ශඵනහ )ප්තණ විසතයඹ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භභ හිතන්ශන් ශ) අසථහශේදී ශ) භහධය censorship එට
ඹට ශරහ. ශභොකු්  එන්ශන් නළවළ.

(ண்புகு தசம ஜமசக)

Internet ඳවසු) පිළිඵ අඩු ඳහඩුක් ි ශඵනහ. රු
ථහනහඹතුභනි, තඵතුභහ අශො ශ )තුභහට්  ථහ යරහ
ශ) විඳුශෝ  ශවොයි. Internet න්නභ ඵළවළ.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ හයණඹ ශශයහි අධහනඹ ශඹොමු යනහ.
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நத, தட்டடல் அகச்சகக் மகட்ட லன:

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශභොක් වරි යන්න ශයි, රු ථහනහඹතුභනි.
ප්රලසනඹ අවනහ.

(அ) (i)

2012.01.01ஆம் தகதரலல் லலச ஓய்வூத
நதத்தல்
கைப்பட்ட
தத்தச்
தசத்துக்கரன் அரவு வ்லரதலன்பகதமம்;

(ii)

லலச
ஓய்வூதம்
கைப்படப்படும்
தகள்ககக
இச்சகபக்கு
சர்ப்பப்ப
ன்பகதமம்;

(iii)

லலச ஓய்வூதம் உ தகதல், உ
முகமல்
தசலுத்தத்
தலமகக்கன
கைங்கள் கல ன்பகதமம்

භභ

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, ඉිරිරරී), ඉසජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ
ශඳොදු ඳවසු) අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය
දීභ වහ ි  ශද හරඹක් ඉ රහ සිය නහ.

அலர் குமப்படுல?

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ஆ) இன்மமல், ன்?

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

asked the Minister of Finance and Planning:

(ண்புகு தசம ஜமசக)

ෂයි

එ ි ශඵනහ. ඒ ප්රලසනඹට උ් තය ශදන්න ශෝ.

(a)

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

Will he state (i)

the total amount of the assets which
remained in the Farmers’ Pension Fund as
at 01.01.2012 ;

(ii)

whether the policy adopted for calculating
the farmers’ pension will be presented to
this House; and

(iii)

the reasons for the inability to pay the
farmers’ pension on due dates as
prescribed ?

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නළවළ, භට ි  ශදක් 
උඳශදක් එරහ ි ශඵනහ.

න්න ිරඹරහ ඇභි තුභහ

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම නිපයනග කරන දී.

லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(b)

(Mr. Speaker)

If not, why?

ශවොයි. ශදන ටඹ.

ගු (ණචාර්ය) වර ක අමුුගම මශතා
(ண்புகு கயநத சத் அமுநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

පගොවි විශ්රාම ලැම් අ අරමුද : ල කකපත

லலச ஓய்வூத நதம் : தசத்துக்கள்
FARMERS' PENSION FUND: ASSETS
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රු ථහනහඹතුභනි, මුද වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභාගත* යනහ.
* වභාපපතවය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சபபீடத்தல் கலக்கப்பட்ட லகட :

* Answer tabled:

6. ගු පානන් අමරුරංග මශතා (ගු අජි ක පී. පඳපර්රා
මශතා පලනුල )

(ண்புகு மஜன் அதுங்க ண்புகு அஜத் பீ. தபம
சர்பக)

(අ)

(i)

් )
ආශඹෝජන වහ මුද
සථහය ් )
ශතො
රළබිඹ යුතු ් )
මුළු ් ) ප්රභහණඹ

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P.
Perera)

මුද
(අ)

වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (2):
(i)

2012.01.01 ිරන න විට ශොවි විශ්රහභ ළටුො
අයමුදශ
ඳළි  )ප්තණ ් ) ප්රභහණඹ
ශොඳභණද;

(ii)

ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ ණනඹ ිරරීශ) ප්රි ඳ් ි ඹ
ශභභ බහට ඉිරරිඳ්  යන්ශන්ද;

(iii)

ශොවි විශ්රහභ ළටුඳ නිඹිතත ිරනට, නිඹිතත ඳරිිර
ශවීභට අශඳොශවෝ  වී ඇි  ත් ් ඹට ශවේතු
ශ්තද;

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශේ න), ඒ භන්ද?

2012.01.01 ිරන න විට ශොවි විශ්රහභ ළටුො අයමුදශ
ඳළි  )ප්තණ ් ) ප්රභහණඹ ඳවත ුණශේ දක්හ ඇත.

(ii)

මුදර (රු.ිත)
35.9
1.9
2.9
134.6
175.3

1987 අස 12 දයන ශොවි විශ්රහභ ළටුො වහ භහජ ආයක්ණ
ප්රි රහබ ශඹෝජනහ ක්රභ ඳනශ්  නිශඹෝ අනු 1987 භළයි
07 ිරනළි  අි විශලේ ළේ ඳත්රඹ භඟින් ශොවි විශ්රහභ ළටුො
ව භහජ ආයක්ණ ප්රි රහබ ශඹෝජනහ ක්රභශේ ඹ
අවුරුදු 18 - 59 අතය ඹස හණ්ඩශේ පුද්රයින් වහ
ශවිඹ යුතු හරි මුදර ව ශනු රඵන විශ්රහභ ළටුො
මුදර ප්රහල ශොට ඇත. ඒ අනු ශභභ ශඹෝජනහ ක්රභඹට
දහඹවන් වහ ශවීභට ීනයණඹ යන රද අභ භහසි
විශ්රහභ ළටුඳ රු. 200/-ිර.

ඳහ්තලිශ)න්තු
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[රු (ආ හ්තඹ) ය්  අමුණුභ භවතහ]

එශේ වුද 1992 අභහතය භණ්ඩර ඳත්රිහ අස: 103(41)
ීනයණඹ අනු 1992 අශප්රේ සිට ශවිඹ යුතු අභ භහසි
විශ්රහභ ළටුඳ රු: 500/- දක්හ් , අභහතය භණ්ඩර ඳත්රිහ
අස: 95/1830/105/123 ීනයණඹ අනු 1995 තක්ශතෝඵ්ත
සිට අභ භහසි විශ්රහභ ළටුඳ රු: 1,000/- දක්හ් 
ළඩිශොට ශවී) යන රදී.
(iii)

(ආ)

අ) (ii) පිළිතුශ්ත දක්හ ඇි  ඳරිිර ශොවි විශ්රහභ ළටුො
ශඹෝජනහ ක්රභ ඳනශ්  නිශඹෝ ඳරිිර ශවිඹ යුතු අභ
භහසි විශ්රහභ ළටුඳ රු: 200/- වුද, ශභභ භහසි විශ්රහභ
ළටුඳ රු: 1,000/- දක්හ ළඩිිරරීභ තුශ 2010 අශෝසතු න
විට ශොවි විශ්රහභ ළටුො අයමුදර න්නය ව අතය භවහ
බහණ්ඩහහය ප්රි ඳහදන වහ ශන්  අයමුද ශඹොදහ නිිතන්
2011 ශදළ)ඵ්ත දක්හ නිඹිතත ඳරිිර විශ්රහභ ළටුො ශහ
ඇත් , අයමුදර අන් වීභ තුශ 2012 ජනහරි භ සිට
නිඹිතත ඳරිිර විශ්රහභ ළටුො ශවීභට ශනොවළිර වී ඇත.

ඳළන ශනොනඟී.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අස 7 - 3164/'12 - (2), රු ඳහලිත ශතයොශඳරුභ
භවතහ.

ගු පානන් අමරුරංග මශතා

(ண்புகு மஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු ථහනහඹතුභනි, රු ඳහලිත ශතයොශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

2436

අද ිරන රැසවී) ඳළළ් ශන හර ශේරහ අ.බහ. 1.30 සිට අ.බහ. 6.30 දක්හ
විඹ යුතු ඹ. අ.බහ. 3.30 ට සථහය නිශඹෝ අස 7(5) ක්රිඹහ් භ විඹ යුතු ඹ."

ප්රනනය විමවන දින් වභා වපතමත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ශඳෞද්ලි භන්ත්රීන්ශේ ඳන්  ශටු)ඳ් 
தன உரப்பனர் சட்டமூயங்கள்
PRIVATE MEMBERS' BILLS

මානසික උඳප්රකතති ෂමා ඳාවපල් ුභභ වාධක
වමිතිය (වංවනථාගත ිරීමපපත) (වංපනධන) ඳන ක
පකම්පතඳත

சத்தசுலதனம் குகமந்த பள்கரகலக்கன
படசகயன் நயன்புச் சங்கம் (கூட்டிகைத்தல்)
(தருத்தம்) சட்டமூயம்
WELFARE SOCIETY OF THE SCHOOL FOR THE MENTALLY
SUBNORMAL CHILD (INCORPORATION) (AMENDMENT) BILL

ගු ලයි.ජී. ඳද්මසිරි මශතා

(ண்புகு கல.ஜ. பத்ச)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉිරරිඳ් 
යනහ:
“1988 අස 75 දයන භහනසි උඳප්රති  ශභහ ඳහශ ුභබ හධ
ිති ඹ (සසථහත ිරරීශ)) ඳනත සශලෝධනඹ ිරරීභ වහ ව ඳන් 
ශටු)ඳත ඉිරරිඳ්  ිරරීභට අය ිරඹ යුතු ඹ.”

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහ්  ඳහරන වහ ඳශහ්  බහ
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ි 
ශද හරඹක් ඉ රහ සිය නහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳ ක ිරීමම නිපයනග කරන දී.

லனகல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රධහන ටයුතු ආය)බශේ දී ශඹෝජනහ.

ඳාර්ලිපපතන්ුරපේ රැවනවීපත
பலன்ம அர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

ගු එවන. සී. මුුරකුමාරණ මශතා

(ண்புகு ஸ்.ச. முத்துகுன)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

විසින් වනථිර කරන දී.
ஆமதத்தர்.
Seconded.

ප්රනනය විමවන දින් වභා වපතමත විය.
ඳන ක පකම්පතඳත ඊ අනුකූල ඳෂමුලන ලර ිරයලන දින් එය
මුද්රණය ිරීමම නිපයනග කරන දී.
ලාර්තා ිරීමම වශා 47(5) ලන වනථාලර නිපයනගය ය ප ක ඳන ක
පකම්පතඳත වමාා පවේලා අමාතයුරමා පලත ඳලරන දී.
லன லடுக்கப்பட்டு, ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது.
இதன்படி, சட்டமூயம் முதன்முகம தப்படப்பட்டு, அச்சடப்படக்
கட்டகரடப்பட்டது.
சட்டமூயம் நகயக்கட்டகர இய. 47(5) இன்படி சமூக மசகலகள்
அகச்சருக்கு அமக்கக தசய்ப்படுதற்ககச் சட்டப்பட்டது.

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services for report.

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, ඳහ්තලිශ)න්තුශේ බහනහඹතුභහ
ශනුශන් භභ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉිරරිඳ්  යනහ:
"සථහය නිශඹෝ අස 7හි විධිවිධහනර ව 2011.04.07 ළනි ිරන
ඳහ්තලිශ)න්තු විසින් )භත යන රද ශඹෝජනහශේ කුභක් වන් ි බුණ ද,

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඹෝජනහ පිළිඵ දළනු) දීභ ව ිරනට නිඹිතත ටයුතු.
ශඳෞද්ලි භන්ත්රී ශඹෝජනහ. අස 01, රු යවි රුණහනහඹ
භවතහ.
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ශද්ලඳහරන ඳක් විසින් භළි යණ
ශොිතන් බහට මරය විණන හ්තතහක්
ඉිරරිඳ්  ිරරීභ
அசல் கட்சகரனல் மதர்தல்
ஆகைக்குழுவுக்கு நத கைக்கய்வு
அமக்கககள் சர்ப்பத்தல்

PRESENTING A FINANCIAL AUDIT REPORT TO
THE ELECTION COMMISSION BY POLITICAL
PARTIES
[අ.භා. 2.29]

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, ශ) අසථහ රඵහ දීභ )ඵන්ධශඹන්
භහ තඵතුභහට සතුි ඹ පුද යනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉිරරිඳ් 
යනහ.
"That this Parliament resolves that all income and expenditure
earned and incurred by recognized political parties must be audited
and presented to the Election Commission annually."

රු ථහනහඹතුභනි, ශභළනි අදවක් ඉිරරිඳ්  යන්න අඳ
ශඹෝජනහ ශශේ ශභන්න ශ) හයණඹ නිහයි. ශද්ලඳහරන ඳක්
64ක් ශ) අසථහ නශොට ලිඹහ ඳිරසචි ය ි ශඵන ඵ අද අඳට
ශඳශනනහ. ඒ භවය ශද්ලඳහරන ඳක් තුළින් යටට ඉතහභ් 
ළද්  ටයු් තක් යනහ හශේභ ඹ) ඳක් ඉතහභ් 
වහනිදහඹ ත් ් ඹක් ඇි  යරහ ශ) යශේ ඳි න ශද්ලඳහරන
හතහයණඹට විබීජ ඇතු ය ි ශඵනහඹ ිරඹන එ්  භතක්
ශ යුතු ශනහ. ඒ නිහ ඹ) ඹ) ශද්ලඳහරන ඳක්රට
රළශඵන මුද ශොයි ආහයශඹන්ද රළශඵන්ශන්, ශොශවොභද
ඒහ විඹද) යන්ශන්, හ ශනුශන් විඹද) යනහද ිරඹන
ප්රලසන උද්ත ශරහ ි ශඵනහ. ශද්ලඳහරන ඳක් 64ක් ලිඹහ
ඳිරසචි ය ි බුණ්  ශ) අසථහ නශොට ශද්ලඳහරන ඳක්
17ක්, 18ක් තය) ප්රභහණඹක් තභයි ක්රිඹහහරී ි ශඵන්ශන්. නමු් 
ඒ ශද්ලඳහරන ඳක්රට මුද රළශඵන්ශන් ශොශවොභද ිරඹන
එ ප්රලසනඹක් ශරහ ි ශඵනහ. ඉන්ිරඹහශේ භළි යණ
ශොභහරිසතුභහ ඳහවිච්චි යන උඳක්රභශේ විධිභ්  ක්රිඹහලිඹක්
ි ශඵනහ. ඒ හ්තෂි විණනඹට ශඹොමු යරහ, ඹ) විධිඹිරන්
ඒ විලසශ ණඹ යරහ එහිදී යට ඳහරනඹ යන ඳක්රට
ඹ) ඵයඳතශ හයණහ ඉිරරිඳ්  ය ි ශඵනහ. රසහශේ එළනි
ත් ් ඹක් ක්රිඹහ් භ ශහ න) දණශඹන් රඵහ න්නහ මුද
ප්රභහණඹ ශවළිදයේ යන්නට පුළුන්ඹ ිරඹන අදවසින් තභයි ශ)
ශඹෝජනහ ඉිරරිඳ්  ය ි ශඵන්ශන්.
රු ථහනහඹතුභනි, අද අශො යශේ සහධීන ශොිතන්
නළි  අසථහ භහ හිතන විධිඹට සහධීන විණන හ්තතහ
ඉිරරිඳ්  ිරරීභ අලයයි. දවව් න සශලෝධනශඹන් ශ) ළරැද්ද
නිළයිර යන්න අසථහ ි බුණහ. නමු්  දවව් න සශලෝධනඹ
අද දවඅටන සශලෝධනශඹන් ඹටඳ්  ශරහ ි ශඵනහ. ඒ නිහ
අඳට ඒ ළරැද්ද නිළයිර යන්න පුළුන් න) වළභ ශද්ලඳහරන
ඳක්ඹක්භ තභන්ශේ ආදහඹභ, විඹදභ ඉිරරිඳ්  යහවි. එශවභ
වුශණෝ  ඒ ශරොකු ශදඹක්. විඳක්ඹට ආදහඹ) රඵහ න්න
වරි අභහරුයි. නමු්  විඹද) යන්න න) වරි ශරශවසියි. ශ)
විණනඹට ශඹොමු ශ යුතුයි ිරඹහ අඳ ශඹෝජනහ ය ි ශඵන
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අසථහ ආණ්ඩු ඳක්ඹ හිතන්න්  ඵළරි ප්රභහණඹට
ළඩිශඹන් විඹද) යනහ. ශ)හ ඉිරරිඳ්  ය ි ශඵන්ශන්
යජශේ ආඹතන තුළින් න), උඳක්රභය ලී ඵදු ශන  ලි යශේ
ශද්ලඳහරන ඳක් ඉිරරිඹට ශන ඹන්න ඳහවිච්චි යනහ න) ඒ
ශරොකු ප්රලසනඹක් වළය ඹට තභයි අඳ රන්ශන්.
ශ) අසථහශේදී අඳ අදවස යන ශඹෝජනහ තභයි
ශද්ලඳහරනශේ විනිවිදබහඹක් ඇි  විඹ යුතුයි ිරඹන එ. වළභ
අවුරුද්ශද්භ ජනි භහශේ 30න දහට ශඳය භන්ත්රීරුන්ට
තභන්ශේ ් ) ඵළය) ප්රහල ඉිරරිඳ්  යන්න ි ශඵනහ.
එහිදී ඳසු ිනඹ අවුරුද්ශද් අශප්රේ භහශේ ඳශමුන දහ සිට ශ)
අවුරුද්ශද් භහ්තතු 31න ිරන දක්හ ව හරහන්තයඹ තුශ තභහශේ
් භ අඩුවීභ, ළඩිවීභ ව ආදහඹ) උඳඹන භහ්ත සිඹ රක්භ
ශඳන්හ ශදන්න අලයයි. භන්ත්රීයඹකුට, ශද්ලඳහරන ඳක්ඹක්
නිශඹෝජනඹ යන පුද්රඹකුට එශේ යන්න පුළුන් න)
ශද්ලඳහරන ඳක් ශභශේ ිරරීභ ඊට්  ඩහ ශරශවසි හ්තඹ
බහයඹක් ශරට තභයි භහ රන්ශන්. අද භළි යණ ශොභහරිස
-මහින්ද දේශප්රිය ම මිතුමමා- ඉතාම උනන්දුදෙන් දෙනසක් ඇතු
ය ශන ඉිරරිඹට ශ) ටයුතු ශන ඹන්නට ළඩ පිළිශශ
වදරහ ි ශඵනහ. අඳ ශභභ පුද්රඹන් ළන ශඳයදී හිතුශේ
ශනින් විධිඹටයි. නමු්  අඳ අඹ යනහ, පුළුන් තය) අලු් 
ආහයඹට හිතරහ ඵරරහ එතුභහ ළඩ ිරරීභ පිළිඵ. දඹහනන්ද
ිරලහනහඹ භළි තුභහ ඉභව්  ශේඹක් ශහ හශේභ භහින්ද
ශද්ලප්රිඹ භළි තුභහ්  ඊට්  ඩහ අලු්  ආහයඹට හිතරහ ටයුතු
යනහ. භහ ශභභ ශඹෝජනහ ඉිරරිඳ්  යන්න ඉසය එතුභහ
එක්්  ථහ ශහ; දඹහනන්ද ිරලහනහඹ භළි තුභහ එක්්  ථහ
ශහ. එතුභහ ිරේශේ ශභළනි ශඹෝජනහක් ශශනන්න පුළුන්
න) අද යශේ ඳහරනශේ පිරිසිදු වීභක් ඇි  ශේවි ිරඹරහයි. ඒ
විතයක් ශනොශයි, ශද්ලඳහරන ඳක්රට මීට ළඩිඹ කීභිරන්
ටයුතු යන්න අසථහක් ඇි  ශේවි.
රු ථහනහඹතුභනි, උදහවයණඹක් ලශඹන් අඳ -එක්් 
ජහි  ඳක්ඹ- ශභළනි ටයුතු ය ශන ඹනහ. නමු් 
ශද්ලඳහරන ඳක් 63ිරන් අඳ දන්නහ විධිඹට ඳක් වතය ඳවක්
විතයයි ශභශර හ්තෂි ආදහඹ) වහ විඹද) විණනඹ යරහ ඒ
හ්තතහ භළි යණ ශොභහරිසට ඉිරරිඳ්  යරහ ි ශඵන්ශන්.
රු ථහනහඹතුභනි, යශේ නීි ඹ වරිඹහහය ඳහවිච්චි
ශනහ න) ඒ ිරසි ප්රලසනඹක් නළවළ. නමු්  අද එහි
සහධීන් ඹ ළන ප්රලසනඹක් ඇි  ශරහ ි ශඵනහ. අද ඹ)
ළයිරරුශක්
නිළයිරරුශක්
ඵට
ඳ් 
ශනහ.
නිළයිරරුශක් ළයිරරුශක් ඵට ඳ්  නහ. ඒ හශේභ
අඳට ශඳශනනහ, ඹ) විධිඹිරන් යශේ ඉිරරි දළක්භ ශවෝ යට ඹන
භන ශනස යන්න පුළුන් ළඩ පිළිශශක් ශ) ශද්ලඳහරන
ඳක්්  උඳක්රභය ලි ඳහවිච්චි යනහ ිරඹරහ. ඒ නිහ ඒ
ඳක්රට රළශඵන  ලි ශොශවන්ද රළශඵන්ශන් ිරඹන එ
විණනඹ තුළින් ඉිරරිඳ්  ශ යුතු ඵ තභයි අඳ ශ) අදව
තුළින් ඉිරරිඳ්  යන්න වදන්ශන්. ඒ නිහ ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුශේ
ඉන්න සිඹලුභ භන්ත්රීරුන් තුළින් ශ) අදව සථහපිත ිරරීභ තභයි
භශේ අභිරහඹ.
ඒ විතයක් ශනොශයි රු ථහනහඹතුභනි, නිදසුනක්
ලශඹන් ඉන්ිරඹහ ් ශතෝ  එඹ ජනවනඹ අධි ප්රභහණඹක්
ඉන්නහ යටක්. නමු්  එහි භළි යණඹක් ඳ් න අසථහශේදී ඹ)
විධිඹ පිරිසිදු ඳහරනඹක් එතළන ි ශඵනහ. එශවේ ඇභි යශඹක්
ඹ) ිරසි විධිඹිරන් රුපිඹ රක් ශදක් ළඩිපුය විඹද) ශහ
ිරඹරහ එතුභහශේ ඳහ්තලිශ)න්තු ආනඹ ප්රි ක්ශේඳ යරහ
ි බුණහ.
ඉන්ිරඹන් ඳහ්තලිශ)න්තුශේ ඒ හශේ ඳහරනඹක් ඇි  වුණහ
න), ශ) පුසචි රසහශේ පිරිසිදු ඳහරනඹක් ඇි  යරහ ඉිරරිඹට
ශන ඹන්න ඵළරි න්ශන් ඇයි?
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රු ථහනහඹතුභනි, ඊශඟට ශදළනි එ තභයි
විනිවිදබහඹ. විනිවිදබහඹ )ප්තණශඹන්භ ශ) යශේ නළි  ශරහ
ි ශඵන නිහ තභයි ශ) ශඹෝජනහශේ ළඩි අලයතහක්
ි ශඵන්ශන්. විනිවිදබහඹක් ළඵෆ භේටභිරන් ි ඹන්න අලය න)
ඇභි  භණ්ඩරඹ ශ) ශඹෝජනහ )ඵන්ධශඹන් එඟ ශරහ,
ඕනෆභිරන් ටයුතු ිරරීභ තභයි භහ ශ) අසථහශේදී
ඉ රන්ශන්. අද ළබිනේ භණ්ඩරශේ ඉන්නහ ළඩි ශදනහ දන්නහ
අද ආණ්ඩු ශන ඹන ආහයඹ. තභන්ශේ යජශේ ි ශඵන
ආඹතන තුළින් ශද්ලඳහරන ඳක්ර ළඩ ටයුතු ණනහක් ය
ශන ඹනහ. සීිතත ඇභි රු ප්රභහණඹට විතයයි ඒ යන්න
පුළුන් න්ශන්. භසතඹක් ලශඹන් තසශතෝ  අශනක් අඹට
ඵළරි ශරහ ි ශඵනහ. ඒ තුළින් අහධහයණඹක් නහ ිරඹන
එ්  අඳට ශඳශනන්න ි ශඵනහ. භවය විට තඵතුභන්රහ අදවස
යහවි, විඳක්ඹක් ලශඹන් අපි ශභළනි අදවස ශශනනහ;
ආණ්ඩු ඳක්ශේ ඉන්න ශොට මීට ඩහ වහ් ඳසින් ශනස විධිඹට
ළඩ යනහ ිරඹරහ. ඒ ශනොශයි අශො අලයතහ. පිරිසිදු
ිරරීභක් තභයි අලය න්ශන්. ඉවශ සිට ඳවශට පිරිසිදු ිරරීභක්
ඇි  ිරරීභ තභයි අලය න්ශන්. ඳවශ සිට උඩට ත ලු ිරරීභ
අභහරු හ්තඹ බහයඹක්. භහ ද්බහශඹන් ශ) අදව ඉිරරිඳ් 
යන්ශන්. හ්  ශොන් යන්න ශනොශයි. භසත ජනතහට
පිරිසිදු ඳහරනඹක් ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුශන්භ ඇි  ිරරීභ තභයි
අලය න්ශන් ිරඹන හයණඹ භහ ශ) අසථහශේදී ප්රහල
යනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, අද සහධීන ශොිතන් බහ ය 
ඹටඳ්  ශරහ ි ශඵනහ. අද ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුශේදී රු ිරශන්ස
ුණණ්තධන ඇභි තුභහශන් ශඳොලිස ශොිතශ) සහධීන් ඹ
ළන අශො විඳක් නහඹතුභහ ඇහුහභ ඒට දුන්නු උ් තයඹ
තුළින් අඳට ශඳනුණහ, ඒශක් ිරසිභ සහධීන් ඹක් නළි  ඵ.
ශභොද, එළනි අලයතහක් ි ශඵනහ න) එතුභන්රහභ ඳ් 
යපු උ්  ඳහඩ) වහ ප්රි න්ධහනඹ පිළිඵ ව ජනහධිඳි 
ශොිතභ තුළින් -වුරු්  ිරඹන්ශන් නළතු, ඒ අඹභ- ඉිරරිඳ් 
යරහ ි ශඵන ශදඹක් තභයි ජනතහශේ විලසහඹ බිඳි ිනහි රහ
ි ශඵනහ; ඒ විලසහඹ නළත තවවුරු යන්න න)
සහධීන් ඹක් ඇි  යන්න අලයයි; ඒ නිහ ඒට මුද
ශොිතභ, භළි යණ ශොිතභ, ඒ හශේභ ශඳොලිස ශොිතභ
ඹන ඒ සිඹ රශේභ සහධීන් ඹක් ඇි  යන්න ඕනෆ ිරඹරහ.
තඵතුභන්රහ ඳ්  යපු ශොිතභ තුළින් ඉිරරිඳ්  ශරහ ි ශඵන ඒ
අදවටභ අපි ශ) අසථහශේදී ඉ ලීභක් ඉිරරිඳ්  යනහ න)
තඵතුභන්රහශේ )ප්තණ වශඹෝඹ ඒට ිරඹ යුතුයි ිරඹන
භේටශභන් තභයි භහ සිය න්ශන්. ඒ නිහ රු ථහනහඹතුභනි, භහ
ශ) අසථහශේදී ඳහ්තලිශ)න්තුශන් ඉ රන්ශන්, ශ)
ශඹෝජනහට )ප්තණ වඹ රඵහ දීරහ, ළබිනේ භණ්ඩරශේ
අනුභළි ඹ රඵහ ශන, වනි බහඹක් ඇි  ය, පුළුන් තය)
ඉක්භනට ක්රිඹහ් භ ිරරීභයි. භහ හිතන්ශන් මීට ළඩිඹ භහ ථහ
යන්න අලයතහක් නළවළ. ශභොද, ශ) අදව ශඵොශවොභ
ඍජුයි.
ශභඹට ිරසිභ ඵහධහක් නළවළ. එ ශද්ලඳහරන ඳක්ඹක්
ශොන් ිරරීභ ශනොශයි ශභයින් යන්ශන්. ඹ) ිරසි ශද්ලඳහරන
ඳක්ඹක් ලිඹහ ඳිරසචි වුණහ න), එඹ භළි යණ ශොභහරිස
පිළිශන ි ශඵනහ න), ඒ ඳක්ඹ විසින් ඒ ්තශේ උඳඹහ ් 
ආදහඹ) වහ දළර විඹද) පිළිඵ විණනඹ යරහ, භළි යණ
ශොභහරිසයඹහට ඉිරරිඳ්  ිරරීශභන් ඳසු, භළි යණ
ශොභහරිසයඹහ එඹ විලසශ ණඹ ය පිළි් තහට ඳසශේ
ටයුතු ිරරීභ තභයි අලය න්ශන් ිරඹන ශඹෝජනහයි භහ
ඉිරරිඳ්  යන්ශන්. ශභභ ශඹෝජනහ රු ඉයහන් වික්රභය් න
භන්ත්රීතුභහ සථිය යනහ ඇි .
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ගු ඉරාන් වි්රමර කන මශතා

(ண்புகு இன் லக்கத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉිරරිඳ්  යන රද
එභ ශඹෝජනහ භහ සථිය යනහ. අද අපි හච්ඡහ යන්ශන්
ශද්ලඳහරන ඳක් විසින් උඳඹහ ්  ආදහඹ) වහ දළර විඹද)
පිළිඵ්  මරය විණන හ්තතහ භළි යණ ශොභහරිසට
ඉිරරිඳ්  ිරරීභ ළනයි.
එක්්  ජහීනන්ශේ )මුි ඹක් ි ශඵනහ, දුළරිඹටයි,
දණඹටයි එශයහි. එහි 7 (3)හි වන් ය ි ශඵනහ,
විශලේශඹන්භ ශද්ලඳහරන මරය පිළිඵ විනිවිදබහඹක්
ි ශඵන්න අලයයි ිරඹරහ. භහ හිතන වළය ඹට රු යවි
රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ඉිරරිඳ්  ශ ශඹෝජනහ ඳක්, විඳක්
ශේදශඹන් ශතොය අනහතඹ ළන  ඳනහ යරහ ඉිරරිඳ්  ශ
ළරිරඹ යුතු රුණක්. ශභොද අපි ශ) යශේ ඹවඳ්  ශද්ලඳහරන
සසති ඹක් ඇි  යන්නට ඕනෆ. අපි ිරිනන් ිරටභ ඵරශේ
ශනොසිය න එ එක්්  ජහි  ඳක්ඹ වළය ඹට ඉශන ් තහ. අද
යජඹ්  ද ඒ ඳහඩභ භ ඉශන න්න ඹනහ. ශභළනි
ශඹෝජනහ ඉිරරිඳ්  වුණහභ, ශ)හ දහ්  යන්න ඵළවළ ිරඹරහ
ඹ) අඹ හිතුහට භහ න) එශවභ ඍණ ඳළ් ශතන් හිතන්ශන්
නළවළ. අපි ධන ඳළ් ශතන් හිතරහ ශඳොඩි-ශඳොඩි ශනස වී) ශවෝ
යන්න අලයයි.
දළන් ශභඹ පිටුඳ ි ශඵන මර ධ්තභඹ ශභඹයි. ඕනෆභ
ඳක්ඹට, ඕනෆභ පුද්රඹකුට භළි යණඹට ශඳනී
සිය න්න් , ඒ හශේභ ඒ භළි යණඹට තය යරහ ඒ තළනට
එන්න්  භ අයිි ඹක් ි ශඵන්න ඕනෆ. ඒ භ අයිි ශේ මර
ධ්තභඹ තභයි අපි ශ)ශන් තවවුරු යන්න ෆඹ) යන්ශන්. ඒ
අයිි ඹ විතයක් ශනොශයි, අලය ටපිටහ්  එශවභ ි ශඵන්න
ඕනෆ, භ භ ශද්ලඳහරන තයඹ යන්න.
එක්්  ජහීනන්ශේ සවිධහනඹ ් තහභ, විශලේශඹන්භ
යට 175 ඳභණ ඒ යට ර නීි ශඹන් ඹ) ිරසි විධිඹට
මරය පිළිඵ ඹභක් වන් යරහ ි ශඵනහ. අපි සිඹලුශදනහභ
දන්නහ විධිඹට භවය යටර ඒහ ඹවඳ්  විධිඹට ක්රිඹහ් භ
ශනහ; භවය යටර අඹවඳ්  විධිඹට ක්රිඹහ් භ ශනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, අද ශබ් අඩවි ළන රුණු යහක ඹක්
ථහ ශ නිහ භහ ශබ් අඩවිශඹන් ශඳෝඩඩක් ශෝිරසි යරහ
ඵළලුහ, ඳසු ිනඹ ජනහධිඳි යණශේදී, භවහ භළි යණශේදී යහජය
ශද්ශඳොශ බහවිතඹ ළන ි බුණු යශඳෝ්තතු පිළිඵ.
ට්රහන්සශොයන්සි ඉන්ට්තනළන ආඹතනශේ යශඳෝ්තතු තුනක්
ි බුණහ. ඒහ ි බුශණ්, ශඳඵයහරි භහශේ එකු් , අශප්රේ
භහශේ ශදකු්  -2010 අශප්රේ 04 ව 07ශනි දහ- ලශඹන්.
විශලේශඹන් ඒහශේ වන් වුශණ්, යහජය ශද්ශඳොශ බහවිතඹ
පිළිඵයි. භහ ශ)හ වන් යන්ශන් උදහවයණ වළය ඹටයි. භභ
ශභොශවොතට්  ිරඹන්ශන් නළවළ, ඒ භළි යණරදී විතයයි
ශ)හ සිදු වුශණ් ිරඹරහ. භෆතදී අන් වුණ භළි යණ නිහ
තභයි භහ ඒහයින් උදහවයණ න්ශන්. ඒ එ හයණඹක් තභයි
රසභ ඵස ශඹොදහ ළනීභ. ඒහ එදහ භළි යණරදී්  ඳහවිච්චි
වුණහ; අද්  ඳහවිච්චි ශනහ. වළඵළයි, අපි ඒට ි ත ි ඹන්න ඕනෆ
ිරඹරහයි භහ හිතන්ශන්. ඒ හ්තතහ උදහවයණඹක් දහරහ ි බුණහ,
නුයඑළිඹ, )ශඳොශ, නහරපිය ඹ, ළොශඳය ශඳොශ ිරඹන රසභ
ඵස ඩිශඳෝලින් නුයඑළිශේ සින්සිටහ රීඩහසණශේ ඳළළි 
රැසවීභට ඵස 69ක් ශනහහ ිරඹරහ. ඒහට ඩී ලීට්ත 50ක්
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ඵළිනන් නිකු්  යරහ ණනඹ ය ි ශඵනහ. ශ)හ ඒ හ්තතහශේ
ි ශඵන උදහවයණ. ශ)හ වළභ තළනභ සිදුව ශද් .
භළි යණරදී යහජය ශද්ශඳොශ බහවිතඹ පිළිඵ උදහවයණඹක්
විධිඹටයි භහ ශ) උදහවයණ ඉිරරිඳ්  යන්ශන්.
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශේභ ශ්රී රසහ ුණන්විදුලි
සසථහ පිළිඵ්  ඒ හ්තතහශේ වන් නහ. තුහය නහඹ
ිරඹන්ශන් ුණන් විදුලි සසථහශේ ජනහධිඳි  ඒශේ
අධයක්යශඹක්. ඒ හශේභ ප්රහශද්ය ශේ ශේහ අධයක්යශඹක්.
ඒ හ්තතහශේ තහුශේ නභ්  වන් යරහ ි ශඵනහ. තහු ලිඛිත
දළනු) දී ි ශඵනහ, ජනහධිඳි තුභහ රැසවී) කීඳඹට වබහින
ශනහ, ඒ රැසවී) ආයණඹ යන්න ිරඹරහ. එහි යදක් නළවළ.
නමු්  ඡන්ද ශොභහරිසශේ නිශඹෝඹ අනු, භහධය තුළින් ඹ)
හර සීභහක් යජඹට ශදනහ න), ඒ වහ භහන හර සීභහක්
ශදන්න ඕනෆ විඳක්ඹට් . එශේ භ හර සීභහක් ශනොදීභයි
එතළන ි ශඵන ප්රලසනඹ.
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශේභ ඒ හ්තතහශේ ත
උදහවයණඹක් වන් යනහ. ඒ තභයි, අශො ුණන් වමුදහශේ
ශවලිශොොට්ත එක් බහවිත යරහ, 2010 අශප්රේ 03 න දහ
පාොන්වන න් ඇභි තුභහශේ භළි යණ ඳත්රිහ ුණනින් ශඵදුහඹ
ිරඹන එ. ඒ්  භළි යණඹදී භව ජන ශද්ශඳොශක්
ඳරිවයණඹ ිරරීභක්. ශ)හ එක්්  සිදු ශරහ නළවළ ිරඹරහ
වුරු වරි ත්ත යනහ න), ඒ යශඳෝ්තතුට විරුද්ධ ක්රිඹහ
භහ්ත න්න පුළුන්. ඒ ඒ යශඳෝ්තතුශේ වන් යරහ
ි ශඵනහ.
ඒ හශේභ ජඹි ස රුණහමුනි ිරඹන තළනළ් තහ ුණරු
ශේහශේ ඉන්න අඹ මීමු ප්රශද්ලශේ ඳළළි  මීය භට රැස
යරහ ි ශඵනහ. එඹ ඳළළ් වුශණ් 2010 භහ්තතු 04 ළනි දහයි.
ඊට ඳසශේ ිරේහ, 10 ළනි දහ මීමුශේ Town Hall එට එන්න
ිරඹරහ.
ඒ Town Hall එශක් ි බුණු රැසවීභ ය්  කුභහය ුණණය් න
නිශඹෝජය ඇභි තුභහ රෆසි  යපු රැසවීභක්. එතළනදී ඒ
භළි යණඹ පිළිඵ ඹ) ිරසි උඳශදස දුන්නහ. ඒ පිළිඵ භහ්තතු
6ළනි දහ ව භහ්තතු 10ළනි දහ රසහ ුණරු සභශඹන් ලිඹරහ
ි ශඵනහ, යහජය ශේශේ ඉන්න අඹ ශ) හශේ ශද්ලඳහරන
ටයුතුරට ශළින්භ ශඹොදන්න එඳහ ිරඹරහ. ඒ හශේභ
ශ )රු ළන ිරඹරහ ි ශඵනහ. උඳ කුරඳි රු ළන ිරඹරහ
ි ශඵනහ. ඒ හශේ ශනොශඹකු්  ශද්
වන් යරහ
ි ශඵනහ.
අද යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ එතුභහශේ ශඳෞද්ලි
භන්ත්රී ශඹෝජනහශන්, "උඳඹහ ්  ආදහඹ) වහ විඹද) හ්තෂි
විණනඹට බහජන ය, ඒහ භළි යණ ශොිතන් බහට
ඉිරරිඳ්  ශ යුතුඹළයි" ශඹෝජනහ ශ් , භභ හිතන්ශන් ශ) මරය
විණන හ්තතහ ණන්රට විතයක් සීභහ යන්නට ඵළවළ
ිරඹරහයි. ශභොද, විශලේශඹන්භ "යහජය ශද්ශඳොශ බහවිතඹ" හශේ
ණන් යන්නට ඵළරි ශද් ි ශඵන නිහ. අපි ශ)හ වදන්න
ිරඹන්ශන් ශ) නිහයි. හධහයණ ක්රභඹක්, හධහයණ භහජඹක්
ශොඩ නඟන්න අඳට අඳවසු වුශණෝ  ක්රභ ක්රභශඹන්, ක්රභ
ක්රභශඹන් ශ) ශද්ලඳහරන සසති ඹ ශනස ශරහ මීට ළඩිඹ
විලහර විඳ්තඹහඹක් ශ) යශේ ඇි  ශන්න පුළුන්.
"හධහයණ භහජඹක් වහ ව ජහි  යහඳහයඹ" අශො
භහදුළුහශේ ශෝභිත භවහ නහඹ සහමීන් වන්ශේශේ
ප්රධහන් ශඹන් ශඟදී රැසශරහ, අශො යශේ න ආණ්ඩුක්රභ
යසථහක් සථහපිත ශ යුතුයි ිරඹරහ ශඹෝජනහ ිරහිඳඹක්
ඉිරරිඳ්  ශහ. එක්්  ජහි  ඳක්ශේ සථහයඹ න්ශන්
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විධහඹ ජනහධිඳි  ධුයඹ අශවෝසි යන එ විතයක් ශනොශයි.
අපි හිතන්ශන්, ශ) යටට අලු්  ආණ්ඩුක්රභ යසථහක් අලයයි
ිරඹරහයි. ඒ ළන දළන් අපි භව ජන ථිහට එශළශමනහ.
නමු්  ශ)හ ය න්න ඵළරි වුශණෝ , ඒ ශඹෝජනහර වන්
යනහ භළි යණඹක් ි ශඵන ශේරහශේ ළඩ ඵරන යජඹක්
ි ශඵන්න ඕනෆ ිරඹරහ. ඹව ඳහරනඹ පිළිඵ අද ශ) ශනහපු
ශඹෝජනහ හශේ ශඹෝජනහ පිළින්න ශ) යජඹට පුළුන් න),
ඒහ ක්රිඹහ් භ යන්න පුළුන් න) අපි එතළනට ඹන්න ඕනෆ
නළවළ. නමු්  අඳට එශවභ ය න්න ඵළරි වුශණෝ ,
භළි යණඹක් ි ඹන අසථහ අඳට ළඩ ඵරන යජඹක්
ඉ රන්න ශයි
ිරඹිතන් භහ ශ) ශඹෝජනහ සථිය යනහ.
සතුි යි.

ප්රනනය වභාිමමුඛ කරන දී.

லன டுத்தம்பப்தபற்மது.
Question proposed.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

සතුි යි. ආණ්ඩු ඳක්ශඹන් රු ඒ.එච්.එ). අස්ත භන්ත්රීතුභහ.
[2.47 p.m.]

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Speaker, when I look at this Motion moved by
our good Friend, the Hon. Ravi Karunanayake, I am
reminded of a very good Sinhala saying, "ශවොයහශේ
අ)භහශන් ශොන අවනහ හශේ" ිරඹරහ. ඇයි ඒ භන්ත්රීතුභහ
කුඩ)භහශන් අවන්ශන්? ශවොයහශේ අ)භහශන් අවන ිතනිසසු
එතළන ඉන්නහ. එතුභහ නිශඹෝජනඹ යන ඳක්ඹ විසින්භ ශ)
ශතොයතුරු ශොභහරිසතුභහට ඳඹහ නළි  ඵ අඳට හ්තතහ වී
ි ශඵනහ. එශවභ න), ශ) වීදුරු ශ ර ඉරහ අශනක්
ඳක්රට  වනහ හශේ ළඩක් ශන්නට්  පුළුන්. The

UNP has not given their audit report. It is a very
important party.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! There is a point of Order being raised.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, when we make a statement in Parliament, we
present relevant facts and figures. If there is an
irresponsible Member who wants to throw mud, let it be
done on a question mark, not at the UNP. The UNP has
done everything that is required as per the legislation and
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ඳහ්තලිශ)න්තු

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ]

we have given it to the Commissioner of Elections. So,
please tell him to withdraw that statement because there is
no such thing that the UNP has not given. - [Interruption.]
කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒහ ඒ භන්ත්රීතුභහශේ අදවස. [ඵහධහ ිරරී)] රු භන්ත්රීතුභනි,
තමුන්නහන්ශේශේ ථහ යශන ඹන්න.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

භභ ශොශවොභද ශදන්ශන්? එතුභහ ිරඹනහ අඳට ශන්න
ිරඹරහ. ශ) ඳක්ඹට රළබුණු  ලි ශොශවේද ිරඹන එ යටභ
දළන න්න ඕනෆ. ඒයි අපි ිරඹන්ශන්. ශ) බහශේ  ිර යුතු
ආණ්ඩු ඳක්ඹ ලශඹන් ඒ ළන අවන්න අඳට අයිි හසිභ
ි ශඵනහ.

Sir, we know what is happening there. I do not want to
go into their inner circle and wash dirty linen in this
House because I also have been a member of that party
long before this Member who moved the Motion. Sir, I
think what is sauce for the goose is sauce for the gander
also. Let them tell the country that they have given all
these details. I challenge them to issue a statement today
or tomorrow and let the Commissioner of Elections reveal
the details. There are other parties. They are also dutybound to submit these details according to the
Constitution and election laws.
I must also pay tribute to Mr. Mahinda Deshapriya, an
able Commissioner of Elections who is doing his job very
well. He has endeared himself to all the parties. He is free
for people to meet him. He never closes his door.
Therefore, Sir, as far as the Election Commission is
concerned, they are doing their part well.
Sir, there is point telling these things. At one time, it
was the Hon. Thilak Karunaratne who saved this party.
රු ථහනහඹතුභනි, අද -2013.05.10 ිරන- ඳශ ව "භේබිභ" පු් 
ඳශ්  වන් වී ි ශඵනහ, "එක්්  ජහි  ඳක්ඹ ඵසශොශරෝ 
ශරහ" ිරඹරහ. ඒ විසතයඹ භහ ශඟ දළන් ි ශඵනහ. ඉි න් ශොශවොභද
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ අඹ Elections Commissionerට ශ)
විසතය, හ්තතහ ඉිරරිඳ්  යන්ශන්? තවුන් ඵසශොශරෝ  ශරහ. භභ
ඒ ඳක්ශේ හිටපු ශශනක් ලශඹන් ශ) අවනහ. එදහ ශෝය 
ණනින් මුද රළබුණහ. භභ හට්  ශ ෝදනහක් යන්ශන් නළවළ.
අශො භලික් භයවික්රභ භළි තුභහ භශේ ශවො ිතත්රශඹක්. නමු්  ශ)
මුද ශොශවේද අයශන ිනශේ? ශ) මුද ශවොසශොසරට අයශන
ිනශේ වුද? සිසොපරුට අයශන ිනශේ වුද? ශභොද වුශණ්?
After all, the country has a right, this Parliament has a right and
you have a right as the Hon. Speaker to ask because they are a
party that has ruled this country from 1947. Today, you can see
the plight in which they are; the abysmal and deplorable
condition that they have fallen into. We feel sorry about it. We
are very hurt that the party has fallen into this condition of debt
as has never happened. But, the question that has been asked is,
"where is that money?".
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ශඵොශවෝ ශදශනක් ශෝය  ණන් මුද ඳක්ඹට දුන්නහ. ඒ
මුද ශොශවේද ිරඹන එ එක්්  ජහි  ඳහක්ෂිඹන් දළන්
අවනහ. වභත්රී ුණණය් න දකුශණ් ඉශන අවනහ. අනිකු් 
අඹ අවනහ. ශ) අඹශන් ළඩිරහ දළන් තඹ වි ඳ ණ්ඩහඹ)
වදහශන ඉන්න අඹ -තඹ ඳළ් ශ්  යි, අශො ඳළ් ශ්  ශඵ රයි,
ශ) ඳළ් ශ්  දකුණු අතයි, අනික් ඳළ් ශ්  ) අතයි ි ඹහශන
ඉන්න සිඹලු ශදනහභ- අවනහ අශන්! අශො ඳක්ඹට ශභොද
වුශණ් ිරඹරහ. Electricity bills ශන්න ඵළවළ. If the Mover of
this Motion has money, let him pay like how the Hon.
Thilak Karunaratne did those days, out of sympathy.

Then, another very important matter is that several
commissions have been appointed under the Eighteenth
Amendment to the Constitution. The Eighteenth
Amendment to the Constitution was passed in this House
and all the commissions have been appointed under
Article 41A. The Human Rights Commission has been
appointed. Justice Priyantha R.P. Perera has been
appointed as Chairman of that together with Mrs. Jezima
Ismail and others on 12th February, 2011. Mr.
Ariyarathne Hewage has been appointed to the Finance
Commission on 24th February, 2012. In the appointments
to the Supreme Court, the Hon. Peter Mohan Maithri
Peiris as the Chief Justice and four other members have
been appointed on 15th January, 2013. Then, Vidyajothi
Dr. Dayasiri Fernando as Chairman and eight others have
been appointed to the Public Service Commission on
12th May, 2011. Members have been appointed to the
Commission to Investigate Allegations of Bribery or
Corruption. අඳ වහ භළසන් අ රන්ශන් නළවළ. එක්්  ජහි 
ඳක්ශේ ඉන්න ශතෝරු, ශභෝරු අ රනහඹ ිරඹහ ඊශේ ශඳශ්තදහ එහි
Chairman ඳහ ි ශඵනහ. ඒ ඵ ප්රත් ි  ඳත්රර ඳශ වුණහ.

Members to the Judicial Service Commission have been
appointed on 9th June, 2011. The Hon. S. Sriskandarajah
as the President including other members have been
appointed to the Court of Appeal on 23rd June, 2011
Then, Sir, Mr. H.A.S. Samaraweera has been appointed
as the Auditor-General on 9th August, 2011. The
Attorney-General, the Hon. Sarath Palitha Fernando, was
appointed on 12th July, 2012. The Secretary-General of
Parliament, Mr. Dhammika Dasanayake, our very good
friend, was appointed on 8th February, 2012. The Police
Commission has been appointed with Mr. Senaka
Walgampaya as the Chairman on 15th February, 2012.
Now, Sir, there are pertinent questions that we ask as
responsible Members. You are the Chairman of this
Parliamentary Council and you have the Prime Minister
and the Leader of the Opposition also in it. As
envisaged, one person from one community of the
Government is myself together with the Hon. D.M.
Swaminathan from the Opposition. Now, the Hon.
Swaminathan has gone public and revealed through so
many newspapers that the Leader of the Opposition does
not want him to go - he knows it. He is not here now. He
is not going to say, no. -when the newspaper asked, "Why
are you two not attending?". Sir, their attendance is
mandatory according to the Eighteenth Amendment to
the Constitution. They are asking for the Nineteenth
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Amendment, Twentieth Amendment and so on. This
Eighteenth Amendment is being implemented properly.
But, a responsible Member like the Leader of the
Opposition fails to attend meetings. He has not taken part
in the appointment of any of these members. You know it
very well. The Hon. Swaminathan has said, "The Leader
of the Opposition does not want me to go".
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
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parties or more members from the Government to the
Council. They have deliberately refused to attend any of
its meetings and all appointments in the Commissions
have been signed by you, the Hon. Speaker, the Hon.
Prime Minister and myself.
Therefore, I must say that when you throw stones at
others, sometimes they can come direct back on you. You
are not able to properly prop up your image because there
is a skeleton in the cupboard of the Mover and the United
National Party.
Thank you, Sir.

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Ravi Karunanayake.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, my Motion is on presenting a financial audit
report to the Election Commission by political parties.
The Member does not understand what the Motion is
about and has got his wires crossed. I was given 10
minutes to propose and he is given five minutes to go on a
voyage of discovery. I would greatly appreciate if you tell
the Hon. Member to speak on the subject matter, which
he very rarely does.
කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීතුභහ, පුරුද්දක් වළය ඹට වළභ ශනහභ පීලි ඳළනරහ
ශන් හභහනයශඹන් ථහ යන්ශන්. ඒ ශ)ට විතයක් අදහශ
ශදඹක් ශනොශයි ශන්. රු අස්ත භන්ත්රීතුභහ, තමුන්නහන්ශේශේ
අදවස ය  තමුන්නහන්ශේ ථහ යන්න.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, people who played out the UNP, people who
played out the late Hon. Lalith Athulath Mudali, and
people who destroyed the CWC, now have the audacity to
rise up in this House, dressed in coat and tie, and speak
like this. I am referring to the Constitution. Under the
Eighteenth Amendment to the Constitution, the
Parliamentary Council has been appointed and it makes
appointments to all these Commissions and to the
Election Commission too. The responsible Leader of the
Opposition has not attended one single meeting. This
must be reported to the Commonwealth Parliamentary
Association. Not only that,
he has committed a
punishable offence. He has told his party nominee not to
attend meetings.
How much respect do they pay to the Constitution?
Therefore, Sir, I believe this must be investigated into.
We must amend at least this Article and include other

[අ.බහ. 2.58]

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ථහනහඹතුභනි, භට ශරහ රඵහ දීභ පිළිඵ
තඵතුභහට සතුි න්ත නහ. විශලේශඹන් භභ න්ශතෝ නහ
අශො රු යවි රුණහනහඹ භළි තුභහ ඉිරරිඳ්  ය ි ශඵන
ශඹෝජනහ පිළිඵ. එඹ ඉතහභ හශරෝචිත ශඹෝජනහක්. යශේ
කුභන ශද්ලඳහරන ඳක්ඹක් ක්රිඹහ් භ වුණ් , ඒ අඹ ශභොනහ
යන්න වළදු් , ශ) යශේ ඳහරන ක්රභ ශන ඹන විට ඒ ඳහරන
ක්රභර ඹ) ඹ) ළද්  ශද් සිදු විඹ යුතු ඵ විඳක්
භන්ත්රීරුන් විධිඹට අපි දිරනහ. ඒ ඳළ් ශතන්  ඳනහ යරහ
තභයි විශලේශඹන් යවි රුණහනහඹ භළි තුභහ ශ) ශඹෝජනහ
ශන ආශේ. ශ) ශද්ලඳහරන ඳක්ර අයමුද පිළිඵ ඹ) ිරසි
විධිඹ විනිවිද බහඹක් ඇි  යන්න, එශවභ නළ් න) ඒහ
රළබුශණ් ශොශවොභද
ිරඹන
හයණහ
ව
ඒහශේ
ිනණු)යණඹන් පිළිඵ භළි යණ ශොභහරිසයඹහට ඉිරරිඳ් 
යන්න ිරඹරහ තභයි ශ) ශඹෝජනහ යන්ශන්. ශභඹ ඉතහභ
හශරෝචිත ශඹෝජනහක් ශර භභ රනහ. අශො යශේ ි ශඵන
ප්රලසන ණනහක් ශ) හයණඹ්  භඟ ඵද්ද ශරහ ි ශඵනහ.
අශො රු ඉයහන් වික්රභය් න භළි තුභහ්  ශ) )ඵන්ධශඹන්
හච්ඡහ ශහ.
භභ විශලේශඹන්භ නහටු ශනහ අස්ත භළි තුභහ ළන.
එතුභහ එක්්  ජහි  ඳක්ශේ හිටපු හභහජිශඹක් විධිඹට,
ිරිනන් ිරටභ ඒ නිළයිර යන්ශන් නළතු එතළනි්  එවහට ිනඹහ.
ඒ ඳළ් ශ්  ඉරහ දළන් එතුභහට ශ් රිරහ ි ශඵනහ. අශො ඳළ් ශ් 
ඉන්න හරශේ එතුභහ ශ)හ යිරන්නට ිනශේ නළවළ. ශ)හශේ
ි බුණ ළයිර, අඩු ඳහඩු ශඳන්හ දුන්ශන් නළවළ. ළයිර අඩු ඳහඩු
ි බුණහ න) ඒහට පුළුන් තය) ඳන් රපු එ තභයි එතුභහ ශ)
ඳළ් තට ශරහ ශශේ. භට ශවොට භතයි. එශවභ යරහ අද ඒ
ඳළ් තට ිනහින්- [ඵහධහ ිරරීභක්]

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

අපි ශො ර න්න ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ ිරරීභක්]

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

I never disturbed you. Please listen to me.
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

අපි ශො ර න්න ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ ිරරීභක්]
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ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
I never disturbed you. Be patient. රු ථහනහඹතුභනි, ඒ

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

(ண்புகு தசம ஜமசக)

නිහ භභ ිරඹන්නට ළභළි යි, දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ
සශලෝධනඹ ළන්  එතුභහ ථහ ශ නිහ-

කථානායකුරමා

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ශ) අසථහශේදී රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභහ මරහනඹ න්නහ ඇි .

