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ි මේන්තු විවාද
(හැන්සාඩ්)

பளுன்ம லலெங்கள்
(ஹன்சட்)

PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)

නිර හර්තහ

அெக அமக்கக
OFFICIAL REPORT

(අශලෝධිත පිටඳත /பகற ெபைத்ெப்படெது /Uncorrected)

අන්තර්ත ප්රරධහන රුණු
නිශේදන :
උඳශේල හය බහ : හභහජිඹන් ආශේල කිරීභ
විණහධිඳතියඹහශේ හර්තහ
ප්රරලසනරට හික පිිතතුරු
ශනොඳළමිණීශේ අයඹ :
රු ආර්.දුමින්ද සිල්හ භවතහ
මරි ශභනහයණ (කීභ) ( ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.
ආර්ථි ශේහ හසතු (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.
සුයහඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.
ක්රාශභෝඳහඹ ංර්ධන ිහඳිති (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.
යහඹ ව ගුන්ශතොටුශඳොශ ංර්ධන ඵදු (ංශලෝධන)
ඳනත් ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.
විදුලි ංශේල ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.
එතුර අඹ භත ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.

ඵදු අභිඹහචනහ ශොමින් බහ (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.
මුදල් ඳනත් ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.
විහව ලිඹහඳදිංික කිරීශේ
ශටුේඳත :
ඳශමුන ය කිඹන රදී.

(ංශලෝධන)

ඳනත්

මුසලිේ විහව වහ දික්හද (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.
උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංික කිරීශේ (ංශලෝධන)
ඳනත් ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.
ශනොතහරිස (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.
උඩයට විහව වහ දික්හද
ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.

(ංශලෝධන) ඳනත්

ශල්න ලිඹහඳදිංික කිරීශේ
ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.

(ංශලෝධන)

ඳනත්

ඇශටෝර්නි ඵරඳත්ර  (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.

ශර්ගු (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.

නළත ඳදිංික යවීශේ අධිහරිඹ (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.

ඔට්ටු ඇල්ලීභ වහ සදු ඵදු ඳනත (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.

ශඳෞේලි භන්ත්රීරන්ශේ ශඹෝජනහ :
වී හ ශ ශනොවළකි කුඹුරු ඉඩේ පරදහයි ටයුතු
වහ ශඹොදහ ළනීභ

ජහතිඹ ශොඩනළගීශේ ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.
ශේශීඹ ආදහඹේ (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත:
ඳශමුන ය කිඹන රදී.

ශඳොල් ර්භහන්තශඹහි ව ශඳොල් ේඳත්ර
ංර්ධනඹ වහ ප්රරර්ධනඹ විධිභත් කිරීභ
ල් තළබීශේ ශඹෝජනහ :
දශදහ භහිතහ ආන්නශේ ඇති සුයහ ළල් ඉත් කිරීභ

பென உள்ரடக்கம்
அமலப்புகள்:

ல லன்பகமபட்டு ஆகணக்குழு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:

ஆலயசகனக்குழு : உபொப்பனர்ககரப் பெலீடு தசய்ெல்

பென்பகம ெப்படப்பட்டது

கணக்கய்லரர் அெபெனது அமக்கக

நெச் சட்டபயம்:

அமலப்புக்கள்:

பென்பகம ெப்படப்பட்டது

ஆலயசகனக் குழு : உபொப்பனர் பெலீடு
கணக்கய்லரர் அெபெனது அமக்கக

ெபைணப் பெவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:
பென்பகம ெப்படப்பட்டது

லனக்களுக்கு லய்பய லகடகள்
லெபைக்க அநெ:

பஸ்லிம் ெபைண, ணநக்கம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:

ண்புகு ஆர். துந்ெ சல்ல

பென்பகம ெப்படப்பட்டது

நெ பககத்துலம் (தபபொப்பு) (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:
பென்பகம ெப்படப்பட்டது

பமப்புக்கள், இமப்புக்கள் பெவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:
பென்பகம ெப்படப்பட்டது

தபபைரெச் லசகல லெப்பனவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:
பென்பகம ெப்படப்பட்டது

தநத்ெசு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:
பென்பகம ெப்படப்பட்டது

துல (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:
பென்பகம ெப்படப்பட்டது
தசல்நுணுக்க அபலபைத்ெக் கபைத்ெட்டங்கள் (ெபைத்ெம்)
சட்டபயம் :
பென்பகம ெப்படப்பட்டது
துகமபக, லன நகய
(ெபைத்ெம்) சட்டபயம் :

கண்டி ெபைண, ணநக்கம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:
பென்பகம ெப்படப்பட்டது
ஆலணப் பெவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:

அபலபைத்ெ

அமவீட்டுச்

பென்பகம ெப்படப்பட்டது
தெகயத்தெடர்பு அமவீட்டுச் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் :

பென்பகம ெப்படப்பட்டது
அற்லமனத் ெத்துலம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:
பென்பகம ெப்படப்பட்டது

பென்பகம ெப்படப்பட்டது
லசர் தபபொெ ல (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:
பென்பகம ெப்படப்பட்டது
சுங்கம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:
பென்பகம ெப்படப்பட்டது
பந்ெ, சூெட்ட லெப்பனவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:
பென்பகம ெப்படப்பட்டது
நட்கடக் கட்டிதழுப்புெல் ல (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:

ர குடிர்த்துெல் அெகசகப (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்:
பென்பகம ெப்படப்பட்டது
ெனநபர் பலகணகள்:
தநற்பர்ச்தசய்கக லற்தகள்ர படிதுள்ர லற்
கணககரப் பநள்ர நடலடிக்கககளுக்குப் பன்
படுத்துெல்
தெங்குக்
ககத்தெறல்,
தெங்குசர்
லரங்கள்
ஆகலற்மன் அபலபைத்ெகபெம் லம்பட்கடபெம்
எழுங்ககத்ெல்

பென்பகம ெப்படப்பட்டது
உண்ணட்டசகம (ெபைத்ெம்) சட்டபயம் :
பென்பகம ெப்படப்பட்டது

எத்ெகலப்புப் பலகண:
ெயெ ரககக்கு அபைகலுள்ர துபனச்சகயககர
அகற்பொெல்

PRINCIPAL CONTENTS

ANNOUNCEMENTS:
Consultative Committees: Substitution of Members
AUDITOR-GENERAL’S REPORT

TAX APPEALS COMMISSION (AMENDMENT) BILL:
Read the First time
FINANCE BILL:
Read the First time

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MARRIAGE REGISTRATION (AMENDMENT) BILL:
Read the First time

LEAVE OF ABSENCE:
Hon. R. Dumindha Silva
FISCAL
MANAGEMENT
(AMENDMENT) BILL:
Read the First time

(RESPONSIBILITY)

MUSLIM
MARRIAGE
(AMENDMENT) BILL:
Read the First time

AND

ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT)
BILL:
Read the First time

BIRTHS
AND
DEATHS
(AMENDMENT) BILL:
Read the First time

EXCISE (AMENDMENT) BILL:
Read the First time

NOTARIES (AMENDMENT) BILL:
Read the First time

STRATEGIC
DEVELOPMENT
(AMENDMENT) BILL:
Read the First time

PROJECTS

PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY
(AMENDMENT) BILL:
Read the First time
TELECOMMUNICATION
BILL:
Read the First time

LEVY

(AMENDMENT)

VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL:
Read the First time
CUSTOMS (AMENDMENT) BILL:
Read the First time
BETTING AND GAMING LEVY (AMENDMENT)
BILL:
Read the First time
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL:
Read the First time
INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL:
Read the First time

KANDYAN
MARRIAGE
(AMENDMENT) BILL:
Read the First time

DIVORCE

REGISTRATION

AND

DIVORCE

REGISTRATION OF DOCUMENTS (AMENDMENT)
BILL:
Read the First time
POWERS OF ATTORNEY (AMENDMENT) BILL:
Read the First time
RESETTLEMENT AUTHORITY
BILL:
Read the First time

(AMENDMENT)

MEMBERS’ PRIVATE MOTIONS:
Utilizing Paddy Lands that cannot be cultivated with
Paddy for Productive Purposes
Regularizing the Development and Promotion of the
Coconut Industry and Coconut Resources
ADJOURNMENT MOTION:
Removing of Liquor Shops in Proximity of Dalada
Maligawa
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(vii) රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ ආර්ථි ංර්ධන
ටයුතු පිිතඵ උඳශේල හය බහශේ ශේශඹන්
නිදවස ශොට ඒ ශනුට රු එේ.එල්.ඒ.එේ.
හිසබුල්රහ භවතහ ඳත් කිරීභට;
(viii) රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ ධීය වහ ජරජ ේඳත්
ංර්ධන ටයුතු පිිතඵ උඳශේල හය බහශේ
ශේශඹන් නිදවස ශොට ඒ ශනුට රු යත් කුභහය
ගුණයත්න භවතහ ඳත් කිරීභට.