අනුරුල

කථානායකුරමා මූාවනපයන් ඉල ක වුපයන්,
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා [ගු මුුපපසු චන්ද්රකුමාර් මශතා]

මුාවනාරූඪ විය.

அதன்பமகு,
சபநகர்
அலர்கள்
அக்கசனத்தனன்ர
அகயமல, குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள் [ண்புகு
முருமகசு சந்தகுர்] தகயக லகத்தர்கள்.

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

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, භභ ිරඹහ ශන ආශේ
දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ සශලෝධනඹ ළනයි. ශ) යශේ
ි බුණු සිඹලුභ නීතයනුකර ව ප්රජහතන්ත්රහදී ආඹතන විනහල
ශ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ සශලෝධනඹක් තභයි දවඅටන
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ සශලෝධනඹ. ඒ එ ි ඹ, ද,
ශද හරඹක් තුශ ඳහ්තලිශ)න්තුට ශන් , එක්්  ජහි 
ඳක්ශඹන් ඳ්  වුණු භන්ත්රීරුන් 08 ශදශනකු ආණ්ඩු ඳළ් තට
අයන් ඉතහභ නීි  විශයෝධී ශර )භත යන රද ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ සශලෝධනඹක්. ඒ සශලෝධනඹ ශරහශේ අපි අඩුභ
තයිතන් ඳහ්තලිශ)න්තු නිශඹෝජනඹ යන්න්  සිය ශේ නළවළ.
අශො ඒ තය) දළළන්ත විශයෝධඹක් ඒට ි බුණහ. අද ඒශක්
ප්රි පර යටභ අ්  දිරිතන් ි ශඵනහ. ඒ අ්  දිරිතන් ි ශඵන
ප්රි පරඹ තභයි, අද අස්ත භළි තුභහ හශේ ශශනක් ශ)
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ සශලෝධනශඹන් ඇි  ශ ඒ ඳහ්තලිශ)න්තු
බහට ඳ්  ිරරීභ. ඒභ ඇි . ඒශන් ශඵොශවොභ ඳළවළිරලියි,
බුද්ධිභ් භක් ි ශඵන, ඹ) ිරසි ශදඹක් ළන  ඳනහ යන්නට
පුළුන්, නළ් න) ඹ) ිරසි ශදඹක් )ඵන්ධශඹන් ශවො, නය
හිතන්නට පුළුන් අඹ ශ) බහට ඳ්  යරහ නළි  ඵ.
ශළින්භ ඳ්  යරහ ි ශඵන්ශන් එන ඒහට අත උසන්නට
පුළුන් අඹ. එන ඒහට අත උසන්නට පුළුන් ශශනකු ඳ් 
ශහභ තහු එතළන සිට ශ) ඳළ් තට ශ ෝදනහ යනහ න), ඒ
විලහර ප්රලසනඹක්. අපි දන්නහ. භවය ශරහට ජනහධිඳි තුභහ
එන්ශන් ශභොන නි්තශද්ල ද, ඒ නි්තශද්ලඹට අත උසරහ, "තේ.
Yes, Sir."ිරඹන්න ඕනෆ යන ිරහිඳ ශදශනකු තභයි ශ) බහට
දහරහ ි ශඵන්ශන්. භභ ිරඹන්නට ළභළි යි-

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
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(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

Hon. Deputy Chairman of Committees, he is referring
to the conduct of the Chairman - that is, the Hon. Speaker
- and the Hon. Members, which he cannot do. "නි) අත
උසන, signal" ිරඹන ශොට, do you understand what a
signal is? Your people do not have a single signal. All the
signals in the UNP are broken now.
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

All right. Hon. Dayasiri Jayasekara, you may continue
with your speech.
ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඉශන ් ශ්  නළි  ශශනකුට ශ) විධිඹට නළඟිටරහ ෆ
වන්නට පුළුන්. ඒ තභයි භභ ිරේශේ. නි) අත උසන
signal ණු ඵට ඳ්  න අඹට ශ) හශේ ථහ යන්නට
පුළුන්. භභ ඒ අඹ ළන ථහ ශශේ නළවළ ශ) බහශේ. ඒ නිහ
භභ ිරඹන්ශන් ඒ හශේ හභහජියින් ඒහට දහරහ ි ශඵන්ශන්
ඒට තභයි. ඒ හශේ අි  ඵහුතයඹක් එතළන ඉන්න විට විඳක්
නහඹතුභහ් , ත්  වුරුන් ශවෝ ශශනකු්  එතළනට ිනඹහට
ථහ යන්නට පුළුන් ත් ් ඹක් එතළන නළවළ. ශභොද, අපි
දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ සශලෝධනඹ එඳහ ිරඹන තළන
තභයි ඉන්ශන්. LLRC හ්තතහශන් ිරඹනහ, දවව් න
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ සශලෝධනඹ ශේන්න ිරඹරහ. ඒශක් ි ශඵන
ශඳොලිස ශොිතභ ශේන්න ිරඹනහ. ඒශක් ි ශඵන භළි යණ
ශොිතභ ශේන්න ිරඹනහ. ඒශක් ි ශඵන ශොිතන් බහ
සිඹ ර නළත සථහපිත යන්න ිරඹනහ.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

I pity the ignorance of the Member regarding the
Constitution. If he says and if his Party Leader is
agreeable that it is not necessary to attend, then it is a
violation of the Constitution. If the Leader of the
Opposition agrees to what this Member of Parliament
says - [Interruption.] He has no knowledge of the
Constitution, Sir. - [Interruption.]
He talks about - [Interruption] No, Sir. if he is a
member, according to the Constitution, he has not
resigned The most important thing is, he has not
resigned from the Parliamentary Council. ශ) ශභොනහ ථහ
යනහද? තමුන්නහන්ශේ-
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නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

Hon. Azwer, If there is anything against the Standing
Orders, it will be expunged.
ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Hon. Deputy Chairman of Committees, can you ask
him to go out because I want to speak. This is a very good
Debate that we are having. So, ask him to go out and wait
outside if he cannot listen.
භභ තඵතුභහට ශඵොශවොභ ශෞයශඹන් ශ) ිරඹන්ශන්.
දවව් න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ සශලෝධනඹ නළත සථහපිත
යන්නට, ශඳොලිස ශොිතභ සථහපිත යන්නට ජනහධිඳි 
ශ )තුභහ විසින් ඳ්  යපු ප්රධහන ිතටුක් ීනන්දු නිිතන්
ඉන්න ශරහ, ශ) ක්රිඹහහය) ය  ආඳසු අනික් ඳළ් තට
යන්න අස්ත භන්ත්රීතුභහ  ඳනහ යනහ. භභ දන්ශන්
නළවළ එතුභහ ශභොක්ද ශ) යන්ශන් ිරඹරහ. ශ) හයණහ් 
එක් අඳ දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ සශලෝධනඹ
)ප්තණශඹන්භ ප්රි ක්ශේඳ යන නිහ තභයි අපි ඒට
ඳළිතශණන්ශන් නළ් ශ් . එඹ ශඵොශවොභ ඳළවළිරලියි. [ඵහධහ
ිරරීභක්] තමුන්නහන්ශේට ඒහයින් නිදවස ශන්න ඵළවළ.
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(ண்புகு தசம ஜமசக)

භට ත විනහඩි ශද තුනක් ශදන්න.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Then, you have to speak after ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

I will conclude.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, we can speak for one hour. Of that, I can get 10
minutes, the Seconder can get five minutes and the Hon.
Dayasiri Jayasekara can get නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

No, no. You have half an hour.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගු රවි කුණානායක මශතා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

Hon. Dayasiri Jayasekara, your time is over.

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

I know that. There is another 15 minutes time.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

No. He did not allow me to speak.
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Then, you are going to take more time from your side.
ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

He took two or three minutes from my allotted time.
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No, no. The Opposition can take only half an hour.
You have already taken more than half an hour.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

The Hon. Azwer has taken 11 minutes.
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Opposition has already taken more than 30
minutes.

(ண்புகு சுஜல மசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

He is only the third speaker.
ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Let me finish in another two or three minutes, the time
that was taken by the Hon. Azwer. I will wind up in
another two or three minutes.
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Eran Wickramarathne has also taken nine
minutes. Now, please wind up.
ගු දයාසිරි ායපවේකර මශතා

(ண்புகு தசம ஜமசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

භභ ත විනහඩි ශදක් න්නහ. භට ථහ අන් යන්න
ශදන්ශන් නළි  ඵහධහ යනහ ශන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, භභ ශ) හයණහ ිරඹහ
ශන ආහ. නමු්  භට ථහ යන්න ඉඩ දුන්ශන් නළි  නිහ ශ)
ිරඹන්ශන්. ශ්රී රසහ නිදවස ඳක්ශේ ආණ්ඩුලින් විවිධ
රඳහහිනී ආඹතනරට අද න විට ශොයි තය) මුදරක්
ශන්න ි ශඵනහද? ශ්රී රසහ නිදවස ඳක්ශේ advertisements
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ඳහ්තලිශ)න්තු

[රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ]
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ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

වහ ඒ අඹ ශ්රී රසහ රඳහහිනී සසථහට ිතලිඹන දවඹට
ළඩිඹ ණඹ ශන්න ි ශඵනහ. ශ ක්වවුස එට රක් 90ට,
100ට ළඩිඹ ණඹ ශන්න ි ශඵනහ. ඒ ශ්රී රසහ නිදවස
ඳක්ඹ නිතන් ් ත ඒහ. ඒ හරශේ බහණ්ඩහහරි විධිඹට හිටපු
භසර භයවීය භළි තුභහශන් තභයි දළන් ශ)හ ළන ප්රලසන
යන්ශන්. දළන් බහණ්ඩහහරි ශර ඉන්ශන් ශන්  ශශනක්.
තභන්ශේ ආණ්ඩුක් ි ඹහශන් , ඒ  ලි ය ්  නළත යහජය
ආඹතනරට ශදන්න ඵළරි න) ශොශවොභද ශ) යශේ නළත අඳ
ශ)හ ළන ථහ යන්ශන්? විනිවිදබහඹ ළන අඳ ථහ
යන්ශන් ශොශවොභද? ඒ නිහ භභ ශඵොශවොභ රුණහශන්
තඵතුභන්රහට ශ) හයණඹ ිරඹන්න ළභළි යි. ශදඳළ් තක්
ි ශඹන්න පුළුන්. විඳක්ඹක් ශන්න්  පුළුන්, ආණ්ඩුක්
ශන්න්  පුළුන්. නමු්  යටක් විධිඹට ශ) විනිවිදබහඹ
ි ශඵන්න ඕනෆඹ ිරඹන ක්රිඹහහයභ තුශ ඉශන අඳ ශ)
ටයුතු යශන ඹනහ න) රුණහය ශභළනි ක්රිඹහදහභඹක්
සථහපිත යරහ, නිළරැිර ඵරතර දීරහ, භළි යණ ශොිතන්
බහක් සථහපිත යන්න. එශවභ යන්ශන් නළි  නි)
භළි යණ ශොභහරිස ශශනක් ි ඹරහ තහු ඳණ නළි 
ත් ් ඹට ඳ්  ිරරීභ ශනොශයි යන්න ි ශඵන්ශන්. එතුභහට
නිළරැිර ඵරතර දීරහ ඉන්ිරඹහශේ ක්රිඹහ් භ ශනහ හශේ
නිළරැිර විධිඹට ක්රිඹහ් භ ශන භළි යණ ශොිතභක් රසහ
තුශ සථහපිත යන්න ටයුතු යන ශර ඉ රහ සිය ිතන් භශේ
ථහ අන් යනහ.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

There is a representation but there is no compulsion.
What I am telling you is, at this particular moment, the
Audit Report is accepted but it is not made compulsory.
ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

It is compulsory, Hon. Member. I am sorry. I disagree
with you.
2009 අස 58 දයන ඳහ්තලිශ)න්තු භළි යණ (සශලෝධන)
ඳනශ්  8(1) (4) ඹටශ්  ශභශේ වන් නහ:
"ලිඹහඳිරසචි විණයඹකු විසින් විණනඹ යන රද ෆභ පිළි් 
ශද්ලඳහරන ඳක්ඹභ හ්තෂි ිනණු) ප්රහලශේ පිටඳතක් ශොිතන්
බහ ශත බහය ිරඹ යුතු ඹ."

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

It is not a "must".
ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

[අ.බහ. 3.07]

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා (ාවපතඳාදන ශා
ාාඳලශන අමාතයුරමා වශ ණණ්ු  ඳාර්නලප ප්රධාන
වංවිධායකුරමා)

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன - நர்லறங்கல், லடிகய
கப்பு அகச்சரும் அசங்கத் தப்பன் முதற்மகயசநம்)

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, අද ිරන ශඳෞද්ලි
භන්ත්රී ශඹෝජනහක් ශර රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ
ඉිරරිඳ්  ය ඇි  ශඹෝජනහ ළන හච්ඡහ ශන අසථහශේදී භහ
ඳශමුශන්භ ිරඹන්න ඕනෆ එතුභහ ශභළනි ශඹෝජනහක්
ඉිරරිඳ්  ිරරීභ එ ඳළ් තිරන් අඳ අඹ යන ඵ.
ඒ හශේභ භභ ත රුණක් වන් යන්න ඕනෆ. ශභභ
ශඹෝජනහ ඉිරරිඳ්  යන අසථහ න විට්  ශද්ලඳහරන ඳක්
භළි යණ ටයුතුරදී දයන ආදහඹ) වහ විඹද) පිළිඵ නීි ඹක්
ඳහ්තලිශ)න්තුශේ )භත යරහ, එඹ 2009 අස 58 දයන
ඳහ්තලිශ)න්තු භළි යණ (සශලෝධන) ඳනශ්  අන්ත්තත න
ඵ් , ශභභ හයණඹ ඉටු ිරරීභට ෆභ ශද්ලඳහරන ඳක්ඹක්භ
ඵළඳී සිය න ඵ්  රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ඉතහ
ඳළවළිරලි දන්නහ. න නීි  භහරහ අනු භළි යණ
ශොභහරිසතුභහට ඒ )ඵන්ධශඹන් )ප්තණ ඵරඹ ඳයහ
ි ශඵනහ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

That is just the Government's view. There is no
compulsion.
ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

No, no.

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

It is. Let me answer your question. You say it is not, but,
the Election Commissioner has already cancelled four
political parties for not following these procedures. එක්් 
ජහි  වි ඳ ශඳයමුණ, ඊශහ) ජහි  ප්රජහතන්ත්රහදී විමුක්ි 
ශඳයමුණ, විමුක්ි  ශොය  ජනතහ ශඳයමුණ, ජහි  භඟි
ශඳයමුණ ිරඹන ඳක් වතය ශ) ඳනශ්  න්ි  අනු ටයුතු
ශනොිරරීභ නිහ එභ ඳක් අශවෝසි යරහ ි ශඵනහ. ඒ හශේභ
ත්  ඳක්රට දළනු) දීරහ ි ශඵනහ, ශ) විසතය ඉිරරිඳ් 
යන්න ිරඹරහ. භළි යණ ශොභහරිසතුභහ ඉසට යන ඒ
ළද්  හ්තඹ බහයඹ අපි-

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Minister, I appreciate your comment on this.
The reason for de-registering the four political parties
was because they did not have any representation. It is
not because of the Audit Report. I have got the Election
Commissioner's statement.- [Interruption.]
ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

No, no. The Audit Report is also in a section of this
Act. It is not just the Audit Report. There are so many
sections under which each party has to submit the Annual
Report to the Election Commissioner. On that, the
Election Commissioner can act. It is very clear.
රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභනි, ඒ ළඩි ිරයුණු යන්න
තඵතුභහ අදවස භතු යපු එ ශවොයි. එක්්  ජහි  ඳක්ඹ
ිනණු) ඉිරරිඳ්  යරහ නළවළ ිරඹරහ අශො අස්ත භන්ත්රීතුභහ් 
වන් ශහ. එක්්  ජහි  ඳක්ඹ ිනණු) ඉිරරිඳ්  යරහ
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නළ් න), එභ ඳක්ඹ ආද්තල්  ඒ ටයු් ත ශ යුතුයි.
ශභොද, රසහශේ ළඩිශඹන්භ  ලි ව)ඵ න ඳක්ඹ එක්් 
ජහි  ඳක්ඹයි.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ශෝ ඒ  ලි?

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශභොද වුශණ්? ශ) හයණඹ ඵරන්න. වුද ශ) භළි යණ
නීි ඹ ශනහශේ?

ගු සුජීල පවේනසිංශ මශතා

(ண்புகு சுஜல மசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
අවනලර් මන්ත්රීුරමා

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඒ  ලි ය  අයශන ඳළනරහ ිනඹහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ ඉි න් භභ අවන්න ඕනෆ, යහජකීඹ විදයහරශේ හිටපු අශො
ක යශඹකුශන්. ඒ ළන භභ ිරඹන්ශන් නළවළ.
රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ිරේහ, ශ) ිනණු) ඉිරරිඳ් 
ශනොිරරීභ නිහ භන්ත්රීරුන්ශේ භන්ත්රී ධුය ඳහ අශවෝසි ශරහ
ි ශඵනහ ිරඹරහ. තේ, ඒ ඳළයණි නීි ඹ. වුද ඒ නීි ඹ ශනස
ශශේ? එක්්  ජහි  ඳක්ඹ ඒ නීි ඹ අශවෝසි ශහ.
භන්ත්රීයශඹකු, අශොක්ශඹකු භළි යණඹට ිනඹ විඹද)
ඉිරරිඳ්  ිරරීශ) නීි ඹ අලු්  නීි  ශනළ රහ අශවෝසි ශශේ
එක්්  ජහි  ඳක්ඹයි. ඒහශේ පර විඳහ තභයි අද ඇි  ශරහ
ි ශඵන්ශන් ිරඹරහ යවි රුණහනහඹ භව් භඹහභ ිරඹනහ.
ඳශහ්  ඳහරන භළි යණ නීි ර ඒ න්ි  ඇතුශ්  නහ. ඒ
නිහ භභ දී්තක ලශඹන් ඒ ළන ථහ යන්ශන් නළවළ.
මීට අි ශ්ත භභ ත රුණක් ශශයහි අධහනඹ ශඹොමු
යන්න ළභළි යි. ශ) න භළි යණ නීි  වළදුශේ
ඳහ්තලිශ)න්තුශේ ්ත ඳහක්ෂි ිතටුිරනුයි. ඒ වහ
තමුන්නහන්ශේරහ්  වශඹෝඹ දුන්නහ.
අපි ශඵොශවොභ දුය භනක් ඇවි රහ ි ශඵනහ, රු නිශඹෝජය
හය බහඳි තුභනි.
2009 අස 58 දයන ඳහ්තලිශ)න්තු
භළි යණ (සශලෝධන) ඳනශ්  2 (4) (ඈ) ශේදශේ ශභශේ
වන් නහ:
"ශද්ලඳහරන ඳක්ර වහ ශද්ලඳහරනශඹහි හන්තහන්ශේ ඩහ්  ශවො
නිශඹෝජනඹක් ඇි න ඵට වි  වීභ වහ ෆභ ශද්ලඳහරන
ඳක්ඹක් භ ඒ ඳක්ශේ නිරධහරින්ශේ රළයිසතුට හන්තහ නිරධහරින්
එක් අඹකු ශවෝ ඊට ළඩි ශදනකු ඇතුශ්  ිරරීභට  ඵරහ ත යුතු ඹ."

ඉි න් ශ) යන්ශන් නළි  ශද්ලඳහරන ඳක් ි ශඵනහ.
හන්තහන් පිළිඵ අශො යශේ් , ශරෝශේ්  හච්ඡහ න අද
ළනි අසථහදී ශ) ළන්  අධහනඹ ශඹොමු යන්නට ඕනෆ.
ශ) නීි ඹ ක්රිඹහ් භ යන්න භළි යණ ශොභහරිසතුභහ ශන
ි ශඵන පිඹය අපි අඹ යනහ. ඒ හශේභ අඩු ඳහඩු) ශඳන්හ
දීරහ, ඒහශේ නිළයිර ිරරී) යන්න භළි යණ ශොභහරිසතුභහ
දයන උ් හවඹ අපි ශ) අසථහශේ අඹ යනහ. භළි යණ
ක්රභඹ ශනස ශිතන් ඳි නහ. ඒ නිහ විලහර අභිශඹෝ
ිරහිඳඹක් ි ශඵනහ. ඒ ශනස න භළි යණ ක්රභඹක් තුශ ශ)
පිඹය ළනීභට විවිධ න නීි  භහරහන් ස විඹ යුතුයි.
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ඉයහන් වික්රභය් න භන්ත්රීතුභහ වන් ශහ, ශරෝශේ
භළි යණ දණඹන් )ඵන්ධ හ්තතහක් ළන. එභ හ්තතහශේ
න්ි  ිරහිඳඹක් ිරඹරහ එතුභහ කුභක් ිරඹන්නට උ් හව
දළරුහද ිරඹරහ භට න) ශ් ශයන්ශන් නළවළ. ශභොද,
භළි යණඹට අශොක්ඹකු ඉිරරිඳ්  වුණහභ එභ අශොක්ඹහ
භළි යණ ටයුතු ශ යුතු ආහයඹ පිළිඵ නීි ඹක් ි ශඵනහ.
ඒ නීි ඹ අනු තභයි ටයුතු ශ යු් ශ් . ඒ අනු තහු විඹද)
යරහ ඹ) ඹ) ප්ර හය යනහ. ඹ) ඹ) ඵර්  අඹ්  සිය නහ.
දළන් තඵතුභන්රහශේ ඳක්ඹට ක්ර ආහයඹිරන් ුණන් විදුලි
ප්ර හයඹක්, ශටලිවින් ආඹතනඹ ප්ර හයඹක් හිිත ශරහ ි ශඵනහ
න) තඵතුභන්රහට එභ ප්ර හයශේ දී විශලේ හසිඹක් හිිත ශනහ.
ශොච් ය නළවළ ිරේ්  ඒ තභයි සිදු න්ශන්. තමුන්නහන්ශේ ඒ
)ඵන්ධශඹන් රසහ ළන විතයක් ථහ යන්නට ඕනෆ නළවළ.
ඇශභරිහ එක්්  ජනඳදශඹ්  ඒ සිදු ශනහ. “Newsweek”
ඟයහ එ අශොක්ඹකුට ක්ර විධිඹට වශඹෝඹ ශදනහ.
ශ) ශරෝශේ ඇි  වී ි ශඵන ප්ර හය භහධය තුශ භළි යණ
ක්රභඹන් )ඵන්ධ ශිතන් භහජශේ ඇි  වී ි ශඵන ශද් . ්ත
හධහයණ ඹයි තඵතුභහ ශඳන්න්නට වදන American system
එශන් ශභොක්ද වුශණ්? භළක්)ශේ භළි යණ හ්තඹහරඹ
ස නි ශර වළභ ශදඹක්භ හ්තතහ ශහ. ඒ නිහ නික්න්
භළි තුභහට ශභොද වුශණ්? ජනහධිඳි  ධුයශඹන් ඹන්නට සිදු වුණහ.
අපි ඇශභරින් ක්රභඹ අඹ යනහ. නමු්  ඒශ්  ළරැිර හුඟහක්
ි ශඵනහ. භළි යණශේදී බුසට ශභොද වුශණ්? ිතඹහිතශේ
ශභොද වුශණ්? ඡන්ද 52 එවහ ශභවහ වීභක් සිදු වුශණ්. What
happened in the Al Gore's election? ඒ )ඵන්ධශඹන්
චිත්රඳටඹක් ි ශඵනහ. ඒ ඵරන්න.

ගු ඉරාන් වි්රමර කන මශතා

(ண்புகு இன் லக்கத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Sir, allow me to say this.
භහ ඳශමුශන්භ ිරඹන්නට ඕනෆ, භහ ඇශභරිහ ළන ිරසිභ
ශදඹක් වන් ශශේ නළවළ ිරඹහ. එක්්  ජහීනන්ශේ )මුි ඹ
ළනයි වන් ශශේ. එඳභණයි. ශදනු, තඵතුභහ ිරේහ,
ශඳෞද්ලි ශද්ශඳොශ එ එ අඹ එ එ විධිඹට වළභ යශේභ
බහවිත යනහ ිරඹරහ. ඒ්  පිළින්නහ. භභ ථහ ශශේ
විශලේශඹන්භ යහජය ශද්ශඳොශ අයුතු ශර බහවිත ිරරීභ ළනයි.
ඒ අද විතයක් න ශදඹක් ශනොශයි. ශ) ිරිනන් ිරටභ ශ)
යශේ සිදු ශරහ ි ශඵනහ. ඒ නතය යන්න අපි එතු ශරහ
ක්රිඹහ යන්න ඕනෆ ිරඹන රුණ තභයි භභ ිරේශේ. අන්න ඒ
ළන - යහජය ශද්ශඳොශ ළන - වන් යන්න.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ண்புகு தமனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශඵොශවොභ ශවොයි. එශවභ ශද් සිදු ශනහ න) භළි යණ
ශොභහරිසතුභහට ප්තණ ඵරඹ ි ශඵනහ, ඒහට භළිරව්  න්න.
ඒහ ශක්න ක්රභශේදඹට අපි ඹන්නට ඕනෆ ිරඹන හයණඹ
තභයි අපි්  ශ) ිරඹන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහ එතු ශරහ ඒට
වශඹෝඹ ශදන්න. අලු්  ශද් නි්තභහණඹ යන්න
ඳහ්තලිශ)න්තුට ඵරඹක් ි ශඵනහ. රු යවි රුණහනහඹ
භන්ත්රීතුභහ අදවස ිරහිඳඹක් ඉිරරිඳ්  ශහ. අපි ඒහ අඹ
යනහ. නමු්  ඒහශේ අඩු ඳහඩු) සිදු ශරහ ි ශඵනහ. ඒ
ඹටිනඹහ ශනස යිතන් ශ) යජඹ ටයුතු යනහ.
තමුන්නහන්ශේශේ ශඹෝජනහ දළන් නීි ශේ ඳි න ශදඹක්
ිරඹන ය  වන් යිතන් ඒට අලුශතන් එතු ශ යුතු
ශදඹක් සුවිශලේ ි ශඵනහ ද ිරඹන එ ළන ළඹක් ි ශඵන
ඵ වන් යිතන් භශේ ථහ අන් යනහ.

ඳහ්තලිශ)න්තු
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නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

ගු රවි කුණානායක මශතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)
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(ண்புகு ல கருைநக்க)

The next speaker is the Hon. Ravi Karunanayake. You
have five minutes.

එ ශභෝඩශඹක්

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

[අ.බහ. 3.18]

ත්  ශභෝඩශඹකුට

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, භහ ශ) අසථහශේදී රු
ඉයහන් වික්රභය් න භළි තුභහට් , රු දඹහසිරි ජඹශේය
භළි තුභහට් , අශො රු ිරශන්ස ුණණ්තධන ඇභි තුභහට්  භශේ
සතුි ඹ පුද යනහ. භහ ඳහ්තලිශ)න්තුශේ ශඳෞද්ලි
භන්ත්රීරුන්ශේ ශඹෝජනහක් ඉිරරිඳ්  යන්ශන්, බුද්ධිභ් 
භන්ත්රීරුන්ටයි. ඳහ්තලිශ)න්තුශේ පිසශෝ

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ිරේහ -[ඵහධහ ිරරී)]

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please give the mike to the Hon. Piyasena. රු පී.
පිඹශේන භන්ත්රීතුභහට "භයික්" එ ශදන්න.

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

සිඹඹට එක් විතය ඉන්නහ. භහ ශඹෝජනහ ඉිරරිඳ්  යන්ශන් ඒ
හශේ අඹට ශනොශයි ිරඹන එ්  භහ ශ) අසථහශේදී භතක්
යන්නට ළභි යි. ඒ අතය භහ ශභතළන ථහ යන්ශන් වුද
වරි ිරඹන එ ළන ශනොශයි; කුභක් ද වරි ිරඹන එ ළනයි.
ශභතළන ඹ) ළරැද්දක් ශරහ ි ශඵනහ න) ශොයි
හරහන්තයඹ වුණහ ද ිරඹන එ ශනොශයි අලය න්ශන්. ඒ
ළරැද්ද නිළයිර ිරරීභයි අලය ශන්ශන්. භහ නළත ිරඹන්ශන්
ශ) නීි ශේ ි ශඵන ක්රිඹහඳය ඳහය ඹ තුශ හ්තෂි විණන
හ්තතහ -

ගු පී. ිළයපවේන මශතා

(ண்புகு தப. பமசன)

(The Hon. P. Piyasena)

එතුභන්රහශේ ආණ්ඩුශන් තභයි, ශ) යට විනහල ශශේ.
දන්නහ ශන්. ශප්රේභදහ භව් භඹහ ශභොනහ ද ශශේ? ශොය න්ට
තුක්කු දීරහ ශ) යට විනහල ශහ ශන්. දළන් ශභතළන බුද්ධිභ් 
අඹ හශේ ථහ යන්න එඳහ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගු පී. ිළයපවේන මශතා

Sir, is there a point of Order in that? Why are you
allowing him?

(ண்புகு தப. பமசன)

(The Hon. P. Piyasena)

Sir, I rise to a point of Order.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

Order, please! That is not a point of Order.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Piyasena, what is the point of Order?
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

ගු පී. ිළයපවේන මශතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ண்புகு தப. பமசன)

(The Hon. P. Piyasena)

රු යවි රුණහනහඹ
ඳහ්තලිශ)න්තුශේ ශභෝඩශඹෝ

භන්ත්රීතුභහ

දළන්

ිරේශේ

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

Sir, you are allowing the Government side to waste
time.
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No, it is only just now that I heard what the Hon.
Piyasena was raising.

ඉන්නහ -[ඵහධහ ිරරීභක්] "භයික්" එ දහන්න. [ඵහධහ ිරරීභක්]

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
Please give the mike to the Hon. Piyasena.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

But, you hear it immediately when we tell
something.

you
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නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

ගු රවි කුණානායක මශතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

Hon. Ravi Karunanayake, you carry on.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, you must have a sense of decency when you
conduct the House from there. All I say is, එ පිසශකු

2458

(ண்புகு ல கருைநக்க)

You can have your own interpretation.
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I will get that word expunged from Hansard. [Interruption.]

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ත්  පිසශකුට

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ිරේහ. නමු්  භහ ිරඹනහ, භභ ශභතළන ිරේශේ," සිඹඹට 99ක්
පිසශෝ
[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශනොශයි ිරඹහ" යි. සිඹඹට එක් පිසශෝ

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I beg your pardon?
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඒ  න expunge යනහ, වළන්හ්ඩ හ්තතහශන්.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

You give an interpretation to that. I am saying with
responsibility that there is 1 per cent of freaks

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශන්න පුළුන්. [ඵහධහ ිරරී)]

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

in this House, but 99 per cent of the Members are not.
You can give any interpretation you want [ Interruption]

Hon. Ravi Karunanayake, do not use that word.
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භහ ිරේශේ, "සිඹඹට 99ක් පිසශෝ

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You said that word. You cannot use that word. Now,
you carry on.

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශනොශයි" ිරඹහයි. Sir, always, there is a majority and a

minority.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
No, you cannot say that.“You can address the Hon.

Members by their names.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, what is the point of Order?
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ශඹෝජනහ ශන එන්ශන් යට පිරිසිදු ිරරීභටයි. ශ) අඹට යට
අපිරිසිදු ිරරීභ අලය න) ඒ ි ඹහශන යන්න.

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

Sir, it is highly abominable for a bovine-like
[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

person to cast aspersions on the Chair, which he cannot
do. So, he must withdraw it himself or, Sir, you have the
right, according to the Standing Orders, to ask him to
withdraw that if he does not. Who is the “පිසහ”?
[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

He is the “පිසහ”.
[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]
[

No one else in this House is a “පිසහ”,

අඳට අලය න්ශන්, ඉිරරි අනහතඹ ශනුශන් ශ)
ටයු් ත ිරරීභටයි. අද යශේ ආ්තථිඹ නළි  ය ි ශඵන
අසථහ, ශ) ශද්ලඳහරන ඳක් ඒට ශවේතු ශරහ ි ශඵනහ
න) ඒ ශවේතු න ශද්ලඳහරන ඳක් නිළයිර ිරරීභක් තභයි අඳට
අලය න්ශන්. [ඵහධහ ිරරී)] ශභතළන ෆ වන අඹට අපි
ිරඹන්න අලයයි, ශභොශඹට ඩහ ට ශරොකු නිහ තභයි ශ)
ප්රලසනඹ ඇි  ශරහ ි ශඵන්ශන් ිරඹන එ. ඒ නිහ අය ිරශන්ස
ුණණ්තධන ඇභි තුභහ ිරේහ හශේ ශභතළන ඹ) විධිඹ අඩු
ඳහඩුක් ි ශඵනහ න) ඒ නිළයිර ිරරීභකුයි අලය න්ශන්. භහ
හිතන විධිඹට ශ) අනිහ්තඹ ිරරීභක් ශශෝ  ශවොයි. ඒ නිහ
එක්්  ජහි  ඳක්ඹ ලශඹන් අඳ ශ) ශඹෝජනහ ඉිරරිඳ් 
යරහ ි ශඵනහ. ළරැද්ද නිළයිර ිරරීභ හශේභ වුරු වරිද
ිරඹන හයණඹ අනු ශනොශයි, කුභක් වරිද ිරඹන හයණඹ
අනු අපි ශ) ඉිරරිඹට ශන ඹන්න ඕනෆ. ඒ නිහ සිඹලුභ
ඳහ්තලිශ)න්තු රු භන්ත්රීරු ශ) ඉිරරිඳ්  ය ි ශඵන ශඹෝජනහ
සථිය යරහ ළබිනේ භණ්ඩරශඹන් ඊට වනි බහඹක් ඇි 
යශන යසථහට අඩසුණ ශ යුතුයි ිරඹන අදව තභයි ශ)
අසථහශේදී අඳ ඉිරරිඳ්  ය ි ශඵන්ශන්.

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

ප්රනනය විමවන දින් වභා වපතමත විය.

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

except for him.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

කල්තැබීම

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

ஒத்தகலப்பு

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ADJOURNMENT

I have already ordered to expunge that word. Hon.
Ravi Karunanayake, you carry on.

ගු නිමල් සිරිඳා ද සිල්ලා මශතා

(ண்புகு நல் சமபய த சல்ல)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එභ නිහ ශ) අසථහශේදී අඳ ිරඹන්ශන්, රු ඉයහන්
වික්රභය් න භන්ත්රීතුභහ ිරේහ හශේ ශ) යශේ යජශේ ශද්ඳශ
අනිසි ශර ශද්ලඳහරන ඳක් ඳහවිච්චි යනහ. රු දඹහසිරි
ජඹශේය භන්ත්රීතුභහ භතක් ශහ හශේ රඳහහිනී සසථහට
ශ) ශභොශවොශ්  ශ්රී රසහ නිදවස ඳක්ඹ ශනුශන් රක්
400ක් ශන්නට ි ශඵනහ. ඒ හශේභ ශඳදුජන එක්් 
ශඳයමුශණන් රක් 90ක් ශන්නට ි ශඵනහඹ ිරඹහ හ්තතහ
ය ි ශඵනහ. ශ)හ මු ශොට ශන තභයි අඳ ීනයණඹ ය
ි ශඵන්ශන් ඵරශේ ඉන්න ශද්ලඳහරන ඳක් අනිසි ශර ශ)හ
ඳහවිච්චි යනහඹ ිරඹහ. සහධීන ශොිතන් බහ නළි  වීශ)
ප්රලසනඹ තභයි ි ශඵන ශරොකුභ ඳහඩු. එභ නිහ රුණහය
ශ) නිළයිර ිරරීභක් තභයි අඳට අලය න්ශන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඉන්ිරඹහශේ ි ශඵන
ක්රභශේදඹ අනු ඹ) පුද්රඹකු ඹ) ප්රභහණඹට රක් ශදට
ඩහ විඹද) ශශෝ  ඒ මුද
ශොශවොභද රළශඵන්ශන් ිරඹන
එ ප්රහල ිරරීභ අලයයි. අඳ හශේ භන්ත්රීරු අවුරුදු 19ක් අශො
් ) ඵළය) ප්රහල - assets and liabilities - ඉිරරිඳ්  ය
ි ශඵනහ. පිරිසිදු ශද්ලඳහරනඹට අීන්තණශරහ ි ශඵන අඳට
ඹ) අඹ ශ ෝදනහ ශහට අශො ඇශේ ෆශන්ශන් නළවළ. අඳ ශ)



රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, "ඳහ්තලිශ)න්තු දළන්
තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ප්රනනය වභාිමමුඛ කරන දී.

லன டுத்தம்பப்தபற்மது.
Question proposed.

මාරාන්තික ලකුගු  පරනගය
உர் தகல்லி சரநக மநய்
DEADLY RENAL DISEASE

[අ.බහ. 3.24]

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, බහ  තඵන
අසථහශේදී භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉිරරිඳ්  යනහ :
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"ය 15ට ආන්න හරඹට ශඳය අනුයහධපුය ඳදවිඹ වහ
ළබිි ශො රෆ ප්රශද්ල ආශ්රිත ඳශමුශන්භ දක්නට රළබුණු භහයහන්ි 
කුඩු අ්තභණය වීශ) ශයෝඹට අදහශ ශ) න විට ශඳොශශොන්නරු,
අ)ඳහය, ශභොනයහර, කුරුණෆර, පු් තරභ, භවනුය, ඵදු ර ආදී ඹහඵද
ිරසත්රික් ණනහිරන්ද ශයෝගීන් හ්තතහ න්නට ඳටන් ශන ි ශබ්.
ශභභ කුඩු අ්තභණය වීශ) ශයෝඹ එකී ප්රශද්ලර අවුරුදු 15 - 70
අතය ඹස හණ්ඩශේ ජනවනශඹන් 15%ක් ඳභණ ශොදුරු යශන
ඇි  අතය, ශයෝඹ උ් න්න ඇි  භවය ශොවි )භහනර 30%ක්
ඳභණ ශදනහ කුඩු උදුයට ශොදුරු වී සිටී. ශ) න විට දවස ණනක්
ශභභ ශයෝඹ නිහ ිතඹ ශොස ඇත.
කුඩු අ්තභණය වීභ විවිධ ශවේතුහය නිහ සිදු ව් , ශභකී ශයෝගී
ත් ් ඹට අදහශ න්නහ ව නිලසචිත ශවේතු හධ වඳුනහ ළනීභට ශභශතක්
භ්  වී නළි  අතය, යජශේ භළිරව්  වීභ හිත විශලේ ආඹතනඹක් ඒ
ශනුශන් සථහපිත ශොටද නළත. ශවුණු ය 15ට ආන්න හරඹ
තුශ ශයෝශේ ශවේතුහයඹන් ශවීභ වහ විවිධ ශෞය සවිධහන වහ
ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹ) විසින් සිදු ශරුණු ඳ්තශේණ ිරහිඳඹ ප්රි පර
භහජශේ තහඵවට රක් ි ශබ්. ශයෝඹ ඳළි ශයන ප්රශද්ලර ඳහනීඹ
ජරශේ අඩසුණ අධි ෂසශරෝයයි්ඩ හන්්රණඹ ශ) වහ ඵරඳහන ඵ
මුලින්භ ිරඹළවිණි. ඉන් ඳසු ලරීයත න ළ්ඩිතඹ) ප්රභහණඹ අධි වීභට
ඳහනීඹ ජරශේ අඩසුණ ඇ ගී විශලේඹක් භඟින් නිඳදන වි මලි
ශවේතු ඵ ශභන්භ ලරීයත න අධි ආනික් ප්රභහණඹ නිහ කුඩු
ශයෝඹ ඇි  න ඵ විවිධ හරරදී ඳ්තශේණ භඟින් ප්රහලඹට ඳ් 
විණි. ශ) අනු ශඳශනන්නට ි ශඵන්ශන් ශයෝඹ වහ ඳහනීඹ ජරඹ අතය
තජු ඵතහක් ඇි  ඵඹ. ඒ නිහ නිලසචිත විඳුභක් ශොඹහ න්නහ
ශතක් අභ ලශඹන් දළනට එභ ශයෝඹ යහොත ශිතන් ඹන ප්රශද්ලර
ජනතහට පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීශ) විධිභ්  ක්රභශේදඹක් ළසිඹ
යුතු ඹළයි ශඹෝජනහ යිත.
දළනට සිදු ඇි  ඳ්තශේණ ප්රි පර පිළිත වළිර විද්්  මුළුක් තුශ
භහශරෝ නඹට ඵඳුන් යන ශර්  ශයෝශේ සිඹලු ඳළි ඩඹන් ශොඹහ
ඵළලීභ වහ ආඹතනඹක් සථහපිත ය ජනතහට ශභභ භහයහන්ි 
ශයෝශඹන් ළශකී සිටීශ) වහ දළනටභ්  ළශඳී ඇි  අඹට ිරවි ශබ්යහ
ළනීශ) භඟක් ශඳන්හ දීභට යජඹ භළිරව්  විඹ යුතු ඵට ශභභ රු
බහට ශඹෝජනහ යිත."

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, අඳ අද ශ)
ඳහ්තලිශ)න්තුශේ අධහනඹ ශඹොමු ය ි ශඵන්ශන්, අශො
ක සටහ හයශේ මු )බි) ඵට ඳ්  ශරහ ි බුණු ඳශහ්  -මලි
ලශඹන් යජයට ඳශහත- ශක්න්්රත ශොට ශන ව
ක්රභහනුකර අශනක් ඳශහ්  දක්හ්  ශ) න විට යහොත ශිතන්
ි ශඵන රසහශේ භහයහන්ි භ, ප්රමුතභ සතඹක් පිළිඵයි.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශ) පිළිඵ ශ)
ඳහ්තලිශ)න්තු තුශ් , ඒ හශේභ විවිධ විද්්  ආඹතන තුශ් , ඒ
හශේභ ශභඹට තජු ඵළඳී සිය න අභහතයහසල තුශ්  පුළු
හච්ඡහක් සිදු ශිතන් අශො භළිරව්  වීභ අලයතහ ි ශඵන
ඵ අඳ විලසහ යනහ. ශභතළන අඳට ි ශඵන්ශන්
ශද්ලඳහරනභඹ ප්රලසනඹක් ශනොශයි. ශභඹ අඳ ඉතහ ශවොඳින්
ශ් රු) ත යුතු අසථහටයි ඇවි රහ ි ශඵන්ශන්.
ශ) භව ශඳොශශො තභන්ශේ ප්රධහන ජීශනෝඳහඹ ඵට ඳ් 
ශොට ශන ි ශඵන, අශනෝයහ ළසශේ ශතශභිතන්, භවහ අේ
හසටශේ ශේශරිතන් ශ) යශේ ආ්තථිඹ ලක්ි භ්  ිරරීභ වහ
තභන්ශේ ජීවිතඹභ ළඹ යන, ඳය)ඳයහ ණනහ ඉි වහඹ
ශඳොිර ඵළශන සිය න, ඒ හශේභ අද අි ලඹ පීඩහට ඳ් වී සිය න
ජන ජීවිතරට ඇි  වී ි ශඵන දළළන්තභ ශේදහ ඹ ශභඹයි.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, අද ශ) ඳශහ් ර ඳළි රී
ි ශඵන ශ) ශයෝඹ නිහ ඒ ජනතහ මුහුණ දී ි ශඵන ළටලු
ශශයහි අධහනඹ රක් ශනොශොට, ඒ පිළිඵ ළරිර රක්
ශනොශොට, භනක් ඇි  ශශනකු, නක් ඇශවන ශශනකු,
ඇක් ශඳශනන ශශනකු භහන ්තඹ ශනකු වළය ඹට
ජී්  වීභ සුදුසුඹ ිරඹරහ භහ හිතන්ශන් නළවළ. ඒ තයභට ඵයඳතශ
ව ශේදහ ඹක් අද ඳළි ය ඹිතන් ි ශඵනහ.
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රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශ) අසථහශේ රු
ශෞය අභහතයතුභහ හිය ඹහ න) ඩහ්  ශවොයි. රු නිශඹෝජය
අභහතයතුභහ ඉන්නහ. භභ හිතන්ශන් එතුභහ ඇභි තුභහ
ශනුශන් පිළිතුරු රඵහ ශදයි. ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුශේදී අපි ඒහට
ිර යු් ශ්  ශොච් යද ිරඹරහ භභ හිතන්ශන් නළවළ. ඒ
ශනොශයි ළද් භ. ශ) ඇි  වී ි ශඵන ශේදහ ඹ අපි ශභොන
තය) ඵළරෑරු) ශර ශ් රු) න්නහද, ඒ වහ අපි ශොඹහ ත
යුතු පිළිඹ) ශභොනහද, ඒ වහ අපි අය ශන ි ශඵන ක්රිඹහ
භහ්ත, අදවස ව ශඹෝජනහ පිළිඵ පුළු
ථිහත
අලයතහ තභයි භහ භතු යන්ශන්. ඒ වළය ශන ිරසික්
ශනොශයි.
විශලේශඹන්භ යජයට ඳශහත ශක්න්්ර ය ශන සිය න රු
ශෞය අභහතයතුභහ ශ) අසථහශේ හිය ඹහ න) ඩහ්  ශවොයි.
නිශඹෝජය ඇභි තුභහ ඉන්න එ ළන භහ විශයෝධඹ ඳශ යනහ
ශනොශයි. ඡන්ද හරශේ "යජයය න් අභළි යශඹක්" ිරඹරහ
ශඳෝසට්තස වරහ ි බුණහ. එශවේ එශක් එතුභහ හිය ඹහ න) ඩහ් 
ශඹෝයයි. එතුභහ 2012 තක්ශතෝඵ්ත භහශේ 18 ළනිදහ ළබිනේ
ීනන්දු ීනයණ දළනු) ශදන භහධය හච්ඡහශේදී ිරඹනහ භහ
දළක්හ, ශභභ ඳශහ්  තුශ ජී්  න ජනතහශන් සිඹඹට 15ට
ආන්න පිරිට ශ) ශයෝඹ ඳළි රී ි ශඵනහ
ිරඹරහ.
තෂි්තභ අභහතය භහින්ද ඹහඳහ අශබ්්තධන භළි තුභහ්  ශ)
සිඹඹට 15 ිරඹන ප්රි ලතඹ මීට ශඳය ඳහ්තලිශ)න්තුශේ දී ප්රහල
ශහ භට භතයි. ඒ හශේභ ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ විසින්
ප්රහලඹට ඳ්  ශහ ඹළයි ිරඹහ අඳ විලසහ යන හ්තතහ අනු් 
එශවභයි. රු නිශඹෝජය ඇභි තුභනි, ශ)ද ඒ හ්තතහ ිරඹරහ
නිලසචිතභ භහ දන්ශන් නළවළ. ශභොද, ශෞය අභහතයහසලඹට
ශවෝ තෂි්තභ අභහතයහසලඹට නිර ලශඹන් ශ) හ්තතහ
රළබුණහ න), ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ විසින් නිලසචිත ශර
ඉිරරිඳ්  ශොට ි ශඵන හ්තතහ ශ)යි ිරඹන එ තභ්  ශ)
ඳහ්තලිශ)න්තුට ශවෝ භහධය වයවහ යටට ශවෝ ඉිරරිඳ්  ශොට
නළි  නිහ. ඒ නිහ ශ) භහ තු ි ශඵන්ශන් ඒ හ්තතහ ිරඹරහ
භහ හිතනහ. ඒ ශනොශයි න) තඵතුභන්රහශේ කීභ තභයි
තය හ්තතහ ඳහ්තලිශ)න්තුට ඉිරරිඳ්  ිරරීභ. භහ විශලේශඹන්භ
ඉ රහ සිය නහ, ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ විසින් නිකු්  යන
රද ඒ මීක්ණ හ්තතහ ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුට ඉිරරිඳ්  යන්න,
ඒ ශ) භන්ත්රීරුන් අතට ඳ්  යන්න ිරඹරහ. ඊට ඳසු එහි
වන් රුණු පිළිඵ අපි හච්ඡහ යමු. අපි විහද යමු.
ශභොද, අපි මුහුණ දී සිය න්ශන් ඒ ඳශහ් ර සිඹඹට 15
ජනතහශේ ඉයණභ පිළිඵ ශේදහදඹටයි.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශරෝ ශෞය
සවිධහනශේ ඒ හ්තතහශේ්  එ තළන ිරඹනහ ඒ ප්රභහණඹ
සිඹඹට 15ක් ිරඹරහ. සිඹඹට 15ක් ිරඹන්ශන් ශොච් යද? අශො
රු ි ස ය ලිඹද්ද ඇභි තුභහ දන්නහ, ආන්න ලශඹන්
් ශතෝ  අනුයහධපුය ිරසත්රික්ශේ 8,55,562ක් ජනතහ ජී් 
ශන ඵ. රක් අටක් අටවභහයක් විතය. එයින් සිඹඹට 15ක්
ිරඹන්ශන් 1,28,334ක්. ඒ ිරඹන්ශන් ශෞය අභහතයතුභහශේ
ප්රහලශේ, තෂි්තභ අභහතයතුභහශේ ප්රහලශේ, ශරෝ ශෞය
සවිධහනශේ හ්තතහශේ අඩසුණ න ප්රි ලතඹ නිළයිර න), යජයට
ශ) ශයෝඹ ළරඳී ි ශඵන පිරිශේ ප්රභහණඹ 1,28,334යි. භහ ඒ
වරිඹටභ දන්ශන් නළවළ, ඒ තඵතුභන්රහ ිරඹන්න ඕනෆ.
ශඳොශශොන්නරුශේ ජී්  න ජනවනඹ 4,03,859යි. ඒ අනු
ශයෝඹ ළරඳී සිය න ප්රභහණඹ 60,578ක් විඹ යුතුයි. ඵදු ශ
ජී්  න ජනවනඹ 8,11,022යි. ඒ අනු ශයෝඹ ළශඳී සිය න
ප්රභහණඹ 1,21,683ක් විඹ යුතුයි. රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි, ශ) ිරසත්රික් තුන ඳභණක් ඳදන) ය ් ශතෝ 
ආන්න ලශඹන් රක් වතයට අධි පිරික්. ශ) සයහ
ද් ත නිළයිරද ිරඹන එ පිළිඵ අඳට විහදඹක් ි ශඵනහ.

ඳහ්තලිශ)න්තු
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ගු ලි ක දිවානායක
අමාතයුරමා)

මශතා

(පවෞඛය

නිපයනාය

(ண்புகு யலித் தசநக்க - சுகத பத அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

තඵතුභහ ිරඹන සයහ ද් ත ශොයි අවුරුද්දටද අදහශ?

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

එක් තභයි, 2012 තක්ශතෝඵ්ත භහශේ 18 ළනිදහ රු
ශෞය අභහතයතුභහ ළබිනේ ීනයණ දළනු) දීශ) හච්ඡහශේදී
ප්රහල ශහ, එභ ඳශහශ්  ජනතහශන් සිඹඹට 15ට කුඩු
ශයෝඹ ළරඳී ි ශඵනහඹ ිරඹරහ. තෂි්තභ අභහතයතුභහ්  ශ)
ඳහ්තලිශ)න්තුශේ විහදඹදී ිරේහ සිඹඹට 15ක් ිරඹරහ. භට ඒ
ිරනඹ භත නළවළ. ඇ් තටභ භභ ඒ ශේශේ නළවළ. එතුභහ
බහශේ සිය න නිහ ඒ ළන හක්ෂි දයයි.
ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ හ්තතහශේ්  ඒ වන් ශරහ
ි ශඵනහ. ඒශන් තභයි භභ ශ)හ ිරඹන්ශන්. ශ)හ භහ ශොඹහ
්  රුණු ශනොශයි. ඒ නිහ අඳට ඒහ පිළින්න සිද්ධ
ශනහ. අභහතයරු ශදශදශනක් ව ශරෝ ශෞය
සවිධහනඹ්  ිරඹරහ ි ශඵනහ, ඒ ප්රභහණඹ සිඹඹට 15ක් ිරඹරහ.
ඒ පිළිත යුතු එක් වළය ඹට අපි හිතනහ. රු නිශඹෝජය
හය බහඳි තුභනි, එශවභ ් ශතෝ  රක් 4ක් තභන්ශේ
භයණශේ ශදොයඩ අභිඹ සිය ිතන් එිරශනදහ ජීවිතඹ ත යිතන්
ඉන්නහ.

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

එභ සයහ විසිදවස එසිඹ ණනක් තභයි ශන්ශන්.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ භහ දන්ශන් නළවළ. එශවභ න) භහ තු ි ශඵන්ශන්
ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ නිළයිර හ්තතහ ශනොශයිද?

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

අපි ශනභ මීක්ණඹක් යරහ ි ශඵනහ ිරසත්රික් අනු
ශයෝව රට ඇතුශ්  න පිරි ශොච් යද ිරඹරහ. ශොශම
ිරසත්රික්ඹ, )ඳව ිරසත්රික්ඹ
ආිර ලශඹන් )ප්තණ
හ්තතහක් අයශන ි ශඵනහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ තඵතුභහ ිරඹන්න. භභ ශ) ිරඹන්ශන් රු තෂි්තභ
ඇභි තුභහ ිරඹපු එ අනු, රු ශෞය ඇභි තුභහ ිරඹපු එ
අනු ව ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ හ්තතහ අනු. භට ශන
ඒහ අදහශ නළවළ.

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

කුඩු ශයෝඹ ළරඳී ඇි  ප්රභහණඹ කීඹද?
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ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

කුඩු ශයෝඹ ළරඳී ඇි  ප්රභහණඹ රක් 4ට ආන්න
ශනහ.

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

තඵතුභහ ශොශවොභද වරිඹටභ ිරඹන්ශන්?

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නළවළ, භහ ිරඹනහ ශනොශයි. ඒ ප්රභහණඹ සිඹඹට 15ක්
ිරඹරහ ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුශේදී මීට ශඳය ිරේහ; ශෞය
ඇභි තුභහ භහධය හච්ඡහශේදී ප්රහල ශහ; ශරෝ ශෞය
සවිධහනශේ හ්තතහශේ වන් ශරහ ි ශඵනහ. ඒ භශේ
ශොඹහ ළනීභක් ශනොශයි. ඒ ළන භශන් ප්රලසන යන්න එඳහ.
තඵතුභන්රහ විසින් මීට ශඳය ප්රහල යන රද සයහ ද් ත වහ
ශතොයතුරු භත අනුයි භහ ශ) ිරඹන්ශන්. ඒ එශවභ ශනොශයි
න), එදහ ශෞය ඇභි තුභහ භහධය හච්ඡහශේදී ශ ප්රහලඹ
ළරැිරයි ිරඹන්න. තෂි්තභ ඇභි තුභහ ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුශේදී
යපු ප්රහලඹ ළරැිරයි ිරඹන්න. ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ
්තතහ ළරැිරයි ිරඹන්න. භභ වරිද ළරැිරද ිරඹන එ ශනොශයි
ප්රලසනඹ ි ශඵන්ශන්. භහ උපුටහ න්ශන් තඵතුභන්රහ විසින් මීට
ශඳය අසථහරදී ඉිරරිඳ්  ය ි ශඵන සයහ ද් ත වහ
ශතොයතුරුලින්. ඒහ ඳදන) ය ශනයි භහ ශ) ිරඹන්ශන්. එභ
සයහ පිළිඵ අපි ශනභ විහදඹක් යමු.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඒ අඹශේ ජීවිතඹ
ශොශවොභද ත ශිතන් ි ශඵන්ශන්? ඒ ශයෝඹ ළරඳීභට ශවේතු
හධඹ ශොඹහ ශන නළ් න), ඒ ශයෝඹ ළරඳීභ ළශළක්විඹ
වළක්ශක් ශශේද ිරඹරහ ශොඹහ ශන නළ් න), ශයෝඹ වළිරරහ
ි ශඵන අඹට ශ යු් ශ්  කුභක්ද ිරඹරහ ශවොඹහ ශන ි ශඵන
කුඩහ ප්රභහණශේ විඳු) ප්රභහණ්  නළ් න) තවුන් භයණශේ
ශදොයඩ අභිඹ ශනොශයිද සිය න්ශන්? ශ) න විට ි ශඵන
සයහ ද් ත වහ ශතොයතුරු අනු යජයට ඳශහශ්  දදවට
ආන්න පිරික් ිතඹළිරරහ ි ශඵනහ. රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි, ඳසු ිනඹ ි ස අවුරුදු යුද්ධශේදී්  දදවක් ිතඹ
ිනශේ නළවළ. ඒ නිහ තවුන්ශේ ජීවිත්  එක් ළට ළසී ි ශඵන
ඵයඳතශභ ශේදහ ඹ තභයි ශ) ි ශඵන්ශන්. ඒ පිළිඵ
ි ශඵන ජහි  අධහනඹ ශොඳභණද? එඹ ළශිර රට රක්
ශොට ි ශඵන ජහි  ශභශවයුභක් ි ශඵනහද? එශවභ නළ් ශ් 
තවුන් අශො යශේ යජයට ඳශහශ්  ඈත )ර ඉඳදුණු ිතනිසසු
වන්දහද? තවුන් ළඵළි ශො රෆශේ වන්දහද? තවුන් භළදච්චිශේ
වන්දහද? තවුන් ිනයහඳුරුශෝේශේ වන්දහද? තවුන්ද ශ) යශේ
ශදභේපිඹන්ට සුජහත ව දරුශෝ; ිතනිසසු. ඒ අඹට්  අපි ිතනිසුන්
ශර ළරිරඹ යුතුයි. රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශ)
දළළන්ත ශේදහ ඹ නිහ අද යජයට ඳශහශ්  ිතනිසුන් මුහුණ දී
ි ශඵන බිඹමුසු ත් ් ඹ යර නළවළ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, තවුන් ශ
ඳරීක්ණඹක් වහ ඹන්ශන් ශදිනඩිඹහශන් යුතු. තවුන්ශන්
ඇහුශෝ  ඒ ිරඹයි. ශ ඳරීක්ණඹිරන් තවුන්ට ිරේශෝ 
තඵට ශ) ශයෝශේ රක්ණ ශඳන්නු) යනහ ිරඹරහ, එතළන්
සිට තවුන් භහනසි බි ළය රහ, ලරීයඹ ළවළශයිතන්, හි ශස
සුදු ශිතන්, වභ රැළි ළශටිතන් ඉතහ ශේශඹන් අඵර දුඵර
ත් ් ඹට ඳ්  ශනහ. ශ) ශයෝඹ ළරඳී ඇතළයි ිරඹන
සඥහ රළබීශභන්භ, ඒ ඇසීශභන්භ තවුන් එභ ත් ් ඹට ඳ් 
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ශනහ. ඒ තභයි ත් ් ඹ. ඒ අවන ශොටභ තවුන්ශේ ජීවිත
පිළිඵ විලසහඹ තවුන්ට නළි  ශරහ ඹනහ; තවුන්ශේ ජීවිතඹ
පිළිඵ ය නහභ තවුන්ට නළි  ශරහ ඹනහ. ඒ නිහ අද
ශඵොශවෝ අඹ එඹ භහනසි වි දයහ නිිතන්, විලහර භහනසි
අභිශඹෝරට මුහුණ ශදිතන් ජී්  ශනහ. එශවභ ිතනිසුන් දවස
ණනක් යට ජී්  විඹ යුතුද? ඒ නිහ අඳ ත යුතු ඳශමුළනි
ක්රිඹහ භහ්තඹ න) ශ) ශයෝඹ වහ න ශවේතු ය ශොඹහ
න්න එයි; ඒ ශවේතු හය ළශළක්වීභ වහ ක්රිඹහ භහ්ත න්න
එයි. ශදනු, දළන් ඉන්න ශරඩුන්ට අලය උඳහය රඵහ ශදන
එයි.
තවුන්ශේ ජීවිතර එභ ප්රලසනඹ ඳභණක් ශනොශයි
ි ශඵන්ශන්. තවුන්ශේ ඳවු ර ත් ් ඹ ශභොක්ද? රු
නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, භහ අසථහ ණනහදී භහධය
වයවහ දළක්හ තවුන්ශේ බිරින්දෆරු ඇවි රහ ිරඹනහ, "භහ තහු
භඟ විහව ශරහ අවුරුදු විසයි, විසිඳවයි ජී්  වුශණ්. භශේ
ඇස ඳනහ පිටභ තහු ළවළශයන්න ඳටන් ් තහ; තහු ිතඹ ිනඹහ. අද
භට ශ ර ශභශවහය) යරහ දරුශෝ තුන් ශදනහ නඩ් තු
යිතන් ජී්  ශන්න සිද්ධ ශරහ ි ශඵන්ශන්" ිරඹරහ. දළන් ඒ
මුළු ඳවු සසථහභ බි ේටරහයි ි ශඵන්ශන්. දරුශෝ ඳහ
ඹන්ශන් නළි  ත් ් ඹට ඳ්  ශරහ ි ශඵනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, භවය තළන්ර ඒ
බිරින්දෆරු ඉතහභ් භ දු: ශදෝභනසඹන්ට ඳ් ශරහ ි ශඵනහ.
තවුන්ශේ මුළු ඳවු සසථහභ ශදදයරහ ි ශඵනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, භවය තළන්ර එ
ඳවුශ වතය ශදශනකුට, ඳස ශදශනකුට, වඹ ශදශනකුට ශරඩ
ශයෝ වළිරරහ. ශභවහ ශදය ශනහට වළිරරහ එවහ ශදය ශනහ
භළශයනහ. තහු ිරඹනහ, ඒ දළරහ භළරි භළරී ජී්  ශනහඹ
ිරඹරහ. භට එ ශරහ දී යජ යට ඳශහශ්  භන්ත්රීයශඹක්
ිරේහ, - ශභතුභහ දළන් ශ) සථහනශේ නළවළ. අනුයහධපුය
ිරසත්රික්ඹ නිශඹෝජනඹ යන ආණ්ඩුශේ ඳහ්තලිශ)න්තු
භන්ත්රීයශඹක් ිරේහ,- ිනඹ ි ශේ එතුභහ අනුයහධපුයශේ භශ
ශ අටට ිනඹහඹ, ඒ අට ශදනහශන් වඹ ශදශනකුභ කුඩු
ශයෝඹ නිහ ිතඹ ිනහි රහඹ ිරඹරහ. ිතනිසුන් ඉඵහහශ්  ිතඹ ඹන
ත් ් ඹක් ඇි  ශරහ ි ශඵනහ ශන්ද? ඒ ත් ් ඹ පිළිඵ
අලය අධහනඹ ශඹොමු ශහද? භභ ිරඹන්ශන්, ශ) වහ
අධහනඹ ශඹොමු ය භිර, ප්රභහණ්  නළවළ, ශවොඹහ ශන නළවළ,
ළළසභක් නළවළ, ජහි  ශභශවයුභක් නළවළ, ජහි  ළඩ
පිළිශශක් නළවළ, තශවේ අ්  ඇයරහ ි ශඵනහ, ඉඳදුණහ න) තශවේ
භළරිරහ ඳරඹ රහ ිරඹරහයි. ඒ හධහයණ නළවළ, රු
ඇභි තුභනි. එ ඳළ් තිරන් ඒ භහජ ජීවිතඹට ඵරඳෆ) යරහ
ි ශඵනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශ) ආ්තථි ජීවිතඹට
ඵරඳෆ) යරහ ි ශඵනහ. ඒ ශයෝිනඹහ ිතඹ ඹන්ශන් තභන්ශේ මුළු
ශද්ඳශ් , තභන්ශේ මුළු ඳවුර්  ඉතහභ්  අයණබහඹට ඳ් 
යරහ. ඉඩ) උස ි ඹනහ; ශ උස ි ඹනහ; න ය
උස ි ඹනහ. භහ දළක්හ, භවය නහලිහරට ඇවි රහ කුඩු
ශයෝඹ ළරඳුණු ශයෝගීන් ිරඹපු ථහ. තවුන් ිරඹනහ, ඳදවිශේ
සිට අනුයහධපුයඹට ඇවි රහ ශඵශව්  අය න්න රුපිඹ
15,000ක් ළඹ ශනහඹ ිරඹරහ. ත එ ශයෝගීශඹකුට නුය
ඹන්න ශරහ ි ශඵනහ. තහුට භහඹට ආන්න ලශඹන්
රුපිඹ 30,000ක් ඹනහඹ ිරඹරහ ිරඹනහ. යජ යට ඳශහශ් 
ශොවි අ)භහ, තහ් තහ ශශනකුශේ දරුශකුට කුඩු ශයෝඹ
නිහ භහඹට රුපිඹ 15,000ක්, 30,000ක් ළඹ යන්න
පුළුන්ඹ ිරඹරහ තඵතුභන්රහ හිතනහද? එශවභ ඵළවළ. ශ)
ශේදහ ඹට ශොදුරු වුණු ජනතහ යජ යට ඳශහත අ්  ඇය දභහ
ිනහින් ි ශඵනහ. එඹ ිරසිශේ්  උචිත ක්රභඹක් ශනොශයි. එඹ
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ක සට )ඳන්න භහජඹක්; ිතනිසුන් වළය ඹට හිතන භහජඹක්;
ිරසිශේ් භ පිළිත යුතු ත් ් ඹක් ශනොශයි එභ ඳශහ් ර
නි්තභහණඹ ශරහ ි ශඵන්ශන්, රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි. ඒ ශොශවොභද ි බුශණ්?
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, 1990 දලශේ භළද
බහශේ ශ) කුඩු ශයෝඹ පිළිඵ ශවොඹහ න්න ශොට
ඉසශ රහභ කුඩු ශයෝගීන් ව)ඵ වුශණ් අවුරුදු 50ට ළඩි
අඹශන්. ේය ඹ හිතුහ, භක් නළවළ, අවුරුදු 50ක්්  ජී් 
ශේවිඹ ිරඹරහ. 2000 විතය න ශොට ශ) කුඩු ශයෝඹ
ළරඳුණු අවුරුදු 40 අඹ්  ව)ඵ ශන්න ඳටන් ් තහ. 2005 විතය
න ශොට අවුරුදු 30 අඹ්  ව)ඵ ශන්න ඳටන් ් තහ. දළන්
ශභොක්ද ශරහ ි ශඵන්ශන්? දළන් ශ) කුඩු ශයෝගීන්ශන්
සිඹඹට 20ක්, අවුරුදු 20ට ඩහ අඩු ශඹෞනශේ ශඳශශන
තරුණඹන් ව දරුන්. ඒ සිඹඹට 20ශේ ජීවිත ශොච් ය
හරඹක් ද ි ශඵන්ශන්? භහ එ වදයයශඹක් එක් හච්ඡහ
යන ශොට එතුභහ ිරේහ, පිඹය ඳවයි ි ශඵන්ශන් ිරඹරහ.
ඳශමුළනි, ශදළනි පිඹය, තුන්ළනි පිඹය, වතයළනි පිඹය ඳසු
ය ඳසළනි පිඹයට ආශෝ  ශභොද ශන්ශන්? ඳස ළනි
පිඹය ිරඹන්ශන් අපිට යන්න ශදඹක් නළවළ, භළශයන්න අ් 
අරින්න ශනහ, භළශයන තුරු ශවොඳින් තහුට ජී්  ශන්න, රැ
ඵරහ න්න ිරඹරහ උඳශදස ශදනහඹ ිරඹන එයි. ශ)
ශයෝගීන්ශන් ඵහුතයඹක් අද ඉන්ශන් ඳසළනි පිඹශ්තයි. ඒ
ඳවුරට දීරහ ි ශඵන සඥහ ශභොක්ද? තහු භළශයන එ
ශොශවොභ්  නිඹතයි. භහ ිරඹන්ශන් එශවභ ශනොශයි. ශ)
ශයෝඹ ශවේතු ශොටශන තහු භළශයන එ නිඹත ඵට ඳ් 
ශරහ ි ශඵනහ. වළඵළයි ඒට අද ශඵශවතක් නළවළ. තදුයට් 
ශඵශව්  යරහ ළඩක් නළවළ, තහු ඳසළනි පිඹශ්ත ඉන්ශන්, ඒ
නිහ තහුශේ හිත තුටු යරහ, ඵණක්, බහනහක් යරහ, පිරි් 
ය ක් ිරඹරහ, න්න ශඵොන්න දීරහ, භළශයන තුරු තශවේ ඵරහ
න්න ිරඹන එයි. ශ) ශයෝගීන්ශන් ඵහුතයඹක් අද එභ
ත් ් ඹට ඳ්  ශරහ ි ශඵනහ. ඒ නිහ ශ) ජීවිතර
ප්රලසනඹක්; භහජ ජීවිතශේ ප්රලසනඹක්; ඳවු ජීවිතශේ ප්රලසනඹක්;
ආ්තථි ජීවිතශේ ප්රලසනඹක්. ශ) මුළු යජ යට් , ඒ ආන්න
ිරසත්රික්්  ශශහශන ි ශඵන භවහ දළළන්තභ ශේදහ ඹක්.
අපි යජ යට ි බුණු ශේදහ ඹන් ළන අවරහ ි බුණහ, රු
නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි. එ හරඹ දී යජ යට ශොී
ආක්රභණඹ නිහ ජනවනඹ න්නය ප්රශද්ල ඵට ඳ්  වුණහ. ඊට
ඳසශේ භළශ රිඹහ සතඹ ශවේතු යශන ජනවනඹ න්නය
වුණහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඒ පිළිඵ අධහනඹ
ශඹොමු යරහ අපි විඳු) ශවේශේ නළ් න) ත අවුරුදු 25ක්, 30ක්
ඹන්න ලින් ශභභ යජ යට ජන න්නය ප්රශද්ලඹක් න එ
ශක්න්න ඵළවළ. ිතනිසුන්ට ශ) ප්රශද්ල අ්  ඇයරහ ඹන්න
ශනහ. තභන්ට රළශඵන සුයත දරුහ පිළිඵ අවුරුදු තුන,
වතය න ශොට විලහර ඵරහශඳොශයෝ තු ඇි  ය න්නහ.
නමු්  දරුහ අවුරුදු වත, අට න ශොට කුඩු ශයෝිනශඹකු ඵට
ඳ්  ශනහ න) ශභොක්ද ඒ ත් ් ඹ? තවුන් එභ ඳශහ් ර
ජී්  ශේවිද? රු ය ලිඹද්ද ඇභි තුභහ ශ) හයණඹ ළන
දන්නහ. හධහයණද ශ)? ඒ නිහ ශ)ට විඳු) ශවිඹ යුතුයි.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඒ වහ අපි භහ් 
ශදක් අනුභනඹ යන්න ඕනෆඹ ිරඹරහ භහ හිතනහ. එ
භහතක් තභයි, ශවේතු ශවීභ පිළිඵ ඳ්තශේණ වහ ළශළක්වීශ)
ක්රිඹහ භහ්ත.
ශදන එ තභයි දළනට ශයෝඹට රක් වී සිය න අඹලුන්
ශනුශන් ත යුතු ක්රිඹහ භහ්ත. භභ හිතනහ, ඒ ඳහ්තලස ශද
තසශේ අශො හච්ඡහ ඳ් හශන ඹහවිඹ ිරඹහ. ශවේතු ශවීභ
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වහ ඳ්තශේණ වහ ළශළක්වීශ) ක්රිඹහභහ්ත. දළන් ශභොක්ද
ශවේතු පිළිඵ ි ශඵන්ශන්? රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි, මු හර සීභහ තුශ ශ) ශොඹහ ළනීභ පිළිඵ
විලසවිදයහර විද්තුන් ආදී විවිධ ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹ), ශ)
පිළිඵ සශේච්ඡහශන් ඉිරරිඳ්  ශරහ ඳ්තශේණ ශහ. විවිධ
අසථහර ඒ ඳ්තශේණ හ්තතහ ප්රහලඹට ඳ්  වුණහ. භහධය
වයවහ, ඒ හශේභ විවිධ ග්රන්ථ වයවහ ඒ ඳ්තශේණ හ්තතහ
ප්රහලඹට ඳ්  යරහ ි බුණහ. එක් එක් හර හනුරදී ඒ
ඳ්තශේණ හ්තතහ එක් එක් නිභනඹන්ට එශශමන්න ඳටන්
් තහ. මු හර හනුශේදී ිරඹන්න ඳටන් ් තහ ශභඹ
වළශදන්ශන් භතුපිට ජරඹ ඳහවිච්චි ිරරීභ ශවේතුශොටශන
ශනොශයි ළඹුරු ළිසලින් න්නහ ජරඹ භිනන් ශ) ශයෝඹ
වළශදනහඹ ිරඹහ හ්තතහක් ආහ. භහධය වයවහ ඒ ප්රහලඹට
ඳ්  ශහ. භතු පිට ජරශඹන් ශනොශයි ළඹුරු ශඳොශශොශන්
රඵහ න්නහ ජරඹ භිනන් ශභඹ ළරශනහඹ ිරඹහ. යජ යට
ිතනිසසුන්ට ඒ ඇ් තද නළද්ද ිරඹහ ිරේශේ නළවළ.
හභහනය ජනතහ ඒශන් අශඵෝධ ය ් ශ්  ශභොක්ද?
ළිසර තුය බිේහභ ශ) වළශදනහඹ; ළශේ තුය බිේශෝ 
වළශදන්ශන් නළවළ ිරඹරහයි. ඒ නිහ ජනතහ ළශේ තුය ශඵොන්න
ශඳශඹුණහ. ඊට ඳසු ය  හරඹක් ඹනශොට ත ඳ්තශේණ
හ්තතහක් ඇවි රහ ඒශන් ිරේහ, ඒ ළශේ තුය පිළිඵ
ප්රලසනඹක් ශනොශයි, ශ) ඇි  ශන්ශන් ජරශේ ඇි  ශන
ඇ ින ්තඹක් ශවේතුශොටශනඹ ිරඹහ. ඒ ඳශහ් ර ඇ ින
ඹක් ඳළි ශයිතන් ඹනහඹ; ඒ ඇ ින ්තඹ ශවේතුශොටශනයි
ශ) වළශදන්ශන් ිරඹහ ත්  ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹභක් ිරේහ.
ඊට ඳසු ජනතහ ශභොක්ද  ඳනහ ශශේ? ඒ ඇ ින ්තඹ
ශවේතුශොටශන ළිශේ තුය ශඵොන්න්  ඵළවළ; ළශේ තුය
ශඵොන්න්  ඵළවළ ිරඹහ. ඊට ඳසු ජනතහ ශඵෝත යන රද
ජහනීඹ ජරඹ ඳරිවයණඹට ශඳශඹුණහ. ඒ වහ ළේ ඵළඳි යහජයඹයි
ිරඹහ අඳ වඳුනහ න්නහ යජ යට තුය ඩ දභන්න ඳටන් ් තහ.
ඒ බිසනස එක් වුණහ. දළනු්  එශවභයි. ශරොරිර ඳටහ ශන
ඒ ඳශහශ් භ තුය ඩ දභහ ි ශඵනහ. ඊටඳසු ඒ ශයෝගීන් තුය
ඩලින් තුය අයශන ඳහවිච්චි යන්න ඳටන් ් තහ. ඊටඳසු
ආපු ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹභක් ිරේහ, ශ)ට ශවේතු ශනළු) අර
ෆභඹ ිරඹහ. ශනළු) අර ෆහභ ශ) වළශදනහඹ; ඒ නිහ
ශනළු) අර නහ න) ඒහශේ අතශ්ත ි ශඵන කුවයඹ සුද්ධ
යරහ ෆභට න්නඹ ිරේහ. රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි, )රට හිටපු අඹ ලශඹන් අපි දන්නහ, ශනළු)
අර සුද්ධ යන්ශන් ශොශවොභද ිරඹහ. ශනළු) අශ කුවය සුද්ධ
යන්න ජුකී භළෂින් එක්්  දභන්න ශනහ. එශවභ නළි 
ශනළු) අරර කුවය සුද්ධ යන්න ඵළවළ. ජනතහ තභන්ශේ
ලරීයඹට ශප්රෝටීන් හිත ආවහයඹක්, පිසඨඹ හිත ආවහයඹක්
එතු ය ් ශ්  ශනළු) අර ඳහවිච්චි යරහයි. එතශොට ඒ
ජනතහ ශනළු) අර න එ නතය ශහ.
ඊට ඳසු ත ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹභක් ඇවි රහ ිරඹන්න
ඳටන් ් තහ, ශභශවභ න්ශන් ශ) ළශේ ඉන්න භ් යඹන්
ඳරිශබෝජනඹ ිරරීභ ශවේතුශොටශනඹ ිරඹහ. ළශේ ඉන්න
භ් යඹන්ශේ ඵශ්ඩ ඇ ින ්තඹක් වළශදනහඹ ඒහ
ශවේතුශොටශන ළේ භහළු ඳරිශබෝජනශඹන් ශ) වළශදනහඹ
ිරේහ. )ර හිටපු අඹ දළරක් දභරහ එශවභ නළ් න) බිලී
ශොක්ක් දභරහ ළශේ භහළුශක් අ රශන තභන්ශේ දරුහට
ශප්රෝටීන් හිත ආවහයඹක් දුන්නහ න) ඒ්  නතය ශහ, ළේ
භහළු ෆශෝ  ශ) වළශදනහඹ ිරඹහ. හරඹක් එශවභ ිරේහ.
ඊටඳසු ඊශඟ ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹභ ිරේහ, ශ)ට ශවේතු
ඇලුිතනිඹ) බහජන ඳහවිච්චි යන එඹ, ඒ නිහ භළය  බහජන
ඳහවිච්චි ශශෝ  වරිඹ ිරඹරහ. ඇලුිතනිඹ) බහජනර තුය
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දළ)භහභ තුයර ි ශඵන ක්ශරෝයයි්ඩ වහ ඇලුිතනිඹ) ප්රි ක්රිඹහ
යරහ ඒශන් ලරීයඹට අහිතය සකට වළශදනහඹ. ඒ නිහ
ශ) ශයෝඹ වළශදනහඹ ිරේහ. එතශොට ජනතහ ශභොද
ශශේ? ඇලුිතනිඹ) බහජන අයින් ශහ, ඇලුිතනිඹ) ශ අයින්
ශහ. භට භතයි ි ස ය ලිඹද්ද ඇභි තුභහ ිනහින් ශස
ශඵදුහ. භත ශන්ද ඡන්ශද හරශේදී-

ගු තිවනව කරල්ලියද්ද මශතා (ෂමා වංලර්ධන ශා
කාන්තා ක යුුර අමාතයුරමා)

(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த - சரலர் அபலருத்த, கரர்
அலுலல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

නළවළ, නළවළ. ඡන්ශද හරශේදී ශස ශඵදුශේ නළවළ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

භහශන්න, ඡන්ශද හරශේදී ශනොශයි. එච් ය රඵර
ශන්න එඳහ. එතුභහ නි) ශස ශඵදුහ. එතුභහට ණ්ඩහඹභක්
ිරේහ, ශ)ට ශවේතු ඇලුිතනිඹ) බහජන ඳහවිච්චි ිරරීභඹ,
ඇලුිතනිඹ) ශ ඳහවිච්චි ිරරීභඹ ිරඹහ.

ගු තිවනව කරල්ලියද්ද මශතා

(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ඇ් ත ලශඹන්භ
ඵහර ්තශේ ඇලුිතනිඹ) බහජන
ඳහවිච්චිඹ්  තඹ ශයෝඹට ඵරඳහනහඹ ිරඹහ ඳරීක්ණඹිරන්
ිරේහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු ඇභි තුභනි, භභ ශ) ිරඹන්ශන් ඒ වරිද ළයිරද ිරඹන
එ ශනොශයි. එශවභ ිරඹනහඹ ිරඹන එයි.
ඊට ඳසශේ ත ණ්ඩහඹභක් ඇවි රහ ිරේහ, "නළවළ, ශ)ට
ශවේතු ළ්ඩිතඹ) වහ ආනික්" ිරඹරහ. ශඳොශවොය ඳහවිච්චි ිරරීභ
ශවේතු ශොටශන, තිත නහල ඳහවිච්චි ිරරීභ ශවේතු ශොටශන
ඒහ ශඳොශශොට ඹනහ; ඒහ ජරඹට ිතශ්ර ශනහ; ඒහ
වහ රට එනහ; වහ හපුහභ ඵඩට ඹනහ; ඵඩට ිනඹහභ මුළු
ලරීයඹ පුයහභ ඳළි ශයනහ, ඒ නිහ ශ) කුඩු ශයෝගීන් ඳරීක්හ
ය ඵළලුහට ඳසශේ තවුන්ශේ ආනික් කන් ඹ ළඩිශරහ
ි බුණහ, ළ්ඩිතඹ) කන් ඹ ළඩිශරහ ි බුණහඹ ිරඹරහ තන්න
ඳරීක්ණඹක් ආහ. ශ) ශභොන තය) වි  ද ිරඹරහ
ිරේශෝ  නහථ ශදවිශඹෝ්  ිරේහඹ ිරේහ. එශවභ ිරේහ ශන්ද?
රු
නිශඹෝජය
හය
බහඳි තුභනි,
ශොයහශදනිඹ
විලසවිදයහරශේ භවහ හ්තඹ ධ)ිතහ භළණිශක්ශේ-

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනුරුල නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා මූාවනපයන් ඉල ක
වපයන් නිපයනාය කථානායකුරමා [ගු චන්දිම වීරක්පකොි  මශතා]
මූාවනාරූඪ විය.

அதன் பமகு, குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்
அக்கசனத்தனன்ர அகயமல, பதச் சபநகர் அலர்கள்
[ண்புகு சந்த வீக்தகடி] தகயக லகத்தர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.
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නිපයනාය කථානායකුරමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ථහ යන්න, රු භන්ත්රීතුභහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ ිරඹිතන් සිය ශේ
ඉි වහඹ පිළිඵයි. ශොයහශදනිඹ විලසවිදයහරශේ භවහ හ්තඹ
ධ)ිතහ භළණිශක් භළි තුිතඹශේ සිට නහථ ශදවිශඹෝ දක්හ විවිධ
ණ්ඩහඹ) ශ)ට ශවේතු ිරඹරහ ි ශඵනහ. දළන් භභ ිරඹන්ශන්
යජඹ ශ)ට පිළින්නහ නිලසචිත ශවේතු ිරඹන්න ිරඹරහයි. දළන්
එශවභ යන්න ඕනෆ. ශභොක්ද පිළින්නහ නිලසචිත ශවේතු? ඊට
ඳසශේ ශ)ට ඳ්තශේණ ණනහක් සිද්ධ ශිතන් ආහ. 2008
අවුරුද්ශද් දී නිභ සිරිඳහර ද සි හ ඇභි තුභහ ශරෝ ශෞය
සවිධහනශඹන් ඉ රහ හිය ඹහ, "ශ) පිළිඵ ඳ්තශේණඹක්
යන්න" ිරඹරහ. ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ ඒට ිතලිඹන 30ක්
දුන්නහ. ශෞය අභහතයහසලඹ ිතලිඹන 70ක් දුන්නහ. ිතලිඹන 100ක්
දීරහ ශ) හ්තතහ වළදුහ. ශ) හ්තතහ ස න හරඹ තුශ
අනුහ්තතහ - ඒසට ිරේශේ, "Mission Report" ිරඹරහයි. භහ
දන්ශන් නළවළ, ඇ් තටභ ඒශක් ශ් රුභ. "Mission Report"
ිරඹරහ ිරේහ.- තුනක් ඉිරරිඳ්  ශහ. භහ ශඟ ඒ reports තුන් 
ි ශඵනහ. අනුහ්තතහ තුනක් ඉිරරිඳ්  ශහ. අතයභළිර හ්තතහ
තුනක් ඉිරරිඳ්  ශහ. දළන් ඉිරරිඳ්  යරහ ි ශඵනහ, "Final
Report" ිරඹරහ එක්. ශ)ද රු වහමුදුරුශන් තඹ ිරඹන
හ්තතහ? භට ඇ් තටභ ඒ හයණඹ දළනන්න ඕනෆ. දළන් රු
නිශඹෝජය ඇභි තුභහශන් භභ හරුණි ඉ ලීභක් යනහ.
ශෞය අභහතයහසලඹ ඹටශ්  ශන් ශ) )ඵන්ධ දළන් ක්රිඹහ් භ
ශන්ශන්. රු නිශඹෝජය ඇභි තුභනි, භට තඵතුභහ
රුණහයරහ ිරඹන්න, දළන් තඵතුභහ තු ශරෝ ශෞය
සවිධහනඹ විසින් ඉිරරිඳ්  ශොට ි ශඵන හ්තතහ ි ශඵනහ ද
ිරඹරහ. පිටු කීඹද, රු ඇභි තුභනි? පිටු කීඹක් ි ශඵනහද ඕශක්?

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

නැඟී සින්ප ය.
ழுந்தர்.
rose.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නළවළ, ඒයි ශ)යි ශදභ එක් ද ිරඹරහ ඵරන්න. පිටු
153ක් ි ශඵන හ්තතහක් ි ශඵන්ශන්. දළන් භභ රු
ඇභි තුභහශන් ඉ රහ සිය නහ, තඹ හ්තතහ බහත යන්න
ිරඹරහ.

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශ) ප්රසිද්ධ හ්තතහක්.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

[ඵහධහ ිරරීභක්] ශඳෝඩඩක් ඉන්න, ශඳෝඩඩක් ඉන්න. ශොශවේද
ප්රසිද්ධ ශශේ? භහධය හච්ඡහක් ඳ් රහ, ශභන්න ශරෝ
ශෞය සවිධහනශේ හ්තතහ ිරඹරහ භහජඹට ඉිරරිඳ්  ශහද?
ඳහ්තලිශ)න්තුශේ නියන්තයශඹන් උඳශද්ල හය බහශේ දී
ශ) ප්රලසනඹ භතුනහ. ඒ අසථහ දී තඵතුභන්රහ ඳහ්තලිශ)න්තු
උඳශද්ල හය බහට ශභන්න හ්තතහ ිරඹරහ ඉිරරිඳ් 
ශහද? එශවභ නළ් න) ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුශේ දී විවිධ අසථහර
දී ප්රලසන නළශඟනහ. ඒ අසථහ දී තමුන්නහන්ශේරහ ඉිරරිඳ් 
ශහද, ශභන්න හ්තතහ ිරඹරහ. නළවළ. නිර ලශඹන්
තමුන්නහන්ශේරහ ශොතළන්  ශ) හ්තතහ ඉිරරිඳ්  යරහ
නළවළ. අශො වහමුදුරුන්ට ශන ශොශවන් වරි ව)ඵ ශන්න
ඇි . එශවභ ශන්ද?

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ ශ) ප්රහලඹට ඳ්  යරහ
ි ශඵනහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඵහධහ යන්න එඳහ. තඵතුභහශේ ශේරහශේ දී උ් තය ශදන්න.
දළන් ඒ හ්තතහ ි ශඵනහද?

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ි ශඵනහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

වරි. දළන් ඒ ශ) බහශේ ඉිරරිඳ්  යන්න ඕනෆ. ශ) බහශේ
බහත යන්න. ඒ හ්තතහ දළන න්න ඕනෆ. වරි. අශො
වහමුදුරුශෝ ශඟ ඒ හ්තතහභ ි ශඵනහ ශන්ද ?

ගු (පාය) අුරරලිප රතන හිමි

(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்)

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

තේ.

ගු (පාය) අුරරලිප රතන හිමි

ගු අනුර දිවානායක මශතා

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

(The Hon. Anura Dissanayake)

(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்)

භභ බහත යනහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අශො වහමුදුරුශෝ බහත යනහ, ශ) හ්තතහ. ඒ
ිරඹන්ශන් ශ) හ්තතහ දළන් බහත විඹ යුතුයි. ශභොද ශ)
වසහශන ඉන්න ඵළවළ ශන්.
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(ண்புகு அநு தஸநக்க)

ඒභ බහත යන්න. දළන් භභ අවනහ, ඒශක් නි්තශද්ල
දීරහ ි ශඵනහද ිරඹරහ. ශභොනහද ි ශඵන නි්තශද්ල? තතළන
තභයි ප්රලසනඹ ඳළන නළශඟන්ශන්? ශ) හ්තතහශේ ි ශඵන්ශන් රු
නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශොඩක් ශොඩක් තළන්ර විසුරුණු
අදවක්. ළ්ඩිතඹ) ළන ථහ යනහ; ආනික් ළන ථහ
යනහ; ශඳොශවොය ළන ථහ යනහ; තිත නහල ළන ථහ
යනහ. වළඵළයි අන්ි භට නිභනඹක් නළවළ. තතළනයි ප්රලසනඹ
ි ශඵන්ශන්. ශන ශන ටපිටහශේ ි ශඵන ශද් ළන ථහ
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ඳහ්තලිශ)න්තු

[රු අනුය ිරහනහඹ භවතහ]

යන්න පුළුන්. ශභශතක්  වළභ paper එභ ථහ වුණු,
වළභ තළනභ ථහ වුණු හච්ඡහ ය ක් ි බුණහ. වළඵළයි ශ)
හ්තතහශේ්  නිලසචිත, ළය ශොට ශ)යි නිභනඹ ිරඹරහ
ඉිරරිඳ්  ශරහ නළවළ. ශ් රුණහ ශන්ද? එතශොට ශ)ශක් ඉිරරිඳ් 
ශන්න ඕනෆ, ශ) තභයි ශවේතු ිරඹරහ. ිතලිඹන 100ක් ළඹ
ශරහ ි ශඵනහ. රසහශේ ආණ්ඩු්  ඒට ඹ) මුද ප්රභහණඹක්
දයරහ ි ශඵනහ. ශ) ඉිරරිඳ්  ශොට ි ශඵන හ්තතහශේ ශ)ට
නිලසචිත ශවේතු හයඹ වන් ශනහද? නළවළ. ශ)ශක් එ
තළන ළ්ඩිතඹ) ළන ථහ යනහ. ත තළන ආනික් ළන
ථහ යනහ. ත තළන ශඳොශවොය ළන ිරඹනහ. ත තළන
තිත නහල ළන ිරඹනහ. තළන තළන තශවොභ ිරඹ ිරඹහ ඉරහ
වරි ඹන්ශන් නළවළ ශන්. ශ) ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹභ ළන භභ
දන්නහ. ලහන්ි  ශභන්ඩිස භළි තුිතඹ ශ)ශක් ප්රධහන් ඹ දළරුහ.
එතුිතඹ හ්තතහ ඉිරරිඳ්  ශහ. වළඵළයි හ්තතහශේ නිලසචිත
recommendation එක් ි ශඵන්න ඕනෆ. ඒයි හ්තතහ
ළද් .
ශභොක්ද නිභන? ශ)ශක් නිභන නළවළ ශන්. අශො
වහමුදුරුශන්, දළන් අපි ශන් නිභන වදහ න්ශන්. ආනික් ළන
ිරඹන අඹ ශ) හ්තතහ ඵරරහ ිරඹනහ, "ආ, ආනික් හශේ
තභයි ශ) ප්රලසනඹ් " ිරඹරහ. ළ්ඩිතඹ) ළන ිරේ අඹ ශ)
හ්තතහ ඵරරහ ළ්ඩිතඹ)රට අදහශ ශොට න්නහ. තුශ්ත
වළදුණු ඇ ගී ළන ිරඹන වුරු ශවෝ ඉන්නහ න) ශ) හ්තතහ
ඵරරහ ඇ ගී ළන ි ශඵන ශොට න්නහ. ඉි න් එශවභ
හ්තතහ එනහද? ඕනෆභ ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹභට තභ තභන්
ළභළි  ශර ශ) හ්තතහශේ ළභළි  ඳරිච්ශේද න්න පුළුන්. ඒ
නිහ තභයි ිරඹන්ශන් ශ) හ්තතහශේ නිලසචිත නිභන නළවළයි
ිරඹරහ. ශවේතු හයඹ ශභොක්ද ිරඹරහ ශවොඹහ ශන නළවළ.
ශවේතු හයඹ ශවොඹහ න්ශන් නළතු, ශවේතු හයඹ ශක්න
ක්රිඹහ භහ්ත න්න ඵළවළ. ඒ නිහ ඳශමුන ප්රලසනඹ, තහභ් 
නිලසචිත ඳරිිර නිභන ශොඹහ ශන නළවළ ිරඹන එ. ශ) තභයි
අද ිරනශේ්  අඳ පිළිත යුතු ඳයභ තයඹ.
දළන් ශ යුතු න්ශන් කුභක්ද? නිලසචිත ඳරිිර නිභන නළි 
හ්තතහක් ශ) ි ශඵන්ශන්. එශවභ න) දළන් ශභොක්ද
ශශයන්ශන්? ශ) පිළිඵ විවිධ හච්ඡහ ි ශඵනහ. ශොයහශදනිඹ
විලසවිදයහරශේ ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹභක් හ්තතහක් ඉිරරිඳ් 
ශහ.
ළරණිඹ විලසවිදයහරශේ ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹභක්
හ්තතහක් ඉිරරිඳ්  යරහ ි ශඵනහ. ත්  වදයරු
ණ්ඩහඹභක් විසින් හ්තතහන් ඉිරරිඳ්  යරහ ි ශඵනහ. ශ)
විධිඹට විවිධ ණ්ඩහඹ) විසින් හ්තතහ ඉිරරිඳ්  යරහ ි ශඵනහ.
එශවභ න) දළන් ශභොක්ද යන්න ඕනෆ? ශ) ප්රලසනඹ ශක්න්්රත
ය ශනභ එඹ ශභශවඹ විඹ වළිර ජහි  භණ්ඩරඹක් පිහිටු
න්නට ඕනෆ. ශ) සිඹලු හ්තතහ ය  එතළනට ශශනන්න ඕනෆ.
ශ) ශ) ි ස ය ලිඹද්ද භළි තුභහ ශවෝ භභ ශවෝ අශො යතන
වහමුදුරුශෝ ශවෝ ශ යුතු ශදඹක් ශනොශයි. අඳට ඵළවළ, අපි
දන්ශන් නළවළ. ඒ්  ිරඹන්න එඳහ ඹළ. ශ) විද්තුන්ශේ හ්තඹ
බහයඹක්. විද්තුන්ශේ ි ශඵන ඒ ශතොයතුරු අයශන, ඒ ද් ත
)පිණ්ඩනඹ යරහ, ඒහ එක්රැස යරහ, නිභනඹක් අයශන
ශවේතු හය ශොඹන එයි ඳරිඳහරන ළඩ ටයු් ත. එඹ
ශභශවඹ වීශ) ළඩ ටයු් ත තභයි ආණ්ඩුට ි ශඵන්ශන්.
ආණ්ඩු එඹ ශභශවඹ න්ශන් නළවළ. ශ) තය) ජහි  යනඹක්
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි! ශ) යුද්ධඹට්  ඩහ යජයට
ඳශහතට බඹහන යනඹක්. යුද්ධ හරශේදී ිතඹ ිනඹහට ඩහ
ළඩිශඹන් ිතඹළශදන හයණඹක්. යුද්ධඹට ඩහ අභහරු ළඩක්.
යුද්ධඹදී ශො දහදුශෝ, යුද උඳක්රභ, යුද උඳයණර
ඵර් වීභ භත යුද්ධඹ ිරනන්න පුළුන්. වළඵළයි ශ) හයණඹ
එශවභ ිරනන්න පුළුන්ද? ශො දහදුන් භත, උඳක්රභ භත ශ)
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හයණඹ ිරනන්න ඵළවළ. යුද්ධඹට්  ඩහ අි ලඹ බඹහන
ශභශවයුභක් අඳ වමුශේ ශ) ි ශඵන්ශන්. ඊට්  ඩහ අසීරු
ශභශවයුභක් අඳ වමුශේ ි ශඵන්ශන්. ඕනෆභ යුද්ධඹට වමුදහයි,
උඳක්රභයි, අවි ආයුධයි ප්රඵරයි. වළඵළයි ශභහි ඊට ඩහ ප්රඵර
ශන්ශන් ශභොක්ද? ශ) විදයහඥ ඥහනඹ උඳශඹෝින ය ශන
වළඵෆ ශවේතු හයඹ ශවොඹන එ. ඒ දුසය හ්තඹඹක්.
1990 භළද බහශේ සිට දළනට අවුරුදු විසට ළඩි හරඹක්
ත ශරහ ි ශඵනහ. වළඵළයි අපි තහභ්  ශ) කුඩු ශයෝඹට
නිලසචිත ශවේතු ශවොඹහ ශන නළ් න) එයින් පිළිබිඹු යන්ශන්
කුභක්ද? එයින් පිළිබිඹු යන්ශන් රු ථහනහඹතුභනි, අන්
යක්්  ශනොශයි, ශ) ජනතහශේ ජීවිත පිළිඵ අඳට
ි ශඵන වළඟීභ ආණ්ඩුට ශනොභළි  ඵ. ශ) අඹශේ ජීවිත, ජීවිත
වළය ඹට ආණ්ඩුට ශඳශනන්ශන් නළි භ. තවුන් තශවේ ිතඹ
ඹන්න ඕනෆ, ිතනිසුන්ද? තවුන් ඉඳදීභ තවුන්ශේ යදක්ද? තවුන්
එභ ඳශහ් ර ඉඳදීභ යදක්ද? ඒ තවුන්ශේ ශතෝයහ ළනීභ
ශනොශයි. ඒ තභයි සබහ ධ්තභඹ. ඒ අනු ඉඳදුණු තවුන්ශේ
ජීවිත අද ිතඹළශදන්ශන් ශොශවොභද?
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, කුඩු ශයෝිනශඹක් ිතඹ
ිනශඹෝ  තහුශේ වදය හ්තතහ එන්ශන් ශොශවොභද? ඕනෆභ
ශශනක් ිතඹ ිනශඹෝ  වදය හ්තතහ තභයි ප්රඵර න්ශන්.
වදය හ්තතහශේ ි ශඵනහ, ශභන්න ශ) ශවේතු හධඹ භත ිතඹ
ිනඹහ ිරඹරහ.

ගු පී. ශැරිවන් මශතා

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

Sir, I rise to a point of Order.
නිපයනාය කථානායකුරමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශභොක්ද?

ගු පී. ශැරිවන් මශතා

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශභභ අසථහශේදී ශෞය
අභහතයතුභහ ශවෝ නිශඹෝජය ශෞය අභහතයතුභහ රු බහ
්තබශේ නළවළ.

නිපයනාය කථානායකුරමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

It is not a point of Order. රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න.

ගු පී. ශැරිවන් මශතා

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශභශේ ථහ ිරරීශභන්
ශ් රුභක් නළවළ. ශභඹ යටට ඵරඳහන විශලේ ටයු් තක්. ශ)
ඇභි රුන් වුරු ශවෝ ශ) අසථහශේදී රු බහශේ ඉන්න
ඕනෆ.

නිපයනාය කථානායකුරමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න.
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ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ ිරඹන්ශන්්  ශ)
භන්ත්රීරු භතු යන තය ථහ ශන්. ඒ ිරඹන්ශන් එතුභන්රහ
ශ) රු බහ ්තබඹ තුශ නළි  වීශභන්භ ශඳන්නු) යන්ශන්
තවුන්ට ශ) ජීවිත පිළිඵ ි ශඵන වළඟීභ ශන්. තවුන්ට ශ) ජීවිත
ළද්  න්ශන් එ කුඩුශන් ශවෝ කුඩු ශදභ නළි 
ශවෝ, ශ ඇි  ශවෝ ශ නළි  ශවෝ ඡන්ද ශඳොශට ිනහින්
ි යඹ සහ න්න. ඒ තයභට ඳව් , බි ළටුණු ත් ් ඹට
ඒ ඳශහ් ර ිතනිසුන් ඳ්  යරහ ි ශඵනහ.
එශවභ න) දළන් අපි වමුශේ ි ශඵන ප්රලසනඹ ශභොක්ද?
ශ)ට නිලසචිත නිභනඹක් ශවොඹහ ළනීභට අපි ක්රභශේදඹක්
අනුභනඹ යන්න ඕනෆ. රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ
නිහ තභයි භහ නිලසචිත ලශඹන්භ ිරඹන්ශන් ශ) පිළිඵ විධිභ් 
ආඹතනඹක් අශො යශේ පිහිටුන්න ඕනෆඹ ිරඹරහ. ඒ ආඹතනඹට
සිඹලු කීභ ශදන්න ඕනෆ.
තමුන්නහන්ශේරහ ශභොන ශභොන ජහි ශේ ආඹතන වදනහද?
"ිතහින් රසහ" ිරඹරහ ආඹතනඹක් වළදුහ. තමුන්නහන්ශේරහට
හිතුණහභ "ිරවි නළුණභ" ිරඹරහ ශදඳහ්තතශ)න්තු වදනහ. ත
ශභොක් වරි හිතුණහභ එ එ ්තශේ ආඹතන වදනහ. වළඵළයි
දළන් යශේ ප්රධහන ජහි  යනඹක් ඵට ඳ්  වී ි ශඵන, ිතනිසසු
ද දවස ණනක් ිතඹ ිනහින් ි ශඵන, ත්  ද දවස ණනක්
ිතඹ ඹෆශ) ශදොයටුට ත ලු ශොට ි ශඵන ශ) යනඹ පිළිඵ
ජහි  භධයසථහනඹක් වදරහ ි ශඵනහද?