අ.බහ. 1.30ට ඳහර්ලිශේන්තු රැස විඹ.
ථහනහඹතුභහ [රු චභල් යහජඳක් භවතහ] මරහනහරඪ විඹ.
பளுன்மம் ப.ப. 1.30 ணக்குக் கூடிது.
சபநகர் அலர்கள் [ண்புகு சல் ஜபக்ஷ] ெகயக
லகத்ெர்கள்.

The Parliament met at 1.30 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

නිශේදන

அமலப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

I

II

ඳහර්ලිශේන්තු ටයුතු පිිතඵ හය බහ රැසවීභ
பளுன்ம அலுலல்கள் பற்ம குழுக் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

ථහනහඹතුභහ

( சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඳහර්ලිශේන්තු ටයුතු පිිතඵ හය බහශේ රැසවීභක් 2013
භහර්තු භ 08 න සිකුයහදහ, එනේ අද දින ඳස රු 2.30ට රු
ථහනහඹතුභහශේ නිර හභයශේදී ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළවින්
ඊට ඳළමිණ වබහගි න ශර රු භි භන්ත්රීරරුන් සිඹලු
ශදනහටභ ශභයින් දළනුේ දීභට ළභළත්ශතමි.

උඳශේල හය බහ : හභහජියින් ආශේල කිරීභ
ஆலயசகனக்குழு : உபொப்பனர் பெலீடு தசய்ெல்

CONSULTATIVE COMMITTEES: SUBSTITUTION OF MEMBERS

ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

සථහය නිශඹෝ 106අ ප්රරහය, ශත්රීේ හය බහ විසින්
උඳශේල හය බහන් වහ භතු දළක්ශන ආහයඹට ඳත්
කිරීේ ය ඇති ඵ දන්නු ළභළත්ශතමි.
(i)

රු ඳහඨලී චේපි යණ භවතහ විදුලිඵර වහ
ඵරලක්ති ටයුතු පිිතඵ උඳශේල හය බහශේ
ශේශඹන් නිදවස ශොට ඒ ශනුට රු ඳවිත්ර හශේවි
න්නිආයච්ික භවත්මිඹ ඳත් කිරීභට;

ii රු නී ශයෝවන ශොඩිතුක්කු භවතහ නිජ ශතල්
ර්භහන්ත ටයුතු පිිතඵ උඳශේල හය බහශේ
ශේශඹන් නිදවස ශොට ඒ ශනුට රු අනුය
ප්රිෙඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ ඳත් කිරීභට;
iiiරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ
ඵරලක්ති ටයුතු පිිතඵ උඳශේල හය බහශේ
ශේශඹන් නිදවස ශොට ඒ ශනුට රු ඒ.ඩී. සුසිල්
ශප්රරේභජඹන්ත භවතහ ඳත් කිරීභට;
(iv) රු ඩුලිප් විශේශේය භවතහ තහක්ණ, ඳර්ශේණ වහ
ඳයභහණු ඵරලක්ති ටයුතු පිිතඵ උඳශේල හය
බහශේ ශේශඹන් නිදවස ශොට ඒ ශනුට රු
ඳහඨලී චේපි යණ භවතහ ඳත් කිරීභට;

විණහධිඳතියඹහශේ හර්තහ

கணக்கய்லரர் அெபெனது அமக்கக
AUDITOR-GENERAL'S REPORT

ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශ්රී  රංහ ප්රරජහතහන්්රිත භහජහදී ජනයජශේ ආණ්ඩුක්රාභ
ිසථහශේ 154(6) ිසථහ ප්රරහය 2010 මුදල් ර්ඹ වහ
විණහධිඳතියඹහශේ හර්තහශේ ඳශමුළනි හණ්ඩශේ X ළනි
ශොට ව වඹළනි හණ්ඩශේ XI ළනි ශොට; 2011 මුදල්
ර්ඹ වහ විණහධිඳතියඹහශේ හර්තහශේ ශදළනි
හණ්ඩශේ VII ළනි ශොට, වතයළනි හණ්ඩශේ IV ළනි
ශොට භභ ඉදිරිඳත් යමි.

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර් වහ ජර
ේඳත් ශභනහයණ අභහතිතුභහ ව ඳහර්ලිශේන්තුශේ
බහනහඹතුභහ )
(ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல - நர்ப்பசன, நர்லர
பககத்துல அகச்சபைம் பளுன்மச் சகப பெல்லபைம்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, "එකී හර්තහශේ එකී ශොටස මුද්ර්ණඹ
ශ යුතුඹ"යි භභ ශඹෝජනහ යමි.

(v) රු න ශවේයත් භවතහ තහක්ණ, ඳර්ශේණ වහ
ඳයභහණු ඵරලක්ති ටයුතු පිිතඵ උඳශේල හය
බහශේ ශේශඹන් නිදවස ශොට ඒ ශනුට රු
භවහචහර්ඹ තිස විතහයණ භවතහ ඳත් කිරීභට;

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ.

(vi) රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ ආර්ථි ංර්ධන
ටයුතු පිිතඵ උඳශේල හය බහශේ ශේශඹන්
නිදවස ශොට ඒ ශනුට රු එස.එේ. චන්ද්ර්ශේන
භවතහ ඳත් කිරීභට;

හර්තහ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

அமக்கக அச்சடப்படக் கட்டகரடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.

ඳහර්ලිශේන්තු

495

ලිපි ශල්නහදිඹ පිිතළන්වීභ

சர்ப்பக்கப்பட்ட பத்ெங்கள்
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ශභභ හර්තහ යහජි ේඳත් වහ ිහඹ ංර්ධන ටයුතු
පිිතඵ උඳශේල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ
ශඹෝජනහ යමි.

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතිතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ප්රරධහන
ංවිධහඹතුභහ)

(ண்புகு
ெலனஷ்
குணலர்ென
நர்லறங்கல்,
லடிகயகப்பு
அகச்சபைம்
அசங்கத்
ெப்பன்
பெற்லகயசநம்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් බහ
අභහතිතුභහ ශනුශන් 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ව
2010 ර් වහ ඳශහත් ඳහරනඹ පිිතඵ ශ්රී  රංහ ආඹතනශේ
හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.
ශභභ හර්තහ ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ ටයුතු පිිතඵ
උඳශේල හය බහට ශඹොමු ශ යුතු ඹයි භභ ශඹෝජනහ
යමි.

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, ිෂිර්භ අභහතිතුභහ ශනුශන්
2011 ර්ඹ වහ සීභහහිත ශොශම ශොභර්ල් ශඳොශවොය
භහශේ හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது.

Question put, and agreed to.

උඳශේල හය බහ හර්තහ

ஆலயசகனக் குழு அமக்கககள்
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (ශඳොල් ංර්ධන වහ
ජනතහ තු ංර්ධන අභහතිතුභහ)

( ண்புகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகு - தெங்கு அபலபைத்ெ,
க்கள் லெட்ட அபலபைத்ெ அகச்சர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් හර්තහ
ේඵන්ධශඹන් ශඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන ටයුතු
පිිතඵ උඳශේල හය බහශේ හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.
(i) 2008 ර්ඹ වහ ශඳොල් ංර්ධන අධිහරිශේ හර්ෂි
හර්තහ; ව
(ii) 2010 ව 2011 ර් වහ සීභහහිත කුරුණෆර ළවිලි
භහශේ හර්ෂි හර්තහ.

බහශේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝ යන රදී.
சபபீடத்ெல் இபைக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.

Ordered to lie upon the Table.

ශභභ හර්තහ ිෂිර්භ ටයුතු පිිතඵ උඳශේල හය
බහට ශඹොමු ශ යුතු ඹයි භභ ශඹෝජනහ යමි.

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ප්රරලසනරට හික පිිතතුරු

லனக்களுக்கு லய்பய லகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, ආඳදහ ශභනහයණ අභහතිතුභහ
ශනුශන් 2010 ර්ඹ වහ ජහති ශොඩනළඟිලි ඳර්ශේණ
ංවිධහනශේ හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.
ශභභ හර්තහ ආඳදහ ශභනහයණ ටයුතු පිිතඵ
උඳශේල හය බහට ශඹොමු ශ යුතු ඹයි භභ ශඹෝජනහ
යමි.

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රරලසන අං 1 -1946/'11- (2), රු බුේධි ඳතියණ භවතහ.

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ
(ண்புகு புத்ெக பெண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹ අවනහ.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, යහජි ේඳත් වහ ිහඹ ංර්ධන
අභහතිතුභහ ශනුශන් භභ 2010 ර්ඹ වහ සී/ ඇල්ඩු
ළවිලි භහශේ හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතිතුභහ ශනුශන් භභ එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුය දීභ වහ ති
ශද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝ යන රදී.

லனகல ற்தமபை ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.
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භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ : ධීය ප්රරජහ වහ නිහ

(b) Will he inform this House -

“ஹந்ெ சந்ெகன - தெகயலநக்கு”: னலர்களுக்கு
வீடுகள்

(i) the year in which a sum of Rs. 1.5 billion was
allocated from the Budget as per the pledge
mentioned above;

"MAHINDA CHINTANA - A VISION FOR THE FUTURE" HOUSES
FOR FISHERFOLK

(ii) the number of houses of which construction
work has been completed by now; and

2222/’12

3. රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(iii) the number of fisher families which have been
settled in the aforesaid houses?