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශෞය අභහතයහසලශේ ි ශඵනහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ශෞය අභහතයහසලඹ ශෝට්  වතරඹ. ඕ ශන් ශරහ
ි ශඵන්ශන්. නිඹභයි. ඕ වරි ශෝක්. ඉසපිරිතහශරට ශඳනශඩෝ
ඹන්න ඵළවළ. භවයභ පිළිහ ශයෝවරට ඉන්ශජක්න් ය 
ඹන්න ඵළවළ. ඉන්ශජක්න් එ ඇතුශශේ ඉිර ටු එන,
ශේරයින් ශඵෝතරඹ ඇතුශශේ බි් තය ටු එන හශේ ශද්
තභයි ශෞය අභහතයහසලඹට යන්න පුළුන්. තඵතුභහ ශ් රු)
න්න. ශෞය අභහතයහසලඹට අශො යශේ මුළු ශෞය ක්ශේත්රඹ
පිළිඵ කීභක් ි ශඵනහ. අඩුභ තයශ)- [ඵහධහ ිරරීභක්] තුේටු
ශදශක් ථහ ිරඹන්න එඳහ, භව් තශඹෝ. හඩි ශන්න, ශොන්
තඩිඹහ
[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]
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ශෞය අභහතයහසලඹ යශේ මුළු ශෞය පිළිඵ හ්තඹ බහයඹක්
යනහ ඇි . භක් නළවළ. ශවොයි. වළඵළයි ඒ අතයභ ශ)
ජහි  යනඹක් න), ඒ ජහි  යනඹ මලි ශර ඉරක්
ශොට ්  භධයසථහනඹක් වළදීශ) ළරැද්ද ශභොක්ද? භට ඒ
ිරඹන්න. රඵර ශන්න එඳහ. භහ ශඹෝජනහ යන්ශන් ඒයි.
ජහි  භධයසථහනඹක් වදන්න. ශ) තළන තළන එතු යරහ
ි ශඵන ඳ්තශේණ හ්තතහ එතළනට එතු යන්න. ඒ හ්තතහ
පිළිඵ ශවීභට විද්්  බහක් ළන්න. ඒහ හච්ඡහට
ඵඳුන් යන්න. ඒහ ළශටන්න රසන්න. ශභඹ ශනොරහ
වළරිඹ යුතු හයණඹක් ශනොශයි. ඹ) ශයෝඹක් පිළිඵ
ශවේතුහය ශවීශ) විදයහ් භ විධික්රභඹක් ි ශඵනහ. ශොශවේ
වරි ිනහි රහ ශ්ඩ එක් ිනනි ි ඹන එ වරි ශරශවසියි, රු
නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි. භූිත ශතලුයි, ඳන්දභයි, යහත්රිඹයි ඕනෆ
යන්ශන්. ඒ වරි ශරශවසි ළඩක්.
වළඵළයි රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඊට ළඩිඹ අභහරුයි,
ශරඩ ශවේතු හයඹක් ශවොඹහ න්න එ. ඒ විදයහ් භ
ක්රභශේදඹක්. ඒ විදයහ් භ ක්රභශේදඹ අනුභනඹ ිරරීභ
ශනුශන්, ඒ වහ ව නිලසචිත ආඹතනඹක් පිහිටුන්න. අපි
ශඹෝජනහ යන්ශන් ඒයි. කුඩු පිළිඵ ජහි  භධයසථහනඹක්
පිහිටුරහ - [ඵහධහ ිරරීභක්] ශදඳහ්තතශ)න්තු ෆලි ශනොශයි.
රු නිශඹෝජය ඇභි තුභනි, තඵතුභහ ිරඹන්න, ශභශතක්
කුඩු ශයෝඹ පිළිඵ ඉිරරිඳ්  යපු හ්තතහ ශොශවේ වරි එ
තළන ි ශඵනහද ිරඹරහ. එශවභ ි ශඵනහඹ ිරඹරහ එ
තළනක් ිරඹන්න. එ තළන්  නළවළ. ශෞය අභහතයහසලශේ
ි ශඵනහද ශ) සිඹලුභ විද්්  ිතටු විසින්, විවිධ ඳ්තශේණ
ණ්ඩහඹ) විසින් ඉිරරිඳ්  යපු හ්තතහ? ශොශවේ්  නළවළ.
ළරණිඹ විලසවිදයහරශේ ඒහ ය  ඒ ශො රන් ශඟ ි ශඵනහ.
ශොයහශදණිඹ
විලසවිදයහරශේ
භව් රුන්ශේ
ඒහ
ඒ
ශො රන්ශේ ශඟ ි ශඵනහ. ශදොසතය භව් රුන්ශේ ය  ඒ
ශො රන් ශඟ ි ශඵනහ. එශවභ ශනොශයි. ශ) ඳ්තශේණ
ණ්ඩහඹ) ශ) ළශ්ඩට උඳශඹෝින ය න්න ඕනෆ. ශ)
හිතුක්හරිභට ශවෝ, තක්ඩිභට ශවෝ, සුදු ෆන් එරහ ශවෝ,
එශවභ නළ් න) ශන ශභොනහ ශවෝ යරහ වින්න පුළුන්
ප්රලසනඹක් ශනොශයි. විරසි නීි ශඹන් ශවෝ, ත්රසතහදඹ
ළශළක්වීශ) ඳනත ඹටශ්  ශවෝ වින්න පුළුන් ප්රලසනඹක්
ශනොශයි. ශ) ි ශඵන්ශන් ශයෝඹ ශවේතුහයඹක් ශවොඹන්න
ඕනෆ ප්රලසනඹක්. ඒ ශවේතුහය ශවොඹන්න ඕනෆ, ශ) යශේ
විද්තුන්; ඒ ක්ශේත්රඹ ළන නිපුණ් ඹක් ි ශඵන විදයහඥඹන්.
විදයහඥඹන් ඳ්තශේණ යනහ. ඳ්තශේණ හ්තතහ ඉිරරිඳ් 
යනහ. ඒ ඉිරරිඳ්  යන රද ඳ්තශේණ හ්තතහ එ තළනට
ශනළ රහ ඒහ පිළිඵ සහදඹක් ඇි  යන්න විද්තුන්
ළන්න. රසහශේ විද්තුන් භිර න) විශද්ය ඹ විද්තුන්
ළන්න. භභ අශො ශදොසතය භව් රුන්, අශො විද්තුන්
පිළිඵ අඩු තක්ශේරුක් යනහ ශනොශයි.

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ශන්ශන් නළතු. ශභෝඩශඹක්

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ශන්න එඳහ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අඳට අභහතයහසල ි ශඵනහ.
ඒ ඇ් ත. වළඵළයි ඹ) නිලසචිත, ජහි  ළද් භිරන් යුතු
විශලේ රුණක් පිළිඵ අපි අධහනඹ ශඹොමු යන ශොට එඹභ
ශක්න්්ර ය ් තු ඉරක් අපි වදන්න ඕනෆ. ඒ ශභොටද?

වළඵළයි ශරෝ ශෞය සවිධහන හ්තතහ ිරඹන ශොටභ
අඳට වළශඟන්ශන් ඹ) ප්රභහණඹට විශද්ය ඹ විශලේඥ
භව් රු්  ශ)ශක් ඉන්න ඇි  ිරඹරහ. නමු්  එශවභ නළවළ. ශ)
මුළු ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹභභ රසහශේ අඹශනුයි භන්විත
ශරහ ි ශඵන්ශන්. භභ තවුන්ට අඳවහ යනහ ශනොශයි.
වළඵළයි ශරෝශේ ශභළනි යනඹක් ශවොඹහ න්න ශොට ඒ
යනඹන් පිළිඵ ශරෝ ඳරිභහණශඹන් ඳ්තශේණ යන රද
නිරධහරින් ඉන්නහ; විදයහඥඹන් ඉන්නහ. ඒ ශො රන් එතු
යරහ ඒ ශො රන්ශේ ශතොයතුරු, ඒ ශො රන්ශේ හ්තඹ බහයඹ
ප්රශඹෝජනඹට න්න පුළුන් ජහි  භධයසථහනඹක් වදන්න
ඕනෆ. ඒ ජහි  භධයසථහනඹට සිඹලු හ්තතහ එන්න ඕනෆ. ළභි 
භන්ත්රීයශඹකුට ඒ ජහි  භධයසථහනඹට ිනහි රහ හ්තතහ ය 
න්න අයිි ඹ ි ශඵන්න ඕනෆ. අද ඒහ වසහ ශන ශන් ඉන්ශන්.
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ඳහ්තලිශ)න්තු

[රු අනුය ිරහනහඹ භවතහ]

හ්තතහක් දන්ශන් නළවළ; ශවේතුක් දන්ශන් නළවළ; තශවේ
ි ශඵනහ.
ඇයි ජහි  භධයසථහනඹක් වදන්න ඵළරි? කුඩු ශයෝඹට
ශවේතු හය ශවිඹ යුතුයි. කුඩු ශයෝඹට ශවේතු හය ශවීභ
වහ ජහි  භධයසථහනඹක් ආය)බ ශ යුතුයි. ඒට ශ)
හඵහසිනිඹහ යන මුද ලින් සිඹඹට එක් ශදන්න ශෝ.
ශවොටභ ඇි . දළඹට ිරරුශශන් සිඹඹට එක් ශදන්න ශෝ. ජීවිත
රක් ණනක් ශබ්ශයනහ ශන්. ුණන් ඹහනහ ශශනන්න වදනහ
බිලිඹන 315; ශෝය  31,500. ඒ  ලිලින් සිඹඹට එක්
ශදන්න ශෝ. [ඵහධහ ිරරීභක්] රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි,
ශෝය  31,500 ුණන් ඹහනහ ශශනන යශේ
ඒ ශෝය 
31,500න් සිඹඹට එක් ශ) ශනුශන් ශන් යන්න ඵළරි ඇයි?
රක් ණන ජනතහශේ ජීවිත විනහල ශිතන් ඹනහ. ඒ වහ
ඳ්තශේණ යන්න ආඹතනඹක් පිහිටුන්න. ඒ වහ
තමුන්නහන්ශේරහට වුභනහක් නළවළ. ඒ ිතනිසුන්ශේ ජීවිත ළන [ඵහධහ ිරරීභක්] භව විහයඹක් ශන්. ශ) නිශඹෝජය ඇභි 
ශශනක්ද? ශ) නිශඹෝජය ඇභි  හිය ඹහට ඩහ ශවොයි ශනොහිය ඹහ
න). [ඵහධහ ිරරීභක්] භවය අඹ ිරේහ, ශ) නිශඹෝජය ඇභි  රු
බහශේ නළවළ ිරඹරහ. ශ) ශරශ්ඩ එළිශේ හිය ඹහ න) ශවොයි.
ශභොටද ඇතුශට ශන්හ ් ශ් ?
භහ ිරඹන්ශන් ශ) ශෝය , ප්රශෝය  ණන් මුද ළඹ යන
ඒහශඹන් ඹ) ප්රි ලතඹක් ශ) වහ ශන් යන්න ිරඹරහයි. රු
නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුට ඒ වහ
ශඹෝජනහ ශශනන්න ඕනෆ. ශ) භවහ ඳරිභහණ - [ඵහධහ ිරරීභක්]
ශ) භවහ ධන )බහයඹ තභන්ශේ  ලි ශනොශයි. ශ) යශේ
භවජනතහශන් ඵදු වරහ එතු ය න්න මුද . ඒ ඵදු ශපු
ජනතහශේ ජීවිත තභයි ශ) විනහල ශිතන් ඹන්ශන්.
ඒශො රන්ට තභයි ශ) අනිසි ප්රි විඳහ අ්  ශරහ ි ශඵන්ශන්.
ඒශො රන්ට තභයි තභන්ශේ ජීවිත පිළිඵ අවිනිලසචිතබහඹක්
ඇි  ශරහ ි ශඵන්ශන්. ඒශො රන්ට තභයි ඉඵහහශ් 
භළශයන්න ශරහ ි ශඵන්ශන්. ඒ ජනතහ පිළිඵ ශොඹහ
ඵරන්න ශ) භවහ නහසි හය විඹද)ලින් සිඹඹට එක් ශන්
යන්න ඵළරිද? දළඹට ිරරුශශන් සිඹඹට එක් ශන් යන්න
ඵළරිද? ඒ තය) ශරෝබද? ඒ තය) අයඳරිස)ද? රු නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභනි, ඹ) මුද ප්රි ලතඹක් ශන් යරහ කුඩු
ශයෝඹ වහ ජහි  භධයසථහනඹක් වන්න ඕනෆ. ඊට ඳසශේ ඒ
ජහි  භධයසථහනඹ වයවහ ඒ ශයෝඹට ශවේතු ශවොඹරහ ඒ
ශවේතු ළශළක්වීභ වහ ක්රිඹහලිඹක් ආය)බ යන්න ඕනළ. ඒ
ඳශමුළනි හයණඹ.
දළනට අනුභහන ලශඹන් ශවොඹහ ් ත රුණු ය ක්
ි ශඵනහ. ඒහ ළද් . එතශොට තභයි අශො යතන වහමුදුරුන්
වන්ශේ අනුභහන ලශඹන් ිරඹන ආනික් ප්රලසනඹ, ළ්ඩිතඹ)
ප්රලසනඹ, එශවභ නළ් න) ඇ ගී ්තඹ ප්රලසනඹ වහ ජරශේ භතු
වී ි ශඵන ප්රලසනඹ එන්ශන්. නිලසචිත ශර ශවේතුක් ශවොඹහ
න්නහ ශතක් ශ) අනුභහන ලශඹන් භතු වී ි ශඵන භත පිළිඵ
ළරිර රක් දක්න ළඩ පිළිශශක් ි බිඹ යුතුයි. එඹ අන්
ශවේතු න්ශන් නළවළ. ඒයි අඳ අතය ි ශඵන ඳයසඳයඹ. ඒ
අන් එ ශනොශයි. ශ)ට ශවේතු තිත නහල ව තෂි
යහඹනි ්රය ිරඹරහ වුරු ශවෝ  ඳනහ යනහ න), ඒට
ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹභක් විසින් හ්තතහක් ඉිරරිඳ්  යරහ
ි ශඵනහ න), ඒ පිළිඵ ළරිර රක් ශඹොමු ය අලය ක්රිඹහ
භහ්තරට ඹන්න. ඊශඟට ත්  ඳ්තශේණ ණ්ඩහඹභක්
ිරඹනහ න) ුණණහ් භබහශඹන් යුතු ජරඹ නළි  නිහ ශ)
ශයෝඹ වළශදනහඹ ිරඹරහ, ජරඹ ශදන්න ළඩ පිළිශශක්
වදන්න. ත වුරු ශවෝ  ඳනහ යනහ න), ඒශො රන්ශේ
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ජීන ක්රශේ ි ශඵන ළටලු ශ)ට ප්රධහන ප්රලසනඹ ඵට ඳ් 
ශරහ ි ශඵනහඹ ිරඹහ, ඒ පිළිඵ උඳශදස ශදන්න. එතශොට
අපි දන්නහ, නිලසචිත ශවේතුක් ශවොඹහ න්න අශො ළඩ
පිළිශශක් ි ශඵනහ; දළනට අනුභහන ශවේතු භත ඳදන)
ක්රිඹහභහ්තරට ඹනහ ිරඹරහ. එශවභ ශන් ශශයන්න ඕනෆ.
ශ)ට ශවේතු ආනික් ශවෝ ළ්ඩිතඹ) ශවෝ ිරඹන අඹ ඒ
අන් ශවේතු ඵ ිරඹන්ශන් නළවළ ශන්. ඒ එක්.

ගු (පාය) අුරරලිප රතන හිමි

(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்)

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශෞය අභහතයහසලශඹන්
ළබිනේ භණ්ඩරඹට ක්රශ නඹක් ඉිරරිඳ්  යරහ ි ශඵනහ
ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ විසින් ඉිරරිඳ්  යපු හ්තතහ ළන. ඒ
හ්තතහශේ ිරසිභ අවිනිලසචිතබහඹක් නළවළ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

වහමුදුරුශන් තඵවන්ශේ ඳසු ිරඹන්න ශෝ.

ගු (පාය) අුරරලිප රතන හිමි

(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்)

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

ිරසිභ අවිනිලස තබහඹක් නළවළ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

භහ ිරඹන්ශන් අවිනිලසචිතයි ිරඹරහ. භහ ිරඹන්ශන්- [ඵහධහ
ිරරීභක්] එශවභ ථහ යන්න එඳහ.

ගු (පාය) අුරරලිප රතන හිමි

(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்)

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

ිරඹන්න ශනහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

වහමුදුරුශන්, දළන් අනුභහන යන ශද් ි ශඵනහ. ඒහ
අනුභහන. ඒ එක් එක් විදයහ් භ ණ්ඩහඹ) විසින් ඉිරරිඳ්  යන
රද භත. එශවභ න) ආණ්ඩු නිලසචිත ශර ිරඹන්න ඕනෆ, "ඒ
භතලින් අඳ ශ) නිලසචිත ශර පිළි් තහ" ිරඹරහ. එශවභ න)
ඒ ිරඹන්න ඕනෆ. ඒ ිරඹන්ශන්, යජඹක් වළය ඹට නිලසචිත
පිළිශනොන්නහ තහක් ඒහ අවිනිලසචිත භත ශරට ඳි නහ. ඒ
අවිනිලසචිත භතරට ඒ ඵරින්භ විඳු) ශවොඹන්න ඕනෆ. ඒ
පිළිඵ විහදඹක් නළවළ. වළඵළයි ඒ අන් ශවේතු ිරඹරහ
වුරු ශවෝ  ඳනහ යනහ න), ඒ තභයි ්තතභහනශේ
කුඩු ශයෝඹට ත්  ශවේතු හය ශවීභ වහ ි ශඵන
ඵහධහ; barrier එ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භවය ණ්ඩහඹ)
තභන්ශේ ශද්ලඳහරන භතඹභ, තභන් එ ඵ ් ත භතඹභ තවවුරු
ිරරීභ වහ අශනක් සිඹලු භත ශඳොඩි ඳේට) යන්න වදනහ.
ඒ්  ළයිරයි. ඒ්  හධහයණ නළවළ. අඳ ිරඹන්ශන්, අනුභහන
ලශඹන් ඉිරරිඳ්  ව භතරට ක්රිඹහ භහ්ත වදන්න ිරඹරහයි.
වළඵළයි ත්  ඉසයවට ශවේතු හය ශොඹන භත ි ශඵන්න
පුළුන්. ඒහට ජහි  භධයසථහනඹක් වදරහ ඒ වහ ළඩ
පිළිශශක් වදන්න. ඒ ළරැිර නළවළ ශන්. භහ හිතන්ශන් නළවළ,
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ඒට හට්  විරුද්ධ ශන්න ශයි ිරඹරහ. පජය අතුයලිශේ
යතන සහමීන් වන්ශේ ිරඹනහ හශේභ භවය භත
ශො)ඳළනිහයඹන්ශේ  ලිලින් එන්න පුළුන්. ඒ්  ශන්න
පුළුන් ශන්. ඒහ අනුභහන භත. එභ නිහ ජහි  විද්් 
භණ්ඩරඹක් භඟින් අනුභහන භත නිලසචිත භතඹන් යහ එන ශතක්
අනුභහන භතරට ක්රිඹහභහ්ත න්නහ හශේභ අපි යන්න
ඕනෆභ ි ශඵන්ශන් ශවේතු හයඹ ශොඹහ න්න විද්්  ක්රිඹහ
භහ්තඹන් ළනීභයි.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඊශඟට දළන් ශයෝඹ වළිරරහ
ඉන්න අඹට ශභොද යන්ශන්? ඒ ඊශඟ ඵයඳතශභ ප්රලසනඹයි.
ශ) ශවේතු හය ශොඹහ න්නහ ශතක්, ශ) අනුභහන භතරට
ක්රිඹහ භහ්ත ශොඹහ න්නහ ශතක්, දළන් ශයෝඹ වළිරරහ ඉන්න
අඹට ශභොක්ද යන්න ඕනෆභ ි ශඵන්ශන්? දළනට වදය
විදයහශන් ශොඹහ ශන ි ශඵන ශඵශව්  ය  ශදන්න ඳටන්
න්න ඕනෆ. ඒ යන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ ඒ යන්ශන්
නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ රුපිඹ ශෝය , ප්රශෝය  ණන් මුද
නහසි  යනහ. ඒ ිතනිසුන්ශේ ජීවිත දවස ණනක් ිතඹ ඹනහ. ඒ
වහ මුද ශන් යන්ශන් නළවළ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භළදච්චිශේ -අශො ි ස
ය ලිඹද්ද ඇභි තුභහ දන්නහ- කුඩු හේටු ි ශඵන්ශන්
ශොතළනද? භළදච්චිඹ ශයෝවශ ලින් භික්ෂු හේටු ලශඹන්
ඳහවිච්චි ශ හේටු තභයි දළන් කුඩු හේටු ලශඹන් ඳහවිච්චි
යන්ශන්. ඒ හේටු තභයි ලින් භික්ෂු හේටු ලශඹන්
ඳහවිච්චි ශශේ. ඉි න් භික්ෂු හේටු තභයි දළන් කුඩු හේටු
ඵට ඳරි්තතනඹ යන්ශන්. ි ස ය ලිඹද්ද ඇභි තුභහ ඒ
හටටුට ිනහින් ඇි . භභ්  ිනඹහ. එහි ි ශඵන ප්රිති ඹ අනු
ශභළනි ඵයඳතශ ශයෝ හයඹක් හිත ශරඩුන්ට ඉන්න
පුළුන් තළනක් ශනොශයි, ඒ හේටු. එඹ හින ශොට ශතශභන
තළනක්; ශොට බි් ි ශඹන් තුය වන තළනක්. ශ) තභයි
ඇ් ත ථහ. ඒ ශරඩුන්ට අලය යන ඳවසු) ය  නළවළ.
භළදච්චිඹ ශයෝවර ් ත් , ඳදවිඹ ශයෝවර ් ත්  අද ඇි 
ශරහ ි ශඵන ත් ් ඹ ඒයි. එභ නිහ ශ) ශයෝව රට අලය
ඹය තර ඳවසු) ඉතහ ඉක්භනින් රඵහ ශදන්න.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඊශඟට, භහ දළක්හ, ශෞය
ඇභි තුභහ් , ශෞය නිශඹෝජය ඇභි තුභහ්  නියන්තයශඹන්
ිරඹනහ, රුධිය හන්දුයණඹ - dialysis - වහ ප්රලසනඹක් ඳළන
නළඟිරහ නළවළ, ඕනෆ තය) පිරික් ඳළිතණිඹ්  ශේශඹන් ය
න්න පුළුන් ිරඹරහ. එශවභ එක් නළවළ. ඒ ළරැිර භතඹක්.
ඇ් තටභ රුධිය හන්දුයණඹ ය ළනීභ ශනුශන් ශඳෝලිභක්
ඳි නහ. ශඳෞද්ලි අසලශඹන් ය න්න ඕනෆ භවය අඹ
ශඳෞද්ලි අසලඹට ශඳරඹිරහ ි ශඵනහ. ඒ වහ භහඹට
රුපිඹ 15,000ක්, රුපිඹ 30,000ක් අතය ප්රභහණඹක් ළඹ
නහ. ඳදවිඹ ශයෝවශ , විශලේශඹන් ළඩි කන් ඹක් ි ශඵන
ප්රශද්ලර ශයෝව ර රුධිය හන්දුයණඹ වහ ව
උඳයණර ව ඳවසු)ර හිඟඹක් ි ශඵනහ. ශ්රී රසහ
ශයොටරි භහජශඹන් රඵහ දීරහ ි බුණු එළනි machine එක් එක්
භහධය ආඹතනඹිරන් ශඳන්නහ භහ දළක්හ. ශ්රී රසහ ශයොටරි
භහජශඹන් ඳදවිඹ ශයෝවරට ඳරිතයහඹක් වළය ඹට එඹ දීරහ
ි බුණහ. වළඵළයි ඒ ඳරිතයහඹ රළබී දළනට ශඵොශවෝ හරඹක් ත
ශරහ ි ශඵනහ. ඒ machine එට ත කුඩහ ඵට ෆලි ය ක්
ඕනෆ. ඉි න් ශ) ිරඹන භවහ ශෞය අභහතයහසලඹ තභ ඒ ඵට
ෆලි ය  ශදන්ශන් නළතු -දළන් ත් ් ඹ ශභොක්ද ිරඹරහ භහ
දන්ශන් නළවළ. ි  ශදට ඳභණ ශඳය ත් ් ඹයි භහ
ිරඹන්ශන්- එඹ ඵඩහ තළන්ඳ්  ය ි ශඵනහ. රුධිය
හන්දුයණඹ වහ ව machines යහොත යරහ, ඒ වහ ව
ඳවසු) ය  රඵහ දීභ ශේශඹන් ශ යුතු ි ශඵනහ.
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රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඊශඟට වදයරු ඳන
ඳරිිර ශභභ ශයෝඹ වළදුණහට ඳසශේ රළශඵන ඉතහභ ශවො
උ් තයඹ ඵට ඳ්  ශරහ ි ශඵන්ශන් කුඩුක් ඵද්ධ ිරරීභයි.
තඵ හිතන්න, හභහනය ඳවුර ශනකුට කුඩුක් ඵද්ධ
යන්න ශොඳභණ මුදරක් ළඹ නහද ිරඹරහ. හභහනය
ශනකුට කුඩුක් ඵද්ධ ිරරීශ)දී රුපිඹ රක් 7ට, රක්
8ට ඩහ ළඩි මුදරක් ළඹ නහ. ඒ හශේභ කුඩු
තභන්ශේ ලරීයශේ අනික් අඹඹන් එක් ඉතහ ශවොඳින්
)ඵන්ධ ශිතන් ක්රිඹහ් භ වීභ වහ ළරිරඹ යුතු හරඹක්
ඕනෆ නහ. ඒ වහ ශඵශව්  රඵහ දීභට භහඹට ළරිරඹ යුතු
මුදරක් ළඹ නහ. එභ නිහ භහ හිතන්ශන් නළවළ, යජ යට
ඳශහශ්  ව ඌ ඳශහශ්  දළනට ශයෝඹ යහොත ශරහ ි ශඵන
ිරසත්රික්ර ිරසිදු ශොවිඹකුට ශභඹ යන්න පුළුන් ිරඹරහ.
තවුන්ශේ න්නශේ )ප්තණ ආදහඹභ තභන්ශේ ජීවිතඹ ඳ් හ
ශන ඹන්න ප්රභහණ්  නළ් න), ශන්  සිඹලු ආදහඹ) භහ්ත
ඇහිරිරහ න) ඒ ශොවි ජනතහට කුඩුක් ඵද්ධ ය ළනීභ
ිරඹන්ශන් සිහිනඹක්. එභ නිහ කුඩු ඵද්ධ ිරරීභ වහ ශතෝයහ
න්නහ ශයෝගීන් වහ ක්රභ්  ළඩ පිළිශශක් වදන්න ඕනෆ;
ඒ ඳවසුශන් යරහ ශදන්න ඕනෆ. තවුන්ශන් ඒ වහ  ලි
න්න එඳහ. තවුන්ට  ලි ශදන්න ඵළවළ.

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ලතඹක්්  න්ශන් නළවළ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ලතඹක්්  න්ශන් නළවළ, තමුන්නහන්ශේශේ තඹ ශදශදනහට,
තුන්ශදනහට ප්රි හය යන තළන. වළඵළයි ඒ ශො රන්ට
 ලිරට ශන් ය න්න ශරහ ි ශඵන්ශන්. ශෞය නිශඹෝජය
ඇභි තුභහ ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුශේ ිරඹනහ, ලතඹක්්  න්ශන්
නළවළයි ිරඹරහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] තඵතුභහශේ ථහශේදී ිරඹන්න.
සහදඹට න) භහ ඉඩ ශදනහ. ශ) සහදඹක් ශනොශයි ශන්.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශභයින් ප්රධහන ශර ඳළන
නඟින ඊශඟ ප්රලසනඹ තභයි ශ) අඹශේ ආ්තථි වළිරඹහ හශේභ
ඒ අඹශේ භහජ ජීවිතශේ භතු වී ි ශඵන ළටලු. ශ) කුඩු
ශයෝඹ නිහ භවය ඳවු ර සහිතඹහ ිතඹ ිනහින් ි ශඵනහ.
භවය ඳවු ර තභන්ශේ ආදහඹ) භහ්ත උඳඹපු දරුහ ිතඹ
ිනහින් ි ශඵනහ. භවය ඳවු ර දරුන් ඉන්න භ ිතඹ ිනහින්
ි ශඵනහ. භහ දළක්හ භවය තළන්ර ශ) ශයෝඹ ළශඳිරහ
අ)භහයි, තහ් තහයි ශදශදනහභ ිතඹ ශොස ි ශඵන ඵ. එතශොට
ඒ ඳවු සසථහ ළන දක්න අධහනඹ ශභොක්ද? ඒහ්  ජීවිත
ශන්ද? ඒ ජීවිත පිළිඵ කීභක් නළද්ද? ආණ්ඩුට කීභ
ි ශඵන්ශන් ශභොන ජීවිත ළනද? Nightclub ඹන, car race ි ඹන,
rugby ශ ර) යන -ඒ ජහි ශේ- ජීවිත පිළිඵ විතයද යජඹට
කීභ ි ශඵන්ශන්? ඒ ජීවිතර සිට ඈත ඳතුශ ජී්  න
ශ) පුයළසිඹහ දක්හ ව ජීවිතර කීභක් යජඹට ි ශඵනහ.
ශ) ශයෝඹ විසින් තවුන්ශේ ජීවිත භහජීඹ ලශඹන් ඩහ
ේටරහ ි ශඵනහ. භහජීඹ ලශඹන් ඩහ ේටන රද ඒ ජීවිත
ඹළි නඟහ සිටුවීභ ශනුශන් ක්රභශේදඹක් ස යන්න ඕනෆ.

නිපයනාය කථානායකුරමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු භන්ත්රීතුභනි, දළන් ථහ අන් යන්න.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

භභ අන් යනහ.
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ඳහ්තලිශ)න්තු

[රු අනුය ිරහනහඹ භවතහ]

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ නළත්  ිරඹන්ශන් ශ)
හයණඹයි. ඇි  වී ි ශඵන ශේදහ ඹ අඳ ශවොඳින් ශ් රු)
් ශතෝ , ශභඹ තභයි භෆත යුශේ රසහ ක සටහ හයඹ ආය)බ ව
යජයට මුහුණ දී ි ශඵන දළළන්තභ ශේදහ ඹ. එඹ ළන ඒ
තයභටභ භහජශේ අධහනඹ ශඹොමු වී නළ් ශ්  ශොශම ශක්න්්ර
යශන ශ) ශයෝඹ ඳළි රී නළි  නිහයි. ශ) යනඹ ශොශම
ශවෝ නය ශවෝ ශක්න්්රත යශන ඳළි රී ි බුණහ න) ශභඹට
දක්න දහඹ් ඹ, ළරිර ර, භළිරව් වීභ මීට ඩහ ළඩියි.
නමු්  ශ) ශයෝඹ ප්රධහන ශර ි ශඵන්ශන් ඈත )භහනරයි.
තවුන් වඩක් නඟන්ශන් නළවළ; තවුන්ට ඵරඹක් නළවළ; තවුන්ට
ආ්තථි වයිඹක් නළවළ. ඒ නිහ ඒ ශයෝඹ පිළිඵ
තමුන්නහන්ශේරහශේ අධහනඹ ිනලිහිරහ ි ශඵනහ. ඒ නිහ භහ
මුලින් ිරය ඳරිිරභ ඒ ශයෝඹට ශවේතුහයඹ ශොඹහ ළනීභ වහ
විධිභ්  ක්රිඹහභහ්තඹක්, දළනට අනුභහන යන ශවේතුහයලින්
ශඹෝජනහ ය ි ශඵන විඳු), දළනට ශයෝඹට ශොදුරු ශරහ
සිය න අඹ වහ නිඹිතත ඳරිිර ශෞය ශේහක්, ශයෝඹ නිහ
ිතඹ ිනඹ අඹශේ ඳවු ඹළි නඟහ සිටුවීභ වහ ක්රභශේදඹක්
ලශඹන් භසත ක්රිඹහලිඹක් ආය)බ ශ යුතුඹ ිරඹහ භහ ශ)
ඳහ්තලිශ)න්තුට ශඹෝජනහ යනහ.

නිපයනාය කථානායකුරමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශඵොශවොභ සතුි යි, රු භන්ත්රීතුභනි. මීශඟට රු පී. වළරින්
භවතහ.
[අ.බහ. 4.15]

ගු පී. ශැරිවන් මශතා

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අශො අනුය ිරහනහඹ
භන්ත්රීතුභහ ඉතහභ හලීන ශඹෝජනහක් තභයි අද ශ) ඉිරරිඳ්  ය
ි ශඵන්ශන්. විඳක්ශේ භන්ත්රීයශඹක් වළය ඹට එතුභහ ශවො
අදවස ය ක් ඉිරරිඳ්  ශහ. ඳශමුශන්භ භහ ඒ ශඹෝජනහ සථිය
යන්න ළභළි යි.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ භඟභ භහ ශ)
හයණඹ්  භතක් යන්න ඕනෆ. භහ ිතත්ර ි ස ය ලිඹද්ද
ඇභි තුභහ උතුරුභළද ඳශහශ්  ප්රජහතන්ත්රහදී ශද්ලඳහරනඥශඹක්.
ඒ නිහ විඳක්ශේ අඳ සිඹලු ශදනහශේභ ශෞයඹ එතුභහට හිිත
ශනහ. එතුභහට සුඵ උඳන් ිරනඹක් ශේහයි ිරඹහ ඳශමුශන්භ භහ
ප්රහ්තථනහ යනහ.

නිපයනාය කථානායකුරමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු ි ස ය ලිඹද්ද ඇභි තුභනි, තඵතුභහට සුඵ උඳන්
ිරනඹක් ශේහ!

ගු පී. ශැරිවන් මශතා

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ විශලේශඹන්භ ිරඹන්න
ඕනෆ ශ) කුඩු ශයෝඹ අශො ශද්ලඳහරන ප්රලසනඹක් ශනොන
ඵ. ශ) ශයෝඹට ශොදුරු න අඹ ශභොන ඳක්ශේද, ශභොන
ඳහටද ිරඹරහ අඳ ඵරන්ශන් නළවළ. ශ) ශයෝගීන් ශනුශන් අඳ
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ශ) වඬ නඟන්ශන්. විශලේශඹන්භ ශ) ශයෝඹ ශශයහි යශේ
අධහනඹ ශඹොමු යරහ, ශ) අඹශේ ජීවිතරට ය නහභක් දීරහ,
ශ) ශයෝශඹන් ිතඹ ිනඹ හභහජිඹන්ශේ ඳවු රට ඹ)
වනඹක් ළරසිඹ යුතුයි.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අනුය කුභහය ිරහනහඹ
භන්ත්රීතුභහ ිරේහ හශේ ශභඹ අද භහජීඹ ප්රලසනඹක් ඵට ඳ් 
ශරහ ි ශඵනහ. රු ඇභි තුභනි, භභ තමුන්නහන්ශේට මුලින්භ
ිර යුතුයි අද ඳයහක්රභපුය ප්රශද්ලශේ, ඳදවිඹ ප්රශද්ලශේ ඳහ
ශනොඹන දරුන් 1,000ට 1,500ට ඩහ සිය න ඵ. එශවභ
ශරහ ි ශඵන්ශන් ශභොද? ශ) ශයෝඹට ශොදුරු ශරහ ශදය
හිටපු තහ් තහ භළරිරහ; නළ් න) අ)භහ භළරිරහ. ශ) ිතනිසසු භවහ
ශරොකු දෆළද්දක්, බදරඹක් ි ශඵන අඹ ශනොශයි. එිරශනදහ කුලී
ළඩ යරහ ශ) අඹට ව)ඵ ශන තුේටු ශදශන් තභයි ජීවිතඹ
ශන ඹන්ශන්. ශොවිතළන් යන ශොට ඹර න්නඹ වරි
ිනශඹෝ  එක්ශෝ භව න්නඹ භළශයනහ. භව න්නඹ වරි
ිනශඹෝ  ඹර න්නඹ භළශයනහ. ඒ න්නහ ආදහඹ) භහ්තශඹන්
තභයි ඳවුශ ඉන්න තුන් වතය ශදනහ ඹළශඳන්ශන්. ශභළනි
ආ්තථි ත් ් ඹක් ඹටශ්  ඒ ශදය ඉන්න ප්රධහන සහිතඹහ
භළරුණහට ඳසශේ තවුන්ට උදහ න ර දහ ශභොන ශේද?
ශදය ප්රධහන සහිතඹහ භළශයන්ශන්  නි) ශනොශයි. මුළු
ශේතභ ඉය යශන තභයි තහු භළශයන්ශන්.
ඒ අඹ අයණ වුණහභ ඉසය ශරහභ තභන්ශේ අශ්  ශ්ත
ි ශඵන ඵඩු මුේටු ය  උට ි ඹනහ; එශවභ නළ් න)
විකුණනහ. ඒ අඹ වළතළොභ 100ක්150ක් ශහශන
අනුයහධපුයඹ භව ශයෝවරට එන්න ඕනෆ. ඵස කුලී ශහන්න
තභන්ශේ අශ්  ශ්ත ි ශඵන ඒහ විකුණරහ ඉය ශරහ අභහරු
ත් ් ඹට ඳ්  ශන ශොට අන්ි ශ)දී තභන්ශේ ජීශනෝඳහඹ
රහ න්න ි ශඵන ඉඩභ-ඩභ උට ි ඹනහ; නළ් න)
විකුණනහ. ඒ තක්ශෝභ යරහ්  අවුරුද්දක් ශදක් තුනක් ඹන
ශොට ශයෝිනඹහ භළරිරහ ඹනහ. එශවභ භළරිරහ ිනඹහට ඳසශේ ඒ
ඳහඳ ්තභඹ ශන්න ශන්ශන් ජී්  ශරහ ඉන්න බිරිට;
ඳහ ඹන ද දරුන්ට. ඊට ඳසශේ ඒ බිරි යට යසහට ඹනහ.
එශවභ නළ් න) කුලී ළඩ ශඹශදනහ. අන්ි ශ)දී මුළු ඳවු
සසථහභ ඩහ ළය රහ ඒ ප්රශද්ලශේ ඉන්න දරුන්ශේ
අධයහඳනඹ )ප්තණශඹන්භ විනහල ශනහ.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අශො රු අනුය කුභහය
ිරහනහඹ භළි තුභහ ිරේහ හශේ ශ) හශේ ත් ් ඹක්
ශොශම ඳළ් ශ්  ඇි  වුණහ න) ශන්ශන් ශභොක්ද?
ශඩසුණලින් ශොශම ශදශදනකු භළශයන ශොට ඒ ශශයහි
භහධයලින් මුළු යශේභ අධහනඹ ශඹොමු ශනහ. ඒ ශයෝඹ
ශක්න්න ශශනන්න ඕනෆ ඵළක්ටීරිඹහ ශොශවේද ි ශඵන්ශන්,
ඒහ ශරෝශේ ඕනෆභ යටිරන් ශශනනහ. වළඵළයි, උතුරු භළද
ඳශහශ් , ඳදවිඹ ප්රශද්ලශේ දට 10ශදනකුට ඩහ භළශයනහ
ශ) කුඩු ශයෝශඹන්. ඒ ළන අධහනඹක් නළවළ. භහ ශ)හ
ිරඹන්ශන් ශද්ලඳහරනඹක් හිශ්  ි ඹහ ශන ශනොශයි. ඒ නිහ
රුණහය ශ) ළන අධහනඹ ශඹොමු යන්න.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අශො ි ස ය ලිඹළද්ද
ඇභි තුභහ්  ශ) හයණඹ දන්නහ. ඳදවිඹ ශයෝවරට ශයොටරි
භහජශඹන් dialysis machines 6ක් දුන්නහ. අඩුභ තයිතන් ඒ
භළෂින් 6ට ඕනෆ යන නිරධහරින් ශදන්න භහ 6ක් ඹන 
ආණ්ඩුට -ශෞය අභහතයහසලඹට- ඵළරි වුණහ. අපි
තමුන්නහන්ශේරහට ිරඹන්ශන් ශ) ළන ශොඹහ ඵරන්න ිරඹරහයි.
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශොශම භහළිහ් ත
ශයෝවශ කුඩු ඒශේ ළ් ) ළන "රිවිය" ඳ් තයශේ
ි ශඵනහ. කුඩු ළ් ) වහ ශඳෝලිශ) හිටපු 200ශදශනක්
භළරිරහ.
රු
නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභනි,
භභ
තමුන්නහන්ශේශන් අවනහ. ශ)හ ජීවිත ශනොශයිද?
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ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

ගු පී. ශැරිවන් මශතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. P. Harrison)

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

භහළිහ් ත ශයෝවශ
නළවළ.

කුඩු ඒඹ ක්රිඹහ් භ න්ශන්

ගු පී. ශැරිවන් මශතා

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

භට විනහඩි 10ක් ි ශඵනහ රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි.

නිපයනාය කථානායකුරමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Deputy Speaker)

(The Hon. P. Harrison)

විනහඩි 10ක් තශරහ.

දළන් එහි අධයක්යඹහ භහරු යරහ. වළඵළයි, 200ශදශනකු
භරුණහට ඳසශේ තභයි අධයක් භහරු යරහ ි ශඵන්ශන්. වුද ඒ
ජීවිතරට  ිරඹන්ශන්?
අද අනුයහධපුය ශයෝවශ ලිඹහ ඳිරසචි ශයෝගීන් සයහ ළන
ඇහුශෝ  භහ හිතන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහට පුදුභ හිශතයි. ශෞය
නිශඹෝජය ඇභි තුභහ දළන් ශ) බහශේ ඉන්නහ ශන්. රු
නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, ශ)හ ශෞය අභහතයහසලශඹන්භ ් තු
ද් ත. භහ ිරඹන්න) ඳයණ ශයෝගීන්ට අභතය සිය න අලු් 
ශයෝගීන් සයහ. 2009 දී 1,143ශදනයි අලුි න් ලිඹහ ඳිරසචි ව අඹ.
2010 ශන ශොට 1,451යි. ඒ විතයක් ශනොශයි. 2011 ශන
ශොට ඒ ප්රභහණඹ ළඩි ශරහ ි ශඵනහ ත්  1,200 ණනිරන්.
ඒ අවුරුදු 3ට අලු්  ශයෝගීන් 4,118 ශදනයි. ශභඹ අනුයහධපුයඹට
විතයක් ි ශඵන ප්රලසනඹක් ශනොශයි රු නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභනි. භහ මීට ලින් ශෞය ඇභි තුභහශන් අවපු
ප්රලසනඹට උ් තය දුන්ශන් ඒ ප්රභහණඹ එසිඹ ණනයි, ශදසිඹ
ණනයි ිරඹරහ. අනුයහධපුයඹ ශයෝවශ
ලිඹහ ඳිරසචි ශරහ,
අනුයහධපුයඹ ශයෝවශ දී භළරුණු අඹශේ ණන විතයයි ඒ
ශදන්ශන්. ඹ) ශයෝිනඹකුශේ ඹ අවුරුදු 48ක් න), ඒ
ශයෝිනඹහශේ භයණ ශයන්තු ලිඹහ දීරහයි ි ශඵන්ශන්.
ඉසපිරිතහශරන් ිරඹනහ, අවුරුදු 48ට ළඩි ශයෝගීන්ශේ dialysis
ිරරීභ න් නහ ිරඹරහ. ඒ අඹ ශදයට ශනිහින් න්න
ශඵොන්න ි ශඵන ශදඹක් දීරහ හ් තු ොඳහඹභක් යන්න
ිරඹනහ. ඊට ඳසශේ ි ශඹන්ශන් අන් ටයුතු යන්නයි. ඒ
ය  තභයි අද අඳට උරුභ ශරහ ි ශඵන්ශන්. ඒ නිහ ශ)
ජහි  ප්රලසනඹක්. අපි ශ)හ ිරඹන්ශන් ආණ්ඩුට භඩ
වන්න් , ශන්  ශදඹක් වන්දහ්  ශනොශයි. රුණහය
ජහි  යනඹක් වළය ඹට රහ ශ) ශයෝඹ ළශළක්වීභට
ටයුතු යන්න ිරඹන එ තභයි භහ ඉ රන්ශන්.
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ගු පී. ශැරිවන් මශතා

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නළවළ, නළවළ. ත ඉය වුශණ් නළවළ. රු නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභනි, භට ත විනහඩිඹක් ශදක් ශදන්න.

නිපයනාය කථානායකුරමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තඵතුභහට රු වරින් ප්රනහන්දු භන්ත්රීතුභහශේ ශේරහශන්
විනහඩි 4 හරඹක් රළශඵනහ. තඵතුභහශේ හරශඹන් ත
ඉි රි ි ශඵන්ශන් විනහඩිඹ හරඹක් ඳභණයි.

ගු පී. ශැරිවන් මශතා

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ශඵශවොභ සතුි යි. තඵතුභහ ශවො ශනකු නිහ තඵතුභහ
ණශන්්  භට විනහඩිඹක් ශදක් ශදන්න.
භභ
ශඳොලීසිශඹන්
ඇහුහ.
ශඳොලීසිශඹන්
ිරේහ
සිොපුහයශඹෝ අ රන්න අඳට ඵරඹක් ි ශඵනහ. වළඵළයි, ශ)
තෂි යහඹන
්රය අ රන්න ඵරඹක් නළවළ ිරඹරහ.
ඳහරිශබෝින ආයක් අධිහරිඹ ිරේහ අඳට න ශඵොන ශද්
ඳරීක්හ යන්න පුළුන් ිරඹරහ. රු තෂි්තභ ඇභි තුභනි,
තමුන්නහන්ශේ ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුශේදී භභ අවපු ප්රලසනඹට
පිළිතුරු දීරහ එශවභ යන ඵ ිරේහ.

නිපයනාය කථානායකුරමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශ) ශරහශේ අශො
තෂි්තභ ඇභි තුභහ ඉන්නහ. එතුභහ ශඵොශවොභ ශවො ළඩක්
ශහ. වි අධි යහඹන ්රය ිරඹරහ තෂි යහඹන ්රය වතයක්
එතුභහ තවන) ශහ. වළඵළයි, ඒ තෂි යහඹන ්රය වතය
ආනඹනඹ ිරරීභ විතයයි තවන) යරහ ි ශඵන්ශන්. භභ ඇහුහ,
එතශොට ශ) යටට ශනළ රහ ි ශඵන ඒහට ශභොද යන්ශන්
ිරඹරහ. එතුභහ ඳසු ිනඹ 24ළනි දහ ඳහ්තලිශ)න්තුශේදී භට
උ් තයඹක් දුන්නහ, ශ)හ ඳහරිශබෝින අධිහරිඹටයි,
ශඳොලීසිඹටයි ිරඹරහ අ රන්න පුළුන් ිරඹරහ. ශ) තෂි්තභ
ඇභි තුභහ ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුශේදී ිරඹපු ථහ. රු නිශඹෝජය
ථහනහඹතුභනි, භභ ථහ ශහ ශඳොලිසඳි තුභහශේ
හ්තඹහරඹට. ශ) තෂි යහඹන ්රය අ රන්න තඵතුභන්රහට
ඵරඹක් දීරහ ි ශඵනහද ිරඹරහ භභ ඇහුහ. "නළවළ, අඳට එශවභ
දළනු) දීභක් නළවළ." ිරේහ. භභ ඇහුහ ඳහරිශබෝින
අධිහරිශඹනු් . ඳහරිශබෝින අධිහරිශඹන් ිරේහ, "අඳට එශවභ
එක් ිරඹරහ නළවළ. අපි ශ) )ඵන්ධ විශලේඥඹනු්  ශනොශයි."
ිරඹරහ.

නිපයනාය කථානායකුරමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු භන්ත්රීතුභනි, තඵතුභහට ත්  විනහඩිඹක් ි ශඵනහ.

(The Deputy Speaker)

Order, please!
ශ) අසථහශේ දී රු ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ භන්ත්රීතුිතඹශේ නභ
මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ යන්න.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "රු ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ
භන්ත්රීතුිතඹ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ගු තතා අුරපකනර මශ කමිය

(ண்புகு (தருத) தயத அத்துமகய)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

විසින් වනථිර කරන දී.
ஆமதத்தர்.
Seconded.

ප්රනනය විමවන දින් වභා වපතමත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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ඳහ්තලිශ)න්තු

අනුරුල නිපයනාය කථානායකුරමා මූාවනපයන් ඉල ක
වුපයන් ගු ශ්රියානි විපජ්වි්රම මශ කමිය මූාවනාරූඪ විය.
அதன்பமகு, பதச் சபநகர் அலர்கள் அக்கசனத்தனன்ர
அகயமல, ண்புகு (தருத) ஸ்ரீை லமஜலக்க அலர்கள்
தகயக லகத்தர்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

ගු පී. ශැරිවන් මශතා

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි ශඳොලීසිඹ ිරේහ,
සිොපුහයඹකුශේ ට ඉමරහ ඳරීක්හ යන්න පුළුන්, ඵළලුභ
පු)ඵරහ ඳරීක්හ යන්න පුළුන්, නමු්  අපි ශොශවොභද තෂි
යහඹනි ්රය ඳරීක්හ යන්ශන් ිරඹරහ. ශඳොලීසිඹ ිරේහ අඳට
ඒ වහ ඵරඹක් නළවළ ිරඹරහ. ඳහරිශබෝින ආයක්
අධිහරිඹ්  එශවභ ිරේහ. දළන් ශ)ට තඵතුභන්රහ ශභොක්ද
යරහ ි ශඵන්ශන්? ශෞය අභහතයහසලශේ ශ )තුභහ
ප්රහශද්ය ඹ ශෞය අධයක්රුන්ට ලියුභක් ඹරහ ි ශඵනහ
හශඵෝෆියුයහන්, හඵරි , ශප්රොඳනි
ව ත්  යහඹනි
්රයඹක් තවන) යන්න තෂි්තභ උඳශද්ලරුන් භඟ
හච්ඡහ යන්න ිරඹරහ. ඉසපිරිතහශ
ඉන්න ශදොසතය
භව් රුන්ට පුළුන්ද තෂි්තභ ඳ්තශේණ නිරධහරින් ඳසශේ
ඹන්න ශ) ටයුතු යන්න? ඒ ශශයන්ශන් නළවළ. ශ)හ
තවන) යන්න තමුන්නහන්ශේරහට වුභනහක් ි ශඵනහ න)
යන්න ඕනෆ ශ)යි. රසහට chemicals ශන්න ශො)ඳළනි
ි ශඵනහ. ඒ හශේභ ඒහ විකුණන ඩ ි ශඵනහ. ඒ ඩ
ප්රභහණඹ ශොඳභණද ිරඹරහ තමුන්නහන්ශේශේ අභහතයහසලශේ
රළයිසතු ි ශඵනහ. ශ) යශේ තෂි ඳ්තශේණ නිරධහරින්
10,000ක් ඉන්නහ. ඒ අඹ ශඹොදරහ ඒ රළයිසතු අනු දස
ශදශන් ශ) ඳරීක්හ යරහ ඉය යන්න පුළුන්. ඇයි ඒ
යන්ශන් නළ් ශ් ?
රු තෂි්තභ ඇභි තුභනි, භභ තමුන්නහන්ශේට ිරඹන්න).
ත අවුරුදු ශදට ඇි  ශන්න තෂි යහඹනි ්රය ශ) යටට
ශනළ් 
ි ශඵනහ.
ශඳෞද්ලි
ශො)ඳළනිහයශඹෝ
තමුන්නහන්ශේරහට ශ)හ ඳහරනඹ යන්න ශදන්ශන් නළවළ. ඒ
භහෆිඹහ තමුන්නහන්ශේට ඒ හ්තඹ යන්න ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ.
ඒ නිහ රුණහයරහ යශේ අලයතහක් වළය ඹට රරහ ශ)
වහ පිඹය න්න ඕනෆ.
අඳට, අශො ප්රශද්ලඹට ශ) ප්රලසනඹ තිරන්භ දළශනනහ. අශො
ය ලිඹළද්ද ඇභි තුභහට ිරඹන්න ඕනෆ හයණඹක් ි ශඵනහ.
ශවට අනිද්දහ න විට උතුරු භළද ඳශහශ්  ෆණු ශභශඹක් දී
ශදන්න ව)ඵ ශන්ශන් නළවළ. අපි දන්නහ විධිඹට ඉසය න),
කුජ 7ද, සිකුරු 8ද, ශොටද, උද ිරඹන ප්රලසන තභයි විහවඹදී
ඵළලුශේ. දළන් එශවභ ශනොශයි. දළන් ඉ රන්ශන් කුඩු
ඳරීක්ණඹ ශ සෆන් හ්තතහශේ පිටඳතක්. ශක්න්දය පිටඳතක්
භඟ කුඩු සෆන් ශ හ්තතහශේ පිටඳතක් තභයි
දළන්ඉ රන්ශන්. එශවභ නළ් න) ෆණු ශභඹකු දී ශදන්නට
රළශඵන්ශන් නළවළ. උතුරු භළද ඳශහශ්  ෆණු ශභඹකු
ශොශවොභට්  දී ශදන්න රළශඵන්ශන් නළවළ. එශවභ නළ් න),
කුඩුක් ඵද්ධ යන්නට ශනකු රෆසි  ය ශන තභයි
හදඹක් ඵඳින්න ශන්ශන්. අද ඒ ත් ් ඹට ඳ්  ශරහ
ි ශඵනහ. ඒ නිහ ශ) ඵළරෑරු)භ ප්රලසනඹක්.
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වින්නට ඹ) උ් හවඹක් න්නහ ිරඹරහ. ඒ අපි අඹ
යනහ. නමු්  එතුභහ උ් හව ් තහට ඒහශේ ප්රි පර නළවළ.
දළන් තමුන්නහන්ශේශේ අභහතයහසලඹ ඹටශ්  ි ශඵන ඳළිශඵෝධ
නහල ශයජිසට්රහ්ත හ්තඹහරඹ ිරවහ ඵරන්න. ශ) යටට ශශනන
තෂි යහඹනි ්රය ඳරීක්හ ිරරීභ වහ ඒ හ්තඹහරශේ ි ශඵන
machines ළඩිරහ දළනට අවුරුදු 15ක් ශනහ. අවුරුදු 15ක්! අද
ඒහ වදන්න ළඩ පිළිශශක් නළවළ. ඒහ වදන්ශන් නළ් ශ්  ඇයි?
ශ) යටට තෂි යහඹනි ්රය ශශනන ශො)ඳළනි 4ක් 5ක්
ි ශඵනහ. යහශේදී ශ) තෂි යහඹනි ්රය තවන) ශහට
ඳසශේ, අශො රු අතුයලිශේ යතන නහඹ සහමීන් වන්ශේශේ
විඹදිතන් භළශ සිඹහට ිනහින් ඒහ ඳරීක්හ යරහ ශනහ
හ්තතහ ය  ඳදන) ය ශන ඳරිය සවිධහන භඟ එතු ශරහ
නඩු දළ)භහ. නමු්  අන්ි ශ)දී ඳළිශඵෝධ නහල ශයජිසට්රහ්තශේ
ලියුශභන් ඒ containers 16භ නිදවස ශහ. ශභොක්ද ඒට
ශවේතු? ඳළිශඵෝධ නහල ශයජිසට්රහ්තයඹහ දන්නහද ශෞය
ත් ් ඹ පිළිඵ ිරඹන්න. ශ)හ ලරීයරට වි නළවළ ිරඹරහ
ඳළිශඵෝධ නහල ශයජිසට්රහ්තයඹහශේ ලියුභ ිනඹහභ, උහවිශේ
ීනන්දු්  ඒ විධිඹටභ ිනඹහ. උහවිශේ නඩු දහරහ දස ශදක්
ඹන විට ිරේහ, අපි ඒහ ශඵෝත යරහ ශඵදහ වළයරහ්  ඉයයි
ිරඹරහ.
ශ)යි ත් ් ඹ. ඳළිශඵෝධ නහල ශයජිසට්රහ්තශේ ඉරහ සිදු
න ශ) භහෆිඹහ, අද ශ) යශේ කුඩු ශයෝගීන්ශේ ජීවිතරට
)ප්තණශඹන් න්ිර ශන්න ඕනෆ. කුඩු ශයෝඹ නිහ ජීවිත
අහිිත ව අඹශේ ඳවු රට් ; ඒ හශේභ අද ශ) ශයෝශඹන්
ශඳශශන රක් ණන ිතනිසසුන්ශේ ඳවු රට්  ශ) තෂි
යහඹන ශො)ඳළනිහයඹන්ශන් න්ිර අඹ යරහ ශදන්න
අනිහ්තඹශඹන්භ යජඹ භළිරව්  න්න ඕනෆඹ ිරඹරහ භභ
ිරඹනහ. ඒ තභයි අශො ඉ ලීභ. ඒ ශරුශේ නළ් න) ඒ
ඳවු
)ප්තණශඹන් විනහල නහ. උතුරු භළද ඳශහශ් 
යුද්ධශඹන් භළරුණු ිතනිසසුන්ට ළඩි ප්රභහණඹක් අද කුඩු
ශයෝඹ නිහ භළශයනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභනි, තඵතුභහශේ හරඹ අහනයි.