(The Hon. Sajith Premadasa)

ධීය වහ ජරජ ේඳත් ංර්ධන අභහතිතුභහශන් ඇස
ප්රරලසනඹ - (3):
(අ)

(ආ)

භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ප්රරතිඳත්ති භහරහශේ, "ළභට
නික් - හිතට ශණක්" ළඩ පිිතශශ ඹටශත්, ධීය
නය වහ ේභහන ඉරක් ය ශන නිහ 30,000 ක්
ඉදිකිරීභ වහ රුපිඹල් ශෝටි 150ක් ශන් යන ඵට
ශඳොශයොන්දුක් දී ඇති ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?
(i)

ඉවත ශඳොශයොන්දු ඳරිදි රුපිඹල් ශෝටි 150
 මුදරක් ශන් ශශේ කුභන ර්ශේ අඹ
ළශඹන්ද;
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(c) If not, why ?
රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ (ධීය වහ ජරජ
ේඳත් ංර්ධන අභහතිතුභහ)
(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன
கடற்தமறல், நக லரபயங்கள் அபலபைத்ெ அகச்சர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුය ශදනහ.

(ii)

ශේ නවිට ඉදිකිරීේ අන් ය ඇති නිහ
ංිහ ශොඳභණද;

(අ)

(iii)

එභ නිහර ඳදිංිකය ඇති ධීය ඳවුල්
ංිහ ශොඳභණද;

(ආ) (i)

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

-

ඔේ.
නළත.

(ii) අදහශ ශනොශේ.
(iii) අදහශ ශනොශේ.
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

கடற்தமறல்,
நக
அகச்சகக் லகட்ட லன:

லரபயங்கள்

அபலபைத்ெ

(அ) ஹந்ெ சந்ெகன - தெகயலநக்குக் தகள்கக
கரல் "தசட நலசக்-ஹெட தசலணக்" லலகயத்
ெட்டத்ென்கழ்,
னல
நகங்கள்
ற்பொம்
கங்ககர இயக்ககக்தகண்டு 30,000 வீடுககர
நர்ணக்க 150 லகடி பபகல எதுக்குலெக
லக்குபொெ
அரக்கப்பட்டுள்ரதென்பகெ
அலர்
அமல?
(ஆ) (i ) லற்படி லக்குபொென் பகம் 150 லகடி
பப ந்ெ ஆண்டு லவு தசயவுத்ெட்டத்ெல்
எதுக்கப்பட்டது ன்பகெபெம்;
(ii ) இன்மரலல்
நர்ணப்
பணகள்
பூர்த்ெ
தசய்ப்பட்டுள்ர
வீடுகரன்
ண்ணக்கக
தென்பகெபெம்;
(iii ) குமத்ெ
வீடுகரல்
குடிர்த்ெப்பட்டுள்ர
னலக்
குடும்பங்கரன்
ண்ணக்கக
தென்பகெபெம்
அலர் இச்சகபல் அமலப்ப?
(இ) இன்லமல், ன்?

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a) Is he aware that a pledge was made under the
“Samata Niwasak - Hithata Sevanak‖ programme
of the "Mahinda Chintana - A vision for the
Future" manifesto that Rs. 1.5 billion will be
allocated for the construction of 30,000 houses
targeting fishing towns and villages?

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රරලසනඹ ශභඹයි.
ශෝටි 150ක් ළඹ යරහ ධීය නිහ 30,000ක් ඉදි යනහඹ
කිඹරහ භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්ශභන් ශඳොශයොන්දු ශරහ
තිශඵනහ. ශේ න විටත් ඒ මුදල් ශන් ය නළතළයි කිඹන
හයණඹ දළන් ඇභතිතුභහශේභ පිිතතුශයන් ඳළවළදිලි ශනහ.
භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්ශභන් ශේ යශට් ධීය ප්රරජහට නිහ
30,000ක් වදන්නට ශෝටි 150ක් ශන් යනහඹ කිේ
ශඳොශයොන්දු ක්රි0ඹහත්භ ශන්ශන් නළේද කිඹරහ භහ එතුභහශන්
අවන්න ළභළතියි.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ශභශවභයි තිශඵන්ශන්. 2005 දී ධීය නිහ ළඩ පිිතශශ
ඹටත් යරහ තිබුණහ, ශනභභ අභහතිහංලඹට. ඒ ශරහශේ
ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධන වහ ධීය නිහ අභහතිහංලඹ කිඹරහ
ශනභභ අභහතිහංලඹක් තිබුණහ. 2006 දී ශේ ළඩ පිිතශශ
ජහතිඹ ශොඩ නළඟීශේ වහ තු ඹටිතර ඳවසුේ ංර්ධනඹ
කිරීශේ අභහතිහංලඹට දීරහ තිශඵනහ. 2008 දී ශේ ළඩ පිිතශශ
ජහතිඹ ශොඩ නළඟීශේ අභහතිහංලඹට දී තිශඵනහ. දළන් ඒ
ඔක්ශොභ ඉයයි. ඒ ශරහශේ ඒට මිලිඹන 100ක් ශන් යරහ
තිශඵනහ. භශේ ශඟ හර්තහ නළවළ, ශභොනහද ශරහ තිශඵන්ශන්
කිඹරහ ඵරන්න. ශොශවොභ වුණත් අඳ දළන් නිහ ිහඳිතිඹ
අශප් අභහතිහංලඹ ඹටශත් ආයේබ ය තිශඵනහ. අේඳහය
දිස්රිතක්ශේ දළඹට කිරුශ ප්රරදර්ලනඹ දශේ නිහ සිඹඹක් වදරහ
අඳ ඳශමුළනි නිහ ිහඳිතිඹ ජනහධිඳතිතුභහශේ අතින් විිත
යනහ. අනිකුත් ිහඳිති ආශඹෝජන භහර්ශඹන් අඳ වළභ
දිස්රිතක්ඹක් පුයහභ ආයේබ යනහ.

ඳහර්ලිශේන්තු
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රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇභතිතුභනි, තයවහ නළති භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රරලසනඹට
ශඳොඩ්ඩක් උත්තය ශදන්න පුළුන්ද?

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

භට ශොශවොභටත් ප්රරතිාහක් ශදන්න ඵළවළ. වළඵළයි, භහ
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ පුළුන් තයභස වදන්න.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)

ඒට භට වරිඹට කිඹන්න ඵළවළ. ශභොද, ඳසු ගිඹ හරශේ
ශේ අභහතිහංලඹ තිබුශණ් නළවළ. ඒයි.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදන අතුරු ප්රරලසනඹ භහ
අවනහ.
විශලේශඹන්භ ර්තභහන ජනහධිඳතිතුභහභ දිඹය නිහ
ළඩටවන කිඹරහ ශඵොශවොභ උදහය ංල්ඳඹක් දිඹත් ශහ.
ධීය නිහ ඉදි යන්න එතුභහශේ ප්රරතිඳත්ති ප්රරහලනශේ වන්
වුණු ඒ මුදල් ශේ න විටත් ශන් යරහ නළවළ කිඹන හයණඹ
භහ නහටුශන් ශවෝ කිඹන්නට ඕනෆ. රුපිඹල් මිලිඹන 8,500ක්
-රුපිඹල් ශෝටි 850ක්- මිහින් රංහ ළනි කිසිභ ළදළේභට
නළති ිහඳිතිරට ශන් යන ශොට, ශේ යශට් ධීය ප්රරජහට
ශන් යනහයි කිේ රුපිඹල් ශෝටි 150 ශන් යන්ශන්
නළතු ශේ ආණ්ඩු ප්රරමුතහන් ඳටරහශන තිශඵනහ ශන්ද
කිඹරහ භභ ඔඵතුභහශන් අවන්න ළභළතියි.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නළවළ. භශේ ඳළත්ශතන් ඵළලුහභ නේ මිහින් රංහ ළනි ගුන්
ශේඹක් - ආර්ථි ලශඹන් ඉතහ අඩු මුදරට ඹහ වළකි budget
airlines - වළභ යටභ තිශඵන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්භ අද භළද
ශඳයදි ඹන අහිං අශප් හන්තහන්ට වහ පිරිමින්ටත්, දුප්ඳත්
ට්ටිඹටත්, බුේධ ඹහ ළනි සිේධසථහන ඳින්න ඹන ට්ටිඹටත්
ඒ හශේ ගුන් ඹහනඹක් නළත්නේ ඉතහභත්භ අඳවසුතහට ඳත්
නහ. ඒ නිහ එඹත් පුමුතහක්, ශභඹත් ප්රරමුතහක්. ශේ
ිහඳිතිඹ ඉදිරිශේදී ධීය අභහතිහංලඹ ඹටශත් ක්රි0ඹහත්භ නහ.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භශේ තුන්න අතුරු ප්රරලසනඹ භහ අවනහ. ධීය නිහ
30,000ක් වදනහ කිඹරහ භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්ශේ කිේහ.
දළනට ශල් 100ක් වදන්නට ළරසුේ යරහ තිශඵනහ කිඹරහ
ඔඵතුභහශේ උත්තයශඹන් කිේහ.
එතශොට ඉතුරු නහ 29,900ක්. ඔඵතුභහ ශේ උත්තරීතය
බහට  කීශභන් ප්රරහල යනහද, ධීය නිහ ඒ 29,900
ඉදිරි ජනහධිඳතියණඹට ශඳය, ඒ කිඹන්ශන් ඉදිරි ය වතය
අතුශත අනිහර්ඹශඹන්භ -නිලසිකතභ- අන් යනහ කිඹරහ.
ඔඵතුභහ ප්රරතිාහක් ශදනහද?