ගු පී. ශැරිවන් මශතා

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

භට විනහඩිඹක් ශදන්න.
යුද්ධශඹන් භළරුණු ිතනිසසුන්ට ළඩි ප්රභහණඹක් අද කුඩු
ශයෝඹ නිහ භළශයනහ. වළඵළයි, ඒ ළන අද වුරු්  ථහ
යන්ශන් නළවළ. ඒ ළන භභ ඉතහභ්  නහටු නහ. ශභොද,
උතුරු භළද ඳශහශ්  ජනතහශන් ළඩි පිරික් ඉන්ශන් එක්් 
ජනතහ නිදවස න්ධහනඹට ඡන්දඹ දීපු අඹයි. ඒ භභ ිරඹනහ.
වළඵළයි අද ඒ ිතනිසසු ශනුශන් ශ) යශේ වඬක් නළශඟන්ශන්
නළි  එ ළන අපි නහටු නහ.
ඒ නිහ ශ) ප්රලසනඹ ජහි  ප්රලසනඹක් වළය ඹට රහ ටයුතු
යන්න ිරඹන ඉ ලීභ අපි ආණ්ඩුට යිතන්, මරහනශේ සිය න
තඵතුිතඹට්  සතුි  යිතන් භභ නිවඬ නහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, ඒ විතයක් ශනොශයි භභ
තඵතුිතඹට භතක් ශ යුතු හයණඹක් ි ශඵනහ. අශො තෂි්තභ
ඇභි තුභහ ශ) බහශේ ඉන්නහ. භභ දන්නහ එතුභහ ශ) ප්රලසනඹ

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ
අභහතයතුභහ.

සතුි යි.

මීශඟට

රු

ි ස

ය ලිඹද්ද
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ගු තිවනව කරල්ලියද්ද මශතා (ෂමා වංලර්ධන ශා කාන්තා
ක යුුර අමාතයුරමා)

(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த - சரலர் அபலருத்த, கரர்
அலுலல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, අශො ිරසත්රික්ඹ
නිශඹෝජනඹ යන රු පී. වළරින් භන්ත්රීතුභහශේ අදවස ප්රහල
ිරරීශභන් ඳසු භට අසථහ රළබීභ පිළිඵ භභ තුටු නහ.

ගු පානන් අමරුරංග මශතා

(ண்புகு மஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු ඇභි තුභනි, තඵතුභහට සුඵ ප්රහ්තථනහ යන්න ඕනෆ, අද
තඵතුභහශේ උඳන්ිරනඹ ශන්.

ගු තිවනව කරල්ලියද්ද මශතා
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ඉන් එක් තභයි, බීභට නුසුදුසු තවන) භ්  ්රය -අශො
බහහශන් ිරඹනහ න), සිොපු- ඳහනඹ ිරරීභ. ඒ ශ)
ශයෝඹට ශවේතුක් න්න පුළුන්. ශදළනි හයණහ තභයි,
උතුරු භළද ඳශහශ්  ජනතහට තුය ි ඵව දළශනන්ශන් නළවළ
ිරඹන එ. එභ නිහ ඒ ජනතහ ිරනට අලය තුය ප්රභහණඹ
ඳහනඹ ශනොිරරීභ. විශලේශඹන් පිරිසිදු තුය ඳහනඹ ශනොිරරීභ.
තුන්ළනි හයණහ තභයි, දළන් ශභොශවොතට ලින් ිරඹපු ඵහර
්තශේ ඇලුිතනිඹ) බහජනර ඉවු) පිහු) ිරරීභ. වතයළනි
හයණහ තභයි, දී්තක හලීන තෂි ්තභහන්ත ක්ශේත්රශේ ශොඩ
භඩ හන්ට තත්රිභ ශඳොශවොය ව තිත නහල බහවිත ිරරීභ.
ශභභ හ්තතහ රළබුණ් , භට ය න්න ශදඹක් ි බුශණ්
නළවළ. නමු්  භභ 2000 ්තශේදී ශද්ය ඹ වදය අභහතයයඹහ
වළය ඹට ඳ්  වුණහට ඳසශේ ඵහර ්තශේ ඇලුිතනිඹ) බහජන
ඉ්  යන්න ෆලි 7 භළය  ශස ේටරඹක් ඳක් ශේදශඹන්
ශතොය ග්රහභ ශේහ ) භේටශභන් වළභ නිටභ ශඵදහ
දුන්නහ. ශ) හරශේ ශශ ශඳොශශේ භළය  බහණ්ඩ ි බුශණ් නළවළ.
ොරහසය ක් බහජනරට් , ඇලුිතනිඹ) බහජනරට්  තභයි
ජනතහ හුරු ශරහ ි බුශණ්. ඒ නිහ භභ අනුයහධපුයඹ
ිරසත්රික්ශේ කුම ්තභහන්ත )භහන 24ක් ඳණ ළන්වහ.

(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ශඵොශවොභ සතුි යි.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ඇභි තුභහශේ උඳන් ිරනඹට මරහනශඹනු්  සුඵ ඳළතු)
ශශනනහ.

ගු තිවනව කරල්ලියද්ද මශතා

(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ශඵොශවොභ සතුි යි, තඵතුිතඹට. තඵතුිතඹ හන්තහක්, භභ
හන්තහ ටයුතු විඹ බහය අභහතයතුභහ.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඹ කීඹද?

ගු තිවනව කරල්ලියද්ද මශතා

(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ශනොදළවී 61යි. වසන්න ශදඹක් නළවළ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, භශේ භතඹ නිළරැිර න),
ශ) භහතතහ )ඵන්ධශඹන් භභ මීට ශඳය ශ) උ් තරීතය
බහශේ අසථහ තුන, වතයදී අදවස ප්රහල යරහ ි ශඵනහ.
1998් , 2000්  අතය හර හනු තුශදී තභයි අද ශ) ථහට
රක් වුණු භළදච්චිඹ ආනශේ ඳදවිඹ ජනඳදශේ ශ) ප්රලසනඹ ඇි 
වුශණ්. ඳදවිඹ ජනඳදඹ නළත ආය)බ යරහ ශ) ශන ශොට
අවුරුදු 50ක්, 55ක් නහ ිරඹරහ භභ හිතනහ. ශ) ජනඳදශේ වළභ
සථහනඹිරන්භ ජරඹ ශනළ රහ ඳ්තශේණඹක් ඳළළ් වහ. ඒ
ඳ්තශේණ හ්තතහ භට රළශඵන ශොට ඒ හ්තතහශේ වන්
ශරහ ි බුණු හයණහ අද තය) සථියබහඹිරන් ශනොශයි ප්රහල
යරහ ි බුශණ්. ශභන්න ශ) හයණහ කුඩු ශයෝඹට ශවේතු
න්න පුළුන් ිරඹරහ එහි හයණහ කීඳඹක් වන් වුණහ.

1,50,000ට ළඩි සයහට භළය  ශස ේටර ශඵදහ
දුන්නහ. ශ) ප්රශද්ලරට ඳභණක් ශනොශයි, දකුණු ඳශහතට් 
ශඵදහ දුන්නහ. උතුරු ඳශහතට්  ශඵදුහ. ි ශඵන ප්රි ඳහදනඹන් තුශ
ඕහ ශඵදනශොට තභයි අය ථහක් ිරේශේ, ඡන්දඹ හරශේ් 
ශඵදුහ ිරඹරහ. ඡන්ද හරශේ භභ ඡන්දඹ රඵහ ් ශ්  බහණ්ඩ
ශඵදහ දීරහ් , ශන ශන ශද් දීරහ්  ශනොශයි. අපි යපු
ශේහ භත ජනතහ අතයට ිනහින් ජනතහශේ ළභළ් ත භත අපි
ඡන්දඹ රඵහ න්නහ. ඒ නිහ ශ) දක්හ එශවභ ශඵොශ
ශද්ලඳහරනඹක් භහ යරහ නළවළ. නමු්  ශතෝයහ ශබ්යහශන ෆභ
ග්රහභ ශේහ භක්භ පුළුන් තය) දළනු්  ශහ. අද ශඵොශවෝ
ශදශනක් භළය  ශස ඳරිශබෝජනඹ ිරරීභ ළන අපි තුටු ශනහ.
ඉි න් ශ) තභයි ඒ හරශේ ි බුණු ත් ් ඹ. අද ශභොක්ද
හ්තතහ? ඒ හරශේ භට හිනහ වුණහ, භභ ශ)හ ිරඹනහ ිරඹරහ.
ශ)හ ඉිරරිඳ්  යනශොට ිරේශේ, ශඵොශ ත්ත ිරඹරහ යි. අද
හ්තතහයි, එදහ හ්තතහයි සන්දනඹ යරහ ඵරන්න. එදහ ිරඹපු
ශද්භ තභයි අද වදය හ්තතහර්  ි ශඵන්ශන්. භහ එදහ
ක්රිඹහ් භ ශ එභ ළඩ පිළිශශ ළන හක්ෂි දයන නිරධහරින්
ශෞය අභහතයහසලශේ සිය නහ. අනුයහධපුය ිරසත්රික්ශේ
වදය ශඵලිස් ත භළි තුභහ නුය ශයෝවරක් ආය)බ ශ
ඵ අඳට භතයි. ඒ හශේභ අනුයහධපුයශේ්  ශයෝවරක් ආය)බ
ශහ.
හර ශේරහ ශනොභළි  නිහ භභ ශය ශඹන් ිරඹන්න).
ශරෝ ශෞය සවිධහන ිරනඹ ශනුශන් ශතෝයහ ් ශ් 
භළදච්චිඹ ආනශේ භව ිරවු ළ ිරඹන ග්රහභ නිරධහරි ශ)
ුණරුන්ශද්භ ිරඹන ග්රහභඹ -ශභහිදී ි රක් අශබ්ශේය
භළි තුභහ්  සිහිඳ්  යන්නට ඕනෆ.- ශොඩිඹඵළන්ද ළ ිරඹන
ග්රහභර තභයි ළඩිශඹන්භ කුඩු ශයෝගීන් සිය නහඹ ිරඹරහ
වඳුනහ් ශ් . ඒ වහ ඳරීක්ණ ය ඒ අඹට අලය උඳශදස
භහරහන් රඵහ ශදිතන් ටයුතු ශහ. ශෞය අභහතයහසලඹ
නිදහශන සිය ශේ නළවළ. එශවභ ිරඹන්න නයයි. භට භතයි,
නිභ සිරිඳහර ද සි හ භළි තුභහ ශෞය ඇභි යඹහ ලශඹන්
ටයුතු ශ හරශේ දී්  ඒ ඳ්තශේණ හ්තතහ ඉිරරිඳ්  යිතන්
එභ ළඩ පිළිශශ යශන ිනඹහ. ්තතභහන ශෞය අභහතය
වභත්රිඳහර සිරිශේන භළි තුභහ්  වදයරුන් භඟ එතු
ශරහ ශ) ඳ්තශේණ වහ අලය ෆභ ශදඹක්භ ඒ යහය 
යනහ.
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ඳහ්තලිශ)න්තු

[රු ි ස ය ලිඹද්ද භවතහ]

ශ) කුඩු ශයෝඹ ළරශන්ශන් ශශේද? ිරඹළඩිඹහ
ශයෝඹ්  අහනශේ කුඩුරට ඵරඳහනහ ිරඹරහ භහ
හිතනහ. ඒ නිහ , හරශඹන් හරඹට එන විවිධ ශයෝ ්තරට
ප්රි හය ිරරීභ වහ ඹ) ිරසි හර හනුක් අලය ශනහ.
විදයහ ශොතය) ිරයුණු වුණ්  ඒ )ඵන්ධශඹන් ඳ්තශේණ
යරහ නිසි ප්රි හය රඵහ දීභට ඹ) ිරසි හර හනුක් අලය
ශනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, භහ දිරන වළය ඹට
අශනක් හයණහ තභයි ජීන යටහ ශනස වීභ. )ර්  අශො
ජීන යටහ ශනස ශරහ ි ශඵනහ. එිරශනදහ නු රඵන ආවහය
්ත ශනස ශරහ ි ශඵනහ. ඉසශ රහභ ශවේශන් ළිරරි
ය ක් හිටන්ශන් ඇයි? හසට ිරඹ ි ඵවට ළිරරි ශඩිඹ
ඳරහ ඇට ය ්  එක් වඳරහ නශොට මුත්රහලශේ ි ශඵන ළලි
ළට කුඩු ශරහ මුත්රහ්  භඟ පිට ශනහ. වළඵළයි ඒ හරශේ
හිශටේශේ ශඳොශවොය වපු ළිරරි ශනොශයි. අද උතුරු භළද
ඳශහශ්  යණයහ ශෝොඳඹක් ශඵොන ශඹක් ඵරන්න ශොඹන්න.
අඳට භතයි අපි ශඳොඩි හරශේ යණයහ බිේහ. ශ) හසටඹට
යණයහ ශෝොඳඹක් ශඵොන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ජීන යටහ, ආවහය
යටහ ශනස වීභ තුශ්  ට විවිධ ශයෝ ඇවි රහ ි ශඵනහ.
ශ) යශේ ඉිරශරහ ි ශඵන ශයෝව
ිරවහ ඵළලුහභ, ශ)
ශයෝව රට ප්රි හය රඵහ න්නට එන ශයෝගීන් ිරවහ ඵළලුහභ,
ඇයි ශභච් ය ශරඩ ශයෝ වළශදන්ශන් ිරඹන එ ළන අඳට
අධයඹනඹක් යන්නට සිදු ශනහ. එශවභ න) අශො ජීන
යටහශේ දී එිර ශනදහ ඳහවිච්චි යන ඹ) ඹ) ශද්ලු්  එඹට ශවේතු
ශනහ.
භළදච්චිඹ ශයෝවශ , ළබිි ශො රෆ ශයෝවශ , ඳදවිඹ
ශයෝවශ , ිරනට ශයෝගීන් 55 ශදශනක් ඳරීක්හට රක්
යන්නට් , රුධිය හන්දු ඒඹට ඇතුශ්  ය, ඒ ප්රි හය ව
ඳ්තශේණඹන් සිදු ය ළනීභට ඳවසු) රඵහ දීභට්  ශනොශඵෝදහ
අපි ටයුතු ශහ. භළදච්චිඹ ශයෝවශ ්  දළනට ශ) ටයු් ත
ආය)බ ය ි ශඵනහ. ඊශේ ශඳශ්තදහ අශො නිශඹෝජය ඇභි තුභහ
එශවභ ඒ සථහනඹට ිනහි රහ ඳරීක්හ ය ඵරහ, එහි
ප්රි සසයණඹක් යන්න ිරේහ. ඒ වහ දළන් මුද ශන්
ය ි ශඵනහ. ඒ නිහ අපි ශභශවභ ටයුතු ශශෝ  ශවොයි
ිරඹරහ භහ  ඳනහ යනහ. ළඩිශඹන්භ කුඩු ශයෝඹ ි ශඵන
ප්රශද්ලර, අඳ ශතෝයහ්  රහඳර යහඹනි ශඳොශවොය
බහවිතඹ අඩු යරහ, ශො)ශඳෝසේ ශඳොශවොය බහවිත ිරරීශ) ඹ)
ිරසි ක්රභශේදඹක් ආය)බ යන්නට පුළුන්. එශවභ නළ් න)
ශඳොශවොය නළි  අසළන්න ළඩි ය න්නට ඵළවළ යි ිරඹරහ
අපිට ශනොළශශඳන ශඳොශවොයභ ශඹොදරහ අපි ළශ්ඩ යනහ න),
එශවභ න) ශ) අභත යරහ දභන්න. ශතෝයහ ්  ප්රශද්ලර
- ෙිඩිදය මන්ම උමරු මිද පළාදේ, දපොදළොන්නරුෙ ප්රදේශද තභයි ශ) ශයෝඹ ි ශඵන්ශන්. වළඵළයි ශ) රසහශේ ි ශඵන
අශනකු්  ශයෝ්  එක් සන්දනඹ යරහ ඵළලුහභ ශභභ
ශයෝඹ අඩු ප්රි ලතඹක් ි ශඵන්ශන්. නමු්  ශයෝඹක් ි ශඵනහ.
අද වදය ක්ශේත්රඹ විලහර උනන්දුිරන් ටයුතු යනහඹ
ිරඹන එ ශ) අසථහශේදී ිරඹන්න ඕනෆ. විශේ නඹ යන්න
ශඵොශවොභ ශරශවසියි. ශ) ිතනිහශේ ට අද ඊශේ ආ ශදඹක්
ශනොශයි. ශ) ිතනිහශේ ට ක්ණි එන ශදඹක්
ශනොශයි. ශ) ශයෝඹ එන්න අවුරුදු විසිඳවක් ි වක් හශේ
හරඹක් ත ශනහ. ඳදවි ජන ප්රශද්ල අවුරුදු ඳණස ණනක්
ශොවිතළන් ශ ජන ප්රශද්ල. ශ) ප්රශද්ලර ශ) ශයෝඹ ඇි  වීභට
ත ත ශවේතු ි ශඹන්න පුළුන්. හරඹක් ිරේහ, ොරහසය ක්
තුය ශඵෝත ර තුය බීරහ ඒහ විසි ය දභන්නඹ, ඒහශඹන්
නළත තුය ශඵොන්න එඳහඹ, ඒ්  කුඩු ශයෝඹට
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ඵරඳහනහඹ ිරඹහ. ඒ හශේභ ථහක් වළදුණහ, දී්තක හලීන
යුදභඹ හතහයණඹක් ඳළි  ප්රශද්ලඹට අන්නශේ පිහිටහ
ි ශඵන ළබිි ශො රෆශේ් , ඳදවිශේ්  අය ශඵෝ)ඵර දුභ
ආලසහ ප්රලසහ ිරරීභ තුළින් ශ) ශයෝඹ වට ් තහඹ ිරඹහ.
රසහශේ
ශවොභ
උ ඳ් 
ජරඹ
ි ශඵන්ශන්් 
ළබිි ශො රෆ
ප්රශද්ලශේ.
[ඵහධහ
ිරරීභක්]
තේ.
ළබිි ශො රෆ ප්රශද්ලශේ. ඒ ප්රශද්ලශේ තභයි රසහශේ
ශවොභ උ ඳ්  ජරඹ ි ශඵන්ශන්. ඒ තොපු ශරහ ි ශඵනහ.
රු මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, තඵතුිතඹ්  දන්නහ. ඒ
හශේභ බීභට නුසුදුසු ජරඹ්  ි ශඵනහ. ශනළු) අර්  න්න
එඳහඹ ිරේහ. ඒ ශනොශයි, ශරොකුභ විහිළු, ල භහළු න්න් 
එඳහඹ ිරේහ. අඳ දන්නහ හරශේ ඉන් )ර දරුශක්
රළශඵන්න ඉන්න හන්තහට ළඩිශඹන්භ න්න ිරේශේ, ල
භහළු. ශභොද? ශ උනනහඹ ිරඹහ. දළන් ඇයි ඒ ලු භහළු න්න
එඳහඹ ිරේශේ?

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු අභහතයතුභහට නිඹිතත හරඹ අහනයි.

ගු තිවනව කරල්ලියද්ද මශතා

(ண்புகு தஸ்ஸ கல்லித்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

රු මරහනහරඪ භන්ත්රීතුිතඹනි භට ත විනහඩිඹක් ශදන්න.
ඇයි ශනළු) අර න්න එඳහඹ ිරේශේ? ළශේ ඉව් තහශේ ි ශඵන
කුඹුරුරට ශඹොදපු යහඹන ශඳොශවොය, තිත නහල ිතශ්ර ජරඹ
ශෝදහ ශන එන්ශන් ළට. ළශේ ඉන්න ලරහ්  ඒ භඩ නහ.
ශනළු) අරරට්  අය වි උයහ න්නහ. ඒයි. නමු්  ඒ
හරශේ අඳ ළශනුයි තුය බිේශේ. ඉඟිනි ඇට ය ක් දහරහ තුය
ුභද්ධ යරහ තුය බිේශේ. එශවභ නළ් න) උණු යරහ, නිරහ,
භළය  මුේය ඹ දහරහ තභයි තුය බිේශේ. එභ නිහ ශ) දී්තක
හලීන මීක්ණ, ඳ්තශේණ භඟින් ශ යුතු ශදඹක්. ශ)
ශඵෝ තභ එබුහභ ශන ශදඹක් හශේ වින්න පුළුන් ශදඹක්
ශනොශයි. එභ නිහ අශො අභහතයහසලශේ රු ඇභි තුභහ් ,
නිශඹෝජය අභහතයතුභහ් , සිඹලුභ නිරධහරීනු්  ශ) ශනුශන්
ළඳවී) යන නිහ ද්ශේ වත ඹභක් ඉිරරිඳ්  යනහට
ඩහ, ඳක් ශේදශඹන් ශතොය අදවස ඉිරරිඳ්  ය ශ) වහ
වහඹ වීභ ළද්  ශනහ.
එදහ ඳක් ශේදශඹන් ශතොයයි ශොය  අඳට ළවළේශේ. ඳක්
ශේදශඹන් ශතොයයි කුඩු ශයෝඹ්  ළශශන්ශන්. එභ නිහ
ශ) වහ ළඩ පිළිශශක් යජශඹන් ක්රිඹහ් භ ශනහඹ ිරඹන
එ ප්රහල යන්න ඕනෆ. නිඹත ඳ්තශේණඹක් යරහ අඳට
ප්රි පර වඳුනහ න්නට ි ශඵන නිහ, එහි ප්රි පර අඳට න්නට
ය ක් ප්රභහද ශයි ිරඹන එ්  භහ ශ) අසථහශේදී ප්රහල
යනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, තඵතුිතඹට
සතුි න්ත ශිතන් භශේ ථහ භහොත යනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුි යි රු අභහතයතුභනි.
එස.එ). න්්රශේන නිශඹෝජය අභහතයතුභහ.

ඊශඟට

රු
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ගු එවන.එපත. චන්ද්රපවේන මශතා (ණර්ථික වංලර්ධන
නිපයනාය අමාතයුරමා)

(ண்புகு ஸ்.ம். சந்தமசன - தபருரத அபலருத்த
பத அகச்சர்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of
Economic Development)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, විශලේශඹන් යජ යටට
ඵරඳහන කුඩු ශයෝඹ පිළිඵ උ් තරීතය බහ හච්ඡහ
ිරරීභ ඉතහභ ළද්  ශනහ. ශද්ලඳහරනඹ ඈහශන ථහ
යන්නට ිනශඹෝ  ශ)ශක් ය නහභ නළි  ශන එ්  අඳ
ිරඹන්නට ඕනෆ. ශභභ ශයෝශේ ආය)බඹ වළය ඹට ිරඹනහ න),
2000 ්තශේ යි ශ) ශයෝඹ හුඟක් දුයට වඳුනහ ් ශ් . ශ)
2013 අවුරුද්ද. දළන් ෆශවන හරඹක් ශරහ.ශ) යජඹට් ,
ආණ්ඩුට්  ඇඟි ර ිරුණ යන්න පුළුන් ප්රලසනඹක්
ශනොශයි. ශ) අඳ හට්  ශඳොදුශේ මුහුණ ශදන්නට ශරහ
ි ශඵන සතඹක්. අනුයහධපුයශේ, භළදච්චිඹ භළි යණ
ශොේඨහශේ් , භහ නිශඹෝජනඹ යන ශවොශයොේඳතහන
භළි යණ ශොේඨහශේ්  ඵහුර ලශඹන් ශ) ශයෝඹ ඳළි රී
ි ශඵනහ. ෆශභො රෆශොඩ ිරඹන ශ) ඉන්ශන් ඳවු 300යි.
ඒ 300න් 30 ශදශනක් ශ) ශයෝශඹන් ිතඹ ිනහින් ි ශඵනහ. ශ)
ශයෝඹ උග්ර ත් ් ඹට ඳ්  ශරහ සිඹඹට 10 ප්රභහණඹක් ිතඹ
ිනහින් ි ශඵන )භහන ි ශඵනහ. ශ) හශේ )භහන විලහර
ප්රභහණඹක් ි ශඵනහ. රු අනුය කුභහය ිරහනහඹ භන්ත්රීතුභහ
ිරේහ රක් වතයවභහයක් ශ) ශයෝඹට ශොදුරු ශරහ
ි ශඵනහඹ ිරඹහ. ඒ න) අඳට පිළින්නට ඵළවළ. ඒහ
ශොශවන් ශොඹහ ්  සයහශ න ද ිරඹහ භහ දනසශන් නළවළ.
අඳ ඹථහ්තථහදී ථහ යන්නට ඕනෆ. ශද්ලඳහරන ලශඹන්
ආණ්ඩුට ඳවය ළසීභ් , ශ) ි ශඵන ත් ් ඹ විති  ය ථහ
ිරරීභ්  සුදුසු නළවළ. ශ) හට්  ශඳොදු ප්රලසනඹක්. රු ි ස
ය ලිඹළද්ද ඇභි තුභහ ිරේහ හශේ ශ)ට ශද්ලඳහරන
ශේදඹක් නළවළ. අනුයහධපුය ශයෝවරට එන කුඩු ශයෝගීන් අතය
වළභ ඳක්ඹභ අඹ ඉන්නහ.
විශලේශඹන්භ අඳ අනුභහන යන ශද් ි ශඵනහ. අශො
පජය යතන සහමීන් වන්ශේ්  අනුභහන යන ශද්
ි ශඵනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] නළවළ. ඒ තභයි. ඒහ තභ වුරු් 
වරිඹට සථිය ය නළවළ. ඒ්  ිරඹන්න එඳහඹළ. [ඵහධහ ිරරීභක්]
ඒ නිහ තභයි අි රු ජනහධිඳි තුභහ ශභය -2013- අඹ
ළශඹන් හඵනි ශඳොශවොය වළිර තය) ඳහවිච්චි යන්න පුළුන්
න විධිඹට ඒ අලය ටයුතු ස ය ි ශඵන්ශන්. යහඹනි
ශඳොශවොය ව තිතනහල ඳහවිච්චිඹ ළඩි නිහ ශ) ත් ් ඹ ඇි 
න ඵට දළඩි භතඹක් ි ශඵනහ. ඒට පිළිතුයක් වළය ඹට තභයි
හඵනි ශඳොශවොය හශේභ හ)ප්රදහයි තිතනහල ළනි ශද්
ඳහවිච්චි ිරරීභ සුදුසුයි ිරඹහ  ඳනහ යරහ අි රු ජනහධිඳි තුභහ
හඵනි ශඳොශවොය ප්ර්තධනඹ යන්න තෂි්තභ අභහතයහසලඹට,
ශොවිජන ශේහ ශදඳහ්තතශ)න්තුට උඳශදස දීරහ ි ශඵන්ශන්.
අපි ඒ ටයුතු
දළනට යශන ඹනහ. ඉි න් ඒට
ශද්ලඳහරනඹිරන් ශතොය සිඹලු ශදනහශේභ වශඹෝඹ්  අලය
නහ. නමු්  ශඳොශවොය බහවිතඹ ය ක් අඩු යන්න රෆසි  ශන
ශොට ඇතළ) අඹ ටන් ඳහඨ ිරඹනහ, ශඳොශවොය වනහධහය
ඳන්න ඹනහ, අඩු යන්න ඹනහ ිරඹරහ. ඒට්  ශඳශ ඳහළි
ඹනහ. ඒ හශේභ කුඩු ශයෝඹ වළදුණහභ්  රුපිඹ රක්
10ක්, 15ක් ශදන්න ිරඹරහ ඒ ඳළ් ශතනු්  ශඳශ ඳහළි ඹනහ.
ඉි න් ශ) තභයි ි ශඵන ළටලු. ශ)ශන් ශද්ලඳහරන හසි
න්න එඳහඹ ිරඹන්ශන් ඒයි. විදයහඥයින්, වදයරු, අශො
යශේ උ් තු ඇතුළු අපි සිඹලුභ ශදනහ එතු ශරහ ශඳොදුශේ ශ)
හයණඹ පිළිඵ සහදඹක් ඇි  යශන-
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ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

සහදඹක් ඇි  යන ශොට කී ශදශනක් භළශ්තවිද දන්ශන්
නළවළ.

ගු එවන.එපත. චන්ද්රපවේන මශතා

(ண்புகு ஸ்.ம். சந்தமசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඒ ිරඹන්ශන්, අවුරුදු ණන් සහද යන්න ඕනෆ නළවළ.
තමුන්නහන්ශේරහ්  ිරඹන්ශන්, එ එ භතරට ඹන්ශන් නළි 
ථහ යරහ, හච්ඡහ යරහ, ිතටුක් වදහශන, එ තළනට
ඇවි රහ ටයුතු යමු ිරඹරහශන්. ඒයි භභ ිරේශේ. ඳශමු
ශ)ශක් ශයෝ නිධහනඹ ශභොක්ද ිරඹරහ්  අපි ශවොඹහ න්න
ඕනෆ. එශවභ නළි  ප්රි හය යන්න ව)ඵ ශන්ශන් නළවළ. ඒ
නිහ හඵනි ශඳොශවොයරට හශේභ හ)ප්රදහයි තිතනහල
ශඹදීභ ළනි ශද් රට ඹන්න ඕනෆ ිරඹරහ යජඹක් වළය ඹට් 
අපි විලසහ යනහ; භශේ ශඳෞද්ලි භතඹ්  ඒයි.
ඊශඟ හයණඹ, ශ) කුඩු ශයෝඹට ජරඹ ඵරඳහනහ
ිරඹන හයණඹ. භභ්  ඒ පිළින්නහ. දළන් අපි නුය ඳළ් ශ් 
එශවභ නළ් න) ඳුය ප්රශද්ලශේ, ඵසනහහිය ඳශහශ්  ශවෝ
දකුශණ් ශන්න පුළුන් තුය ය ක් අයශන බහජනඹට
දළ)භහභ බහජනශේ අ භණ්ඩි හශේ ්රයඹක් ඉි රි ශන්ශන්
නළවළ. නමු්  අනුයහධපුය ිරසත්රික්ශේ ළඩිශඹන්භ ශභභ ශයෝඹ
ි ශඵන යජයට ප්රශද්ලර තුය ය ක් උණු යරහ ි බුණහභ
භණ්ඩි විලහර ශතොඹක් දිරන්න රළශඵනහ. ඒහයින් තභයි අපි
අනුභහන යන්ශන්, කුඩු ශයෝඹට ඵරඳහන ඹ) ිරසි නිජ
්ත එශවභ නළ් න) ඊට ඵරඳහන හධ තුශ්ත ි ශඵන්න
පුළුන් ිරඹරහ. ඉි න් අපි ශ)හ ළන තභයි ළරිරලිභ්  ශන්න
ඕනෆ. ඒ නිහ අපි රු ිරශන්ස ුණණ්තධන ඇභි තුභහට ිරේහ, ඒ
ප්රශද්ලරට පුළුන් තය) පිරිසිදු ඳහනීඹ ජර ඳවසු) රඵහ
ශදන්න ශඹොමු ශන්න ිරඹරහ.
ඒ ප්රශද්ලර හුඟක් දුයට සිොපු බහවිතඹ ි ශඵනහ. ශ)හ් 
ඵරඳහනහ. ශභොද, කුඩුරට තශයෝ තු ශදන්ශන් නළි 
විධිඹට ඳහවිච්චි යනහ. භවය තළන්ර යරිඹහ දභහ සිොපු
ශඳයන ඵ දළන න්න රළබී ි ශඵනහ. ඒහ ශඳොලීසිඹට අහු
ශරහ්  ි ශඵනහ. යරිඹහ දභහ සිොපු බිේහභ්  කුඩු ශයෝඹ
එනහ. ඒ්  එ ශවේතුක් ඵට ඳ්  ශනහ. ශ) හශේ විවිධ
ශද්
එතු ශරහ තභයි අද ශ) සතඹ ඇි  ශරහ
ි ශඵන්ශන්. විශලේශඹන්භ යජඹක් වළය ඹට අපි ශ)ට මුහුණ
ශදන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ විඳක්ඹ -ප්රි ඳක්ඹ- ඳළ් ශතනු් 
ශ) ශද්ලඳහරන ප්රලසනඹක් ය ශනොශන හමහි තළනට
ඇවි රහ, එ කීභට ඇවි රහ ටයුතු ශශෝ  ශවොයි
ිරඹරහ අපි හිතනහ. අපි විලසහ යනහ, ඒයි ශන්න ඕනෆ
ිරඹරහ. අද ශරෝශේ විදයහ ිරයුණුයි; තහක්ණඹ ිරයුණුයි. මීට
අවුරුදු දවස ණනට ඉසශ රහ ි බුණු ශරෝඹ ශනොශයි
දළන් ි ශඵන්ශන්. ඒ නිහ අපි එතු ශරහ ශ)හට ප්රි ්තභ
ශවොඹන්න ඕනෆ. විශලේශඹන් හුඟහක් ශ)ට ශොදුරු න්ශන්
ශොවි ජනතහ. භවය ශරහට ඒ අඹ මුහුණු ආයණ නළි 
තිතනහල ශත
වනහ අපි දළ ි ශඵනහ. ඒ හශේ
අනහයක්ෂිත ශද්ලු්  යනහ. අපි ඒහට්  පිළිඹ) ශඹොදන්න
ඕනෆ. තෂි්තභ අභහතයතුභහ්  ඒ )ඵන්ධශඹන් දළඩි නීි 
ක්රිඹහ් භ යන්න ඵරහශඳොශයෝ තු ශනහ. අපි ඒ නීි 
ක්රිඹහ් භ යන්න ඕනෆ. වුරු ශඳශඳහළි ිනඹ්  ශභොනහ ශ් 
යන්න ශදඹක් නළවළ. ශ) ශද්
යන ශොට ඒ තක්ශොභ
සුඵහදී ශන්ශන් නළවළ. ජනතහ ඉ රන ශද් ශභොක්ද,
විදයහඥඹන් ඳරියශේදීන් ඉ රන ශද් ශභොක්ද ිරඹරහ ශ් රු)
අය ශන ඒ වහ තෂි්තභ අභහතයහසලඹ ඳළ් ශතනු්  අලය

ඳහ්තලිශ)න්තු

2491
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ටයුතු යන්න ඕනෆ. ඒ නිහඹ ිරඹරහ අන්ි භට අඳට
තෂි්තභඹ )ප්තණශඹන්භ නළි  ය න්න්  ඵළවළ. ඊට ඳසු
ිරඹහවි, හිනන්න ඇි  වුණහ; න්න නළවළ ිරඹරහ. එතශොට
ඒ්  සතඹක්. ඒ නිහ ශ)හ තක්ශෝභ භතුලිත
ත් ් ඹට අයශන යජයට ඇතුළු ප්රශද්ලර ජනතහ ශ) කුඩු
ශයෝශඹන් මුදහ න්න අඳ සිඹලු ශදනහභ එක් ටයුතු යමුඹ
ිරඹහ ඉ රහ සිය ිතන් භශේ  න ස ඳඹ අන් යනහ.
ශඵොශවොභ සතුි යි.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ
භන්ත්රීතුිතඹ.

සතුි යි.

මීශඟට

රු

න්්රහනි

ඵණ්ඩහය

[අ.බහ. 4.48]

ගු චන්ද්රානි බණ්ඩාර ායසිංශ මශ කමිය

(ண்புகு (தருத)சந்தை பண்ட ஜசங்க)

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, අශො ිරසත්රික්ඹ
නිශඹෝජනඹ යන රු එස.එ).
න්්රශේන නිශඹෝජය
අභහතයතුභහශේ ථහශන් ඳසු ථහ යන්නට රළබීභ ළන භභ
තුටු ශනහ. ශ) න විට උතුරු භළද ඳශහතභ ිනර ශන ි ශඵන
භහයහන්ි  කුඩු ශයෝඹ පිළිඵ  න ස ඳඹක් ථහ
යන්නට ඒ ඳශහත නිශඹෝජනඹ යන භන්ත්රීරිඹක් වළය ඹට භට
අසථහ රඵහ දීභ ළන සතුි න්ත ශනහ.
අපි වුරු්  දන්නහ, ශ) න විට උතුරු භළද ඳශහත හශේභ
උතුරු ඳශහශ් ් , නළශඟනහිය ඳශහශ් ්  ශ) ශයෝඹ ඳළි රී
ශොස වභහයයි ිරඹන එ. ඒ හශේභ අශනකු්  ඳශහ් රට්  ශ)
ශයෝඹ ය ඝ්රශඹන් ඳළි ශයිතන් ඳි න හරඹක් ශ). දට
උතුරු භළද ඳශහශ්  කුඩු ශයෝගීන් දව ශදශනක් භළශයනහ න)
ඒ දව ශදනහ අතරින් ඳස ශදශනක් නළ් න) වඹ ශදශනක්
අනිහ්තඹශඹන්භ අනුයහධපුය ිරසත්රික්ශේ අඹ ඵ අඳ වුරු් 
දන්නහ. ශ) හශේ බඹහන ත් ් ඹක් උදහ ශරහ ි ශඵද්දී
ඵහුජහි  භහ)ලින් යහඹනි ශඳොශවොය ශන්වීභ නතය
යන්න ආණ්ඩු වරිඹහහය ටයුතු යන්ශන් නළ් ශ්  ඇයි
ිරඹහ අපි අවනහ. මීට ි  ිරහිඳඹට උඩදී පු්  ඳ් ර අඳට
දිරන්න රළබුණහ ප්රධහන යහඹනි ශඳොශවොය ්ත තුනක්
ශන්වීභ නතය ශහඹ ිරඹරහ. පු්  ඳ් ර ඳශ වුණහට තභ
ඒහ නතය ිරරීශ) ක්රිඹහ භහ්තඹක් වරිඹහහය අය ශන නළවළයි
ිරඹන එ ශ) අසථහශේ දී භතක් යන්න ඕනෆ. ඵහර ශඳොශවොය
්ත ශන්හ ශඵදහ වරින නිහ තභයි අද ශ) හශේ ත් ් ඹක්
උදහ ශරහ ි ශඵන්ශන්.
විශලේශඹන්භ ශ) කුඩු ශයෝඹට ප්රධහනභ ශවේතු න්ශන්
ඒ ප්රශද්ලර ජනතහට
ඳහනඹ ිරරීභට ුණණහ් භ ජරඹ
ශනොරළබීභයි.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, ඒ හශේභ වි ්රය ි ශඵන
තිත නහල ශභොනහද ිරඹන එ ළන විශලේශඹන්භ ඒ
ප්රශද්ලර ඉන්න ශොවි ජනතහ දළනු්  යන්න ඕනෆ. ඒ ශොවි
ජනතහ අතයට ිනහි රහ ශ) )ඵන්ධශඹන් වරිවළය  දළනු් 
ිරරීශ) ළඩ පිළිශශක් තභ ක්රිඹහ් භ ශනොයන්ශන් ඇයි
ිරඹරහ භභ ශ) අසථහශේ දී අවන්න ළභළි යි.
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ශ) න විට ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ ශ) )ඵන්ධශඹන්
හ්තතහක් ස ය ි ශඵන ඵ අපි වුරු්  දන්නහ. නමු්  අද
න ශතක් ඒ භහධයඹට ශවළි ය නළවළ. ශ)හ භහධයඹට ශවළි
යන්ශන් නළ් ශ්  ඇයි ිරඹහ අපි අවනහ. එදහ ඒ්ඩස ශයෝඹ
ළන, ශඩසුණ ශයෝඹ ළන රඵහ දුන් හ්තතහ ක්ණි භහධය
වයවහ ශවළි ශහ න), ශඵොශවොභ බඹහන ශයෝඹක් න
කුඩු ශයෝඹ ළන මීක්ණඹ ය ස ය ි ශඵන හ්තතහ
තභ ඉිරරිඳ්  ය නළ් ශ්  ඇයි ිරඹරහ අපි අවන්න ළභළි යි.
විශලේශඹන්භ ශ) අඹ ඒ ඵහුජහි  භහ)රට ඹට ශරහද
දන්ශන්්  නළවළයි ිරඹරහ ළඹක් භතු ශරහ ි ශඵනහ. අඳට
දළන න්න රළබී ි ශඵනහ, තෂි නිරධහරින්ශේ දරුශෝ ඒ ඵහු
ජහි  භහ) එක් ළඩ යනහ ිරඹරහ. ඒ දරුන්ශේ
යප්රහද නළි  ශයි ිරඹන ශවේතු උඩද දන්ශන් නළවළ, ශ) ඵහු
ජහි  භහ)රට විරුද්ධ ටයුතු ශනොයන්ශන්. ඒ ළඹ
ශ) න විට භතු ශරහ ි ශඵනහ.
විශලේශඹන්භ ඳසු ිනඹ අවුරුදු 5 තුශදී ඳදවිඹ ප්රශද්ලශේ එ
භිරන් කුඩු ශයෝගීන් 40 ශදශනක් ිතඹ ිනහින් ි ශඵන ඵ
හ්තතහ වුණහ. අනුයහධපුය ිරසත්රික්ඹ ් තහභ එභ ිරසත්රික්ශේ
) 610ක් ි ශඵනහ. එශවභ න) අඳට හිතහ න්න පුළුන් ශ)
න ශොට ඉි රි ) 609 තුශ කුඩු ශයෝඹ නිහ ශොයි තය)
ජනතහක් ිතඹ ිනහින් ි ශඵනහද ිරඹරහ. ඒ හශේ බඹහන
ත් ් ඹක් තභයි අද අශො ඳශහ් රට උදහ ශරහ ි ශඵන්ශන්.
අපි ිරඹන්ශන් ශ) න ශොට අඩුභ තයිතන් ශ) ශයෝඹ නිහ
ිතඹ ිනඹ අඹශේ ඳවු රට න්ිර මුදරක් ශන්න්  ශ)
ආණ්ඩුශන් ටයුතු සදහන) යරහ නළවළ ිරඹන එයි.
විශලේශඹන්භ එභ ශයෝඹ ළරඳී ි ශඵන අඹට අඩුභ තයිතන්
ඖධ ය  රඵහ න්නට දීභනහක් රඵහ දීභට්  ශ) න ශතක්
ටයුතු යරහ නළවළ. ශ) හශේ ශද්
ළන මීට ඩහ
උනන්දුශන් ටයුතු යන්න ඕනෆ. ශභොද, ශ) යශේ අනලය
ළඩ ටයුතුරට විලහර ලශඹන් මුද ඹට යන ශරහ ශ)
ශේ අතයලය ශදඹට මීට ඩහ උනන්දුශන් ටයුතු යනහ
න) ශවොයි ිරඹන එ භභ ශ) අසථහශේදී භතක් යන්න
ඕනෆ.
විශලේශඹන්භ ඵහු ජහි  භහ) වි හිත ශඳොශවොය ්ත,
ඒ හශේභ තිත නහල ශඵදහ වළයරහ විලහර මුද ප්රභහණඹක්
ව)ඵ යනහ. ඒශන් සුි ඹක් ශනොශයි, අි ඹක් තභයි
සිද්ධ ශරහ ි ශඵන්ශන්. ඒ නිහ අපි ශ) අසථහශේදී ිරඹන්න
ළභළි යි, ඒ අඹ උඳඹන මුදලින් අඩුභ තයිතන් සිඹඹට 10ක් ශවෝ
15ක් ශන් ය, එභ ශයෝඹ ළරඳී ි ශඵන අඹට් , ඒ හශේභ
එභ ශයෝශඹන් ිතඹ ිනඹ අඹශේ ඳවු රට්  රඵහ ශදන්න ිරඹරහ
විශලේශඹන්භ ආණ්ඩු ඵහු ජහි  භහ)රට නිශඹෝ
යන්න ඕනෆඹ ිරඹහ. ශභොද, එ ටීටීඊ ත්රසතහදඹ ි බුණු
හරශේ යුද්ධඹ නිහ ිතඹ ිනඹ පිරිට ඩහ ළඩි පිරික් ශ) න
විට අශො ිරසත්රික්ර කුඩු ශයෝඹ නිහ භයණඹට ඳ්  ශරහ
ි ශඵනහ. අපි ිරඹන්ශන් ශභච් ය ශද්
ශද්දී් ,
විශලේශඹන්භ -

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුිතඹනි, තඵතුිතඹට රඵහ දී ි ශඵන හරඹ අන්.

ගු චන්ද්රානි බණ්ඩාර ායසිංශ මශ කමිය

(ண்புகு (தருத)சந்தை பண்ட ஜசங்க)

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe)

ඇ් තටභ භට ත ශොඩක් ශද් ථහ යන්න ි බුණ් 
ඒට හර ශේරහ වයස ශරහ ි ශඵනහ. මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුිතඹනි, භට ත විනහඩිඹ හරඹක් ශදන්න.
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විශලේශඹන්භ අශො ශයෝව ර ශභභ ශයෝඹට අලය යන
ශඵශව්  නළවළ; එභ ශයෝගීන්ට අලය ඇන් නළවළ. ඒ හශේභ
dialysis යන්න අලය යන උඳයණර හිඟඹක් ි ශඵනහ.
භළදච්චිඹ ප්රශද්ලශේ තභයි ළඩිශඹන්භ ශ) ශයෝඹ ි ශඵන්ශන්.
භළදච්චිඹ ප්රහශද්ය ඹ ශයෝවශ එභ ශයෝගීන්ට අලය ශඵශව් 
ශනොි බ නිහ නයශේ ඉන්න යහඳහරි භව් රු ය  එතු
ශරහ එභ ශයෝගීන්ට අලය ශඵශව්  ය  අයන් ශදන්න ටයුතු
ශහ. ශ) හශේ ශඵොශවොභ බඹහන ත් ් ඹක් ි ශඵනහ. භට
ත්  රුණු ණනහක් ිරඹන්න ි බුණ් , ඒට හරඹ වයස වී
ි ශඵන නිහ භභ අහන ලශඹන් ත්  එ ශදඹක් ිරඹහ භශේ
ථහ අන් යනහ.
විශලේශඹන්භ අඳට භතයි දකුණට සුනහිතඹ ආපු ශරහශේ
එඹ ජහි  උදුයක් වළය ඹට රහ ක්ණි -ඩිනිතන්- ක්රිඹහ
භහ්ත ්  ඵ. ඒ ශේ අද මුළු යජයටභ ශරහ ශන ි ශඵන ශ)
භහයහන්ි  ශයෝඹ පිළිඵ්  ආණ්ඩුශේ උදවිඹ මීට ඩහ ළඩි
කීභිරන් යුතු ටයුතු යන්න අලය ඵ භතක් යිතන්
භශේ  න ස ඳඹ අන් යනහ.
[අ.බහ. 4.57]