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඳළවළදිලිභ නළවළ.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ප්රරතිාහක් ශදන්ශන් නළවළ?
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(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

ඒ කිඹන්ශන්, භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්ශේ තිශඵන ඒ
ශඳොශයොන්දු ශඵොරුක්?

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ශඵොරුක් න්ශන් නළවළ. ශභොද, භහින්ද ිකන්තනඹ ත
ඉදිරිඹට ඹනහ ශන්.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශඵොරුක් නහ ශන්.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නළවළ. භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ ත අවුරුදු වතයකින් ඉය
ශන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ හිතුහට ඒ ත අවුරුදු
වතයකින් ඉය ශන්ශන් නළවළ. ඒ තභයි ඇත්ත.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රුපිඹල් ශෝටි 150ක් ශන් ය, ශල් 30,000ක් වදනහ
කිඹරහ ශඳොශයොන්දු ශරහ, දළන් ශභතුභහභ ශේ උත්තරීතය බහට
කිඹනහ, ඒ ශෝටි 150 ශන් යරහත් නළවළ; ඒ ශල්
30,000න් ශල් 100යි වදන්ශන්; 29,900ක් වදන්න ඉතිරි
නහ; ඒ 29,900 වදනහඹ කිඹන ශඳොශයොන්දු ශදන්නත් ඵළවළ
කිඹරහ. ඒ පුදුභ විහිළුක් ශන්. ඒ ේපර්ණ විහිළුක් ශන්.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔඵතුභහ වළන්හඩ් හර්තහට එභ ශේ ශදළයඹක් කිඹනහ.
එ ළයඹක් කිේහභ ඒහ වළන්හඩ් හර්තහශේ ටවන් නහ.
නළත නළත කිඹන්න ඕනෆ නළවළ.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වළන්හඩ් හර්තහට ශනොශයි, යශට් ජනතහශේ දළන
ළනීභටයි කිඹන්ශන්. රු ථහනහඹතුභනි, භහින්ද ිකන්තනශේ
"දිඹය ේභහන" ළඩටවන කිඹන්ශන් උදහය ංල්ඳඹක්.
ඇත්ත ලශඹන්භ උදහය ංල්ඳඹක්. නමුත් නහටුශන් ශවෝ
කිඹන්නට ඕනෆ භහින්ද ිකන්තනශේ තිබුණු "දිඹය ේභහන"
උදහය ංල්ඳඹ, අද භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්ශභන්භ කුණු
ඵක්කිඹට විසි යරහ තිශඵන ඵ. ඒ හධහයණද?

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔඵතුභහශේ පිඹහ ශභොන තයේ ශේේසඨ පුේරශඹක්ද? එතුභහට
භහ ශඵොශවොභ රු යන ශශනක්.
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රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භශේ පිඹහ ළන ශනොශයි භහ ථහ යන්ශන්. ශේ ථහ
යන්ශන් ර්තභහනශේ ජහතිශේ පිඹහ ළන.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔඵතුභහශේ පිඹහශේ "ජන විඹ" ළඩටවන ශොශවොභද
ශරුශණ්? ඒ හශේ තභයි.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

භභ ශේ ධුයඹ බහය ත්ශත් 2010 ර්ශේ භළද බහශේ. ශේ
ඔක්ශෝභ ළරසුේ යරහ ඳශමුළනි ිහඳිතිඹ විධිඹට නිහ
ශදදහවක් වදන්න දළන් භභ ටයුතු ආයේබ යරහ තිශඵනහ. ඒ
විධිඹට ඒ ිහඳිතිඹ වළභ දිස්රිතක්ඹභ ඉදිරිඹට ඹනහ. භභ
කිඹන්ශන් නළවළ, ශේ නිහ 29,900 එ යට වදන්න පුළුන්
කිඹරහ. විලහර ප්රරභහණඹක් වදරහ ඉය යරහ තභයි
ජනහධිඳතියණඹට ඉදිරිඳත් ශන්ශන්.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

29,900න් කීඹක් වදනහද කිඹන්න පුළුන්ද?

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

අපි ශේ ථහ යන්ශන්, ර්තභහනශේ ශේ යශට් ඉන්න
ආඩේඵයහය තහත්තහ ළන.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
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(The Hon. Sajith Premadasa)

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එශවභ එ යභ භට කිඹන්න ඵළවළ, ශේ දසරට ශේ
ණන වදනහ කිඹරහ.

ඒ විසිඳන්දහශවේ තළන්ඳතුශේ ලත ඳවක්ත් නළවළ ශන්.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ
රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ප්රරලසනශඹන් ඳළනරහ ඹන්න එඳහ.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එතුභහ හිටිඹහ නේ ඒහ යයි. ඒ හශේභ අපි ඉදිරිශේදී තත්
ඉදි කිරීේ යනහ.

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉතින් එයභ 30,000ක් වදනහ කිඹරහ ජනහධිඳතියණශේදී
කිේහ ශන්.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නළවළ. එයභ වදනහ කිේශේ නළවළ.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ
රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භභ අවපු ප්රරලසනඹට උත්තයඹ ශදන්න. භශේ පිඹහණන් කිේශේ
නළවළ ශන් ශෝටි 150ක් ශන් යරහ, ධීය නිහ 30,000ක්
වදනහ කිඹරහ.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නළවළ, නළවළ. භහ කිේශේ "ජන විඹ" ළන.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එ යට 30,000ක් වදනහ කිඹරහ ජනහධිඳතියණශේදී
කිඹන්න පුළුන් නේ ඇයි දළන් කිඹන්න ඵළරි?

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

"භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" ප්රරතිඳත්ති ප්රරහලනශේ
ශොශවේත් එයට වදනහ කිඹරහ නළවළ.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඩින් ඩ වදනහ කිඹරහද තිශඵන්ශන්?

රුණහයරහ ඔඵතුභහ භට ශේට උත්තය ශදන්න. "භහින්ද
ිකන්තන" ප්රරතිඳත්ති ප්රරහලනශේ ඳළවළදිලි තිශඵනහ, ශල්
30,000ක් වදන්න ශෝටි 150ක් ශන් යනහ කිඹරහ. ඔඵතුභහ
කිඹනහ, ශල් 100යි වදන්ශන් කිඹරහ.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔේ. නළතු ශොශවොභද නිහ වදන්ශන් එයභ?

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

වදරහ තිශඵන්ශන්.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉතිරි නිහ 29,900 ඉදිරි ජනහධිඳතියණඹට ශඳය වදනහ
කිඹරහ ඇයි ප්රරතිාහක් ශදන්න ඵළරි? ඔඵතුභහ දක්
ඇභතියශඹක්.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ කිඹන්ශන්, "භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ" ප්රරතිඳත්ති
ප්රරහලනඹ නළතත් මුද්ර්ණඹ ශහද?

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එය නිහ 30,000ක් වදන්න පුළුන් භහේත් නළවළ.

ඳහර්ලිශේන්තු

503

504

ථහනහඹතුභහ

ථහනහඹතුභහ

ශල් 29,000ක් ශතෝයරහ හඹේ ශහ නේ ඉයයි ශන්.

ප්රරලසන අං 5 -2537/'12- (3), රු අනුය දිහනහඹ භවතහ.

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ප්රරලසන අං 4-2410/'12-(2), රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ.

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு அநு ெஸநக்க)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹ අවනහ.

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹ අවනහ.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ
ආමි ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුය
දීභ වහ භහ ශද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ක්රීHඩහ අභහතිතුභහ ශනුශන් එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුරු දීභ
වහ තිඹක් ල් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝ යන රදී.

லனகல ற்தமபை ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ථහනහඹතුභනි, ශේ ළදත් ප්රරලසනඹක්. දිගින් දිටභ
ල් ඉල්රනහ ශන්.

ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

ප්රරලසන අං 6 -2777/'12- (1), රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

නළවළ, නළවළ. ල් දහරහ නළවළ.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශේ ප්රරලසනඹ අවන තුන්ළනි තහ. ඔඵතුභහත් දන්නහ ශන්.
ශේ ශඳොලීසිඹ ේඵන්ධ ළදත් ප්රරලසනඹක්.

රු (වදි) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ண்புகு (கலத்ெ கயநெ) ஜெ லசனத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

රු දඹහසිරි ජඹශේය භන්ත්රීරතුභහශේ ප්රරලසනරට ඉක්භනින්
පිිතතුරු ශදන්න. ශභොද, එතුභහ භව ඇභති තයඹට ගිඹහභ
එතුභහට පිිතතුරු න්න ශේරහක් නළති ශනහ.