ගු තිංග සුමතිඳා මශතා

(ண்புகு தயங்க சுதபய)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, අි ලඹ ළද්  ශභභ
භහතතහ ශනුශන්  න ස ඳඹක් එතු යන්නට රළබීභ
ළන භහ න්ශතෝ ශනහ. අනුය ිරහනහඹ භන්ත්රීතුභහ විසින්
ඉතහභ හශරෝචිත භහතතහක් ඉිරරිඳ්  ය ි ශඵනහ. ශ) ළන
අපි ශඵොශවොභ උනන්දුශන් ථිහක් ඇි  ය ළනීභ අි ලඹ
ළද් . අශො භළි  ඇභි රුන් අදවස ප්රහල ශ විධිඹට
ශද්ලඳහරනශඹන් ශතොය ශඵොශවොභ පුළු සහදඹක් වහ ශභඹ
අසථහක් ය ත යුතුයි ිරඹරහ අඳ විලසහ යනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, විශලේශඹන්භ ශරෝ
ශෞය සවිධහනඹ භෆතදී ඉිරරිඳ්  ශ ඒ හ්තතහ ඵළලුහභ,
තෂි්තභඹ වහ අශො යටට ශන්න ශනොශඹකු්  තිතනහල
වහ යහඹනි ්රය නිහ ඒ ක්ශේත්රර ඹ) ප්රලසනඹක් ි ශඵන ඵ
අඳට ඳළවළිරලි ශඳශනනහ. ශභළනි හ්තතහක් ඉිරරිඳ්  වීභ
ළන අඳ න්ශතෝ න්නට ඕනෆ. ශභොද, අඳ එශවභ
ිරඹන්ශන්? එතශොට අඳට ඒ අනු ක්රිඹහ් භ න්නට
වළිරඹහක් ි ශඵන නිහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, රු වභත්රීඳහර සිරිශේන
භළි තුභහ ශෞය අභහතයතුභහ වළය ඹට අභහතයහසල වතක් ඳභණ
)ඵන්ධ යශන ිතටුක් ඳ්  ශහ. ඒ ිතටුශේ නි්තශද්ල භත
ශෞය අභහතයතුභහශේ ඹ) ළඩ පිළිශශක් ආය)බ ය
ි ශඵනහ. ඒ හශේභ අශො තෂි්තභ අභහතය භහින්ද ඹහඳහ
අශබ්්තධන භළි තුභහ්  ශ) ප්රලසනඹ විහ ළනීභ වහ
ශඵොශවොභ අස ඉතහභ ළද්  ීනන්දු ීනයණරට එශඹිරහ
ි ශඵනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, අශො විරුද්ධ ඳහ්තලසශේ
භන්ත්රීතුභහ ශ) අදව ඉිරරිඳ්  ශ් , යජශේ්  අභහතය
භණ්ඩරශේ්  විලහර උනන්දුක් භත ඳසු ිනඹ භහ වඹ හරඹ
තුශ දී ශ) )ඵන්ධශඹන් ක්රිඹහ් භ ශරහ ි ශඵන ඵ අඳ
පිළින්න ඕනෆ. වළඵළයි ශභහි මු හරඹට හශොක් -දළන්
අවුරුදු විසට ඩහ හරඹක් ි සශේ- ශ) යශේ අලුශතන් ඇි 
වුණු ප්රණතහක් වළය ඹට, කුඩු ශයෝලින් ිතඹ ඹන ප්රභහණඹ
ිරශනන් ිරන ළඩි වීභක් ි ශඵන ඵ ශඳශනනහ. ඒ නළවළයි
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ිරඹන්න අඳට ඵළවළ. අශො යශේ කුඩු ශයෝ පිළිඵ ප්රලසනඹක්
ි ශඵනහ. "එශවභ ශදඹක් නළවළ", "ඒ ප්රලසනඹක් ශනොශයි"
ිරඹන අයමුණක් අශො යජශේ්  අභහතය භණ්ඩරශේ්  නළවළ.
ශ) පිළිඵ අශො අදව තභයි, ශ) සහදශේ ශවො ඳළ් ත ඵළලීභ.
අශො අනුය ිරහනහඹ භන්ත්රීතුභහශේ අදව වශේ, "ශභොක්ද,
ශ) ඳළි  ඩ?" ිරඹරහ ශ) සහදශඹන් අසභ ශොඹහ
ඵළලීභයි. අද රසහට තිත නහල, යහඹනි ්රය ශන්න අඹ
ළන ශරොකු ශ ෝදනහක් එතුභහ ශශේ නළවළ. නමු්  ශඳොදුශේ
වළඟීභක් ි ශඵනහ, ශ) යශේ ශඳොශවොයලින්, තිත නහලලින්
ඳට එතු න යහනි ්රයලින් වහනිඹක් සිද්ධ නහ
ිරඹරහ. ශභහිදී අඳට ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ - WHO හ්තතහ ශවො ආය)බඹක් ව ශවො සථහයඹක් රඵහ දුන්නහ,
අශො ඉිරරි ළඩ ටයුතු යන්න. ශභහිදී ශෞය අභහතයහසලඹ
ඳළ් ශතන් ශ) ප්රලසනඹ ් තහභ භහ හිතනහ, දවට්  ඩහ
විලහර සයහශේ කුඩු ශයෝරට හ්තථ පිළිඹභක්
ශදන්න පුළුන් ළඩටවනක් අපි ආය)බ ශ යුතුයි; ආය)බ
ය ි ශඵන ළඩටවන් ප්රභහණඹ භිර ිරඹරහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, අඳ දන්නහ, කුඩු ශයෝ
වහ ශවො විශලේඥ වදයරු විලහර පිරික් භවනුය ඉන්නහ
ඵ. ශයෝගීන් තවුන් ශොඹහ ශන ිනහි රහ අලය වදය ටයුතු
ය න්නහ. නමු්  ශොශම ඵළලුශෝ , ශඳෞද්ලි අසලශේ
ආශයෝය ලහරහ ය  තභයි කුඩු ශයෝ වහ ප්රි හය රඵහ
දීභට ළඩි ලශඹන් ක්රිඹහ් භ න්ශන්. යජශේ ශයෝව ර
ඉන්නහ වදයරුන්ශේ සයහ ව ි ශඵන වදය ඳවසු)
භත එන කුඩු ශයෝගීන්ට හශොක්ෂිත හ්තථ විඳු) රඵහ
දීභට අභහරු ශරහ ි ශඵනහ. ඒ හශේභ දට රුපිඹ
8,000ක් හශේ ළඹ නහ, ඒ කුඩු ශයෝගීන්ශේ ශ පිරිසිදු
ිරරීශ) ක්රිඹහලිඹ - dialysis - යන්න. ඉසය ඒ වහ රුපිඹ
3,000ක් විතය ළඹ වුණහ. ඉසය කුඩුක් ඵද්ධ ිරරීභක් transplant - යන්න රුපිඹ රක් තුනක් විතය ළඹ වුණහ. අද ඒ
වහ රුපිඹ රක් නඹක්, දවඹක් විතය ළඹ නහ. ඒ
හශේභ කුඩුක් ිරඹ වළිර නිශයෝින අශඹක් ශොඹහ න්න
ඕනෆ. කුඩු ඵද්ධ ිරරීශභන් ඳසු ශයෝිනඹහ හශේභ කුඩු රඵහ
දුන් අඹ්  ආයක්හහරී ඵරහ න්න ඕනෆ. එශවභ කුඩුක්
transplant ශහට ඳසශේ රුපිඹ 80,000ක්, රුපිඹ 1,00,000
ඳභණ මුදරක් ළඹ නහ, අවුරුද්ද විතය හරඹක් කුඩු
ඵද්ධ ශ ශයෝිනඹහ ව කුඩු රඵහ දුන්න ශනහ ඵරහ න්න.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, ශ) කුඩු ශයෝ නිහ
අශො යශේ ශෞයඹ ශේඹට න විඹදභ ශභන්භ අශො භහජඹට
න වහනිඹ ඵළලුශෝ  අි විලහර ඵ ශඳශනනහ. ඳවුර එක්
කුඩු ශයෝිනඹක් සිය ශඹෝ  තහුට ප්රි හය ිරරීභට, තහුශේ
ශද්ඳශ විකුණරහ, සිඹලුභ ශේත විඹද) යනහ. ශයෝිනඹහ ඇශේ
ඉන්න භහ ණනභ ශඵශව්  යරහ, ඒ ඳවුර දුගී ත් ් ඹට ඳ් 
ශරහ, ශයෝිනඹහ්  ශඵොශවෝ දුක් විරහ අන්ි භට ඒ ඳවුර්  විනහල
ශරහ ශයෝිනඹහ්  ිතඹ ිනහින් ආ්තථි ලශඹන් ඒ ඳවුර සීසීඩ
න ඵ අපි දන්නහ.
ශ) ජහි  ප්රලසනඹක්ඹ ිරඹන එ කීභක් ඇි  යජඹක්
වළය ඹට අඳට ශ් ශයනහ. අපි ඒ ළන ි හක් ඇි  ය
න්නහ. ශ) ප්රලසනඹට විඳුභක් ශොඹන්න, ශ) ළන විධිභ් 
ළඩටවනට ඹන්න ි ඹිරන්, ශදිරන්, භහඹිරන් ඵළවළ. ඒ
නිහ අපි න්ශතෝ ශනහ, ශ) නශොට අශො තෂි්තභ
ඇභි තුභහ ඉතහ දළඩි ීනන්දු ිරහිඳඹක්, ශවො ීනන්දු ිරහිඳඹක්
අයශන ි බීභ ළන. ශ) නශොට තෂි්තභ අභහතයහසලශඹන්
යහඹනි ්රය ්ත වතයක් තවන) ය ි ශඵනහ.
ක්ශරෝඳයිරිශෂෝස, ශප්රොඳනි , හශඵෝෆියුයහන්, ේරයිශෂොශේ
ශ)හ තවන) ශශේ ඇයි? ශ) ඇභි තුභහ එන්න ලින් අපි
එළනි ශද් දළක්ශක් නළවළ. හක්ෂි ඇි , ශවේතු ඇි  එතුභහ
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ක්රිඹහ් භ වුණහ. ශ) තවන) ිරරීභ හශේභ ඒහ ශන්න අඹ
ළන, ඒහ ශන්න රද ශවේතූන් ළන ඵරහ ශරෝශේ ශොයි
ශොයි යටරටද ආනඹනඹ ය ි ශඵන්ශන්, ඒහ අනික් යටර
ඳරිශබෝජනඹ යනහද, එශේ ඳරිශබෝජනඹ ිරරීශභන් ඒ ඒ
යටරට ශරහ ි ශඵන ඹ)ඹ) ඵරඳෆ) ශභොනහද ිරඹහ ශොඹහ
ඵළලීශ) කීභකු්  අඳට ි ශඵනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, තෂි යහඹනි ්රය ළන
අඳට ශඳශනන ළද් භ ශදඹ තභයි ශභහි ඹ) ිරසි ප්රලසනඹක්
ි ශඵනහ; ආනික් ළනි ශද් ි ශඵනහඹ ිරඹන එ. ඒහ
ලරීයඹට සුදුසු නළවළ ිරඹන එ නහථ ශන්න ශවේතු තභයි
තෂි යහඹනි ඳහවිච්චි යන යට ර, තෂිහ්තිත agriculture-based - යට ර ප්රලසන ඇි  ශරහ ි බීභ. ඒ නිහ
ශ) රසහට විතයක් ඵරඳහ ි ශඵන ප්රලසනඹක් ශනොශයි. ඒ
නිහ අපි දළඩි සථහයඹට ිනහි රහ ඒ ඒ යට ර ත් ් ඹට
හශොක් අශො යශේ ත් ් ඹ අධයඹනඹ ශශෝ  අඳට ත
ඉිරරිඹට ඹන්න පුළුන්ඹ ිරඹහ අපි විලසහ යනහ. නමු්  ශ)
්තතයඹ යන්න අභහරුයි. ශභොද රුපිඹ ශෝය  ණන
ආදහඹභක් ි ශඵන එළනි ආඹතන ශ) පිටුඳ ඉන්නහ. ඒ වළභ
ආඹතනඹටභ Research and Development - R and D - Unit
එක් ි ශඵනහ. අපි අද 2013 භළයි භහශේ ථහ යනශොට ඒ
අඹ ථහ යන්ශන් 2020 නිසඳහදන ධහරිතහ ළනයි. ඒ නිහ අපි
ශ)ට පිළිඹභක් ශඹොදනශොට යහඳහරි ශරෝශේ
ආශඹෝජනඹ යන අඹ දළන් ඉරහභ ළරසු) යනහ, ශන
න)ලින් ශන හන්්රණඹිරන්, ශන ක්රභඹට ශභළනි අලු් 
ශද් ඉිරරිඳ්  යන්න. ඒ නිහ අපි යටක් වළය ඹට තහක්ණඹ
ඳළ් ශතන්, විද්්  භණ්ඩරශේ දළනුභ අනු, ඳශපුරුද්ද අනු
ඵළලුශෝ  ශභළනි සථහයඹට ඹන්න අඳට මීට ඩහ ශවො
ලක්ි භ්  ඳදනභක් අලය ශනහ. ඒ වහ අස ළඳවීභක්
අලය ශනහ. ඒ වහ අදහශ ක්ශේත්රශේ විදයහඥඹන්ශේ දළනුභ
රඵහ ත යුතු ශනහ. එශවභ නළි  අඳට ශ) අභිශඹෝඹට
මුහුණ ශදන එ ශරශවසි ශන්ශන් නළවළ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, භහින්ද ඹහඳහ අශබ්්තධන
ඇභි තුභහට අපි රු යනහ. ශය  හරඹිරන් එතුභහ ශභඹ
වඳුනහශන ඹ) ිරසි සථහයඹට ඳළිතණි එ ළන අපි එතුභහට
සතුි න්ත ශනහ. ඒ හශේභ ශෞය ඇභි තුභහ මීට අලය
නහඹ් ඹ දීභ ළන අපි එතුභහට්  සතුි න්ත ශනහ.
ශෞය ඇභි තුභහට ි ශඵන්ශන් ශරඩ වුණහයින් ඳසු ඵරහ
න්නහ එයි. ශ) ප්රලසනඹ ඇි  වුශණ් තෂි්තභඹ ඳදන)
යශනයි. ඳසු ිනඹ අවුරුදු 20-22 ඳභණ හරඹ තුශ ශ) ප්රලසනඹ
ිරිනන් ිරටභ ළඩි ශරහ ි ශඵනහ. එශවභ න) අපි  ඳනහ
යන්න ඕනෆ අශො යටට ඇි  වී ි ශඵන ශ) අලු්  ත් ් ඹ
ශභොක්ද ිරඹන එ ළන.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභනි, තඵතුභහට නිඹිතත හරඹ අහනයි.

ගු තිංග සුමතිඳා මශතා

(ண்புகு தயங்க சுதபய)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, ඒ නිහ ශ) ි හ ඉතහ
ළද් ඹ ිරඹහ භහ හිතනහ. අශො රු අනුය ිරහනහඹ
භන්ත්රීතුභහ ශඵොශවොභ අස ශේතනහශන් ශ) ි හ ඇි 
යන්න ඇි ඹ ිරඹහ අඳ සිතනහ. ශ) ජහි  ප්රලසනඹක්.
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අසභ අපි ඒට පිළිතුයක් ශොඹන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ
ශද්ලඳහරන ි හට ඹන්ශන් නළි  ශෞය )ඳන්න ජන
භහජඹක් වහ අලය ඳසුබිභ වළදීභට පුළු සහදඹක් ඇි 
යශන ශවො ීනන්දු න්න, දළඩි ීනන්දු න්නඹ ිරඹහ අපි
ඉ රනහ. අශො ජනතහට, තෂි්තභඹට, ශබෝ හට
අඹවඳ්  ඵරඳෆ) ඇි  යන ඹ) ිරසි ආශඹෝජනඹක් එනහ න)
එඹ නතය යන්න අඳට වළිරඹහ ි ශඵන්න ඕනෆ. ඒ වළිරඹහ
ඇි  ශද්ලඳහරන ීනන්දු ළනීභට ලක්ි ඹ ඇි  ඇභි රුන්
ශදශදශනක් සිටීභ ළන න්ශතෝ ශන ඵ ිරඹිතන් භහ නිවඬ
ශනහ.

[අ.බහ. 5.07]

ගු (පාය) අුරරලිප රතන හිමි

(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்)

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, අද ිරන භහ ඉතහ සතුි න්ත
නහ අනුය කුභහය ිරහනහඹ භන්ත්රීතුභහට, කුඩු ශයෝඹ
)ඵන්ධශඹන් ශ) ඳහ්තලිශ)න්තු තුශ සහදඹක් ඇි  ිරරිභට
භඟ ඳෆදීභ පිළිඵ. භට ශන් වී ි ශඵන හරඹ සීභහ හිත නිහ
භහ ඒ ළන රුණු කීඳඹක් ඳභණක් ඉිරරිඳ්  යන්න ළභළි යි.
අද ඵහු ජහි  භහ)ර ඳශමුළනි ඕනෆභ තභයි, ශභභ
කුඩු ශයෝඹට ශවේතු ඳළවළිරලි නළවළයි ිරඹන එ. ශ)
තභයි අද ශො)ඳළනිහයඹන්ට ඕනෆ යන්ශන්. ආනික්
ප්රලසනඹක් ි ශඵනහඹ ිරඹරහ ශනහපු යහඹනි ්රය
න්ශේන්තරට යහශඹන් රක් 20, රක් 30 දඩ ළහුහට
ඳසශේ ඒ ශො)ඳළනිහයශඹෝ ිරේහ, එශවභ ප්රලසනඹක් නළවළ,
ඒ ශඵොරුක් ිරඹරහ. නමු්  අන්ි ශ)දී ඒහට දඩ ළහුහ. ඒ ඵහු
ජහි  භහ) යහඹට දඩ ශේහ. අඳට ි ශඵන ප්රලසනඹ, ඒ දඩ
වපු තෂි යහඹනි  ය  ආඳහු ශොවීන්ට ිනශේ ශොශවොභද
ිරඹන එයි.
අද අනුය කුභහය ිරහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ශ) ප්රලසනඹ ඉිරරිඳ් 
ිරරීභ ළන භහ න්ශතෝ නහ. ජනතහ විමුක්ි  ශඳයමුණ හශේ
ඳක්ඹට ඉි වහශේ පුළුන්භ ි බුණහ සිදු න ශද් ලින්
දළන න්න. එදහ ශේ.ආ්ත. ජඹ්තධන භව් භඹහ ිනවිසුභ වන්න
අවුරුද්දට විතය ලින් තභයි තවුන් දළන ් ශ්  ිනවිසුභක්
වනහ ිරඹරහ. ිනවිසුභ ශභොක්ද ිරඹරහ්  දළන ශන හිය ඹහ. ඒ
හශේභ, ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ ශ) හ්තතහ ජනතහ විමුක්ි 
ශඳයමුණ ිරශඹේශේ නළවළයි ිරඹරහ භහ හිතන්ශන් නළවළ. ඒ
තවුන් ිරඹන්න ඇි  ිරඹරහ භහ විලසහ යනහ. ඒ හ්තතහ
"රසහදීඳ" ඳ් තයශේ ඳශ වුණහ. ඒ හ්තතහ ඇභි තුභහට
රළශඵන්න ලින් ශොශවොභ වරි අඳට රඵහ න්න පුළුන් වුණහ.
ඒ අපි යටට ආදශ්ත නිහ. ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ සුද්ශදෝ
ඉන්නහද, නළද්ද, වුද ඉන්ශන් ිරඹන ඒහ ශනොශයි ළද් .
[ඵහධහ ිරරීභක්] භට ශඳොඩි ශේරහයි ි ශඵන්ශන්. අපි ඳසශේ ථහ
යමු. තඵතුභහයි භහයි ඳසශේ ඒ ථහ ය නිමු. භට ශේරහ
නළි  නිහයි භහ ථහ ය ශන ඹන්ශන්.
අද ඵහු ජහි  භහ)ර එභ එ නයහඹ ඳත්රඹ තභයි,
කුඩු ශයෝඹට ශවේතු ඳළවළිරලි නළවළයි ිරඹන එ. ඒ
ිරඹන්න ඳ් තයහයශඹෝ කුලිඹට අයශන ි ශඵනහ;
ශද්ලඳහරන ඳක් අයශන ි ශඵනහ. අපි හිතහශන හිය ඹහට
නළවළයි ිරඹරහ, අද විොරහදී ඳක්්  කුලිඹට අයශනද ිරඹරහ
ළ යන්න අඳට සිද්ධ ශරහ ි ශඵනහ. මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුිතඹනි,- [ඵහධහ ිරරීභක්]
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ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

තඹ ථහ ිරේශේ,- [ඵහධහ ිරරීභක්]

ගු (පාය) අුරරලිප රතන හිමි

(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்)

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

අපි එශවභ හිතමු.

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

්තඹහ පිළිඵ ප්රලසනඹක් එතළන ි ශඵන්ශන්.

ගු (පාය) අුරරලිප රතන හිමි

(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்)

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

නළවළ, නළවළ. තඵතුභහ රුණහයරහ භශේ හරඹ ශදන්න.
තඵතුභහශේ නභ්  භහ ිරේශේ නළවළ ශන්. [ඵහධහ ිරරීභක්]
රුණහයරහ ඵහධහ යන්න එඳහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රුණහයරහට සහමීන් වන්ශේට ථහ ය ශන ඹන්න
ශදන්න.

ගු (පාය) අුරරලිප රතන හිමි

(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்)

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

තඵතුභහ ථහ ශහ ශන්. [ඵහධහ ිරරීභක්] අපි ඒහ ථහ යමු
ශනභ. අද ශ) ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ හ්තතහශන් ඉතහභ
නිලසචිත ශවේතු ශඳන්රහ ි ශඵනහ. ඒහ භහ ිරඹනහ් 
ශනොශයි. ශන්   ලිඹක් ශවෝ ණ්ඩහඹභක් ිරඹනහ් 
ශනොශයි. ඒ හ්තතහශේ ඉතහභ ඳළවළිරලි, නිලසචිත ඒ රුණු
ිරඹරහ ි ශඵනහ. ශෞය අභහතයහසලශේ ව තෂි්තභ
ආඹතනර භවය නිරධහරින්ට වහ ඳළිශඵෝධ නහල
ශයජිසට්රහ්තයඹහට ඉතහ ඳළවළිරලි ඕනෆභ ි බුණහ, ශ) ඹට
යන්න. ඒ ශොච් ය දුය ිනඹහද ිරඹනහ න) යජශේභ භහධය
ශඹොදහ ශන ිරේහ, ආනික් ිරඹන්ශන් ලරීයඹට අතයලය
ශදඹක් ිරඹරහ. අපි ඒ ළන ඉතහභ නහටුට ඳ්  වුණහ. භහ
විලසහ යනහ සිඹලුභ ශද්ලඳහරන ඳක් ශ) හ්තතහ ිරඹරහ
ඇි  ිරඹරහ. ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ ඉිරරිඳ්  ශ හ්තතහශේ
111 පිටුශේ අ ශොටශේ සිට 112 පිටු දක්හ ශොට භහ
වළන්හ්ඩ හ්තතහට ඇතුශ්  ිරරීභ වහ වභාගත* යනහ.
ඒ හශේභ ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ එභ )ප්තණ හ්තතහ
අද භහ වභාගත** යනහ. එවිට ඕනෆභ ශශනකුට එඹ
ිරඹන්න පුළුන්.

————————————
* කථාල අලවානප ඳෂ කර ඇත.

* உகனரதல் தப்பட்டுள்ரது.
* Produced at end of speech.

—————————
** පුවනතකාප තබා ඇත.

** நூனகயத்தல் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
** Placed in the Library.
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කුඩු ශයෝඹ ඳභණක් ශනොශයි, අද මුළු යට පුයහභ
බඹහන විධිඹට ඳළි රිරහ ි ශඵනහ ිරඹළඩිඹහ, වතදඹ ශයෝ, වහ
පිළිහ ත් ් ඹක්. ශයන් ය 5,000 ණශන් පිළිහ
ශයෝගීන් සයහ් භ ළඩි නහ. ශ) ඉතහභ බඹහන
ත් ් ඹක්. දළනට අඳ ථහ යන්ශන් කුඩු ශයෝඹ ළන
ඳභණයි.
ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ ශ) හ්තතහට අනු අඳ සිඹලු
ශදනහටභ ආනික් ලරීයත ශරහ ි ශඵනහ. ඒ සවිධහනශේ
සුද්ශදක් ඉන්නහද, නළද්ද ිරඹන එ ශනොශයි ප්රලසනඹ.
ජිනීහර්  පිළි් ත විදයහහයර ිතනිසුන්ශේ ශස, භළරිච්
ිතනිසුන්ශේ කුඩු, අපි න ආවහය, අපි ශඵදන ශඳොශවොය,
භහ)ර තෂි යහඹනි ්රය නිලසචිත ඳ්තශේණඹට බහජන
යරහ ි ශඵනහ.
ලහන්ි  ශභන්ඩිස ිරඹන්ශන්, රසහශන් බිහි වුණු අද්විීනඹ,
වික සට ණශේ විදයහඥරිඹක්. එතුිතඹ ඒ හ්තතහ නිකු්  ිරරීශ)
 කීශ) බහඳි තුිතඹ වළය ඹට ටයුතු ය ි ශඵනහ. ඳසු ිනඹ
ිරන ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ නිතය නිශඹෝජිතඹහ ආ හ්තඹ
ශ)තහ භව් භහ හිය ඹහ ිරශන්ස ුණණ්තධන ඇභි තුභහශේ
හච්ඡහ. එතුභහ ිරේහ, ඇයි ශ) හ්තතහ ළන අධහනඹ
ශඹොමු ශනොයන්ශන් ිරඹරහ.
ඒ හශේභ ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ භඟින් ඉිරරිඳ්  ය
ඇි  හ්තතහශේ 111න පිටුශේ ශ) )ඵන්ධශඹන් ජනතහ
දළනු්  යන්න, තෂි යහඹනි ්රය ඳරිවයණශේදී ඇි  න
ත් ් ඹ ළන හච්ඡහ යන්න, අන්ත්ත අභහතය ිතටුක් ඳ් 
යන්න ආදී ලශඹන් ඉතහ නිලසචිත රුණු දක්හ ි ශඵනහ.
එභ නිහ නළත්  ඳ්තශේණ යන්න ඕනෆඹ ිරඹහ ඹ) ිරසි
ශශනක් ිරඹනහ න), ඒ්  ශො)ඳළනිහයඹන්ශේ
වුභනහක්.
ඇ් ත ලශඹන් භහ යජඹට සතුි න්ත නහ, යජඹක්
වළය ඹට අද තෂි යහඹනි ්රය ්ත වතයක් තවන) ය ි බීභ
ළන. හ්තඹඹ නිලසචිත නළ් න) ඒහ තවන) යපු එ අඳයහශද්
ශන්. එශවභ න), Carbofuran තවන) යන්න ඕනෆ නළවළ. භහ
ිනහින් භළශ සිඹහශේ ඳ්තශේණඹ ශහ. එතළනදී්  ශ) ප්රලසනඹ
ි බුණහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] ඒ ප්රලසන යන එ ශනභ ශදඹක්.
ජි්  ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභනි, තඵතුභහ ඒ ළන ප්රලසන යනහ න)
භහ්  එඹට එඟ ශනහ. තඵතුභහ්  එක් භහ්  එඟ ශනහ.
විඳක්ඹද, ආණ්ඩු ඳක්ඹද, ජනතහ විමුක්ි  ශඳයමුණද, ජහි 
ශවශ උරුභඹද ිරඹන ප්රලසනඹක් ශනොශයි ශභතළන ි ශඵන්ශන්.
ශ) පිළිඵ ශඳොදු ජහි  ථිහතක් අලයයි. අනුය ිරහනහඹ
භන්ත්රීතුභහ භඟ ශවෝ ජි්  ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ භඟ ශවෝ
ආණ්ඩු භඟ ශවෝ ප්රලසනඹක් ශභතළන නළවළ. ශඳොදු )මුි ඹට
ඒභ පිළිඵ ප්රලසනඹක් තභයි ශභතළන ි ශඵන්ශන්. අද භවය
ඵරතුන්, භවය නිරධහරින් ශ) ශො)ඳළනි විසින් කුලිඹට
අයශන ි ශඵනහ. ඒයි අඳට ි ශඵන ප්රලසනඹ. "ශභඹ ඹට
වන්ශන් ඇයි?" ිරඹන ප්රලසනඹ අපි අවන්න ඕනෆ. ශරෝ
ශෞය සවිධහනඹ හ්තතහ නිකු්  යරහ ි බිඹදී, ඒ නිකු් 
යන්න රුපිඹ ිතලිඹන 100ක් විඹද) යරහ ි බිඹදී අද යජ යට
ප්රශද්ලඹ නිශඹෝජනඹ යන ශෞය ඇභි යඹහ භධයලින්
ශන ශන තන්දය ිරඹනහ. ඒ අඳට ප්රලසනඹක්. අපි ඒ ළන
ප්රලසන යන්න ඕනෆ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, අපි සතුි න්ත නහ,
තෂි්තභ ඇභි යඹහ තෂි්තභ ටයුතු පිළිඵ උඳශද්ල
හය බහශේදී රුණු 15ක් )ඵන්ධශඹන් හච්ඡහ යරහ
යජඹක් වළය ඹට නිලසචිත ීනන්දු ශන ි බීභ ළන. අපි
ඵරහශඳොශයෝ තු නහ, එතුභහ උඳශද්ල හය බහශේදී ් ත
ඒ ීනන්දු ය  ක්රිඹහ් භ යයි ිරඹරහ. එශේ ක්රිඹහ් භ ශශෝ 
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ඳහ්තලිශ)න්තු

[රු (පජය) අතුයලිශේ යතන භවතහ]

යජඹක් විධිඹට අපි ශ) ප්රලසනඹට ඇ් ත ලශඹන්භ මුහුණ දීශ)
පිඹය ආය)බ යනහ. එක්්  ජහි  ඳක්ඹ, ජනතහ විමුක්ි 
ශඳයමුශණ් අනුය ිරහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ළනි අඹ, ඒ හශේභ
ආණ්ඩු ඳක්ශේ ඉන්න භළි  ඇභි රු ඇතුළු අපි සිඹලු ශදනහභ
එතු ශරහ ශ) ප්රි ඳ් ි  ලිඹවි ර ඉිරරිඹට ශන ිනශඹෝ  අඳට
ශ) ප්රලසනඹ ජඹග්රවණඹක් යහ ශන ඹන්න පුළුන්භ
ි ශඵනහ. නමු්  ප්රලසනඹ ි ශඵන්ශන්, තභ්  ඵහු ජහි 
භහ) "රුණු ඳළවළිරලි නළවළ, ත්   ලි න්න ඕනෆ, ත් 
රුපිඹ ිතලිඹන 100ක් විඹද) යන්න ඕනෆ, ශභඹ ත අවුරුදු
5ක් ශන ඹන්න ඕනෆ"යි ිරඹරහ ිරඹන එයි. ආනි
ිතනිසුන්ශේ ලරීයර ි ශඵනහ න), ශසර ි ශඵනහ න),
නිඹ ශඳොතුර ි ශඵනහ න), න ආවහයර ි ශඵනහ න),
යජඹ ශඵදන ශඳොශවොයර ි ශඵනහ න), තෂි යහඹනි
්රයර ි ශඵනහ න) 2001 හ්තතහශේ ඉතහ නිලසචිත දක්පු
විධිඹට අද තෂි යහඹනි ්රයර ඒ සීභහ ඉක්භහ
අධික්රිඹහහරි් ඹිරන්, අි ඵහුර ශර  වි ි ශඵනහඹ ිරඹන
එ ඳළවළිරලියි. එඹ අඳළවළිරලියි ිරඹහ ිරඹනහ න) ඉතහ ඳළවළිරලි
එඹ තක්ඩිභක්; ඳහහ දීභක්. එභ නිහ කුඩු ශයෝඹට ශවේතු
න හයණඹ අධි තෂි යහඹනි ්රය ව ශඳොශවොය බහවිතඹ
ිරඹන එ ඉතහභ ඳළවළිරලියි. ඒ වහ අපි ත යුතු පිඹය
කුභක්ද?
තෂි්තභ ඇභි යඹහ ඹටශ්  ් ත ීනයණ ය  ක්රිඹහට
නළඟීභ අතයලය හයණඹක්. භහ හිතන වළය ඹට ඒ ීනයණ ක්රිඹහට
නළඟීශ)දී්  විවිධහහය ව ඵශ අ් , විවිධහහය ව ඹඩ අ් 
ශභඹට විරුද්ධ ක්රිඹහ් භ ශයි ිරඹරහ ඵරහශඳොශයෝ තු
ශනහ. එභ නිහ විඳක්ශේ ශද්ලඳහරනඥඹන් සිඹලු
ශදනහශන්භ අපි ඉ රහ සිය නහ, ආණ්ඩු රහ ශභඹ ජඹග්රවණඹ
ය න්න ඕනෆඹ ිරඹරහ. එතළනට ආණ්ඩු ඇවි රහ ි ශඵනහ.
අපි ඒ ළන ආණ්ඩුට සතුි  යන්න ඕනෆ. නමු්  ප්රලසනඹ
ි ශඵන්ශන් ශභතළනයි. ඵහු ජහි  භහ) විසින් කුලිඹට ් ත
භවහ හ්තඹරු අද ඳ් තයරට ලිඹනහ, "ශභඹට ශවේතු ඳළවළිරලි
නළවළ"යි ිරඹරහ. ත්  රුපිඹ ිතලිඹන 100ක් ළඹ යරහ, ත් 
අවුරුදු 5ක් ිතනිසුන් භයන්නයි තවුන් එශේ ිරඹන්ශන්. ශරෝ
ශෞය සවිධහනශේ ඉන්න විදයහඥශඹෝ වුද? රසහශේ වළභ
ක්ශේත්රඹභ ඉන්න සිඹලුභ විදයහඥඹන්ශේ නහභ ශ නඹ ශභහි
ි ශඵනහ. ඊශඟට විදයහහයර යන විලසශ ණ ක්රභඹට,
සලසශ ණ ක්රභඹට වහ භහජ විදයහ් භ වළභ ශෝණ
තුනිරන්භ ශ) ඳ්තශේණඹ සිද්ධ යරහ ි ශඵනහ. එභ නිහ
ශභඹ ප්රභහණි හ්තතහක්. ශභහි අඩු ඳහඩු ි ශඵනහද, නළද්ද
ිරඹන එ ශනොශයි ප්රලසනඹ. ශො)ඳළනිරට අභිශඹෝඹක්
ශරහ ි ශඵනහ, ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ ශේ හ්තතහ.
කුලිඹට හින, එදහ  ලිරට ් ත විදයහඥශඹෝ 20ශදශනක්
ඳභණ සිය ඹහ. දළන් එක් ශශනක් ශවෝ ශදශදශනක් ඉන්නහ,
එඹට ඳක් ලිඹන්න. ශභොද, ඒ ශො රන්ට ජී්  වීභ වහ
එඹ අලය නහ. ජනතහ විමුක්ි  ශඳයමුණ ශවෝ ශේහ ජහි 
ශවශ උරුභඹ ශවෝ ශේහ, යඑන්පී එ ශවෝ ශේහ, ආණ්ඩු ශවෝ
ශේහ හයණඹ ඳළවළිරලියි, ඳ්තශේණඹ ඳළවළිරලියි, ශ) අවුරුදු
10, 15 තුශ තභයි කුඩු ශයෝඹ ඇි  වුශණ්.
භහජ විදයහ් භ ඵළලුහභ විශලේශඹන් ළිස තුය බීශභන්
තභයි ශභභ ශයෝඹ ඇි  න්ශන් ිරඹරහ ිරඹනහ. ඇ් තටභ ළිස
තුය ව ආනික් එට ඒහඵද්ධ වීශභන් ශභඹ සිද්ධ න ඵ
ඳළවළිරලියි.
 විශන් ශතොය ශොවිතළන් ිරරීභ  යුශේ අදවක්
ිරඹරහ භවරු ිරඹන ඵ විශලේශඹන් භහ ිරඹන්න ඕනෆ. භහ
ිරඹන්න ළභළි යි, ශභඹ  යුශේ අදවක් ශනොශයි ිරඹරහ.
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පිශදස ළසශත්රෝ ඇශභරිහට විරුද්ධ තභන්ශේ යශේ
සහධීන් ඹ ඇි  ය ළනීශ)දී, තෂි යහඹනි ්රය නළි 
ශොවිතළන් යන්න අඳට්  පුළුන් ිරඹරහ ිරේහ. අද
ශරෝශඹන්භ තෂි යහඹනි ්රයරට විරුද්ධ ි ශඵන
ආද්තලඹ ශොශවේද ි ශඵන්ශන්? ිරයුඵහශේ.
ඒ  යුශේ අදවක් ශනොශයි. ඒ න හරී යුශේ
අදවක් ශනොශයි. ශභතළනට ඇවි රහ භවරු සශත්රෝ ළන
ථහ යනහ; විොරඹ ළන ථහ යනහ. ඒ අඹ ශච්
ුණශේයහශේ මුළු ි ඹනහ. නමු්  අපි ිරයුඵහශන් ඉශන
න්ශන් නළවළ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, රි න් ඇශභරිහනු යටර
කුඩු ශයෝඹ )ඵන්ධශඹන් ඳ්තශේණ ඳළළ් වහ. ඳසු ිනඹ
භහශේ වදය න්න ජඹසුභන භවතහ ඒ වහ රසහශේ
ඳ්තශේඹකු වළය ඹට වබහින වුණහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු සහමීන් වන්, තඵ වන්ශේට නිඹිතත හරඹ
අහනයි.

ගු (පාය) අුරරලිප රතන හිමි

(ண்புகு (லை.) அத்துலிம தன மதர்)

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

ඒ ඳ්තශේණශේදී අනහයණඹ යශන ි ශඵනහ ආනික්,
ඒ හශේභ තෂි යහඹනි ්රයර ි ශඵන අධි ළ්ඩිතඹ)
රි න් ඇශභරිහනු යටර ිතනිසුන්ශේ කුඩු ශයෝඹට
ඵරඳහන ඵ. ඒ ඳ්තශේණ හ්තතහ දළන් අන්ත්තජහරඹ වයවහ
ඵරහ න්න පුළුන්.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, හයණඹ ඳළවළිරලියි. තෂි
යහඹන ්රය නිසඳහදනඹ යන භහ)රට ඹට න්ශන් වුද?
ඒ ඵහු ජහි  භහ) ශද්ලඳහරනඥඹන්  ලිරට න්නහ;
යහජය නිරධහරින්  ලිරට න්නහ; ඳ් තයහයඹන්
 ලිරට න්නහ; වි ඳ ශද්ලඳහරන ඳක්ර නහඹඹන්
 ලිරට න්නහ. ශොයි ඳක්ඹ ඵරඹට ආ් , වුරු ඵරඹට
ආ්  ඒ භහ)ර ග්රවණශඹන් ළරශන්න ඵළවළ. අන්න ඒ
නිහ ජනතහ අතයට ඹන්න ළඩ පිළිශශක් අද අලයයි.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, ආණ්ඩු ශ) න විට 
විශන් ශතොය ශොවිතළන් ිරරීභ වහ බි් තය වී රඵහ දීශ)
යහඳහයඹක් ඳටන් ශන ි ශඵනහ. අශො යශේ ආවහය
සවරී් ඹ ඇි  ය ළනීභ අතයලයයි. අඳට එඹ ඇි  යත
වළිරයි. එඹ ශ වළක්ශක් ඵහු ජහි  භහ)ර ග්රවණශඹන්
ිතදීශභනුයි. බි් තය වී ය  වළදීශ) ඵරඹ අද ඒ ඵහු ජහි 
භහ)රට දීරහ ි ශඵනහ. අපි ඒ යජඹ අතට න්න ඕනෆ.
අශො ශොවි ශඳොශ විකුණරහ ි ශඵනහ. ඒ ශොවි ශඳොශ
ය  ආඳසු න්න ඕනෆ. ශභොද, ඒ අඹ වදන බීජ ්තලින්
)ප්තණශඹන්  වි නළි  හ ටයු් තක් යන්න අඳට
ඵළවළ. ඒ හින්දහ අද ඒ ඵහු ජහි  භහ)ර ග්රවණශඹන් ිතදීභ
අතයලයයි. ජනතහ විමුක්ි  ශඳයමුණ ළන ශවෝ ශේහ, යඑන්පී
එ ළන ශවෝ ශේහ, ආණ්ඩුශේ අඹ ළන ශවෝ ශේහ කුභන
විශේ නඹ ශ්  අශො එභ ඵරහශඳොශයෝ තු -ඒහඹන
ඵරහශඳොශයෝ තු- අශො යශේ ශ) සුන්දය භව ශඳොශශො 
විශන් ශතොය බිභක් ඵට ඳ්  ය ළනීභයි. එයින් ශතොය
ශභඹට විඳුභක් නළවළ ිරඹහ ිරඹිතන් භශේ ථහ අන්
යනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි.

2501

2013 භළයි 10

* වභාපපතවය මත තබන ද පල්ඛනය:

சபபீடத்தல் கலக்கப்பட்ட ஆலைம்:
Document tabled:

Conclusions
Exposure to a combinations of factors that are toxic to the kidney (rather
than one single factor) seems to cause this kidney disease. Toxic factors
identified up to now include, nephrotoxic agrochemicals, arsenic and
cadmium. Genetic factors and other known risk factors of kidney disease
appear to increase the individual susceptibility to this triple threat.
Several other predisposing factors that may contribute to the
development of this disease are under investigation. The social and
economic impact of CKDu on impoverished households is grave.
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ය න විට උඳිරහඳි  ශොේඨහ 44 ශ නත යරහ
ි ශඵන ශයෝගීන් ප්රභහණඹ 22,336ක් වළය ඹට හ්තතහ ශරහ
ි ශඵනහ. භභ ඒ හ්තතහ ශ) අසථහශේ වභාගත* යනහ.
ිරසත්රික් 9, එන) අනුයහධපුයඹ, ශඳොශශොන්නරු,
ේනිඹහ, ත්රිකුණහභරඹ, කුරුණෆර, මුරි ේ, භහතශ , ඵදු ර,
අ)ඳහය ිරඹන ිරසත්රික් 9හි යහොත ව ශ) ශයෝගී ත් ් ඹ අද
න විට -විශලේශඹන් ඳසු ිනඹ ය ශද හරඹ තුශව)ඵන්ශතොට ිරසත්රික්ඹට් , ශභොනයහර ිරසත්රික්ඹට් 
යහොත ශරහ ි ශඵනහ. ශභොනයහර ිරසත්රික්ශේ තණභ විර,
ළ රහඹ, ශණර, තයභ, බු් තර, ව)ඵන්ශතොට,
ි සභවහයහභඹ, වීයළය ඹ, සරිඹළ, අඟුණුශොශඳළරළස
ිරඹන ශෞය වදය නිරධහරි ශොේඨහර ශ) ප්රලසනඹ අද
ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ඵට ඳ්  ශරහ ි ශඵනහ. ශ) වඳුනහ
ශනෝ  කුඩු ශයෝශේ විශලේ් ඹ ශභොක්ද? කුඩුලින්
සිඹඹට 70ක් අක්රිඹ ශරහ ි බීභයි විශලේ් ඹ. ඉි රි ය  අක්රිඹ
ශන්න ඹන්ශන් ය 1්  5්  අතය හරඹක්. ඒ ශයෝගී ත් ් ඹ
සිඹඹට 70ක් ඳභණ ්තධනඹ වුණහභ තභයි එඹ භතු පිටට
ශඳශනන්ශන්. එශවභ න) ශයෝගීන් ශිතන් සිය න ප්රභහණඹ අපි
අදට්  දන්ශන් නළවළ. ඒ ශනොශඳශනන ශදඹක්. අපි අනුභහන
යනහ එඹ විලහර ප්රභහණඹක් ිරඹරහ. ඉසග්රීසි බහහශන්
ිරඹනහ න), "It is the tip of the iceberg".
ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ නිකු්  ශ අන් හ්තතහශේ,
121ළනි පිටුශේ ශභශේ වන් වී ි ශඵනහ:
“It is essential that steps are taken as soon as possible. Delaying
action will cause further accumulation of toxic agents in the
environment and result in cumulative damage to the health of the
people living in these areas and with time, also affects younger age
groups.”

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුි යි රු සහමීන් වන්, මීශඟට රු ජි් 
ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ.
[අ.බහ. 5.19]

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, යට පුයහ ය ඝ්ර ශර ඳළි ය
ඹන කුඩු ශයෝඹ පිළිඵ භශේ්  අදවස කීඳඹක් ඉිරරිඳ් 
යන්න අසථහ රළබීභ ළන භභ තුටු ශනහ. විශලේශඹන්
1993, 1994 හරඹ තුශ තභයි ඳශමුළනි තහට කුඩු ශයෝඹ
ඳදවිඹ ඵර ප්රශද්ලශඹන් ශොඹහ නු රළබුශේ. දී්තක හලීන කුඩු
ශයෝඹට ඵරඳහන ප්රධහන රුණු ශදක් ි ශඵනහ. ඒ තභයි
ිරඹළඩිඹහ ව අධි රුධිය පීඩනඹ. නමු්  අද ඇි  ශරහ
ි ශඵන කුඩු ශයෝගී යනඹ ිරවහ ඵළලුහභ එඹ වඳුනහ ශනෝ 
ශවේතුිරන් වට න්නහ ඵයඳතශ කුඩු ශයෝඹක්. ඉසග්රීසි
බහහශන් ිරඹනහ න), "Chronic Kidney Disease of
Uncertain Aetiology". 2000 ශ්ත උතුරු භළද ඳශහශ්  සිඹඹට
2ක් කුඩු ශයෝගීන් සිය ඹහ. 2006 න ශොට එඹ ්තධනඹ වුණහ
සිඹඹට 6ට. වළඵළයි 2013 ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ
හ්තතහරට අනු අද ශ) ප්රි ලතඹ සිඹඹට 15.3ක් දක්හ ්තධනඹ
ශරහ ි ශඵනහ. 2012 ජන සණනඹට අනු උතුරු භළද
ඳශහශ්  ජන වනඹ 12,59,564යි. වළඵළයි උතුරු භළද ඳශහශ් 
ඇසතශ)න්තුත ශයෝගීන් ප්රභහණඹ අද න විට 190,000යි. 2010

ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ ශ) ප්රලසනශේ ඵයඳතශබහඹ විග්රව
ය ි ශඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, ඳළි ය ඹන ශ)
කුඩු ශයෝඹට අභතය ශෞයභඹ ලශඹන් ශන්  භවහ
යනඹක් ි ශඵනහද, නළද්ද ිරඹරහ ඵරන්න අද අශො යශේ
තෂිහ්තිත ප්රශද්ලර ඹ) ිරසි සණනඹක් ශශෝ  අඳට
ශඳශනනහ ඇ් ත ලශඹන්භ එන් යනඹක් නළි  ඵ. ශ)
කුඩු ශයෝගී ත් ් ඹ භවහ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ඵට ඳ්  ශරහ
ි ශඵනහ. වළඵළයි ශ) හට්  යවක් ශනොශයි. ශද්ය ඹ
ඳ්තශේණ ණනහදී ශ) රුණු ශවළි ශරහ ි ශඵනහ.
විශලේශඹන්භ ඵහර ඳළිශඵෝධ නහල ව යහඹනි ශඳොශවොය
නිහ ශ) ප්රලසනඹ උද්ත ශරහ ි ශඵනහඹ ිරඹන එ 2009,
2010 ්තරදී ශද්ය ඹ විශලේඥරුන් ශඳන්හ දුන්නහ. ළරණිඹ
විලසවිදයහරශේ, ශොයහශදණිඹ විලසවිදයහරශේ, යජ යට
විලසවිදයහරශේ ආ හ්තඹරුන් රැක් ශ) ප්රලසනඹ ශඳන්හ ශදන
ශොට ආණ්ඩු ශභොක්ද ශශේ? ශ) අඹ කුභන්ත්රණහරීන්
වළය ඹට වසඩු ළහුහ; ආවහය සුයක්ෂිතබහඹ, යශේ
සඹසශඳෝෂිතබහඹ විනහල යන්නට ය අිරන විශද්ය ඹ
කුභන්ත්රණහරීන් වළය ඹට ශ) අඹට අඳවහ ශහ. ශෞය
අභහතයහසලඹ් , තෂි්තභ අභහතයහසලඹ්  ශද්ය ඹ විශලේඥරුන්
යපු ඒ ශඹෝජනහ සිඹ රක්භ ප්රි ක්ශේඳ ශහ. නමු්  ශරෝ
ශෞය සවිධහනඹ ශ) ප්රලසනශේ ඵයඳතශභ වඳුනහ ් තහ. ඒ
නිහ තභයි ඳ්තශේණ ණනහක් ඳ් රහ අතුරු හ්තතහ
ඉිරරිඳ්  ශශේ. ඉන් ඳශමුශනි හ්තතහ 2011 ශ්ත ජුනි
භහශේ් , ශදළනි හ්තතහ 2011 ශ්ත තක්ශතෝඵ්ත භහශේ් ,
තුන්ළනි හ්තතහ 2012 ශ්ත ශඳඵයහරි භහශේ් , වතයළනි

—————————
* පුවනතකාප තබා ඇත.

* நூனகயத்தல் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.
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ඳහ්තලිශ)න්තු

[රු ජි්  ශප්රේභදහ භවතහ]

හ්තතහ 2012 ්තශේ ජුනි භහශේ්  ඉිරරිඳ්  ශහ. අහන
හ්තතහ 2013 ශ්ත ජනහරි භහශේ ඉිරරිඳ්  ශහ. තක්ශොභ
හ්තතහ ඳවයි. අශො යශේ ඳහරඹන්ට ශ) ශ් රුශණ් නළි 
වුණහට ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ ශභහි ි ශඵන ඵළරෑරු)භ
අශඵෝධ ය ් තහ. එශවභ අශඵෝධ යශන [ඵහධහ ිරරීභක්]
රුණහයරහ තඵතුභහශේ ථහශේදී ඉිරරිඳ්  යන්න. ඒ ඵ
අශඵෝධ යශන ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ ප්රහල ශශේ
ශභොක්ද? ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ 2011 ජුනි භහශේදී අතුරු
හ්තතහලින් ඳළවළිරලිභ ප්රහල ශහ තිත නහල,  නහල
ව යහඹනි ශඳොශවොය භඟින් එක් න ආනික් ව ළ්ඩිතඹ)
නිහ ශ) ඵයඳතශ ආහදනඹ, ශ) ඵයඳතශ යනඹ ඇි 
ශනහඹ ිරඹරහ. තවුන් 2011 ජුනි භ ඉිරරිඳ්  ශ හ්තතහශේ
නි්තශද්ල ඳවක් ඉිරරිඳ්  ශහ. යහඹනි ශඳොශවොයර
ුණණහ් භබහඹ ළඩි ිරරීභට ඹහන්ත්රණඹක් ඇි  යන්න ිරේහ.
යජඹ ඒ ශභොක්්  ශශේ නළවළ. කුඩුරට වි ශර වඳුනහ
්  ක්ශරෝශයොෂයිරිශඳොස, ශප්රොඳනි , ේරයිශෂෝශේේ ව
හඵරි ළනි ඳළිශඵෝධ නහල අශශවිඹ සීභහ යරහ ඒහශේ
අනතුරුදහඹ ත් ් ඹ ශොවි ජනතහට ඳළවළිරලි යන්න
ිරේහ. ඒ ශශ්  නළවළ. ඳහනීඹ ජරඹ ඳරිවයණඹ ිරරීභ වහ
ආවහය පිසීශ)දී අනුභනඹ ශ යුතු විශලේ ක්රභශේද පිළිඵ
ජනතහ දළනු්  යන්න ිරේහ. ඒ්  වරිඹට ක්රිඹහ් භ ශශේ
නළවළ. කුඩු ශයෝගීන්ට රඵහ ශදන මරයහධහය ්තධනඹ යන්න
ිරේහ; ළඩි යන්න ිරේහ. ඒ්  ක්රිඹහ් භ ශශේ නළවළ. ඒ
හශේභ දළළන්ත ශෞය ත්තජනඹක් න ශභභ ශයෝඹ පිළිඵ
ඳ්තශේණ ඳ් න්නට ප්රමුතහ රඵහ ශදන්න ිරේහ. නමු් 
ඳ් පු වළභ ඳ්තශේණඹිරන්භ, වළභ හ්තතහිරන්භ ඉිරරිඳ් 
වුණු ශඹෝජනහ, නිභන සිඹ රක්භ වභස ශඳේය ඹට දළ)භහ; කුණු
ඵක්ිරඹට දළ)භහ. ඒයි ඳහරඹන් ක්රිඹහ් භ යපු ක්රිඹහ
භහ්තඹ.
විශලේශඹන්භ භහ වන් යන්න ළභළි යි, 2011 ජුනි භහඹ
න විට්  ශෞය අභහතයහසලඹ ශ) ශයෝඹට ශවේතු හය න
රුණු හයණහ සිඹ රක්භ දළන ශන හිය ඹ් , 2012
ළොතළ)ඵ්ත භහශේ වළරින් භන්ත්රීතුභහ, න්්රහනි ඵණ්ඩහය
ජඹසිසව භළි නිඹ, පජය අතුයලිශේ යතන සහමීන් වන්ශේ, භභ,
ඒ හශේභ ජනතහ විමුක්ි  ශඳයමුශණ් රු භන්ත්රීතුභන්රහ ඇතුළු
සිඹලු ශදනහභ ශ) උ් තරීතය බහශේ ශ) රුණු අනහයණඹ
යන ශතක් ශ) ප්රලසනඹ )ප්තණශඹන්භ භඟ වරිිතන් සිය  ඵ.
අතුරු හ්තතහ පිළිඵ ශ) රු බහට ශවළි ශශේ නළවළ.
තක්ශොභ වසහශන හිය ඹහ. ඵරන්න ශ)ශක් ඵයඳතශභ?
හභහනයශඹන් අන් හ්තතහට ශඳය අතුරු හ්තතහ ඉිරරිඳ් 
යන්ශන් ශය හලීන, භධයහලීන පිඹය න්නයි; විශලේ
අධහනඹ ශඹොමු යන්නයි. සිඹ ශදළනි, තුන්ළනි, වතයළනි
හ්තතහලින් ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ ශභොනහද ිරඹන්ශන්?
"අශන්, රුණහයරහ ඳශමුශනි හ්තතහශේ ශඹෝජනහ ය 
ක්රිඹහ් භ යන්න" ිරඹරහ ආඹහ නඹ ිරරීභක් තභයි යන්ශන්.
එශවභ න) ඇයි ශ) අශො යශේ ජනතහශන් අවුරුදු
ණනහක් වළසුණශේ? විශලේශඹන්භ 2011 ජනි න විට වඳුනහ
් ත ප්රලසනරට ඳළවළිරලි විඳු) ක්රිඹහභහ්තඹන් ශනෝ ශ් 
ශභොද? අද න විට භහ 22ක් ත ශරහ ි ශඵනහ, ඳළවළිරලි
ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහ් භ යරහ නළවළ. අපි ඳළවළිරලිභ ශභන්න
ශ) ප්රලසන අවන්නට ඕනෆ. විශලේශඹන්භ ශරෝ ශෞය
සවිධහනඹ ක්රිඹහට නසන්නට ිරය නි්තශද්ලරට ශභොක්ද
ශශේ, ඇයි ඒහ ක්රිඹහ් භ ශනොශශේ? ශෞය අභහතයහසලශේ
ශභොන නිරධහරිඹහටද ශ) හ්තතහ රළබුශණ්? ශෞය
අභහතයයඹහ දළන ශන සිය ඹහද බහවිතශඹන් ඉ්  යන්නට ිරය
 නහල ව තිත නහල පිළිඵ? අභහතයහසලඹ දළනු් 
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වුණහද, තෂි්තභ අභහතයහසලඹ දළනු්  ශහද? දළනු්  ශහ
න) තෂි්තභ අභහතයහසලඹ භහ 22ක් ි සශේ ශභොක්ද ශශේ?
අදට්  ශශශ ශඳොශශේ ශ) සිඹ රක්භ ි ශඵනහ.
ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ ත්රි්  ත්තජනඹක් ළන ඉිරරිඳ් 
ශහ. එ ඳළ් තිරන් ආනික්. ත්  ඳළ් තිරන් ළ්ඩිතඹ).
තුන්ශනි ඳළ් ශතන් nephrotoxic agrochemicals; ඒ ිරඹන්ශන්
කුඩුරට වි හිත ඳළිශඵෝධ නහල. ශ) වි ්ත ිරහිඳඹභ
එතු ශරහ තභයි )ප්රයුක්ත ඵරඳෆභ ඇි  යන්ශන්. ඉසග්රීසි
බහහශන් ිරඹනහ න) cumulative toxic damage. ශභොක්ද
ඳහරයින් ් ත පිඹයඹන්? ඇයි ශ) ප්රලසනඹ ථහ යන
විද්තුන්ට භඩ ළහුශේ, ත්තජනඹ ශශේ, ශදෝහශයෝඳණඹ ශශේ?
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, ශ) ප්රලසනඹට ිරවු තුය් 
ඵයඳතශ ඵරඳෆභක් එ ර යනහ ිරඹන හයණඹ 2012
ශඳඵයහරි හ්තතහශේ වන් ශරහ ි ශඵනහ. ශ) ශයෝගීන්ශන්
සිඹඹට 99ක් ඳරිවයණඹ යරහ ි ශඵන්ශන් ිරවු ජරඹ. ආනික්
ව ළ්ඩිතඹ)රට ඵයඳතශ ඵරඳෆභක් ිරවු ජරඹ ළඩි වීභ
නිහ්  සිදු ශනහ. ශෞය අභහතයහසලශේ ඳ්තශේණර
ශභන්න ශ) ආහයඹට වන් ශරහ ි ශඵනහ. උතුරු භළද
ඳශහශ්  ජනවනශඹන් සිඹඹට 61ක් ිරනට ඳහනඹ යන්ශන්
තුය ලීට්ත 1යි. ඒ හශේභ ත්  සිඹඹට 14ක් ිරනට ඳහනඹ
යන්ශන් තුය ලීට්ත 2යි. වදය නි්තශද්ලඹ ශභොක්ද? ිරනට
තුය ලීට්ත 5ක් ඳහනඹ ශ යුතු ඵ. නමු්  ිරවුර නිහ ඒ
ප්රශද්ලශේ ජනතහ ඒ ජරඹ ඳරිවයණඹ ිරරීභ අභ යරහ
ි ශඵනහ. විශලේශඹන්භ ශද්ය ඹ ඳ්තශේණලින් ශ) අධි
ිරවුශ
ප්රලසනඹ, ඵහර යහඹනි ශඳොශවොය ව ඳළිශඵෝධ
නහලර ප්රලසනඹ ව රණ ත් ් ඹ නිහ ඇි  ශන භවහ
ශෞයභඹ ළටලු පිළිඵ යට දළනු්  යන විට ඵරධහරීන්
නිවඬ සිය ශේ ඇයි ිරඹන හයණඹ භවහ ප්රශවේලිහක්.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුිතඹනි, ඇ් ත ලශඹන්භ ආනික්
අශො යටට එන ප්රධහනභ ප්රබඹ triple superphosphate. භඩ
ශඳොශවොය; ශඳොසශොේ ශඳොශවොය. ඒ ශභොද, අශො යශේ
ශඳොශවොයරට ආනික් ප්රිති ඹක් නළවළ. විශලේශඹන්භ භහ
22ක් ශ) ප්රලසනඹ ළන දළන දළන්  අශො ඵරධහරින් ප්රිති ඹක්
ඳනන්නට ටයුතු ශශේ නළවළ. ශභොක්ද ශ)ශක් යව? අශො
යටට ශන්න්ශන් ඵහර ුණණහ් භ බහඹක් ි ශඵන ශඳොශවොය.
චීනශඹන්, ඇ ජීරිඹහශන් ව උතුරු අප්රිහශන් තභයි
ශන්නසශන්. ශටොන් එට ළඹ යනහ ඇශභරිහනු ශඩොර්ත
280 - 300්  අතය ප්රභහණඹක්. ුණණහ් භ බහශඹන් යුතු ශවො
ශඳොශවොය
ි ශඵනහ
ඇශභරිහ
එක්් 
ජනඳදශේ,
ඕසශේලිඹහශේ ව රුසිඹහශේ. නමු්  ඒහ ය ක් ණන්. ශටොන්
එක් ය නහ ඇශභරිහනු ශඩොර්ත 575 - 650 අතය ප්රභහණඹක්.
ශභොක්ද අශො යශේ ආණ්ඩු යන්ශන්? ඵහර ශඳොශවොය
ශන්රහ, රුපිඹ 350ට ශඳොශවොය ශදනහ ිරඹරහ ශ) යශේ
ජනතහ නන; ශ) යශේ ජනතහ භරු ට තුශට ශන
ඹන්නට භහ්තශෝඳශද්ල් ඹක් රඵහ දීභ. ඵහර ශඳොශවොය
ශන්න, ඵහර ළඩ යන, ඵහර යජඹක් නිහ අද උතුරු භළද
ඇතුළු ශ) යශේ රක් සයහත ජනතහට කුඩු ශයෝඹ නිහ
භවහ ප්රලසනඹක් ඇි  ශරහ ි ශඵනහ ිරඹන හයණඹ භභ ශ)
අසථහශේදී ප්රහල යනහ. ඇයි රසහට ශන එන තිත
නහල,  නහල, ිරලීය නහල ව යහඹනි ශඳොශවොයරට
ආනික්, ළ්ඩිතඹ), යිරඹ ළනි උග්ර වි ්ත පිළිඵ ප්රිති ඹක්
දභන්ශන් නළ් ශ් ? ශභොක්ද ශ) ශනොදභන්න ශවේතු? ඳසු
ිනඹ දසර අඳට ශවොයඹ අහු වුණහ. තෂි්තභ අභහතයහසලශේ
ඳළිශඵෝධ නහල ශයජිසට්රහ්තයඹහ ඉන්නහ. එතුභහ ප්රහල යරහ
ි ශඵනහ රසහශේ බහවිත න ඳළිශඵෝධ නහලර ුණණහ් භ
බහශේ ිරසිභ ප්රලසනඹක් නළවළයි ිරඹරහ.
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විශලේඥරු ඳ්තශේණ ඳ් රහ ශ) ඳළිශඵෝධ නහලර
ුණණහ් භබහශේ ශරොකු ප්රලසනඹක් ි ශඵනහ ිරඹරහ 2011 ජුනි
භහශේ ිරේහට ඳසශේ් , ඳළිශඵෝධ නහලර ුණණහ් භබහඹ
ළන වි ඹ ශදන්ශන් ඳළිශඵෝධ නහල ශයජිසට්රහ්තයඹහයි.
ඇ් ත ලශඹන්භ ලරීයශේ ්තධනඹට ආනික් ළද් , ලරීයශේ
්තධනඹට ආනික් අලයයි ිරඹරහ එතුභහ ප්රහල යනහ.
ශරෝශේ ි ශඵන උග්රභ වි ්තඹක් තභයි "ආනික්"
ිරඹන්ශන්. ඒට ඉසග්රීසි බහහශන් ිරඹන්ශන්, "potent
carcinogen" ිරඹරහ. පිළිහ හයඹක්. නමු්  2011 තක්ශතෝඵ්ත
තුන්ළනිදහ උශද් නඹට සශද්ය ඹ ශේශේ "ශොවිතළනට
තළනක්" ිරඹන ළඩටවශන්දී තෂි්තභ අභහතයහසලඹ ඹටශ් 
සිය න ඳළිශඵෝධ නහල ශයජිසට්රහ්තයඹහ ිරඹනහ, ලරීය
්තධනඹට ආනික් අලයයි ිරඹරහ. එතුභහ එශේ ප්රහල යරහ
යශේ ජනතහ ශනොභඟ ඹළේහ. එශවභන) අපි දළන් ශ)
ආලස ්තඹ්  ශ්රී රසහශේ "ඹඩ සියො" වදන්න ඕනෆ නළවළ.
"ආනික් සියො" තභයි අපි වදන්න ඕනෆ. ශ) යශේ ජනතහ භරු
ටට ශන ඹන්න න), ශ) යජශේ නිරධහරිඹහ ිරඹන ටයුතු
අනුභනඹ යන්න ඕනෆ.
ශ) හශේ ත් ් ඹක් ශරෝශේ ත්  යටර්  ි ශඵනහ.
විශලේශඹන්භ භධයභ ඇශභරිහශේ ව රි න් ඇශභරිහශේ El
Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras,
Belize, Dominican Republic ිරඹන යටර උක් හ ආශ්රිත
ශ) හශේභ ප්රලසනඹක් එශඹිරහ ි ශඵන ශභොශවොත ය
වඹට, වතට ඉසශ රහ ඒ යටර යහජය නහඹශඹෝ
වළසිරුශණ් ශොශවොභද? SICA ිරඹරහ ශනභ මුළුක්
ි ශඵනහ. Central American Integration System ඹනුශන්
ජහතයන්තය )භන්ත්රණඹක් ඳළළ් වහ. විශලේශඹන්භ ශ)
ප්රලසනඹ පිළිඵ රුණු හයණහ ශවොඹහ ඵරහ එහිදී ඒ අඹ
ීනන්දුක් ් තහ, තිත නහල ව  නහල රැක් තවන)
යන්න. ඒ හශේභ ශොවීන්ට විජරනඹ ළරළසවීභට ්රහණ dehydration solution - රඵහ ශදන්නට එන), ලරීයශේ ජරඹ ව
අඹන භතුලිතබහඹ සුයිරන්නට අලය වන රඵහ ශදන්නට ඒ
යටර නහඹශඹෝ ඉිරරිඳ්  වුණහ. එඳභණක් ශනොශයි,
ඒශො රන් ශන ශභොනහද ශශේ? "International Conference
on Chronic Kidney Disease of non-traditional Causes and the
Scientific Debate" ශ) )ඵන්ධශඹන් ශනභ විහදඹක්
ඳ් රහ විශලේශඹන්භ ඒ යටර යහජය නහඹශඹෝ ව ශෞය
ඇභි රු ශභොනහද ශශේ? අශො යශේ විශලේඥරුන්ට
ආයහධනහ ශහ, ඇවි රහ හච්ඡහ යමු, අදවස හුභහරු ය
නිමු, ශභොද අශො යටර ශරොකු ප්රලසනඹක් ි ශඵනහ,
තඵරහශේ්  අදවස උදවස රඵහ ශදන්න; අපි ළභළි යි තඵරහශේ
ශතොයතුරුලින්, තඵරහශේ නිභනලින් ශඳෝණඹ ශරහ අශො
යශේ ප්රලසනඹ වින්න ිරඹරහ ිරේහ. ඵරන්න ශන. අශො යශේ
විශලේඥරුන්ට භඩ වනහ, රිත කහතන යනහ, යහජය
කුභන්ත්රණ ිරඹ්  යනහ ිරඹනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමිය

(தகயகதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ශ) අසථහශේදී රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභහ මරහනඹට ඳළිතශණනහ ඇත.

අනුරුල ගු ශ්රියානි විපජ්වි්රම මශ කමිය මූාවනපයන් ඉල ක
වුපයන් නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා මුාවනාරූඪ විය.
அதன்

பமகு, ண்புகு (தருத) ஸ்ரீை லமஜலக்க
அலர்கள் அக்கசனத்தனன்ர அகயமல, குழுக்கரன் பதத்
தலசரர் அலர்கள் தகயக லகத்தர்கள்.
Whereupon THE HON (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair, and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took
the Chair.

2506

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

යහජය කුභන්ත්රණ ිරඹ්  යනහ ිරඹරහ අශො යශේ
විශලේඥරුන්ට, විද්තුන්ට භඩ වන ශොට භධයභ
ඇශභරිහනු වහ රි න් ඇශභරිහනු යටර ශෞය ඇභි රු
තවුන්ට ඒ යටරට එන්න ිරඹරහ ආයහධනහ යනහ.
ඒ ආයහධනහ ලිපි ව ශතොයතුරු සිඹ රක්භ ශ) අසථහශේදී
භභ වභාගත* යනහ. ශදොසතය ජඹසුභන භව් තඹහට ආයහධනහ
යනහ, ශදොසතය දවනහඹ භව් තඹහට ආයහධනහ යනහ,
රි න් ඇශභරිහනු යටරට, භධයභ ඇශභරිහනු යටරට
ඇවි රහ අශො ශ) ප්රලසනඹට තඵරහශේ බුද්ධිඹ, ඥහනඹ, දළනුභ,
ිතනුභ, නිභන, නි්තශද්ල රඵහ ශදන්න ිරඹරහ. තඵරහශේ
ශතොයතුරුලින් ශඳෝණඹ ශරහ අශො ළඩටවන හ්තථ ය
න්න අපි රෆසි යි ිරඹරහ එතුභන්රහ ිරඹනහ. අන්න
නහඹශඹෝ වළසිශයන්න ඕනෆ ආහයඹ.
භව ශරොකුට ශ) ප්රලසනඹ එළිඹට එනශොට තෂි්තභ
ඇභි තුභහ ිරේහ, chlorpyrifos, propanil, glyphosate,
carbaryl; ඒ ිරඹන්ශන් ටහස, ඳටහස, ජ)ශඵෝ, ළන්ශඩෝ, ජශඩෝ,
භරුනි , යවුන්්ඩඅො, ඩෆස ඹනහදී ශශශ නහභඹන්ශන් අද
ශශශ ශඳොශශේ ි ශඵන ශ) යහඹනි ්රය තක්ශොභ තවන)
යනහ ිරඹරහ. තෂි්තභ ඇභි තුභනි, නමු්  භනුය බහවිතඹට
වි හිතයි ිරඹන ශ) සිඹලුභ යහඹනි ්රය අදට්  ශශ
ශඳොශශේ ි ශඵනහ. තඵතුභහශේ තවනභ පුස තවනභක්, හිස
තවනභක් ඵට අද ඳ්  ශරහ ි ශඵනහ ිරඹන එ
නහටුශන් ශවෝ ප්රහල යන්නට ඕනෆ.
භශේ ථහ අන් යන්නට ශඳය ශ) කුඩු ශයෝඹ
පිළිඵ ප්රි හය ඳළ් ත ළන ශඳෝඩඩක් ථහ යන්න භහ
ළභළි යි. භභ ඉසශ රහ ථහ ශශේ නිහයණ ඳළ් ත ළනයි;
අපි ශ) ත් ් ඹ prevent යන්ශන් ශොශවොභද ිරඹන එ
ළනයි. දළන් අපි ඵරමු curative ඳළ් ත ළන. රු නිශඹෝජය
හය බහඳි තුභනි, ඵයඳතශ ශර කුඩු ශයෝඹ ළරඳී
ිනරන් වුණු ජනතහ යට 1,500්  2,000්  අතය ප්රභහණඹක්
ශොශම ජහි  ශයෝවරට එනහ.
කුඩු අක්රිඹතහ නිහ
ිනරන් වුණු පුද්රඹන් භහඹට 3,000ක් ඳභණ එනහ. කුඩු
ආහදනඹ නිහ ජහි  ශයෝවශ 30ශදශනකු ඳභණ ෆභ භභ
ිතඹ ඹනහ. ිරනට එක් අඹකු ිතඹ ඹනහ. නමු්  ිරඹන්නට
නහටුයි, ජහි  ශයෝවශ රුධිය හන්දු ිරරීශ) ඳවසු)
ප්රභහණ්  ශර නළවළ. ශඵොශවෝ ශදනහ ශඳෞද්ලි ශයෝව රට
ඹන්නට ඕනෆ. ශ) වහ භහඹට රුපිඹ 68,000ක් ළඹ
නහ. යශේභ අලයතහ රුධියඹ හන්දුයණ ේටර 1,500යි.
ිරඹන්නට නහටුයි, ආලස ්තඹභ්  ශ්රී රසහශේ ශ) ේටර
ි ශඵන්ශන් 170යි. අවනශොට ිරඹනහ, ඕනෆ තය) ි ශඵනහඹ
ිරඹහ. දශ ශද්ය ඹ නිසඳහදනශඹන් ට පිශයන්නට ශඵදනහ ලු.
ශෞය ක්ශේත්රඹට ඇි  ශන්නට  ලි ි ශඵනහ ලු. නමු් 
යටට ප්රභහණ්  රුධිය හන්දුයණ ේටර නළි  ශ්රී රසහ
ඵසශොශරෝ  ආලස ්තඹඹක් වළය ඹටයි භභ දිරන්ශන්.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, please give me two more minutes.
—————————
* පුවනතකාප තබා ඇත.
* நூனகயத்தல் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.
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ඳහ්තලිශ)න්තු

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, I will give you one more minute.
ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

කුඩු ඵද්ධ ිරරීශ) ළඩටවන අද අක්රිඹ ශරහ ි ශඵනහ.
භහලිහ් ශ්  කුඩු ඵද්ධ ිරරීශ) ඒඹ විතත යරහ ය
එවභහයක් ශනහ. නමු්  එ කුඩු ඵද්ධ ිරරීභක්්  එහි
ක්රිඹහ් භ ශරහ නළවළ. ඒ හශේභ භව ශයෝවශ ප්රභහණ් 
ලරයහහය ඳවසු) ශනොභළි  නිහ විලසවිදයහර ඒශේ ඵද්ධ
ිරරී) නතය ශරහ ි ශඵනහ. ඒ හශේභ ශෞය අභහතයහසලඹට
අනුඵද්ධ ඒශේ ඵද්ධ ිරරී) අඩහර ශරහ ි ශඵනහ. ඇයි?
ඖධ හිඟඹ නිහ. Simulect ිරඹන ශඵශවත නළවළ. ඒ හශේභ
Micera ිරඹන ශඵශවත නළවළ. Erythropoietin ිරඹන ශඵශවත
නළවළ. Valganciclovir ිරඹන ශඵශවත නළවළ. ඖධ හිඟශඹන්
පිරුණු ශ්රී රසහක් අද ක්රිඹහ් භ න්ශන්. එඳභණක් ශනොශයි.
පුදුභශේ භහිභඹ න) ශෞය ඇභි තුභහ නිශඹෝජනඹ යන
ශඳොශශොන්නරු ිරසත්රික්ශේ ශයෝව ර්  ප්රභහණ්  රුධිය
හන්දුයණ ේටර නළවළ. රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි,
ඳයණ භළෂින් වඹක් ි ශඵනහ. එ අලු්  භළෂිභක් ි ශඵනහ.
ත්  අලු්  භළෂින් 13 අලයතහ ි ශඵනහ. කුඩු ශයෝගීන්ට
විශලේෂිත ව හේටුක් නළවළ. හඹන ඳ් න්න තළනක් නළවළ.
ලරය වදය හඹනඹ ව විරහස හඹනශේ තභයි ශභඹ
ක්රිඹහ් භ න්ශන්. හයි ශයෝ හේටුශයි, ලරය හේටුශයි
තභයි ශ) සිඹලු ළඩ ශොටස ක්රිඹහ් භ න්ශන්.
අහන ලශඹන් භහ එක් ිරඹන්නට ළභළි යි. ශ) ප්රලසනඹ
ළන ඳක් ශේදශඹන් ශතොය ථහ යන්නලු; ශ) ජහි 
ප්රලසනඹක් ලු; ජහි  යනඹක් ලු. නමු්  ශ) ප්රලසනඹ ළන භහ
22ක් දළන සිය ඹදී්  ශ) යට ඳහරනඹ යපු ආණ්ඩු ට වශන
සිය ඹහ; තක්බී්ත ශරහ සිය ඹහ; ශ) ප්රලසනඹට නිසි විඳු) රඵහ
ශදන්ශන් නළි  හ්තතහ වළසුණහ. අද්  තමුන්නහන්ශේරහ ශ)
ශවොයිතන් ඉ්  ශරහ, ඵහු ජහි  භහ)ර සු කීරු
ශේඹන් න්ශන් නළි  යශේ ජනතහ ළන හිතරහ, යශේ
ජනතහ ජී්  යන්නට - භයන්නට ශනොශයි - ටයුතු
යන්නඹ ිරඹන ඉ ලීභ යිතන් භශේ ථහ නතය යනහ.
ශඵොශවොභ සතුි යි.
[අ.බහ. 5.41]

ගු (වලදය) රපපතන ඳතිරණ මශතා

(ண்புகு (கலத்த கயநத) மஷ் பதை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ජහි  ළද් භිරන්
යුතු භහතතහක් අද ිරන ශ) උ් තරීතය බහශේ හච්ඡහට රක්
න ශභොශවොශ්  දී ඒ පිළිඵ අදවස ිරහිඳඹක් ප්රහල යන්නට
අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ භශේ සතුි ඹ තඵතුභහට පුද ය
සිය නහ.
විශලේශඹන්භ ශභභ ශඹෝජනහ ඉිරරිඳ්  ශ අනුය ිරහනහඹ
භළි තුභහ ඇතුළු අශනකු්  ඳක් විඳක් භන්ත්රීරුන් සිඹලු
ශදශනක්භ ශ) පිළිඵ හධහයණ විග්රවඹන් ශ ඵ අඳට
වළශඟනහ.
1990 දලශේ භළද හරශේ දී ශොයහශදණිඹ විලසවිදයහරශේ
වදය ක යඹකු ලශඹන් ඉශන න්නහ හරශේ භට භතයි,
යජ යට ප්රශද්ලශේ කුඩු ශයෝගී ත් ් ඹන් පිළිඵ හ්තතහ
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නශොට කුඩු ශයෝඹ පිළිඵ විශලේඥ වදයරුන් එභ
ප්රශද්ලර ශේඹ ශශේ නළි  නිහ භවනුය භව ශයෝවශ
එට ශේඹ යිතන් සිය  වදය ි රක් අශබ්ශේය
භළි තුභහ් , ශොයහශදණිඹ භව ශයෝවශ ශේඹ යිතන් සිය 
විශලේඥ වදය ලහන්ි  ශභන්ඩිස භළි නිඹ්  එභ ප්රශද්ලරට
ිනහි රහ හඹන ආය)බ යන්නට මලි ටයුතු සදහන) ශ
ඵ. භහ හිතන වළය ඹට ජි්  ශප්රේභදහ භළි තුභහ්  වන් ශහ
හශේ ශ්රී රසහ පුයහභ කුඩු ශයෝඹ ඳළි ය ඹහශ) අදහනභක්
ි ශඵනහ. ඒ වහ ඳහද න්නහ ව විශලේභ රුණු ශද තභයි
ඳහරනඹිරන් ශතොය ිරඹළඩිඹහ ශයෝඹ දී්තක හරඹක් ඳළීනභ
ව ඳහරනඹිරන් ශතොය අධි රුධිය පීඩනඹ දී්තක හරඹක්
ඳළීනභ.
ඊට අභතය තක් ප්රදහවඹ - glomerulonephritis - ළනි
ත් ් ඹන් නිහ ශ) යශේ විලහර පිරික් කුඩු ශයෝගී
ත් ් ඹට ඳහත්ර ශරහ ි ශඵනහ. නමු්  අහනහට හශේ
ශ) වහ වඳුනහ ්  ශවේතු හධ, ඵහහිය රුණු ශනොභළි 
උතුරු භළද ඳශහශ් , විශලේශඹන් අනුයහධපුය ිරසත්රික්ශේ් ,
ශඳොශශොන්නරු ිරසත්රික්ශේ්  1990 දලශේ භළද හරශේ් ,
අන් හරශේ්  සිට කුඩු ශයෝඹ ආශ්රිත ශයෝගීන් විලහර
පිරික් හ්තතහ ශරහ ි ශඵනහ. අහනහට හශේ ජීවිතශේ
ශදළනි, තුන්ළනි දලරදී ආය)බ ශරහ ශයෝඹ වඳුනහ
ශනොශන ශයෝශේ අහන අසථහට ඳ්  වුණහට ඳසශේ end stage renal disease -වදය හඹනඹදී ශ) ශයෝඹ
වඳුනහ ළනීභට රක් න නිහ ශයෝගීන් විලහර සයහක් ඉතහභ
අඳවසුතහට ඳ්  වී ි ශඵනහ.
ආ්තථි ලශඹන් ලක්ි භ්  ඳවුර ශනකුට වුණ්  කුඩු
ආඵහධඹට මුහුණ ශදන්නට සිදු වුශණෝ  භවය විට පිළිහ
ශයෝගී ත් ් ඹට ඩහ අඳවසුතහට ඳ්  ශනහඹ ිරඹන එ
අඳ ශඵොශවොභ ඳළවළිරලි දන්නහ. ඒට ශවේතු, ශ) ශයෝඹ
වහ
දී්තක හරඹක් රුධිය හන්දුයණඹ - dialysis ශනුශන් විලහර මුදරක් දයන්නට සිදු වීභ. ශදළනි හයණඹ,
කුඩු ඵද්ධ ිරරීශභන් ජීවිතඹ ශබ්යහ ත වළිරඹ ිරඹන
ඵරහශඳොශයෝ තු ි බීභ. ශ) ඵරහශඳොශයෝ තු භත එශඹිරහ
විලහර පිරික් මුද විඹද) ය ශන යජශේ ශවෝ ශඳෞද්ලි
ශයෝව ලින් කුඩු ඵද්ධ ිරරීභ ය න්නට් , ඊට ඳසු
ලරීයඹ භිනන් ශ) කුඩු ප්රි ක්ශේඳ ිරරිභ ශක්හ න්නට
විලහර මුදරක් ශහ immunosuppressive drugs රඵහ න්නහ.
ශ) ත් ් ඹ ආ්තථි ලශඹන් භහජඹට විලහර ඵරඳෆභක්.
උතුරු භළද ඳශහශ්  ශ) ත් ් ඹ ඩහ්  උග්ර ශරහ ි ශඵනහ.
තරුණ ජීවිත විලහර සයහට ශ) ශයෝගී ත් ් ඹ ඵරඳහ
ි ශඵන නිහ භහජභඹ ලශඹන් විලහර ළටලුක් භතු වී
ි ශඵනහ. එ ඳළ් තිරන් ඳවුශ ජීවිහ ශන ඹන; වරි ව)බු
යන පුද්රඹහට ශ) ශයෝගී ත් ් ඹ ඇි  වීභ තුළින් විලහර
ආ්තථි අහධඹට ශ) ඳවු සසථහ ඳ්  වී ි ශඵනහ. හ්තතහ
න ආහයඹට විවිධ සයහ ශ න ශ) වයවහ ඉිරරිඳ්  වුණ් 
උතුරු භළද ඳශහශ්  ශෞය අභහතයහසලඹ භිනන් නිකු්  යන
හ්තතහ අනු ශ) හරඹ න විට ශඳොශශොන්නරු ිරසත්රි ක්ශේ
ආන්න ලශඹන් ශයෝගීන් 3,000ක් 3,500ක් ඳභණ
ප්රභහණඹකු් , අනුයහධපුය ිරසත්රික්ශේ ශයෝගීන් ද දවට
ආන්න ප්රභහණඹකු්  ශ) ශයෝඹට ප්රි හය රඵහ න්නට
යජශේ ශයෝව ර ලිඹහඳිරසචි ශරහ ි ශඵනහ.
වුරු ශභොනහ ිරේ් , ශ) ශයෝඹ ඳළි රී ශන ඹනශොට
ශ) පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු යන්නට අශො එක්්  ජනතහ
නිදවස න්ධහන යජඹ ඳසු ිනඹ හරශේ විලහර අධහනඹක්
ශඹොමු ය ි ශඵනහ. රු ජි්  ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ ිරේහ
හශේ ශනොශයි. එට ශෞය අභහතයයඹහ ලශඹන් සිය 
රු නිභ
සිරිඳහර ද සි හ භළි තුභහශේ ඉ ලීභ අනු ශරෝ
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ශෞය සවිධහනඹ ඳරීක්ණඹක් ශහ. ඒ ඳරීක්ණශේ අන්
හ්තතහ ඉිරරිඳ්  ශරහ ි ශඵනහ. ඒ ශනුශන් ශරෝ ශෞය
සවිධහනඹ ිතලිඹන 30ක් විඹද) යනශොට යජඹ ිතලිඹන 70ක්
විඹද) යරහ ශ) ටයු් තට නිලසචිත රුණු හයණහ වඳුනහ
න්නට ටයුතු ය ි ශඵනහ. ඒ හ්තතහ අද එළි දක්හ
ි ශඵනහ. ඳක්, විඳක් රු භන්ත්රීතුභන්රහ අතය අද එභ
හ්තතහ ි ශඵනහ. රු අනුය ිරහනහඹ භන්ත්රීතුභහ වන්
ශ රුණුරට ඳරිඵහහිය භහ ිරඹන්නට තුටුයි, ශ) හ්තතහශේ
ශඵොශවොභ ඳළවළිරලි නිලසචිත ප්රි ්තභ ව ශ යුතු ශද්
recommendations - පිළිඵ හධනීඹ රුණු ඉිරරිඳ්  ය
ි ශඵන ඵ. තවුන් ශඹෝජනහ යන ඳරිිර අඳට ජහි  භේටශ)
ි හතක් ශොඩ නඟන්නට, ඒ පිළිඵ ළඩ ටවනක්
ක්රිඹහ් භ යන්නට ශෞය අභහතයතුභහශේ ප්රධහන් ශඹන්,
අි රු ජනහධිඳි තුභහශේ නහඹ් ශඹන් විවිධ අසලර
වශඹෝඹ රඵහ ශන ටයුතු යන අසථහට අඳ එශඹිරහ
ි ශඵනහ. ශෞය අභහතය රු වභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභි තුභහ
ශ) පිළිඵ විශලේ උනන්දුිරන් ටයුතු යනහ හශේභ
තෂි්තභ අභහතය රු භහින්ද ඹහඳහ අශබ්්තධන භළි තුභහ,
ජර)ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතය රු ිරශන්ස ුණණ්තධන
භළි තුභහ ඇතුළු ඇභි රුන් තභන්ශේ අභහතයහසල භේටිතන් ශ)
වහ ත වළිර, ත යුතු ක්රිඹහභහ්ත අයමන්නට ශ) න විට් 
ටයුතු ආය)බ ය ි ශඵනහ.
රු අනුය ිරහනහඹ භන්ත්රීතුභහ වන් ශ හයණඹ
පිළිඵ රහ ඵරන විට අඳ ෆභ ශදශනක්භ ශඵොශවොභ
ඳළවිරලි දළන ත යුතු හයණඹ ශභඹයි. ශ) හ්තතහශේ
අන්ත්තත රුණු පිළිඵ ඳරීක්හ ිරරීශ)දී විශලේශඹන්
ළ්ඩිතඹ), ආනික්, ශර්ඩ ළනි යහඹනි ්රය ඳදවිඹ,
ළබිි ශො රෆ, යමෆ, භළදච්චිඹ ඇතුළු තෂිහ්තිත ජනතහ
ජී්  න ප්රශද්ලර ශ) ශයෝඹට ශොදුරු වුණු ජනතහශේ
ලරීයර ඉතහභ වහනිදහඹ භේටිතන් ළඩිපුය ි ශඵන ඵ
නිලසචිත වඳුනහ ශන ි ශඵනහ. අඳට ශ) ත් ් ඹ ඳහරනඹ
යන්නට ත යුතු ක්රිඹහභහ්ත ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ
හ්තතහශේ ශඵොශවොභ ඳළවළිරලි දක්හ ි ශඵනහ. ඒ ශනුශන්
ශ) යටට ආනඹනඹ යනු රඵන භවය වි තෂි යහඹනි
්රයර ඳහරනඹක් ඇි  ශ යුතුඹ, භවය තෂි යහඹන ්රය
ශ) යටට ආනඹනඹ ිරරීභ තවන) ශ යුතුඹ ිරඹන නි්තශද්ල
තවුන් රඵහ දී ි ශඵනහ.
රු තෂි්තභ අභහතය භහින්ද ඹහඳහ අශබ්්තධන
අභහතයතුභහට අඳ ඉතහභ ශෞයශඹන් සතුි න්ත ශනහ. ශ)
හ්තතහ නිකු්  වුණහට ඳසු එතුභහ එතුභහශේ භේටශභන් යන්න
පුළුන් ටයු් ත ශහ. එතුභහ දළනටභ්  හඵරි , ශප්රොඳනි ,
ක්ශරෝඳයිරිශෂෝස ළනි යහඹන ්රය ශභයටට ශන්වීභ තවන)
යන්න නිශඹෝ නිකු්  යරහ ි ශඵනහ. අපි ඒ පිළිඵ
එතුභන්ට අඳශේ ශෞය ප්ත සතුි ඹ ශ) අසථහශේදී පුද
යනහ. අශො රු ජි්  ශප්රේභදහ භළි තුභහ වන් ශහ හශේ
ශ) තවනභට ශඳය ශභයට ශශ ශඳොශට ආනඹනඹ යන රද
යහඹන ්රය දළනටභ්  ශශ ශඳොශශේ සයණඹ ශනහ න)
ඒහ ශඵදහ වළරීශ) ටයුතු තවන) යන්න අලය නීි  ශයුණරහසි
ඳනන්න්  අඳ එතු ශරහ ටයුතු ශ යුතුයි ිරඹන හයණඹ
ශ) අසථහශේ වන් යනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඒ්  එක්භ ඉිරරි හර
හනු තුශදී ශභයටට ශන්න ශඳොශවොයර ප්රිති ඹ ඳරීක්හ
යනහ හශේභ ත් ් ශඹන් ඉවශ ුණණහ් භ ශඳොශවොය ව
තෂි යහඹන ්රය ශභයටට ශන්වීභ වහ අලය ඳදනභ
ළසිඹ යුතුයි ිරඹන හයණඹ අපි වන් යනහ. අශො ශෞය
අභහතයහසලශේ උඳශද්ල හය බහ රැසවී)රදී් , විවිධ
සථහනරදී්  ශභයටට ශන්න ශඵශව් ර ුණණහ් භ
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ත් ් ඹ ඉවශ නසන්න අලයයි ිරඹන රුණ අපි වන්
යනහ. ඒ හශේභ තෂි යහඹනි ්රයර ප්රිති ඹ් ,
ත් ් ඹ්  ඉවශ නසන්න ටයුතු ශ යුතුයි. වළඵළයි ඒ
ශනුශන් ඵළඳුණු විශලේ ආඹතනලින් ශ) ඳරීක්ණඹ වහ
අලය පිරිළඹ දයන්න ශනහ. ආණ්ඩුක් වළය ඹට අඳට
කීභක් ි ශඵනහ, රුණු ශවොඳින් analyse යරහ, අලය
පිරිළඹ දයරහ, අලය ඹන්ත්ර සත්ර ශන්රහ, එළනි ආඹතන
සථහඳනඹ යන්න.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඉතහභ ශය ශඹන් ත් 
හයණඹක් භතක් යන්න ඕනෆ. තෂි යහඹන ්රය බහවිතශේදී
ශොවි භව් රුන් ඉතහභ මලි භේටශ) විධි ක්රභ්  බහවිතහ
යන්ශන් නළවළ ිරඹන හයණඹ හ්තතහ ශරහ ි ශඵනහ. හිස
ළසු), මුහඩ) ව ආයක්ෂිත ඇඳු) ඳහවිච්චි යන්ශන් නළවළ
ිරඹන හයණඹ හ්තතහ ශරහ ි ශඵනහ. අපි ඉතහභ ඉක්භනින්
එඹ අධහනඹට ශඹොමු ශ යුතුයි. ඒ හශේභ රු ජර)ඳහදන
වහ ජරහඳවන ඇභි තුභහශේ නහඹ් ශඹන් ජරඹ ශඵදහ
වළරීශ) ටයුතු විධිභ්  යන්න ටයුතු ය ි ශඵනහ.
නිශසරට ජර ශඳයන රඵහ දීභ, ළසි තුය එතු ය
ජනතහට රඵහ දීභ හශේභ ටළසිර භහ්තශඹන් ජනතහට තුය
රඵහ දීශ) ළඩ ටවනක් ද දළනටභ්  ආය)බ යන්න විශලේ
ිතටුක් ඳ්  ය ි ශඵනහ. අපි ඊශේ ඒ ිතටුට්  )ඵන්ධ
වුණහ.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගු (වලදය) රපපතන ඳතිරණ මශතා

(ண்புகு (கலத்த கயநத) மஷ் பதை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, භහ ත්  විනහඩිඹිරන්
ථහ අන් යනහ. ශ) රුණු ශභශේ වන් යන අතශ්ත,
යජශේ ශභන්භ ශභයටට තෂි යහඹන ්රය ශන්න භහ)
ඇතුළු ශඳෞද්ලි අසලශේ භළිරව්  වීභ්  රඵහ ශන විඳතට ඳ් 
ඳවු වහ ිරසිඹ) භහජ සුබහධන ළඩටවනක් ක්රිඹහ් භ
ශ යුතු ශනහ. ශ) ෆභ භහභටභ Corporate Social
Responsibility එක් ි ශඵනහ, තමුන් උඳඹන රහබශඹන්
ශොටක් භහජ ළඩ ටයුතු වහ ශඹොදන්න. ඒ නිහ
ශභළනි භහ)ර ිරසිඹ) දහඹ් ඹක් ශභභ ළඩටවන
වහ රඵහශන, යජශේ මලි් ශඹන් විඳතට ඳ්  ඳවු වහ
ශවො භහජ ආයක්ණ ළඩ පිළිශශක් ස යන්නට ටයුතු
යමුයි ිරඹන හයණඹ භතක් යිතන් ශ) ශනුශන් අපි ෆභ
ශදනකුභ එතු ශරහ ටයුතු යමු ිරඹන ඉ ලීභ්  යිතන්
භශේ ථහ අන් යනහ. තඵතුභහට ශඵොශවොභ සතුි යි.
[අ.බහ. 5.50]

ගු ශ්රියානි විපජ්වි්රම මශ කමිය

(ண்புகு (தருத) ஸ்ரீை லமஜலக்க)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, රු අනුය ිරහනහඹ
භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉිරරිඳ්  යන රද ශඹෝජනහ හශරෝචිත
ශඹෝජනහක්. ශභොද, අද අශො යට ශ) කුඩු ශයෝශඹන්
යනඹට ඳ්  ශරහ ි ශඵනහ. අි රු ජනහධිඳි තුභන්, රු
අභහතයතුභන්රහ ඇතුළු අශො යජඹ ශ) වහ පිළිඹ) ශඹදීභ
)ඵන්ධශඹන් ශ) න ශොට පිඹය යහක ඹක් අයශන
ි ශඵනහ.
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ඳහ්තලිශ)න්තු

[රු ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ භව් ිතඹ]

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, විශලේශඹන් ශ) ශයෝ
නිධහනඹ -ශයෝඹට ශවේතු- ශවොඹන්නට ටයුතු ශශේ අශො
යජඹයි. රු නිභ සිරිඳහර ද සි හ අභහතයතුභන් ශෞය
අභහතයයඹහ ලශඹන් ටයුතු යද්දී තභයි ශරෝ ශෞය
සවිධහනඹට ශ) හයණඹ බහය දුන්ශන්; අශො  ලි විඹද) යරහ
ශ) හ්තතහ රඵහ න්නට ටයුතු ශශේ. ඒ හශේභ ශ) හ්තතහ
රළබීශභන් ඳසු අඳට ඹ) ඹ) අලය ශතොයතුරු රැස යශන
ි ශඵනහ. ඒ අනු අඳට ශ) )ඵන්ධශඹන් ත වළිර ශය 
හලීන පිඹය ශභොනහද, භධය හලීන පිඹය ශභොනහද ව ිරුණ
හලීන පිඹය ශභොනහද ිරඹන හයණඹ අශඵෝධ යශන
අශො යජඹ ටයුතු යශන ඹනහ. විශලේශඹන් ඳහනීඹ ජරඹ් 
එක්
ශභහි
ඇි 
)ඵන්ධතහ
පිළිඵ
අි රු
ජනහධිඳි තුභන්ශේ්  විශලේ අධහනඹ ශඹොමු ශරහ ි ශඵනහ.
යජයට ව අනුයහධපුයඹ, ශඳොශශොන්නරු, අ)ඳහය
ිරසත්රික්ශේ ශදහිඅ් තණ්ඩිඹ, භවතඹ, ඳිරඹතරහ ළනි
ප්රශද්ලර් , ඵදු ර ිරසත්රික්ශේ ිනයහඳුරුශෝේශේ, භහිඹසනඹ,
රිදීභහලිඹද්ද හශේ ප්රහශද්ය ඹ ශ ) ශොේඨහර්  ශ)
ත් ් ඹ ි ශඵන ඵ වඳුනහ ශන ි ශඵනහ. අද ශ) න ශොට
අනුයහධපුයඹ ප්රශද්ලශේ ශ රට ඵවු්ත භඟින් ජරඹ රඵහ
ශදන්නට ටයුතු යනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඒ හශේභ ශ) න
ශොට ශ) කුඩු ශයෝඹ )ඵන්ධශඹන් ජර)ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයතුභහ ඹටශ්  විශලේ උඳශද්ල හය
බහක් ඳ්  යරහ රුණු හයණහ ශවොඹනහ හශේභ ඉක්භන්
-ශය හලීන- විඳුභක් විධිඹට පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීශ)
ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහ් භ ිරරීභ් , ළසි ජරඹ පිරිසිදු රඵහ
න්නට දළනු්  ිරරීභ් , ජර ශඳයන - filters - නිශසරට රඵහ
දීභ්  ළනි ළඩ ටයුතු යහක ඹක් යනහ. ඒ හශේභ තහක්ණඹ
ිරයුණු යට ඳහවිච්චි යන ජරඹ, රණ ශන් යන ඹන්ත්රඹක්
එභ )ර ප්රජහට රඵහ ශදන ළඩ පිළිශශකු්  ඉක්භනින්
ක්රිඹහ් භ ිරරීභට ඵරහශඳොශයෝ තු නහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, විශලේශඹන්භ අි රු
ජනහධිඳි තුභහ ශ) )ඵන්ධශඹන් ටයුතු යන්න මුද
ප්රි ඳහදන ශන් ය දීරහ උදේ උඳහය ය ි ශඵනහ. ඵහු
ජහි  භහ)රට අශො යට විනහල යන්නට ඉඩ ශනොදී අපි
ඇ් ත ශොඹහ න්න ඕනෆ. ඒ ශොඹහ ්  ඇ් ත ඳදන) යශන
අපි ඹථහ්තථහදී ශ) ප්රලසනඹට මුහුණ දීරහ ජහි ඹ නිදවස ය
න්නට ටයුතු යන්නට ඕනෆඹ ිරඹන එ විශලේශඹන්භ
වන් යන්නට ඕනෆ. එහිදී අපි ශය හලීන ලශඹන් ඒ ප්රශද්ල
ශතෝයහ ශන පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ශදන්නට ටයුතු යනහ
හශේභ නිළයිර ශෞය සිරි්  )ඵන්ධශඹන් ඉක්භනින් ජනතහ
දළනු්  ිරරීශ) ළඩටවන්, අලය ඖධ රඵහ දීභ, අලය
යන ශන්  වන රඵහ දීභ, ශයෝව ර ඹය තර ඳවසු) ඉවශ
නළසවීභ ළනි හ්තඹඹනු්  අඳට ඉක්භනින් යන්නට ශනහ. ඒ
හශේභ ජර මරහශ්ර විනහල වීභ ශවේතුශන් ිරුණහලීන ලශඹන් අඳ
දළළන්ත ප්රලසනඹට මුහුණ දී ි ශඵනහ. අශො ජර )ඳත
වහනිඹට ඳ්  න්ශන් ශොශවොභද, ඳ වහනිඹට ඳ්  න්ශන්
ශොශවොභද ිරඹන ශ) රුණු හයණහ සිඹ ර ළනභ අද ශ)
රු බහශේ ථහ ශහ. ශ) සිඹලු ශවේතුහධ එතු වුණහභ
තභයි ශ) කුඩු ශයෝඹ ඇි  න්ශන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඒ විතයක් ශනොශයි, අද
පිළිහ ශයෝඹ අශො යශේ ඵහුර ඳි නහ. වළභ ශඹක්
හශන්භ ි ශඵන තයභට ඒ ශයෝඹ්  දළන් ඵහුර ඳි න
ශයෝඹක් ඵට ඳ්  ශරහ ි ශඵනහ. ිරඹළඩිඹහ ශයෝඹ
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)ඵන්ධශඹන් ඵරහශඳොශයෝ තු වුණු ඉරක් ඉක්භහ හ්තතහ
රළබී ි ශඵනහ. ඒ නිහ ජර මරහශ්ර ආයක්හ ය ළනීභ, ළේ
තහවුළු ආයක්හ ය ළනීභ හශේභ අධයහඳනඹ භඟින් ශ)
පිළිඵ දළනුභ රඵහ දීශ) ළඩ පිළිශශක් අපි ඇි  යන්නට ඕනෆ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඒ හශේභ යහඹනි
ශඳොශවොය බහවිතඹ විශලේශඹන්භ ශ)ට මලි හධඹක්
විධිඹට ි ශඵන ඵ ශරෝ ශෞය සවිධහනශඹන් යන රද
ඳ්තශේණ - research - හ්තතහර ි ශඵනහ. ඇ් තටභ රු
ශෞය ඇභි තුභහ සිරැේර අදහනභ පිළිඵ ඒ
ඳහරිශබෝිනඹහට දළන න්න සිරැේ ඳළේටු තුළින් ඳණිවිඩඹක්
දුන්නහ. ඒ හශේ ශ)හශේ්  නිඹභ ප්රිති ඹ, ශ) යහඹනි
්රයර ි ශඵන ත් ් ඹ ශභොක්ද ිරඹන එ අපි ශොවි
ජනතහට ඳළවළිරලි ය ශදන්නට ඕනෆ. අශො තෂි්තභ අභහතය
රු භහින්ද ඹහඳහ ඇභි තුභහ ඉතහභ්  ප්රි ක ලී ීනයණඹක් ් ත
එ ළන විශලේශඹන්භ අපි සතුි න්ත ශනහ. අපි හශේ
යට රට ඵහු ජහි  භහ)ලින් විලහර ත්තජනඹක්
ි ශඵනහ. නමු්  ඉතහභ්  දරුණු ණශේ යහඹනි ්රය වතයක්
තවන) ිරරීභ තුළින් එතුභහ ශවො ීනන්දුක් ් තහ. ඒ
)ඵන්ධශඹන් අපි රු ඇභි තුභහට අශො සතුි ඹ, ජහි ශේ
සතුි ඹ ඳශ යන්නට ඕනෆ.
රු ඇභි තුභනි, ඒ හශේභ භභ ශඹෝජනහක් යනහ. ඒ
තවන) ශ ඒහ ශශශ ශඳොශශේ ි ශඵනහ න) අ්  අඩසුණට
න්න ඕනෆ. තවන) ශ ශදඹක් අ් අඩසුණට න්න පුළුන්. ඒ
)ඵන්ධශඹන් නීි  රීි  නළි  ශන්න විධිඹක් නළවළ. නීි  රීි 
නළ් න) අලුි න් නීි  රීි  ඳනරහ වරි අශො ජනතහ ආයක්හ
ය ළනීශ) ළඩ පිළිශශට අපි ඹහ යුතුයි ිරඹරහ භහ ශඹෝජනහ
යනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඒ හශේභ ප්රිති ශඹන්
යුතු ශඳොශවොය, ශත ්ත ශොවීන්ට රඵහ ිරඹ යුතුයි. අඳට
වහනිය ශනොන, නිඹභ ප්රිති ශඹන් යුතු යහඹනි ශඳොශවොය
ඳහවිච්චි යනහ න) එහි යදක් නළවළ. එශවභ නළ් න) ඉතහ
ඉක්භනට අශො තෂි්තභ යටහ ශනස යන්න ඕනෆ.
හඵනි ශඳොශවොය ශඹොදහ යන හ යහොත යන ළඩ
පිළිශශ රු තෂි්තභ අභහතයතුභහ මීට ය කීඳඹට ලින්
ඳටන් ් තහ. ඒ අනු දළන් අශො ිරසත්රික්ර ශොවීන් සිඹඹට
25ක් ඳභණ හඵනි ක්රභඹට හ යනහ. රු අභහතයතුභනි,
නමු්  එඹ ප්රභහණ්  නළවළ. අශො ආණ්ඩුශේභ ඉන්නහ, ශ)
)ඵන්ධශඹන් ඳ්තශේණ ශ ශවො අභහතයයශඹක්. ඒ තභයි
රු හලින්ද ිරහනහඹ අභහතයතුභහ.
එතුභහ අඳට භවහ
)ඳතක්. ශ) උදුය යහොත ලින් අශො රු තෂි්තභ
අභහතයතුභහ්  එක් එතු ශරහ ඒ ඳණිවිඩඹ යටට ශන
ඹන්නට, ශොවීන්ට ශදන්නට, ඒ තුළින් ඒ ශොවිතළන් ක්රභඹ අශො
ිරසත්රික්ර ක්රිඹහ් භ යන්නට අපි උ් හව ් තහ. එඹ
ශශේ ශවෝ යන්න තභයි අපි්  ඵරහශඳොශයෝ තු න්ශන්.
අශො රු අතුයලිශේ යතන සහමීන් වන්ශේ ඉන්නහ.
උන්වන්ශේ ශ) ශයෝඹ )ඵන්ධශඹන් විශලේ උනන්දුක්
ඇි  ටයුතු යනහ. ඒ හශේ )ඳ්  විලහර ප්රභහණඹක් අඳට
ශ) ඳහ්තලිශ)න්තුශේ ි ශඵනහ. ඒ නිහ එිරශනහට ශදොස
ඳයහ න්නහට ඩහ අපි යටක් විධිඹට, ජහි ඹක් විධිඹට එතු
ශරහ ශ) යනශඹන් අශො යට නිදවස ය න්නට ටයුතු
ශ යුතුඹ ිරඹන ශඹෝජනහ ඉිරරිඳ්  යිතන් භහ නිවඬ ශනහ.
සතුි යි.
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ගු ලි ක දිවානායක
අමාතයුරමා)

මශතා

(පවෞඛය

නිපයනාය

(ண்புகு யலித் தசநக்க - சுகத பத அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ජහි  ප්රලසනඹක්
වළය ඹට ඳි න, උතුරු භළද ඳශහත ආශ්රිත ඳළි ය ඹන කුඩු
ශයෝඹ )ඵන්ධශඹන් අද ිරන බහ  තළබීශ) ශඹෝජනහක්
ඉිරරිඳ්  ශරහ ි ශඵනහ. භහ ඳශමුශන්භ ිරඹන්න ඕනෆ, ශ)
)ඵන්ධශඹන් ශරෝ ශෞය සවිධහනශඹන් හ්තතහක්
ඉිරරිඳ්  ය ි ශඵන ඵ. ඒ හ්තතහට මරයභඹ දහඹ් ඹ අශො
යජඹ රඵහ දීරහ ි ශඵනහ. ශභභ හ්තතහ ළඟවීභක් ශවෝ ඒ
හ්තතහශේ අඩසුණ රුණු ඹට ළසීභක් යනහඹ ිරඹන භතඹක්
විඳක්ඹ භහධයඹ තුළින් ශන ඹන්න වදනහ අපි දළක්හ. නමු් 
ශභභ හ්තතහ ඹට ළසීභක් යන්න අඳට ිරසිභ අලයතහක්
නළවළ. ශභභ හ්තතහශේ 52 ළනි පිටුට භභ අධහනඹ ශඹොමු
යනහ. අශො අධයක් ජනයහ වදය භහීඳහර භව් භඹහ
ඳළවළිරලිභ ිරඹහ ි ශඵනහ, ශභභ ටයු් ත ඉිරරිඹට ශන
ඹන්නට ටයුතු යන ඵ. ඒ හශේභ එහි 56 ව 57 පිටුර
වන් ය ි ශඵන ිතටු භන්විත න්ශන් අශො ශෞය
අභහතයහසලශේ වදයරු ඇතුළු හ්තඹ භණ්ඩරශඹන්. ඒ අනු
අදහශ ිතටු ඳ්  ිරරීභට ටයුතු ය ි ශඵනහ. ශරෝ ශෞය
සවිධහනශේ හ්තතහ ඹට වන්න ඹනහඹ ිරඹරහ භතඹක්
ි ශඵනහ. නමු්  එශවභ ඹට වන්න අඳට අලයතහක් නළවළ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඒ හශේභ භභ අශො
අි ශ්ත ශ )යඹකුට උඳශදස දුන්නහ ශ) හ්තතහශේ පිටඳ් 
ඳවක් ඳහ්තලිශ)න්තුශේ පුසතහරඹට රඵහ ශදන්න ිරඹරහ.
වළන්හ්ඩත යනහට ඩහ ඒ ශවොයි. එතශොට, අශො රු
භන්ත්රීතුභන්රහට අලය ශරහට ඒ ඵරන්න පුළුන්. ඒ නිහ
වහභ ඒහ රඵහ ශදන්න ටයුතු යන්න ිරේහ. ඒයි විඹ
යු් ශ් . එශවභ නළි  ශෞය අභහතයහසලඹට ශවෝ අඳට ඒ
හ්තතහ ඹට වන්න අලයතහක් නළවළ. ඒ ළයිර භතඹක්. අපි
ඒ පිළිඵ අලය ටයුතු ය ි ශඵනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශෞය අභහතයහසලඹ
වළය ඹට ශ) යශේ ජනතහශේ ශෞය ත් ් ඹ ආයක්හ
යන්නට අලය ටයුතු ය අපි ි ශඵනහ. අද අශො යශේ
ජනතහශේ ආයු හරඹ ් ශතෝ  එඹ ශදළනි න්ශන් ජඳහනශේ
ජනතහට ඳභණයි. ඒ හශේ දී්තක ආයු හරඹක් අඳට ි ශඵනහ.
ඒ හශේභ භහතත භයණ සයහ ් තහභ, ශභහ භයණ සයහ
් තහභ ඒහ ඉතහභ අඩු සයහක් ඵට ඳ්  ශරහ ි ශඵනහ.
අශො යශේ ජහි  ප්රි ලක්ි යණ ළඩ ටවන - National
Immunization Programme - සිඹඹට 99ක් ක්රිඹහ් භ ය
ි ශඵනහ. ශ) )ඵන්ධශඹන් අද ඉතහ ශවො ත් ් ඹක් ඇි  වී
ි ශඵනහ.
2013 ශ්ත එභ ශයෝිනඹකු්  නළි  ත් ් ඹට භළශ රිඹහ
ශයෝඹ අපි භළඩඳ් හ ි ශඵනහ. ශ)හ හරඹක් ි සශේ
ටයුතු යිතන් ඉිරරිඹට ඒභ තුළින් ශෞය අභහතයහසලඹ රඵහ
්  ජඹග්රවණ. එදහ භළශ රිඹහ ශයෝශඹන් විලහර පිරික් ිතඹ
ිනඹහ. සරිඹ ශයෝශඹන් විලහර පිරික් ිතඹ ිනඹහ. විවිධ හරර,
විවිධ අභිශඹෝ ශ) යටට එනහ. අද ශඩසුණ ශයෝඹ ළන ශරොකු
අභිශඹෝඹක් ි ශඵනහ.
අද අපි කුඩු ශයෝගීන් ළන ථහ ශහට, පිළිහ ශයෝගීනු් 
15,000ක් විතය ශ) යශේ ඉන්නහ. ිරඹළඩිඹහ ශයෝඹ අයශන
ඵළලුශෝ , අශො ජනවනශඹන් සිඹඹට 11ක් ිරඹළඩිඹහ ශයෝගීන්
ඉන්නහ. ඒ ිරඹන්ශන් දශදශනක් ් ශතෝ  ඒ අඹශන්
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එක්ශශනක් ිරඹළඩිඹහ ශයෝිනඹකු ඵට ඳ්  ශරහ. ප්රධහන
ලශඹන්භ ඒට ශවේතු ශරහ ි ශඵන්ශන් ඳහරිරි ශවේතු ව
තවුන්ශේ පුරුදු, ආවහය පුරුදු ආදී ඒ සිඹ රයි.
කුඩු ශයෝඹ )ඵන්ධශඹනු්  අශො අධහනඹ ශඹොමු
වුණහ. ඒ )ඵන්ධශඹන් අධහනඹ ශඹොමු වුශණ් නළවළ ිරඹරහ අපි
ිරඹන්ශන් නළවළ. 1990 දී ඳභණ ඒ )ඵන්ධ ශතොයතුරු අඳට
රළබුණහ. විශලේශඹන්භ 1994 ය තුශ ඒ පිළිඵ අශො
අධහනඹ ශඹොමු ිරරීශ)දී, ඒ හර හනු තුශ භවනුය
ශයෝවශ ළඩ ශ විශලේඥ වදයරු ශදශදශනක් අපි භතක්
යන්න ඕනෆ. ඒ තභයි විශලේඥ වදය ි රක් අශබ්ශේය
භව් භඹහ ව විශලේඥ වදය ශඵලිස් ත භව් භඹහ. ප්රධහන
ලශඹන්භ භවනුය ශයෝවරට තභයි අනුයහධපුය ව
ශඳොශශොන්නරු ප්රශද්ලර ශර්ඩඩු ආශේ. ඳසු ිනඹ දහ ි බුණු
ශෞය ිරනශේදී භළදච්චිඹ ප්රශද්ලඹට ිනඹ ශරහශේ භභ
ිතනිසුන්ශේ ඇහුහ, ශොශවොභද ශ) ශයෝඹ වඳුනහ න්ශන්
ිරඹරහ. ඒ අඹ ිරේහ "භවනුය ශයෝවරට ඹන්න ිරඹරහ ශ)
වදයතුභහ අඳට ිරේහ, එශවභ ිනඹහට ඳසශේ තභයි ශයෝඹ
ළරඳිරහ ිරඹරහ වඳුනහ ් ශ් " ිරඹරහ. ඒ වදයරුන් ශදඳශ
ශ) ශයෝඹ වඳුනහ ළනීභ තුශ යජඹට ඒ පිළිඵ නිසි අධහනඹ
ශඹොමු යන්න පුළුන් වුණහ. රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි, එශේ අධහනඹ ශඹොමු යරහ, 2000 ය න විට
කුඩු ශයෝඹ )ඵන්ධශඹන් ව විශලේ ඒඹක් අපි භවනුය
ශයෝවශ ආය)බ ශහ. ඒ නිහ යජඹ ශ) පිළිඵ අධහනඹ
ශඹොමු යරහ ි ශඵනහ. අද ඒ ඒඹ තුශ ශයෝගීන් විලහර
සයහට ප්රි හය යන්න පුළුන් ශරහ ි ශඵනහ. 1994 දී
තභයි භවනුය භව ශයෝවශ කුඩු පිළිඵ දළඩි ් හය
ඒඹ ඳටන් ් ශ් . ඒ තුශ තභයි අපි ඒ විශලේ ප්රි හය
ඒඹ ආය)බ යරහ ි ශඵන්ශන්. අද න විට භවනුය
ශයෝවශ ිරනට සිදු යනු රඵන dialysis ප්රභහණඹ 70ක්, 80ක්
ඳභණ ශනහ. හභහනයශඹන් එක් ශයෝිනඹකු dialysis යන්න
අපි රුපිඹ 6,000ක්, 8,000ක් විතය විඹද) යන්න ඕනෆ. ඒ
හශේභ හභහනයශඹන් භවනුය භව ශයෝවශ කුඩු ඒශේ
භහඹක් තුශදී කුඩු ඵද්ධ ිරරී) 12ක්, 16ක් ඳභණ යනහ. ඒ
එ ඵද්ධ ිරරීභට රුපිඹ රක් 12ක්, 15ක් ඳභණ ළඹ
ශනහ. එභ ශේහ අද )ප්තණශඹන්භ ශනොිතරශේ රඵහ
ශදන්න අපි ටයුතු යරහ ි ශඵනහ. ඒ හශේභ ඵද්ධ ිරරීශභන්
ඳසශේ අපි ශදනු රඵන,-

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නළවළ, ඒ අතයඹක්.

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

තමුන්නහන්ශේ ශොශවොභද ඒ අතයඹ ිරඹරහ ිරඹන්ශන්?
තමුන්නහන්ශේ ශෞය නිශඹෝජය ඇභි  ශරහ හිය ඹහ. භව
ශරොකුට ඳස උඩ දහශන ිරේහට, තමුන්නහන්ශේ නිශඹෝජය
ඇභි යඹහ ලශඹන් හිටපු හරශේ ශ) යශේ ජනතහ
ශනුශන් අඩු ණශන් එ dialysis machine එක් අයශන
දුන්නහද? ශෞය නිශඹෝජය ඇභි  වළය ඹට අවුරුදු ශදක් හිය ඹහ.
භභ අභිශඹෝ යනහ. පුළුන් න) ිරඹන්න, තමුන්නහන්ශේ එ
dialysis machine එක් අයශන දුන්නහද? නළවළ. දළන් ශඵොරුට
ෆ වන්න පුළුන්. ශභතළනට ඇවි රහ ජනතහට ඇශවන්න
ිනරිඹ පුොඳහශන ෆ වනහ. ජි්  ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ ශෞය
නිශඹෝජය ඇභි යඹහ වළය ඹට ටයුතු ශ් , ශොයි ශයෝවරටද
dialysis ඹන්ත්රඹක් අයශන දුන්ශන් ිරඹරහ පුළුන් න)
නළඟිටරහ ිරඹන්න. තමුන්නහන්ශේ ශඵොරු ිරඹන්න එඳහ.
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ඳහ්තලිශ)න්තු

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භභ ිරඹන්න). භට අසථහ ශදන්න භභ ිරඹන්න).

ගු මන්ත්රීලරපයක්

(ண்புகு உரப்பனர் ஒருலர்)

(An Hon. Member)

ඳසශේ ිරඹන්න.

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

"භභ ශභශවභ ශහ" ිරඹරහ තමුන්නහන්ශේශේ ථහශේදී
ිරඹන්න ි බුණහශන්. තමුන්නහන්ශේ එශවභ ිරේශේ නළවළශන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, 1994 දී ශ) පිළිඵ
වදයරු අඳට ශඳන්හ ශදන ශොට ශ) යජඹ ඊට සශේදී
ශරහ භවනුය භව ශයෝවශ ඒ )ඵන්ධ ප්රධහන ඒඹ ආය)බ
ශහ. ඒ තුළින් අද අඳට විලහර ශේහක් ඉටු යන්න පුළුන්භ
රළබිරහ ි ශඵනහ. ඒ හශේභ අපි කුඩු ශයෝගීන් රැ
න්නහ; නි) භළශයන්න ශදන්ශන් නළවළ. එක් ශයෝිනඹකු
ශනුශන් ශඵශව්  විලහර ප්රභහණඹක් රඵහ ශදනහ. ප්රධහන
ලශඹන් තවුන්ට ශඵශව්  ්ත 4ක් රඵහ ශදන්න ඕනෆ. එභ
ශඵශව්  ්ත 4ට,-

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)
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ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

යජශේ ශයෝව ර ලතඹක්්  අඹ යන්ශන් නළවළ.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

රු ජි්  ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ, තමුන්නහන්ශේශේ ශඵ ර
ළපිරහ.

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

යජශේ ශයෝව ර ලතඹක්්  අඹ යන්ශන් නළවළ.
තමුන්නහන්ශේ පුළුන් න) තොපු යන්න. භශේ හරඹ නහසි 
යන්න එඳහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඒ නිහ ඉතහ සුවිශලේ ව
ශේහක් අපි ඉටු යනහඹ ිරඹන එ ිරඹන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ
ජි්  ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ ිරේහ, ශයෝව තුශ අපි ිරසිභ ශදඹක්
යන්ශන් නළවළ ිරඹරහ. ප්රධහන ලශඹන් ් තහභ ශ) යශේ
කුඩු ඵද්ධ ිරරී) යන ශයෝව 7ක් ි ශඵනහ. ශොශම
ජහි  ශයෝවර, භවනුය භව ශයෝවර, ශොයහශදණිඹ ශයෝවර,
ජඹ්තධනපුය භව ශයෝවර, අනුයහධපුය ශයෝවර, ඒ හශේභ
යහපිය ඹ ශයෝවර හශේ ශයෝව තුශ කුඩු ඵද්ධ ිරරී) kidney transplant - යනහ. ඒ හශේභ භහලිහ් ශ්  අපි දළන්
ආය)බ ය ි ශඵනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්]

Sir, I rise to a point of Order.
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order, Hon. Member?

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශ) බහ ්තබඹ තුශ
අතයඹ ිරඹන්න ඵළවළ. අද කුඩු ඵද්ධ ිරරීභ වහ මුද අඹ
යනහ. Drugsරට  ලි අඹ යනහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භහලිහ් තට ශභොක්ද වුශණ්?

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

දළන් අපි ආය)බ ය ි ශඵනහ. [ඵහධහ ිරරීභක්] ඒ වරි.
තමුන්නහන්ශේරහට ඒ යන්න ඵළරි වුණහ ශන්. නමු්  අපි දළන්
ආය)බ ය ි ශඵනහ.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Sajith Premadasa)

That is not a point of Order.

අතය ප්රහල යන්න එඳහ.

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

යජශේ ශයෝව ර  ලි අඹ යන්ශන් නළවළ. රු
භන්ත්රීතුභහ, අතයඹ ිරඹන්න එඳහ. තමුන්නහන්ශේ ශෞය ශේඹ
වෆ ලුට රක් යන්න එඳහ. යජශේ ශයෝව ර ලතඹක්්  අඹ
යන්ශන් නළවළ. පුළුන් න) ඒ තොපු යන්න. තමුන්නහන්ශේ
අතයඹ ිරඹන්න එඳහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අතයඹ න) භභ භන්ත්රීිතන් අස ශනහ.

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

අතයඹක් ශනොශයි. තමුන්නහන්ශේ ඇවි රහ ඵරන්න.
ළසට්  භහලිහ් තට ශොඩ වුණහද? තමුන්නහන්ශේ කී
තහක් භහලිහ් තට ිනහින් ි ශඵනහද? අතය ප්රහල
යන්ශන් නළි  හඩිශන්න. නිශඹෝජය ඇභි  ශරහ හිටපු
හරශේදී එතුභහ එ dialysis ඹන්ත්රඹක්්  දුන්ශන් නළවළ. ඊ
ශඟට අපි ඳළවළිරලි ිරඹන්න ඕනෆ, අද අපි ප්රධහන ශයෝව
වඹට dialysis ඳවසු) රඵහ දී ි ශඵනහ. ඒ රු භන්ත්රීතුභහ
ිරේහ ශඳොශශොන්නරු ශයෝවශ ඒ ටයුතු සිද්ධ ශන්ශන්
නළවළ ිරඹරහ. භභ ඳළවළිරලි ිරඹනහ, 2013 ්තශේදී
ශඳොශශොන්නරු ශයෝවශ
ශයෝගීන් 434 ශදශනකුට dialysis
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එශවභ නළ් න) රුධිය හන්දු ශඳයණඹ යරහ ි ශඵනහ. [ඵහධහ
ිරරීභක්] ඒ සයහ ශ න අපි ශඟ ි ශඵනහ. රු භන්ත්රීතුභනි,
අතය ප්රහල යන්න එඳහ. එ dialysis එට රුපිඹ
7000ක් ඳභණ ළඹ යන්න ඕනෆ. අහිස ජනතහ ශනුශනුයි
අපි ශ) නිදවස ශෞය ශේඹ රඵහ ශදන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහට
ය න්න ඵළරි වුණහට භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳි තුභහශේ
හරශේදී අපි ශ) ශෞය ශේහ ටයුතු යනහඹ ිරඹන එ
අපි ිරඹනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි විශලේශඹන්භ රුධිය හන්දු
ශඳයණඹ වහ ආඹතන 20ක් ි ශඵනහ. රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි, තඵතුභහ නිශඹෝජනඹ යන ඹහඳනඹ ඳළ් ශතන්
ඒ ඳටන් ් තහභ ආඹතන 20 ඒහ පිහිටුහ ි ශඵනහ. [ඵහධහ
ිරරීභක්] ඒ රු භන්ත්රීතුභහශේ පිඹහ ජනහධිඳි  ලශඹන් හිටපු
හරශේදී තඵතුභහ නිශඹෝජනඹ යන ඹහඳනඹ ප්රශද්ලඹට
ඹන්න්  ඵළරි වුණහ. ප්රබහයන් තභයි භළයි භහශේ ඳශමු ළනි දහ
එතුභහශේ තහ් තහ භළශයේශේ. ඒ හරශේ ඹහඳනඹට ඹන්න් 
ඵළරි වුණ්  අද ඹහඳනශේ එළනි ආඹතන 6ක් පිහිටුහ ි ශඵනහ.
[ඵහධහ ිරරීභක්] තමුන්නහන්ශේ ථහ යන්න එඳහ. භව ඳහශ්ත
තභයි තමුන්නහන්ශේ ශේ පිඹහ ශොය න් විසින් භයහ දළ)ශ). අශො
ජනහධිඳි තුභහ තභයි ඒ ශොය ඹහ්  භළරුශේ.
[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]
[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]

[Expunged on the order of the Chair.]

තමුන්නහන්ශේ ඒ භත ි ඹහ න්න. ඹහඳනශේ dialysis
ඹන්ත්ර -රුධිය හන්දුශඳයණ ඹන්ත්ර වඹක්
ි ශඵනහ.
අනුයහධපුයශේ 24ක් ි ශඵනහ; ඵදු ශ 27ක් ි ශඵනහ. ප්රධහන
ලශඹන් ි ශඵන ඒහ තභයි භභ ශ) ිරඹන්ශන්. භහලිහ් ශ් 
10ක් ි ශඵනහ; යහපිය ශේ 13ක් ි ශඵනහ. ශ) විධිඹට ඹන්ත්ර
170ට ළඩි ප්රභහණඹක් අඳට ි ශඵනහ. මීට අභතය න
ළඩටවන ඹටශ්  ත්  dialysis ඹන්ත්ර 65ක් ිතරට න්න මුද
ශන් ය ි ශඵනහ. ඒ නිහ ශ) යශේ කුඩු ශයෝගීන්
ිතඹළශදන්නට අපි ටයුතු යන්ශන් නළවළ. හරඹක් ශ) යශේ
ජනතහ භළශ රිඹහ ශයෝශඹන් ිතඹ ිනඹහ. ශන ශයෝ නිහ ිතඹ
ිනඹහ. 88, 89 හරශේදී තභන්ශේ ඳක්ඹට විරුද්ධ ඡන්ශද
ඉ රපු ිතනිසසු්  භයපු හරඹක් ි බුණහ.
අද අශො යජඹ ඹටශ්  ි ශඵන ිතහින් රසහ ආඹතනඹ ළන
තමුන්නහන්ශේරහ ථහ යනහ. ශ) යශේ ඵසරට ිනනි ි ඹපු
හරඹක් ි බුණහ. එශවභ ශනොශන්න ඒහ ප්රශඹෝජනඹට අයශන
ශ) යට ිරයුණු යන්න අසථහ ි බුණහ. අපි ශ)හ ිරඹන්ශන් ශ)
යශේ නිදවස ශෞය ශේහ ශනුශන් ශ) යශේ වදය හ්තඹ
භණ්ඩරඹ ඇතුළු අනිකු්  හ්තඹ භණ්ඩරඹ සුවිශලේෂී ශේහක්
ඉටු යන ඵ ිරඹන්නයි.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, භභ ත්  රුණක්
ළන ිරඹන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්භ ශභතුභන්රහ අනුයහධපුය,
ශඳොශශොන්නරු ප්රශද්ල ළන අධහනඹ ශඹොමු ශහ. ඒ ප්රශද්ලර
විලහර ප්රලසනඹක් ි ශඵනහඹ ිරඹහ ශභතුභන්රහ භහ ඳහන්න
වළදුහ. ඒ )ඵන්ධ හ්තතහ භභ ඉිරරිඳ්  යනහ. 2009 - 2012
හරශේදී අපි ශයින් ශට ිනහි රහ සයහ ශ න ් තහ.
භළදච්චිඹ, යමෆ, ළබිි ශො රෆ ිරඹන ප්රශද්ලර තභයි
ිරයිශන් ළඩිශඹන්භ කුඩු ශයෝ ි ශඵන ප්රශද්ල ලශඹන්
වඳුනහ ශන ි ශඵන්ශන්.
භළදච්චිඹ ප්රහශද්ය ඹ ශ )
ශොේඨහශේ ජනවනඹ 50,141යි. 2009 - 2012 හරශේදී ඒ
ප්රශද්ලශේ මුළු ශයෝගීන් සයහ - 1945යි; යමෆ ප්රශද්ලශේ මුළු
ශයෝගීන් සයහ - 786යි; ළබිි ශො රෆ ප්රශද්ලශේ මුළු
ශයෝගීන් සයහ - 786යි. භළදච්චිඹ, යමෆ, ළබිි ශො රෆ
ිරඹන ඒ ප්රහශද්ය ඹ ශ ) ශොේඨහ තුශන් මුළු ශයෝගීන්
සයහ - 3517යි. 2003-2012 දක්හ ිතඹ ශොස ි ශඵන ශයෝගීන්
සයහ - 826යි. තමුන්නහන්ශේරහ නි) ශ) අතය ප්රහල
ශහට ළඩක් ශන්ශන් නළවළ. ශ)හ ශයින් ශට ිනහි රහ
් තු ශතොයතුරු. [ඵහධහ ිරරීභක්] තමුන්නහන්ශේට නළිනටරහ ෆ
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වන්න පුළුන්. ශේිරහශේ ිරඹන්න පුළුන්. ශ)හ අපි
ශයින් ශට ිනහි රහ ් තු සයහ ශ න ශතොයතුරු.
ඳන්ද) ඳ් තු යරහ විදුලිඹ ළන ශඳන්න්න ආහ. අද
ශභොක්ද ශරහ ි ශඵන්ශන්? අශො ජනහධිඳි තුභහ ඒට
විඳුභක් ශනහහ. අද ඳ් තු යන්න ඳන්දභක් නළවළ. අද ශ)
යශේ 1-30 දක්හ්  60-90 දක්හ්  විදුලි ඒ ප්රභහණඹක්
ඳහවිච්චි යන අඹට ිරසිභ හසතු ළඩි ිරරීභක් නළවළ. භළයි ිරනඹට
)රු
ජනතහ
ශොශමට
ශන්න්න
ඵළරි
තමුන්නහන්ශේරහශේ විරුද්ධ ඳහ්තලසඹ ශභොටද?
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, අපි ඳළවළිරලි ිරඹනහ,
විශලේශඹන්භ ශ) කුඩු ශයෝඹ ශ) යශේ ශෞය අසලඹ විසින්
අධහනඹ ශඹොමු ශ යුතු ශයෝඹක් ඵ. ඒ ශයෝඹ ළශළක්වීභ
වහ අපි ටයුතු ය ි ශඵනහ ිරඹන එ්  අපි ිරඹන්න ඕනෆ.
අනුයහධපුය ප්රශද්ලශේ ශ) ශයෝශඹන් ිතඹ ඹන අඹශේ භයණ
සයහ ් ශතෝ  ශඳශනනහ, ඒ ප්රශද්ලඹ තුශ ශ) ශයෝඹ
යහොත වීභක් ි ශඵන ඵ. එඹ ළශළක්වීභට අපි ටයුතු ය
ි ශඵනහ. ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ හ්තතහට අනු
යහඹනි ්රයඹ ඳට, ජරඹට, විවිධ ආවහය ්තරට මුසු න
ඵ ඳළවළිරලිභ වන් ශරහ ි බුණහ. අපි නි) සිය ශේ නළවළ.
අශො රු ශෞය අභහතයතුභහශේ මලි් ශඹන් තෂි්තභ
අභහතයහසලඹ, හරිභහ්ත වහ ජර )ඳ්  ශභනහයණ
අභහතයහසලඹ )ඵන්ධ ය ශන ිතටුක් වදරහ, ඒ ිතටුශන්
ීනන්දු ් තහ. අපි ශො)ඳළනිහයඹන්ට ඹට වුශණ් නළවළ. අශො
තෂි්තභ අභහතයතුභහ ශ) න විට අලය නි්තශද්ල රඵහ දී
ි ශඵනහ. ශෞය ශ )තුභහ ඳළවළිරලිභ, 2013 අශප්රේ 18
න ිරන "carbofuran, carbaryl, propanil, chlorpyrifos" ිරඹන
ශ) ඳළිශඵෝධ නහලඹන් )ප්තණශඹන් තවන) යරහ
ි ශඵනහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශ) ිරඹන වළභ ශද්භ
ශශශ ශඳොශශේ ි ශඵනහ. තඹ අතය ිරඹන්ශන්.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, now wind up please. Your time is
over.
ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒ හශේභ රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ත්  එක්
ශදඹක් ිරඹන්න ඕනෆ. අශො වභත්රීඳහර සිරිශේන අභහතයතුභහ
ප්රමු ශෞය අභහතයහසලශඹන්, සියේ ඳළේ එශක් පිළිහ
ශයෝඹ )ඵන්ධ digital print එක් ඇතුශ්  යන්න ිනඹහභ
ඒ ශො ශරෝ උහවි ිනඹහ. අද්  ඒ ඵහුජහි  භහ) එක් අපි
නඩු ිරඹනහ. අශො රු ඇභි තුභහ් , භභ්  ඒ )ඵන්ධශඹන්
උහවි ිනඹහ. ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ නි්තශද්ලඹ අනු පිළිහ
ශයෝඹ )ඵන්ධශඹන් digital print එක් ඇතුශ්  යන්න
ිනඹහභ ඒ ශො)ඳළනිහයශඹෝ නඩු දහරහ සුප්රි) උහවිඹට ිනඹහ.
භභ්  ඇභි තුභහ්  උහවිඹට ිනහින් රුණු ිරේහ. ඒ හශේභ
තභයි ශ) එ ඳහයටභ තෂි්තභ ඇභි තුභහට තවන) යන්න
ඵළවළ. දළන් තවන) යරහ ි ශඵනහ. ඊශඟට අපි අලය ක්රිඹහ
භහ්ත න්න ඕනෆ, ඉතුරු ය ්  තවන) යන්න. ශභොද, ශ)
ශරෝ ශෞය සවිධහනශේ හ්තතහ අනු අඳට එඹ යන්න
පුළුන්. අපි ශ)හ පිඹශයන් පිඹය ක්රිඹහ් භ යනහ.

ඳහ්තලිශ)න්තු
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[රු රලි්  ිරහනහඹ භවතහ]

තමුන්නහන්ශේරහ හශේ අපි නිදහශන සිය ශේ නළවළ. ශ) කුඩු
ශයෝශඹන් පීඩහ විඳින අඹට වනඹක් රඵහ ශදන්න අපි ටයුතු
යනහ ිරඹන එ ිරඹන්න ඕනෆ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, භභ ත්  එ ශදඹක්
ිරඹන්න ඕනෆ.

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ඇභි තුභනි, ශඳොඩි ප්රලසනඹක් ි ශඵනහ. තඵතුභහ
ිරඹන්න, ආනික් ලරීය ්තධනඹට අලයද?

එභ වනඹ භයණඹ.

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

තමුන්නහන්ශේරහ තභයි භළරුශේ.
අපි ඳළවළිරලි ිරඹන්න ඕනෆ, ප්රහථිත ශෞය ශේහ
ප්රි ඳහදන අපි අයන් ි ශඵන ඵ. අපි රුපිඹ ිතලිඹන 25ක් ඊශේ
ශඳශ්තදහ රඵහ ් තහ, කුඩු ශයෝ නිහයණඹට වහ ළශළක්වීභට.
ඒ ිරඹන්ශන් මුළු ප්රහශද්ය ඹ ශ ) ශොේඨහ සිඹ ශ භ අපි
මීක්ණඹක් ආය)බ යරහ, උතුරු භළද ඳශහශ්  සිඹලුභ
ප්රහශද්ය ඹ ශ ) ශොේඨහර අදහශ පුද්රඹන් ඳරීක්ණඹට
රක් යරහ තවුන් ළන ශොඹහ ඵරන්න, ඒ ඳරීක්ණ යන්න අපි
ඒ මුද ශන් යරහ ි ශඵනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඒ හශේභ නිළ
ශයෝවර උතුරු භළද ඳශහතට අලයභ ශයෝවරක් ිරඹරහ ිරේහ.
නිළ ශයෝවර ස්තධනඹ යන්න )ප්තණ ඇසතශ)න්තු
රුපිඹ රක් 327යි. ඒ රුපිඹ රක් 327 රඵහ ශදන්න අපි
ටයුතු යරහ ි ශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, භළදච්චිඹ
ශයෝවරට අලය රුධිය හන්දුයණ ඹන්ත්ර ඳවසු) රඵහ ශදන්න
අපි මුද ප්රි ඳහදන ශන් යරහ ි ශඵනහ. අපි න වහය
ශ )තුිතඹක් ඳ්  යරහ -අශො යහජිත ශේනහය් න
ඇභි තුභහශේ ශනෝනහ භව් ිතඹයි ඳ්  යරහ ි ශඵන්ශන්.සිඹලු )ඵන්ධීයණ ටයුතු යරහ දළනටභ්  අපි උතුරුභළද
ඳශහත ඇතුළු මුළු යශේභ ි ශඵන ශ) කුඩු ශයෝ ප්රලසනඹ
)ඵන්ධශඹන් අලය ටයුතු යන්න යජඹ වළය ඹට පිඹය
අයශන ි ශඵනහ ිරඹන එ භභ භතක් යනහ. ඒ නිහ
ශොච් ය ඵ ශරෝ බිරු්  අශො ශ) ළර ඉසයවට ඹනහ;
අශො ආණ්ඩු ඉසයවට ඹනහ. ඒ නිහ ශභොනහ ිරේ්  අපි
ඒහ ණන් න්ශන් නළවළ. ජනතහටයි අපි ළඩ යන්ශන්. අපි
ඉන්ශන් ජනතහ්  එක්යි. වුරු ශභොනහ ිරේ්  අඳට
ප්රලසනඹක් නළවළ, ජනතහ්  එක් අපි ඉන්නහ.
[අ.බහ. 6.16]

යාඳා

අපේලර්ධන

නියුණහ, ශවොන්ඩුයහස, ශොසටහ රිහ, ශෝතභහරහ, ඳළනභහ,
ශඩොිතනින් ශ) යහජයඹන්ර්  වඳුනහ ශනෝ  කුඩු ශයෝඹ
ප්රලසනඹක් වළය ඹට යහොත ශරහ ි ශඵනහ. නමු්  ඒශක් ප්රලසනඹ
ි ශඵන්ශන් ශ) යට සිඹ රභ තෂි්තභහන්තඹ වහ )ඵන්ධ
යට වීභයි. ඒ නිහ අපි ශ) ළන අධහනඹ ශඹොමු ිරරීභ
ඉතහභ් භ ළද්  නහ. ඳසු ිනඹ හර හනුශේ- [ඵහධහ
ිරරීභක්]

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

ගු මහින්ද
අමාතයුරමා)

2520

මශතා

(කතෂිකර්ම

භහ තඵතුභහට ඵහධහ ශශේ නළවළ. රුණහයරහ තඵතුභහ භශේ
ථහ ය ශන ඹන්න භට ඉඩ ශදන්න. රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි, කුඩු ශයෝඹ ශ) යශේ හ්තතහ වුශණ් 1994
අවුරුද්ශද්දී. 1994 අවුරුද්ශද් හ්තතහ වුණු කුඩු ශයෝඹ
ක්රභක්රභශඹන් ළඩි ශරහ 2000 ය න ශොට ශයෝවරක්
ප්රි සඨහඳනඹ ිරරීභට ශනභභ අසලඹක් ප්රි සඨහඳනඹ ිරරීභට
තය) -අශො රු ශෞය ඇභි තුභහ ිරේහ හශේ- ඒ ශයෝ
යහොි ඹ ළඩි වුණහ. ඒ නිහ ශ) )ඵන්ධශඹන් ශවේතු හය
ශොඹන්න විවිධහහයශේ ඳ්තශේණ විවිධ අසථහර ශරුණහ.
ඒට අශො යජඹ නි) හිය ශේ නළවළ. ශ) යශේ ආණ්ඩු නි)
හිය ශේ නළවළ. ශෞය අභහතයහසලඹ නි) හිය ශේ නළවළ. ඒ ළන
ශවොට ශොඹහ ඵළලුහ, ශභොක්ද ශ) ශරහ ි ශඵන්ශන් ිරඹරහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ඇභි තුභනි, තවන) යපු ශඳොශවොය ශශශ ශඳොශශේ
තභ ි ශඵනහ. ඇයි තභ ි ශඵන්ශන්?

ගු ලි ක දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒ ශඳොශවොය ශනහශේ තමුන්නහන්ශේරහ.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

කුඩු ශයෝඹ යහොි ඹ )ඵන්ධශඹන් ත න තුරු් 
නිලසචිත ීනයණඹක් ශදන්න පුළුන්භක් ි බුශණ් නළවළ. දළන්
කුඩු ශයෝඹ )ඵන්ධශඹන් ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ
හ්තතහක් ඉිරරිඳ්  යරහ ි ශඵනහ. ඒ හ්තතහ ස යන්න
මුද ශඹශදේශේ අශො යජඹ. අශො යජඹ්  ඒට දහඹ වුණහ.

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன - கத்ததறல்
அகச்சர்)

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of
Agriculture)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, විහිළුට රක් ශහට
ඉතහභ්  ළද්  භහතතහක් අද හච්ඡහ ශශේ.

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

මුද

ශඹොදරහ හ්තතහ වළසුණහ.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

කුඩු ශයෝඹ )ඵන්ධශඹන් අපි ථහ යනහ න) ශ)
වඳුනහ ශනෝ  කුඩු ශයෝඹ අශො යශේ විතයක් ශනොශයි,
ත්  යට යහක ඹ ි බිරහ ි ශඵනහ. එ ළ ශදෝයඹ,

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

හ්තතහශේ වසන්න ශදඹක් නළවළ. හ්තතහක් ිරඹන්ශන්
ප්රසිද්ධ ලිඹවි රක්. ඒ වසන්ශන් ශොශවොභද?
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ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ අතයඹ. භහ 22ක් වළසුණහ.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඒ වසන්න ිරසිභ අලයතහක් ි බුශණ් නළවළ. වසපු
ශදඹක් නළවළ ශන්. දළන් තමුන්නහන්ශේරහ දළරහ ි ශඵන්ශන්.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

දළන් ි ශඵනහ. භහ 22ට ඳසශේ.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, අශො හ්තතහ අපි
වළසුණශේ නළවළ. ඒ වසන්න හට්  අලයතහක් ි බුශණ් 
නළවළ. ඒ හ්තතහ ස ිරරීශ) ටයු් ත ශශේ අශො යජශේ
මුද විඹද) යරහයි. ඒ යජඹට වසන්න අලය නළවළ. අපි දළන්
ඒ )ඵන්ධශඹන් ත යුතු ක්රිඹහ භහ්ත න්නහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භහ 22ට ඳසශේ.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

Carbofuran යහඹනි ්රයඹ තවන) යන්න ිරඹරහ අඳට
ිරේශේ ඒ යහඹනි ්රයර ි ශඵන සකට ශයෝගීන්ශේ- [ඵහධහ
ිරරීභක්]

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අද බහත යනහද හ්තතහ?

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

-කුඩුර ි බුණයි ිරඹරහ හ්තතහ වුණ නිහ. එශවභ නළතු
ඒශක් )ඵන්ධතහක් ි බුණයි ිරඹරහ අඳට ශළින්භ ිරඹපු නිහ
ශනොශයි. ඒ සකට එභ ශයෝගීන්ශේ කුඩුර ි බුණයි ිරඹරහ
වඳුනහ ් ත නිහ තභයි ඒහ වහභ තවන) ශශේ. ඒ හශේභ
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි,- [ඵහධහ ිරරීභක්]

ශොඹහ ් ත ශතොයතුරු අනු ඒ ශයෝගීන්ශේ කුඩුර ි බුණු
භවය සකට ශ) යශේ දහ්  බහවිත ශනොයපු තිත
නහල වහ  නහල ්තර ඇතුශ්  ඒහ. ඒහ ශොශවොභද
ආශේ? ඒහ ශොශවොභද ආශේ? ඒහ්  ි බුණහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ආනික්.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

එභ නිහ තභ ඒ )ඵන්ධ නිලසචිත ීනයණඹක් නළවළ. ඒ
ළන අඳට එන හ්තතහර වළය ඹට, ඒ එන ශතොයතුරුර වළය ඹට
ත යුතු ක්රිඹහභහ්ත සිඹ රභ ශ) න ශොට අපි අයශන
ි ශඵනහ. එභ නිහ රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි,
තමුන්නහන්ශේට භහ ිරඹනහ -අශො රු ශෞය නිශඹෝජය
ඇභි තුභහ ිරේහ හශේ- ශ) ළඩටවශන්දී ත යුතු ක්රිඹහ
භහ්තරදී ශොයි ශරහ්  අශො යජඹ ඳළිරළිරහ නළවළ;
ඳසට ිනහි රහ නළවළ; යන්න ඕනෆ සිඹ රභ ය ි ශඵනහ
ිරඹරහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඳළිරළිරහ නළවළ වළිරළිරහ.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, තෂි ්තභහන්තශේදී
යහඹනි ශඳොශවොය බහවිතඹ )ඵන්ධශඹන් ශ ෝදනහ එ ර
යන නිහ ශ) )ඵන්ධශඹන් භහ ථහ යන්නට ඕනළ. ශභොද,
ශඳොශවොය වනහධහයඹක් යජඹ විසින් ශදනහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඵහර ශඳොශවොය.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

සිඹඹට අනක්- [ඵහධහ ිරරීභක්]

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඵහර ශඳොශවොය වනහධහයඹක්.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

රු ඇභි තුභනි, අතය ප්රහල යන්න එඳහ. ශෝ තවනභ?

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

තමුන්නහන්ශේරහ ඒ ශඳොශවොය වනහධහයඹ ඵහර යන්න
භවන්සි ් ශ්  අද ඊශේ ශනොශයි.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ශන්න්න තවන) යරහයි ි ශඵන්ශන්. රු නිශඹෝජය
හය බහඳි තුභනි,- [ඵහධහ ිරරීභක්] ඒහ විතයක් ශනොශයි, අපි
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ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශඳොශවොය ඵහරයි.
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ඳහ්තලිශ)න්තු

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

ඒ වනහධහයඹ ශදන දශේ ඉරහ වෆ ලු යන්න භවන්සි
් තහ. යජඹ ශදන ඒ වනශේ ි ශඵන ය නහභ ඵහ දු යන්න
තමුන්නහන්ශේරහ භවන්සි ් ත එ ඇ් ත. ඒ අපි දන්නහ.
ඒ තමුන්නහන්ශේරහ ශ යුතු ශදඹක්. තමුන්නහන්ශේරහශේ
ඳළළ් භක් නළවළ ඒ නළි  න).

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශඵොරු ිරඹන්න එඳහ. අඩු ිතරට ශඳොශවොය-

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ඳළිශඵෝධ නහල
ශයජිසට්රහ්ත ජනයහ ිරඹහ ි ශඵනහ, ලරීයශේ ්තධනඹට ආනික්
ඕනළඹ ිරඹරහ.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

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

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

අශො යජඹ ආඩ)ඵයශඹන් ිරඹනහ රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි, ඒ ශඳොශවොය වනහධහයඹ අශො යජඹ ශන ිනඹ
ඉතහභ ළද්  ක්රිඹහලිඹක් ඵ. ඒ හශේභ අනහතශේදී්  අපි ඒ
ළඩ පිළිශශ ඒ ආහයශඹන්භ ක්රිඹහ් භ යනහ. නමු්  අපි
එදී ප්රශේල) නහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)
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(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

Sir, I rise to a point of Order.
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order, Hon. Azwer? [Interruption.]

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශඳොශවොය ශොශවොභද ශන්න්ශන්?

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ශභතළනට ඇවි රහ පිළිතුරු ශදන්න ඵළරි නිරධහරිඹකුට [ඵහධහ ිරරී)]

ශඳොශවොය ශන්න්ශන්, ශරෝශේ විතත ශටන්ඩ්ත භඟින්.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඵහර ශඳොශවොය.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, I think the Hon. Sajith Premadasa is suffering
from a kidney disease. Therefore, he must be referred to a
doctor immediately. He is continuously disturbing. He
cannot do that. - [Interruption.]

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

අපි ශන්න වළභ ශඳොශවොය ශතොඹක්භ අපි වතය තහක්
ඳරීක්හ ය ඵරරයි යට ඇතුශට න්ශන්. [ඵහධහ ිරරීභක්]
තමුන්නහන්ශේරහ වශන ඉන්නහ ඇි . අපි වශන නළවළ. අපි
ඇයශන ඉන්ශන්. [ඵහධහ ිරරීභක්] රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි, අඳට ි ශඵන ප්රලසනඹ ශභඹයි. රු ජි්  ශප්රේභදහ
භන්ත්රීතුභනි, ශභහිදී පිළිතුරු ශදන්න ඵළරි නිරධහරිඹකුට තඵතුභහ
අභූත ශ ෝදනහ එ ර යන්න එඳහ. යජශේ නිරධහරිඹකුට එශවභ
ථහ යන එ තඵතුභහට තය) ය න්ශන් නළවළ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. - [Interruption.] - Hon.
Sajith Premadasa, please sit down.
ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, භහ ශ) අසථහශේදී
ිරඹනහ, - [ඵහධහ ිරරීභක්] භශේ නිරධහරිඹහ තභයි. භභ ආයක්හ
යන නිරධහරිඹහ.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon.Sajith Premadasa. What is your point of
Order?

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

Hon. Azwer and Hon. Sajith Premadasa, both of you
please sit down. Hon. Minister, you have only five more
minutes.
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ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශභභ අසථහශේදී
ශරෝ ආවහය සවිධහනශේ ුණක් භහ ඉිරරිඳ්  යනහ. ශරෝ
ආවහය සවිධහනඹ භඟින් ප්රසිද්ධ යන රද ුණක් අශො යශේ
බහවිත යනහ. ශරෝශේ ළඩිශඹන්භ ශඳොශවොය බහවිත යන
යටක් වළය ඹට තභයි ශ්රී රසහ වන් න්ශන්. ඒ ළරැිරයි. ශ)
ුණශේ වළය ඹට ඇශභරිහශේ බහවිත යන යරිඹහ ශඳොශවොය
ප්රභහණඹ හශේ ශදුණණඹක් අපි බහවිත යනහ. චීනශේ බහවිත
යන යරිඹහ ශඳොශවොය ප්රභහණඹ හශේ ශදුණණඹක් අපි බහවිත
යනහ. ඒ තභයි භහ ිරේශේ. ශරෝ ආවහය සවිධහනඹ භඟින්
ඉිරරිඳ්  ය ි ශඵන ුණ ිරවහ ඵළලුහභ අඳට ශඳශනනහ, අපි
අනලය විධිඹට ශඳොශවොය බහවිත යනහ, අශො නි්තශද්ලඹන්
ළරැිරයි ිරඹරහ.

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, අපි ශන ිනඹ ශ) ළඩ
පිළිශශ -ශොවි ජනතහ ශතට ශන ිනඹ ප්ර හයඹ වහ ඒ පිළිඵ
තවුන් දළනු්  ිරරීභ- නිහ ඳසු ිනඹ හර හනුශේ යහඹනි
ශඳොශවොය බහවිතඹ හශේභ යහඹනි ්රය බහවිතඹ්  අඩු වුණහ.
තමුන්නහන්ශේට භහ ුණක් ශඳන්නහ. ශභඹ 2008 සිට 2011
දක්හ ස ය ි ශඵන ුණක්. ශභහි තමුන්නහන්ශේට
ඳළවළිරලි ශඳශනනහ, ශ) ්තර යහඹනි ්රය බහවිතඹ
ශොඳභණ අඩු ශරහ ි ශඵනහද ිරඹරහ. ඒ ිරඹන්ශන් ජනතහ
දළන් දන්නහ. අපි ශන ිනඹ ප්ර හයශේ ප්රි පරඹක් ි ශඵනහ. ඒ
ප්රි පරඹ තභයි, ශ) ශවේතු නිහ ජනතහ දළන් එන්ශන් නළි 
එ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

ආනික් ශඳොශවොය.
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(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

ශඳොශවොය වනහධහයඹ ිරශරෝග්රෆ) 60ිරන් අඩු ශහ ශන්,
රේජහ නළතු.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, භහ - [ඵහධහ ිරරීභක්]
ශඳොශවොය )ඵන්ධ විඹඹ භට රළබුශණ් දළනට භහ 3ට ඳභණ
ලින්. ඊට ඳසශේ භභ -

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

දළන් ආනික් නළද්ද?

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

එභ නිහ ශ) ශඳොශවොය නි්තශද්ලඹ අපි නළත හයඹක්
සශලෝධනඹ ශහ. එඹ සශලෝධනඹ ශ විට්  අශො හිත්  රු
භන්ත්රීතුභන්රහ ෆ වනහ, "ආණ්ඩුට ශඳොශවොය ශදන්න ඵළවළ.
එභ නිහ වනහධහයඹ ඳන්න ඹනහ"යි ිරඹරහ. ඒ තභයි ඒ
ශො රන්ශේ ජීවිතඹ. ඒ ශො රන්ශේ ජීවිතඹ ඒයි. ශඳොශවොය
නි්තශද්ලඹ -

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

දළන් අනික් ඳළ් තට ථහ යනහ. තමුන්නහන්ශේ ශභඳභණ
ශරහ ිරේහ, ශඳොශවොය ඵහරයි ිරඹරහ. දළන් තමුන්නහන්ශේ
ිරඹනහ, ශඳොශවොය වනහධහයඹ අඩු ශහඹ ිරඹරහ. ශඳොශවොය
වනහධහයඹ අඩු ශහ ශනොශයි. අලය ප්රභහණඹට ශදන්නයි ශ)
ථහ යන්ශන්. ඒ ශන් ිරඹන්ශන්, ශදඳළ් තට ථහ යනහ
ිරඹරහ. එ ළයඹක් ශ) ඳළ් තට ථහ යනහ. අනික් ළශ්ත ඒ
ඳළ් තට ථහ යනහ. තශවොභ ථහ යරහ තමුන්නහන්ශේට
දහ්  ශ) යශේ ඵරඹට එන්න ඵළවළ. ඒන) භභ ිරඹන්න).
තමුන්නහන්ශේ ඒ තය) ඵසශොශරෝ  ත් ් ඹට ළය රහ අතට
වසු න ඕනෆභ එිරන් දභහ වනහ. අතට වසු න ඕනෆභ
ශදඹිරන් දභහ න ත් ් ඹට එතුභහ ඳ්  ශරහ ි ශඵනහ.
එතුභහ ඒ තය) frustrated. ඒයි ශරහ ි ශඵන්ශන්.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

I am not at all frustrated, but you are frustrated.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඵහර ශඳොශවොය ශදන්ශන් ඇයි?

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඒ තභයි භහ ිරේශේ. ශඳොශවොය වනහධහයඹ ඵහර යන්න
තමුන්නහන්ශේරහ වළභ දහභ භවන්සි න්නහ. ඒ සහබහවියි.
ශ) යජඹ ශ) ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහ් භ යන 
තමුන්නහන්ශේරහට අනහතඹක් නළවළ. ඒ වෆ ලු යන්න, ඒ
ඵහර යන්න, ඒ ඳවශට දභන්න එඳහ ිරඹරහයි
තමුන්නහන්ශේරහට භහ ිරඹන්ශන්.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඵහර ශඳොශවොය. ආනි ශඳොශවොය.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

තඵතුභහ frustrate ශරහ ි ශඵන තයභ භට දළන් ශ් ශයනහ.
[ඵහධහ ිරරීභක්] රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, අපි ශ)හට
ඳළටශරන්න අලය නළවළ. නමු්  අශො යටට ඹ) ඹ) අහිතය
ශද් ශනොඳළිතශණනහඹ ිරඹරහ අඳ හට්  ිරඹන්න ඵළවළ.
තිත නහල, 
නහල බහවිතශඹන් භවජන ශෞයඹට
වහනිඹක් ශනොනහඹ ිරඹරහ හට්  ිරඹන්න ඵළවළ. ඒ ළන අපි
ිරඹන්ශන් නළවළ. එශවභ ශනහ. ශ)හ ප්රශේලශභන් ඳහවිච්චි
යන්න ිරඹරහ වළභ දළන්වීභභ, රඳහහිනි දළන්වීභභ
ශඹොදන්ශන් එභ නිහයි.
රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශභහි අධහනභක්
ි ශඵන ඵ අපි ිරඹන්නට ඕනෆ. අපි ඒ අධහනභ පිළිඵ
ඳළවළිරලි, නිළරැිර  ඳනහශන් ශ) යශේ ජනතහ දළනු්  ශ
යුතු ි ශඵනහ.
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ඳහ්තලිශ)න්තු

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

'අධහනභ' ශනොශයි 'අදහනභ' යි. සිසවර බහහ වරිඹට
උච් හයණඹ යන්න. 'අධහනභ' ශනොශයි, 'අදහනභ' යි.

ගු අල්ශාජ් ඒ.එච්.එපත. අවනලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශ) අතහයඹක්.

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]

[Expunged on the order of the Chair.]

[ඵහධහ ිරරීභක්]

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා
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ථහ යන්න. රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, පිසසු

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ිරඹන්න ත්  ශරහ ශදන්න.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශ) යශේ විවිධ
න)ලින් ිරරි පිය  විකුණනහ. ඒහශේ විවිධ යහඹනි ්රය ළබ්
ශරහ ි ශඵනහ. Internet එශක් ි ශඵන හ්තතහයි එශේ
වන් ි ශඵන්ශන්. නසීරන්තශේ තණ ශොශ න්න වපු
යහඹනි ්රය නිහ ඒ තණ ශොශ ආවහයඹට ් ත තුන්ශන්
ශන්  වහනිය ්රය ශ) ිරරිරට ඇතුළු ශරහ ි ශඵනහ. ඒ
ළන ඳ්තශේණ යරහ ි ශඵනහ. දළන් එ එක්ශනහ ඒහ
ඹටඳ්  යනහ. ඒ පිළිඵ්  අශො ජනතහට ිරඹන්න ඕනෆ.

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ශඳොශවොය අධිබහවිතඹ් , ඒ හශේභ අබහවිතඹ්  ිරඹන
ශදභ අශො යශේ අනහතඹට, අශො යශේ ශ) ප්රලසනඹට
ඵරඳහනහ, රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි. [ඵහධහ ිරරීභක්]
ශ) හයණඹ විතයක් ශනොශයි. අපි අධහනඹට රක් ශ යුතු
ත්  එ හයණඹක් ි ශඵනහ.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, 6.30ට අපි adjourn යන්න ඕනෆ.
ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, භට ත විනහඩි ඳව
හරඹක් ඕනෆ. භශේ හරඹ එතුභහ ් තහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇභි තුභනි, ඕහ තණ ශොශ හරහ ිරඹන ථහ.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

පිට යය න් ශන්න ිරරි පිය  බහවිතඹ පුළුන් තය) අඩු
යන්න. එභ ිරරි පිය ර ශනොශඹක් වි ජහි  ඇතුළු ශරහ
ි ශඵනහ. කුඩු ශයෝඹ වහ ශ)හ සිඹ ර ශවේතු ශන්න
පුළුන්. ජි්  ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ දළන් ෆ වනහ. කුඩු
ශයෝඹ අපි වඳුනහ ් ශ්  1994 දීයි. අපි 2000 න ශොට ඒ
)ඵන්ධශඹන් විශලේ ඒඹක් භවනුය ඳටන් ් තහ. එතුභහ
ශෞය නිශඹෝජය ඇභි යඹහ ලශඹන් සිය ඹහ. නමු්  ශ)
ශයෝඹ ශනුශන් එතුභහ යපු ශසශඩිඹක් නළවළ. දළන්
ඇවි රහ ථහ යනහ.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා
නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No. We want to adjourn the House at 6.30 p.m.

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, now, wind up, please.
ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශභතුභන්රහශේ
අධහනඹට රක් ශ යුතු ත්  හයණඹක් ි ශඵනහ. දළන් ශ)
යටට ශන්න ිරරි පිය  ඳහ නළත හයඹක් ඳරීක්ණඹට රක්
ශ යුතු ි ශඵනහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, අපි එතු ශරහ ත
හරඹ ශදමු, ිළවනසු

[මූාවනප අණ ඳරිදි ඉල ක කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]

[Expunged on the order of the Chair.]

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ශභතළනට ආශේ්  විවිධහහයශේ ශඳොශයොන්දු දීරහයි. නමු් 
එශවභ ශනොශයි ශන්න ඕනෆ, රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි.

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

රු ඇභි තුභනි, තඵතුභහ ථහශේ ඉි රි ශොට table
යන්න.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

රු නිශඹෝජය හය බහඳි තුභනි, ශභඹ, යටක් වළය ඹට
අපි මුහුණ ිරඹ යුතු ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. අපි ශ) ළන  ඳනහ
යන්න ඕනෆ. අශො යශේ ශ) ළඩ පිළිශශ - [ඵහධහ ිරරීභක්]
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ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඵහර ශඳොශවොය ශන එන එ නතය යන්න.

ශොශවේද ඹන්ශන් භ ශර ශඳො .

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

තමුන්නහන්ශේ ඵහර විධිඹට ශෞය නිශඹෝජය ඇභි යඹහ
ලශඹන් ළඩ යරහ ි ශඵනහ. රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි, ඒ නිහභ අපි ් තු පිඹයර හ්තථ ප්රි පර
ි ශඵනහ.

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඒ ශන් භහ ිරඹන්ශන්. තමුන්නහන්ශේ ශයෝඹක් ළන ථහ
යනහ, ලරීයශේ-

නිපයනාය කාරක වභාඳතිුරමා

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(குழுக்கரன் பதத் தலசரர் அலர்கள்)

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇභි තුභනි, ඵහර ශඳොශවොය ශන එන එ නතය යන්න.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, the time is over. I am going to adjourn
the House.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

අපි තිත නහල,  නහල බහවිතඹ අඩු යරහ ි ශඵනහ.
අපි ශඳොශවොය බහවිතඹ්  අඩු යශන ඹනහ. ඒ හශේභ ශ)
යහඹනි ්රය ිතශ්ර ශරහ එන ශන්  ආවහය ්රය ළන්  අපි
ඳරීක්ණඹට රක් යනහ.

ගු වජි ක පප්රේමදාව මශතා

(ண்புகு சஜத் பமதஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇභි තුභනි, ශොිතස ශඳොශවොය ශන එන එ්  නතය
යන්න.

ගු මහින්ද යාඳා අපේලර්ධන මශතා

(ண்புகு ஹந்த ப்ப அமபலர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඒ හශේභයි සීනි. ශ) ිරඹනහට්  ඩහ ආනික් ප්රභහණඹක්
පිට යය න් ශන්න සුදු සීනිර්  ි ශඵනහ, රු නිශඹෝජය
හය බහඳි තුභනි. ශ)හ ළන්  අපි  ඳනහ යන්න ඕනෆ.
ිරරි පිය ර ආනික් ි ශඵනහ. ශ) ිරරි පිය  අශො දරුන්ට
ශදන්න එඳහ ිරඹරහ භහ ිරඹනහ. ඒ තය) අද-
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(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ශ) භන්ත්රීතුභහ, අනීඳඹ ළන ථහ යනහ. නමු් 
අලයතහ ළන ථහ යන්ශන් නළවළ. රු නිශඹෝජය හය
බහඳි තුභනි, තඵතුභහට ශඵොශවොභ සතුි යි.

එකල්හි පේාල අ. භා. 6.30 වපයන් නිපයනාය කාරක
වභාඳතිුරමා විසින් ප්රනනය පනොවිමවා ඳාර්ලිපපතන්ුරල කල් තබන
දී.

ඳාර්ලිපපතන්ුරල ඊ අනුකූල 2013 මැයි 21 ලන අඟශුලාදා
අ. භා. 1.00 ලන පතක් කල් ගිප ය.
அப்தபழுது, ப.ப. 6.30 ைகலடமல குழுக்கரன் பதத்
அலர்கள் லன லடுக்கமயம பலன்மத்கத
ஒத்தகலத்தர்.
அதன்படி பலன்மம், 2013 ம 21 தசவ்லய்க்கறக ப.ப.
1.00 ைலக ஒத்தகலக்கப்பட்டது
தலசரர்

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF
COMMITTEES adjourned Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Tuesday, 21st May, 2013.

ඳහ්තලිශ)න්තු

වැ.යු.
ශභභ හ්තතහශේ අහන මු්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයිර ශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් ිතන් පිටඳතක් ශන නිළයිර ශ යුතු
ආහයඹ එහි ඳළවළිරලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදි ඹක් ශනොඉක්භහ ශැන්වාඩ් සසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.

குமப்பு
உரப்பனர் இரதப் பதப்பற் தசய்லரும்பும் பகற தருத்தங்ககரத் தது பதல் ததரலகக் குமத்து அதகனப் பகற
தருத்தப்படத பத ககடத்த இரு லங்கலள் ஹன்சட் பதப்பசருக்கு அநப்புதல் மலண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.
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