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹ අවනහ.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු මුදල් වහ ක්රාභ ේඳහදන අභහතිතුභහ ශනුශන් එභ
ප්රරලසනඹට පිිතතුරු දීභ වහ තිඹක් ල් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝ යන රදී.

லனகல ற்தமபை ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ ඔඵතුභහ හිතහ ශන ඉන්න වළටි තභයි. රඵර ශන්න
එඳහ. භශේ ප්රරලසනඹට පිිතතුරු ශදන්නශෝ, රුණහයරහ.

බීටීඅයි ඵළක්ටීරිඹහ : බහවිත ශනොකිරීභ

பீ... பற்ம : பன்படுத்ெப்படக
BTI BACTERIUM : NON-USE

2911/’12

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ කිඹන්ශන් ඒ ශඹෝජනහට අළභළතිද?

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අළභළතියි. ඒ එතුභහශේ ඔළුශේ තිශඵන එයි. ඒට රඵර
ශන්න එඳහ.

ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝ යන රදී.

லனகல ற்தமபை ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகர-டப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

7. රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ශෞි අභහතිතුභහශන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1):
(අ)

ශඩංගු භර්දනඹ වහ ඳසු ගිඹ ර්ශේදී කියුඵහශන්
ආනඹනඹ ශ බීටීඅයි ඵළක්ටීරිඹහ විලහර ප්රරභහණඹක්
ශේ න විටත් බහවිතඹට ශන ශනොභළති ඵ එතුභහ
දන්ශනහිද?

(ආ) (i)

කියුඵහශන්
ආනඹනඹ
ශ
බීටීඅයි
ඵළක්ටීරිඹහලින් ශේ න විට බහවිතඹට
ශනොශන ඉතිරි ඇති ප්රරභහණඹ ශොඳභණද;
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(ii)

ශඩංගු ශයෝඹ ංත තත්ත්ඹට ඳත්න
ශතක් භදුරුන් භර්දනඹ වහ එභ ඵළක්ටීරිඹහ
ප්රරශඹෝජනඹට ශනොළනීභට ශවේතු ශර්ද;

506

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

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

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ේඵන්ධශඹන් එතුභහ ඳළවළදිලි
යපු නිහ භභ එතුභහට යදය යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්
නළවළ. ශභොද, එතුභහට වළශභෝභ යදය යන නිහ.

சுகெ அகச்சகக் லகட்ட லன:

රු ථහනහඹතුභනි, භභ එ අතුරු ප්රරලසනඹක් ඳභණක්
අවනහ. රු ශෞි ඇභතිතුභනි, විවිධ යටලින් ශභයටට
අලි ඖධ ර් 7, 500ක් ඳභණ ආනඹනඹ යනහ කිඹරහ
ඔඵතුභහ දන්නහ. ශභභ ඖධ ශන්න ිහඳහරියින් ශභභ
ඖධලින් සිඹඹට 800 දක්හ රහබ තඵහ ශන තභයි ඒහ අශශවි
යන්ශන්. රු ඇභතිතුභනි, ඇත්ත ලශඹන්භ ෂහභසිලින්
ඖධ මිරදී ළනීශේදී හභහනි ඳහරිශබෝගිඹන්ට විලහර මිර
ණන් ශරහ තභයි ඒහ මිරදී න්න සිේධ ශරහ තිශඵන්ශන්.
ආනඹනඹ යන මිරට ඩහ සිඹඹට 800ක් ඳභණ ව ළඩි
මුදරටයි ිහඳහරියින් ශේ ඖධ විකුණන්ශන්. ශෞි
ඇභතිතුභහ විධිඹට ශේ ේඵන්ධශඹන් තමුන්නහන්ශේ න්නහ
පිඹය කුභක්ද කිඹරහ අඳට දළන න්න පුළුන්ද?

(அ) தடங்கு எறப்புக்கக கடந்ெ லபைடத்ெல் கபேப
லலிபைந்து
இமக்குெ
தசய்ப்பட்ட
பீ...
பற்மக்கரல் தபபைம்பகுெ இன்பொலக பன்
படுத்ெப்படதுள்ரகெ அலர் அமல?
(ஆ) (i ) கபேபலலிபைந்து
இமக்குெ
தசய்ப்பட்ட
பீ... பற்மக்கரல் இன்பொலக பன்
படுத்ெப்படது ஞ்சபெள்ர அரவு வ்லர
தலன்பகெபெம்;
(ii ) தடங்கு லநய் தகள்கரலநய் நகயகக்கு
பொம்லக
நுரம்புககர
எறப்பெற்கக
லற்படி பற்மக்ககரப் பன்படுத்ெெபைப்
பெற்கன கணங்கள் கல ன்பகெபெம்
அலர் குமப்படுல?
(இ) இன்லமல், ன்?

asked the Minister of Health:
(a)

Is he aware that a large amount out of the BTI
bacterium that was imported from Cuba has not
been used upto now?

(b)

Will he state(i) the amount of BTI bacterium that remains
unused out of the amount that was imported
from Cuba ; and
(ii) the reasons for not using that bacterium to
control mosquitoes until dengue menace
reaches epidemic proportions?

(c) If not, why ?
රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ (ශෞි අභහතිතුභහ)
(ண்புகு கத்ெபய சமலசன - சுகெ அகச்சர்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුය ශභශේඹ.
ජහති ශඩංගු භර්දන ඒඹ භඟින් එන රද හර්තහට
අනු,
(අ) ශඩංගු භර්දනඹ වහ ඳසු ගිඹ ර්ශේ (2012) දී
කියුඵහශන් බීටීඅයි ඵළක්ටීරිඹහ ආනඹනඹ ය
ශනොභළත. 2010.09.15 දින කියුඵහශන් බීටීඅයි
ඵළක්ටීරිඹහ කීටනහල ලීටර් 10,000 ප්රරභහණඹක් මිර දී
න්නහ රදී.
(ආ) (i) සිඹලු කියුඵහනු ඵළක්ටීරිඹහ කීට නහල ප්රරහශේශීඹ
හර්ඹහර වහ නිකුත් ය ඇති අතය, ශේ න විට
ඒහ සිඹල්ර බහවිත ය අන් වී ඇත.
(ii) දියින පුයහ ප්රරහශේශීඹ භට්ටමින් එභ ඵළක්ටීරිඹහ
භදුරු භර්දනඹ වහ ප්රරශඹෝජනඹට ශන ඇත.
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ

(ண்புகு கத்ெபய சமலசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශමුළනි ශේ තභයි අවරහ තිශඵන
ප්රරලසනඹට අදහශ හයණඹක් ශනොශයි එතුභහ අවන්ශන්. නමුත් භභ
ඒට පිිතතුයක් ශදන්නේ. විශලේශඹන්භ ශඳෞේලි ශශ
ශඳොශශේ ඉතහභත්භ අධි මිරට ශේ ඖධ අශශවි යන නිහ,
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ උඳශදස අනු ශශ අභහතිහංලශඹන්
ශේ ේඵන්ධශඹන් ළට් නිශේදනඹක් නිකුත් යරහ තිශඵනහ.
ශභොද මිර ේඵන්ධශඹන් ටයුතු යන්ශන් ශශ
අභහතිහංලඹයි. ශේ න විට අපි ඳශමුළනි පිඹය විධිඹට සිඹලුභ
ඖධ අශශවි ළල්ර ඖධ labelර හශේභ, ඒ ඖධ ඵඩහ
යරහ තිශඵන ෆභ ශඳට්ටිඹභ මිර වන් කිරීභට දළනට දළනුේ
දීරහ තිශඵනහ. ඊශඟට ශදළනි පිඹය විධිඹට අපි ඖධ මිර
ඳහරනඹක් ේඵන්ධශඹන් ඉදිරිශේදී පිඹය න්නහ.

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

රු ඇභතිතුභනි, වළඵළයි එභ ළටලු ශේයි. ඒ
ේඵන්ධශඹන් ශභොන පිඹය ත්තත් ඳසු ගිඹ හරශේ දිගින්
දිටභ ඒ ටයුත්ත සිදු ශරහ නළවළ. භවය syringes
ෂහභසිශඹන් න්න කිඹරහ ශයෝවශරන් කිඹනහ. එඹ ෂහභසිශඹන්
ත්ශත් රුපිඹල් 100ට නේ ශයෝවර මිර දී ශන තිශඵන්ශන්
රුපිඹල් 300 හශේ මිරටයි. අපි එඹ ංන්දනඹ ය ඵළලුහ. ඒ
මිර ශද අතය තිශඵන්ශන් විලහර ඳයතයඹක්. යජශේ විලහර මුදල්
නහසතිඹක් තිශඵනහ. භහ හිතන්ශන් ඒට ඔඵතුභහ කිඹන්න
ඕනෆ නළවළ කිඹරහයි. ඒට වුරුන්  කිඹන්න ඕනෆද කිඹහ අපි
දන්ශන් නළවළ. නමුත් ඇයි එශවභ ශන්ශන්? ඒ
ඳහරිශබෝගිඹන්ට දයහ න්න ඵළවළ.

රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ

(ண்புகு கத்ெபய சமலசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රු ථහනහඹතුභනි, අපි ශේ ප්රරලසනඹට හුඟක් අසථහර
උත්තය දීරහ තිශඵනහ. ශඵොශවොභ දීර්ක පිිතතුරු දිඹ යුතුයි
ඖධ මිර ව ඖධ මිර ඳහරනඹ ේඵන්ධශඹන්. එක් එක්
ශශ ආඹතන එක් එක් ආහයඹට අශශවි යනහ. ඒ නිහ
තභයි මිර ඳහරනඹක් වහ තඵන ඳශමුළනි පිඹය විධිඹට,
දළනට වන් මිර ඳළවළදිලිභ මුද්ර්ණඹ යන්න කිඹරහ කිඹහ
තිශඵන්ශන්. ඊශඟට අපි ශදළනි පිඹය විධිඹට මිර ඳහරනඹක්
ඇති යනහ.

ඳහර්ලිශේන්තු
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(ii) separately, on annual basis the number of
patients that died of kidney disease in the
North Central Province during the period
from the year 2000 to 2012;
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(iii) the steps taken by the government to save
people from the aforesaid disease;

8. රු පී. වළරින් භවතහ

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

(iv) whether there is any connection between the
kidney disease and the use of agrochemicals and chemical fertilizers; and

ශෞි අභහතිතුභහශන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1):
(අ) (i) 2012 ර්ඹ න විට උතුරු භළද ඳශහශත්
වඳුනහශන ඇති කුඩු ශයෝගීන්ශේ ංිහ
ශොඳභණද;
(ii) ර් 2000 සිට 2012 දක්හ හර සීභහ තුශ
කුඩු ශයෝඹ ළශඳීශභන් උතුරු භළද ඳශහශත්
මිඹ ගිඹ ංිහ හර්ෂි, ශන් ශන් ලශඹන්
ශොඳභණද;
(iii) එභ ශයෝශඹන් ජනතහ මුදහ ළනීභට යජඹ ශන
ඇති පිඹය ශර්ද;
(iv) කුඩු ශයෝඹ ඇති වීභ ව ිෂියහඹනි ද්ර්ි
වහ
යහඹනි
ශඳොශවොය
බහවිතඹ
අතය
ේඵන්ධතහක් තිශේද;
(v) කුඩු ශයෝඹ වහ ඒ ප්රරශේලශේ ජනතහ බීභට
න්නහ ජරඹ අතය ේඵන්ධතහක් තිශේද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

(v) whether there is a connection between the
kidney disease and the water consumed by
the people of the aforesaid area ?
(b)

If not, why ?

රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ

(ண்புகு கத்ெபய சமலசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුය ශභශේයි.
(අ) (i) 2012 ර්ඹ න විට උතුරු භළද ඳශහශත් වඳුනහත්
කුඩු ශයෝගීන් ංිහ
අනුයහධපුයඹ දිස්රිතක්ඹ
ර්ඹ
2003-2008
2009
2010
2011

(ආ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද?
சுகெ அகச்சகக் லகட்ட லன:
(அ) (i ) 2012ஆம்
ஆண்டரலல்
லட
த்ெ
கணத்ெல் இனங்கணப்பட்டுள்ர சபொநக
லநரர் கரன் ண்ணக்கக வ்லரவு
ன்பகெபெம்;

ශයෝගීන් ංිහ
6,639
1,143
1,451
1,424

(ii ) 2000ஆம் ஆண்டு பெல் 2012ஆம் ஆண்டு
லகன
கயப்பகுெக்குள்
லடத்ெ
கணத்ெல் சபொநக லநனல் பெக்கப்
பட்டு
உறந்ெலர்கரன்
ண்ணக்கக
லபைடந்ெ
அடிப்பகடல்
ெனத்ெனல
வ்லரவு ன்பகெபெம்;

2012 (ශනොළේඵර් දක්හ)

(iii ) லற்படி லநலிபைந்து க்ககர பதுகப்
பெற்கக
அசங்கம்
லற்தகண்டுள்ர
நடலடிக்கககள் கல ன்பகெபெம்;

2009

365

2010

380

2011

854

2012 (ශනොළේඵර් දක්හ)
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(iv ) சபொநக லநய் ற்படுலெற்கும், லலச
இசனப் பெர்த்ெங்கள் ற்பொம் இசன
உப் பன்பட்டுக்கும் இகடல தெடர்
புள்ரெ ன்பகெபெம்;
(v ) சபொநக லநய்க்கும் லற்படி பலெச க்கள்
குடிப்பெற்குப் பன்படுத்தும் நபைக்கும் இகடல
தெடர்புள்ரெ ன்பகெபெம்
அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப?
(ஆ) இன்லமல், ன்?

asked the Minister of Health:
(a)
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Will he inform this House (i)

the number of kidney patients identified in
the North Central Province by the year
2012;

977

ශඳොශශොන්නරු දිස්රිතක්ඹ
ර්ඹ

ශයෝගීන් ංිහ

2006-2008

(ii)

1,175

2012 ර්ඹ නවිට උතුරුභළද ඳශහශත් කුඩු
ශයෝඹ ළශඳීශභන් මිඹගිඹ ංිහ
අනුයහධපුය දිස්රිතක්ඹ
ර්ඹ

හර්තහ ව භයණ ංිහ

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (ශනොළේඵර් දක්හ)

165
105
194
202
167
332
246
212
144
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ශඳොශශොන්නරු දිස්රිතක්ඹ
ර්ඹ

හර්තහ ව භයණ ංිහ

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 (ශනොළේඵර් දක්හ)

94
33
102
92
79
91
79
160
57

(iii) *

කුඩු ශයෝහශ්රිළත විශලේා නිපුණතහ හිත
භහන ේඳත ළඩිදියුණු කිරීභ.
* කුඩු ශයෝ ප්රරතිහය භධිසථහන සථහපිත
කිරීභ ව ඹටිතර ඳවසුේ ළඩිදියුණු කිරීභ.
* ශයෝඹ පිිතඵ වදි ව විදිහත්භ
ඳර්ශේණ ක්රි0ඹහත්භ කිරීභ.
* කුඩු ශයෝ ඳහරනඹට අදහශ ප්රරතිඳත්තිභඹ
යහමුක් ස කිරීභ.

(iv) ිෂි යහඹනි ව යහඹනි ශඳොශවොය ශභභ
ශයෝඹට ශවේතුහය විඹ වළකි ඵට අනුභහන ය
ඇති නමුත් සථීය නිභනඹට ඳළමිණ නළත.
(v) බීභට න්නහ ජරඹ ශභභ ශයෝඹට ශවේතු හය
විඹ වළකි ඵට අනුභහන ඇති නමුත් සථීය
නිභනඹට ඳළමිණ නළත.
(ආ) ඳළන ශනොනඟී.

රු පී. වළරින් භවතහ

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රරලසනඹ ශභඹයි.
රු ඇභතිතුභහ කිේහ, බීභට න්නහ ජරඹ ශභභ ශයෝඹට ශවේතු
හය විඹ වළකි ඵට අනුභහන ය ඇති නමුත් තභ සථීය
නිභනඹට ඳළමිණ නළවළයි කිඹරහ. ඒ හශේභ ිෂි යහඹනි
ව යහඹනි ශඳොශවොය ද්ර්ි ශභභ ශයෝඹට ශිතන්භ
ඵරඳහනහඹ කිඹරහ තභ සථීය නිභනඹට ඇවිල්රහ නළවළයි
කිඹරහ.
රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට භහ කිඹන්න ළභළතියි, ශරෝ
ශෞි ංවිධහනඹ විසින් නිර්ශේල යපු වතය ළනි හර්තහශේ
ශේ ළන ඳළවළදිලි වන් ය තිශඵන ඵ. ශ්රී  රංහශේ
ල්ලිලින් රක් 700ක් දීරහ ශේ හර්තහ ශන්හ න්න අවුරුදු
ශදක් ත වුණහ. ඔඵතුභහත් ශේ ළන දන්නහ ඇති. ඔඵතුභහශේ
අභහතිහංලශේ ශෞි ශේහ අධික් ඳහලිත භීපඳහර කිඹන
අධික්යඹහ ශේ හර්තහ ටි වංහශන සිටි ඵ. එභ හර්තහශේ
ඳළවළදිලි වන් ය තිශඵනහ, ශේ යටට ශන්න ිෂි
යහඹනි ද්ර්ි ව ශඳොශවොය ප්රරමිතිශඹන් ශතොය ශන්වීභ නිහ
ශේ කුඩු ශයෝඹට ඒහ ශිතන්භ ේඵන්ධේ තිශඵනහ
කිඹරහ. උඳල්ඳනඹක් ශනොශයි, ශභහි වරිඹටභ තත්ත්ඹ
ඒයි. ඒ තභයි භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රරලසනඹ. ඒ නිහ භහ
ඔඵතුභහශන් අවනහ, එභ ේපර්ණ හර්තහ ශේ රු බහශේ
බහත යනහද කිඹරහ. ඒ අනු ටයුතු යන්නට ඔඵතුභහ
ඉදිරිඳත් ශනහද කිඹන හයණඹත් භහ දළන න්න ළභළතියි.

රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ

(ண்புகு கத்ெபய சமலசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රු ථහනහඹතුභනි, රු භන්ත්රීරතුභහ කිඹන විධිඹට හර්තහ
වතයක් නළවළ. ලින් අඳට මලි හර්තහක් ආහ. ශරෝ
ශෞි ංවිධහනශඹන් අහන හර්තහ ආශේ ඳසු ගිඹ තිශේයි.
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ඳසු ගිඹ තිශේ අහන හර්තහ එන්නට ශඳය ඳශමුළනි මලි
හර්තහ ආපු අසථහශේත් අපි ඒ හර්තහශේ වන් රුණු
අභහති භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ අනු අභහති භණ්ඩරඹ
අභහති අනු හය බහක් ඳත් ශහ. නමුත් අහන හර්තහ
එන ශතක් ඒ ේඵන්ධශඹන් නිර්ශේල ක්රි0ඹහත්භ කිරීභ
නත්රහයි තිබුශණ්. ඳසු ගිඹ තිශේ තභයි කුඩු ශයෝඹ
ේඵන්ධශඹන් ශරෝ ශෞි ංවිධහනශඹන් අහන හර්තහ
ආශේ. ඳසු ගිඹ තිශේ ආපු නිහ අන් හර්තහශේ තිශඵන
රුණු ශේ න විට අපි අධිඹනඹ යමින් සිටිනහ. භභ රඵන
තිශේ එඹ අභහති භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් යනහ.
ඉන්ඳසු කුඩු ශයෝඹ ළශළක්වීභ ේඵන්ධශඹන් ශරෝ
ශෞි ංවිධහනඹ දී ඇති උඳශදස වහ නිර්ශේල ක්රි0ඹහත්භ
කිරීශේ ජහති ළඩ ටවනක් ස යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ.

රු පී. වළරින් භවතහ

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රු ථහනහඹතුභනි, රු ඇභතිතුභහ දුන්න පිිතතුය ළන
භට ෆීපභට ඳත් ශන්න ඵළවළ. අතුරු හර්තහ තුනක් ආහ. උතුරු
භළද ඳශහත හශේ ඳශහත තිශඵන ශේ හශේ ිනඹක් ළන
ඔඵතුභහ ශේ විධිශේ ළවළල්ලු පිිතතුයක් දීභ ළන එ ඳළත්තකින්
භභ නහටු ශනහ.
භශේ ශදන අතුරු ප්රරලසනඹ. රු ඇභතිතුභනි, දළන්
අනුයහධපුය ශයෝවශල් dialysis machines 22ක් තිශඵනහ. අද
ශන ශොට ළඩ යන්ශන් එයින් 13යි. ඒහයින් dialysis
යන්න පුළුන් න්ශන් ශයෝගීන් 40ට ඳභණයි. දළනට භහ
තුනට ඉසයශරහ ඳදවිඹ ශයෝවරට භළෂින් එක් අය ශන
ගිහිල්රහ තිශඵනහ. තභ ඒ වහ පුහුණු නර්ස ශශනක් ශවෝ
එභ නිරධහරිශඹක්ත් නළවළ. තභ භළෂින් එ ළඩ යන්ශන්
නළවළ. භළදච්ිකඹ ශයෝවශල් දළනට කුඩු ශයෝගීන් තුන්දවස
ණනක් ලිඹහඳදිංික ශරහ ඉන්නහ. වළඵළයි එභ dialysis
machines එක්ත් නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට ශරෝ
ශෞි ංවිධහනශේ හර්තහ ක්රි0ඹහත්භ යන්න ශඳය අඩුභ
තයමින් ඒ මිනිසුන්ශේ ශල් පිරිසිදු යන්න ඕනෆ. ඊශේ රු ජිත්
ශප්රරේභදහ භන්ත්රීරතුභහශේ ප්රරලසනඹට පිිතතුරු ශදමින් රු
නිශඹෝජි ඇභතිතුභහ කිේහ, සිඹලුභ ඳවසුේ රහ තිශඵනහඹ
කිඹහ. භභ අදට තිශඵන ශතොයතුරු අනුයි ථහ යන්ශන්. අද ඒ
ශයෝවල්ර තත්ත්ඹ ශේයි.
ඔඵතුභහශේ රළයිසතු අනු ඵළලුහභ ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ
විසිදවත්, විසිඳන්දවත් අතය ණනක් භළරිරහ තිශඵනහ.
යුේධඹට ඩහ මිනිසසු භළශයන ප්රරලසනඹක් ශරහ තිශඵනහ ශේ
කුඩු ශයෝඹ. ඉතින් යජඹ ශේ හශේ ළවළල්ලු ළඩ පිිතශශක්
අනුභනඹ යන්ශන් ශභොද කිඹන එ භහ අවන්න ළභළතියි.

රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ

(ண்புகு கத்ெபய சமலசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රු ථහනහඹතුභනි, රු භන්ත්රීරතුභහ කිඹන විධිඹට
අනුයහධපුයඹ, ශඳොශරොන්නරු දිස්රිතක්ර විතයක් ශනොශයි,
ශේ න විට දියිශන් ශඵොශවෝ ප්රරශේලර කුඩු ශයෝඹ
තිශඵනහ. කුරුණෆර දිස්රිතක්ශේත් තිශඵනහ; අේඳහය
දිස්රිතක්ශේත් තිශඵනහ. වේඵන්ශතොට දිස්රිතක්ශඹනුත් ශේ
න විට හර්තහ ශනහ. ඒ නිහ ශේ ේඵන්ධශඹන් ශන ඹන
ජහති ළඩ පිිතශශශේදී අපි ශේ න විටත් අතිවිලහර මුදරක් ළඹ
ය තිශඵනහ. රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන ආහයඹට ශභඹ
කිසිශේත්භ ළවළල්ලුට අයශන නළවළ. ඉතහභත්භ ඵයඳතශ
ප්රරලසනඹක් විධිඹට ළරකිල්රට අයශනයි යජඹ ශේ
ේඵන්ධශඹන් ටයුතු යන්ශන්.
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රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ

(ண்புகு கத்ெபய சமலசன)

අපි ශයෝවල්රට dialysis machines ඳඹහ තිශඵනහ. ඒ
හශේභ ඉදිරිඹටත් ඳඹනහ. භවය ශරහට ඒ ඹන්ත්ර  නිතය
ළඩ යන නිහ - හභහනිශඹන් ඒ ඹන්ත්ර ඹ සබහඹ - ඒහ
ළශඩන අසථහ තිශඵනහ. එවිට නළත අපි ඒහ අලුත්ළඩිඹහ
කිරීේ යනහ. ඒ නිහ ඒ වහ ශදන ඖධ ඒ හශේභ අලි
ඹන්ත්ර  සත්ර , තහක්ණි උඳයණ ශේ සිඹල්රභ අපි රඵහ දීශේ
ටයුතු යනහ. දළනට දියිශන් ශයෝවල් ණනහ විශලේ
කුඩු ඒ පිහිටුහ තිශඵනහ. ශොශමත් තිශඵනහ; අශනක්
ප්රරශේලරත් තිශඵනහ. ඒ නිහ ශේ ළන ඉතහභ දළඩි අධහනඹකින්,
 කීභකින් අපි ටයුතු යන්ශන්. ඉතහ විලහර මුදරක් ශේ වහ
අපි දළනට ළඹ යනහ. නමුත් ශරෝ ශෞි ංවිධහනඹ දී ඇති
නිර්ශේල ක්රි0ඹහත්භ කිරීශේදී අපි විලසහ යනහ, කුඩු
ශයෝඹ ළශළක්වීභ ේඵන්ධශඹන් දීර්ක හලීන තභයි අඳට ඹේ
ප්රරතිපර රඵහ න්න පුළුන් න්ශන් කිඹරහ.

රු පී. වළරින් භවතහ

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ තුන්න අතුරු ප්රරලසනඹ. රු
ඇභතිතුභහ අන්තිභට කිේශේ ශරෝ ශෞි ංවිධහනශේ නිර්ශේල
ක්රි0ඹහත්භ යන්න ටයුතු යනහ කිඹරහයි. දළන් උතුරුභළද
විතයක් ශනොශයි, අශනකුත් ිෂිහර්මි ප්රරශේලරත් විශලේශඹන්
අශප් රු ථහනහඹතුභහ නිශඹෝජනඹ යන වේඵන්ශතොට
දිස්රිතක්ශේත් ශේ ශයෝඹ දළන් ිහප්ත ශරහ තිශඵනහ. ශේ
ශරොකු ංතඹක්.
ඉතින් ඒ ංතඹ ළන ශරෝ ශෞි ංවිධහනඹ කිඹන
වළටිඹට උතුරු භළද ඳශහශත් ජනවනශඹන් සිඹඹට 15ට විතය
ශේ ශයෝඹ ළශඳිරහ තිශඵනහඹ කිඹන එයි ඒ ශොල්රන්ශේ
භතඹ ශරහ තිශඵන්ශන්. රු ඇභතිතුභනි, ශෞි ඇභතිතුභහ
වළටිඹට ඔඵතුභහ ශේ තවවුරු යහවි. සිඹඹට 15ක් ලශඹන්
ත්ශතොත් දළනට උතුරු භළද ඳශහශත් රක් 12ක්, 13ක් න
ජනවනශඹන් රක් එවභහයට, ශදට කිට්ටු ප්රරභහණඹට
ශේ ශයෝඹ ළශඳිරහ තිශඵනහ. දීර්කහලීන ශේ ක්රි0ඹහත්භ
ශන්න ගිශඹොත් ත අවුරුදු වතයක්, ඳවක් ඹනශොට ශේ
ජනතහශේ භශන් ටි තභයි අඳට දකින්න රළශඵන්ශන්.

රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ

(ண்புகு கத்ெபய சமலசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රු ථහනහඹතුභනි, ශේහ ශභතුභහ හිතරහ කිඹන ංිහ
ශල්න. භභ දළන් ශභතළන හර්තහ ඉදිරිඳත් ශහ.

රු පී. වළරින් භවතහ

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

හිතරහ ශනොශයි. ශරෝ ශෞි ංවිධහනශේ හර්තහශේ
අඩංගු රුණු අනු තභයි භභ ශේ කිඹන්ශන්. භට ශේ අවන්න
ශදන්නශෝ. රු ඇභතිතුභනි, දළන් ඔඵතුභහට වරිඹට ශක්න්ති
ඹනහ ශන්. ශභශවභ ශක්න්ති ඹනහ නේ අභළතිභ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්න ඵළවළ. ශක්න්ති න්න එඳහ.

ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ථහ ඳත්න නිහ ශන් ශක්න්ති ඹන්ශන්. රුණහයරහ
තමුන්නහන්ශේ ප්රරලසනඹ ශටිශඹන් අවන්න. දළන් හුඟහක් ඇහුහ.

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ඔඵතුභහශේ ප්රරලසනඹ අවන්න, ශභොක්ද කිඹරහ.

ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒ කිසික් අදහශ නළත.

රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ

(ண்புகு கத்ெபய சமலசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ප්රරලසනඹ අවන්න. අදහශ නළති ඒහයි අවන්ශන්.

රු පී. වළරින් භවතහ

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ශේ ඔඵතුභහට භයණීඹ
අසථහක්.

(ண்புகு கத்ெபய சமலசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රු භන්ත්රීරතුභනි, තමුන්නහන්ශේශේ ප්රරලසනඹ අවන්න.

රු පී. වළරින් භවතහ

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

භභ ඇහුහ.

ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

රු ඇභතිතුභහ, එතුභහශේ ශෞිඹ ළනත් ඵරන්න.
ශභොද, ඒ දිස්රිතක්ශේ ශන්.

රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ

(ண்புகு கத்ெபய சமலசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රු භන්ත්රීරතුභනි, භභ ඔඵතුභහටත් ප්රරතිහය යන්නේ.

රු පී. වළරින් භවතහ

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)

භට ප්රරතිහය යන්න ඉසශල්රහ ඔඵතුභහශේ ශෞිඹ ළන
විතයක් ශනොශයි, ඔඵතුභහශේ ජීවිතහයක්හ ළනත් ඵරහ න්න
ශයි. ශභොද, ඔඵතුභහ පුත් ඳත්රට කිඹහ තිශඵන ආහයඹට.

රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ

(ண்புகு கத்ெபய சமலசன)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

රු ථහනහඹතුභනි, 2012 ර්ශේ අනුයහධපුයඹ
දිස්රිතක්ශේත්, ශඳොශශොන්නරු දිස්රිතක්ශේත් ශයෝගීන්
ංිහ ඉදිරිඳත් ශහ. 2012 ර්ශේ අනුයහධපුයශේ ශයෝගීන්
ංිහ 144යි, ශඳොශශොන්නරුශේ 57යි.

රු පී. වළරින් භවතහ

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. P. Harrison)

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ඡන්දඹ ශදන්න ජනතහ ඉන්න
ඕනෆ. එශවභ ශනොවුශණොත් මීශඟ අභළතිභ ඵරහශඳොශයොත්තු
ශන්න ඵළවළ.

තිශඵන

රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ

රු පී. වළරින් භවතහ

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

තර්ජන ඇවිල්රහ

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

ඕ තමුන්නහන්ශේශේ ඉදිරිඳත් කිරීභ. ශරෝ ශෞි
ංවිධහනඹ කිඹහ තිශඵනහ ශේ ශයෝගීන්ශේ ප්රරභහණඹ සිඹඹට 15ක්
කිඹරහ.
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රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන භවතහ

(ண்புகு கத்ெபய சமலசன)

(i)

ගුරු වහඹරුන් ශර ඵහ ත් සිඹලු
ශදනහ ගුරු ශේඹට ඵහ ළනීශේ
ක්රි0ඹහඳටිඳහටිඹ ඹටශත්
සථිය ය අදහශ
ශේේණිශේ ළටුප් තරඹ පිහිටුවීභටත්;

(ii)

ගුරු වහඹරුන් ශර ඵහ ත් දිනශේ
සිට ඵරඳත්න ඳරිදි ඔවුන් ශේශේ සථිය
කිරීභටත්;

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ඔඵතුභහ කිඹන ආහයඹට ඒ ශයෝගීන් සිඹඹට 15ක් ඒ
ප්රරශේලර නළවළ. අඳ ඒ ළන  කීභකින් ටයුතු යනහ.

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ

(ண்புகு அநு ெஸநக்க)

ටයුතු යන්ශන්ද ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහට
දන්න්ශනහිද?
(ඈ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භන්ද?

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔඹ භළරුණු ණන.

රු පී. වළරින් භවතහ

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

கல்ல அகச்சகக் லகட்ட லன:

(The Hon. P. Harrison)

ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන්ශන් භළරුණු ංිහ.

ථහනහඹතුභහ

(அ) தெண்டர் லசகலல் ஈடுபட்டுள்ர ஆசர்கள்
ஆச உெலரர்கரக கல்ல அகச்சன்கழ்
லசகலல் ஈடுபடுத்ெப்பட்டுள்ரனர் ன்பகெ அலர்
அமல?

ප්රරලසන අං 11-1947/'11-(2), රු බුේධි ඳතියණ භවතහ.

(ஆ (i )

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ

(ii ) ெற்லபது லசகலல் ஈடுபட்டுள்ர
உெலரர்கரன் ண்ணக்கக து;

(ண்புகு புத்ெக பெண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(iv ) லற்குமப்படப்பட்ட ஏர் ஆசபைக்கு லறங்கப்
படும் ெற்லபகெ ெந்ெ சம்பரம் து;

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතිතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුය දීභ වහ ති
ශදක් ල් ඉල්රහ සිටිනහ.

(v ) ஆச உெலரர்கரன் பெலப் தபக
ற்பொலெற்கு
நடலடிக்கக
டுக்கப்படு
கன்மெ;
ன்பகெ அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப?

ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝ යන රදී.

லனகல ற்தமபை ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

ගුරු වහඹරුන් : විසතය

ஆச உெலரர்கள் : லபம்
TEACHER ASSISTANTS : DETAILS

(இ) (i ) ஆச உெலரர்கரக ஆட்லசர்க்கப்பட்ட
அகனலகபெம்,
ஆச
லசகலன்
ஆட்லசர்ப்பு நகடபகமன்கழ் நந்ெக்க,
குமத்ெ
ெத்ெற்கன
சம்பர
ட்டத்ெல்
அர்த்துலெற்கும்;
(ii ) ஆச உெலரர்கரக ஆட்லசர்க்கப்பட்ட
ெகெ
பெல்
அபலுக்குலபைம்
லககல்
இலர்ககர லசகலல் நந்ெக்குலெற்கும்
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13. රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

நடலடிக்கக டுப்ப ன்பகெபெம் அலர் லலும்
இச்சகபக்கு அமலப்ப?

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අධිහඳන අභහතිතුභහශන් ඇස ප්රරලසනඹ - (2) :

(ආ)

සශේච්ඡහ ශේශේ නියුතු ගුරුරුන් ගුරු වහඹරුන්
ශර අධිහඳන අභහතිහංලඹ ඹටශත් ශේශේ නියුක්ත
ය ඇති ඵළේ එතුභහ දන්ශනහිද?
(i)

සශේච්ඡහ ගුරුරුන් ගුරු වහඹරුන් ශර
ඵහ නු රළබු ර්ඹ ශර්ද;

(ii)

දළනට ශේශේ නියුතු ගුරු වහඹරුන්
ංිහ ශොඳභණද;

(iii)

ගුරු ශේශේ 3-II ශේේණිඹට අන්තර්ග්රාවණඹ
යන රද ගුරු වහඹරු ංිහ
ශොඳභණද;

(iv)

එභ එක් ගුරුයඹකුට දළනට ශනු රඵන
භහසි ශේතනඹ ශොඳභණද;

(v)

ගුරු වහඹරුන්ශේ තනතුරු නහභඹ ශනස
කිරීභට ටයුතු යන්ශන්ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

ஆச

(iii ) ஆச லசகல 3-II ெத்துக்கு உள்ரர்க்கப்
பட்ட ஆச உெலரர்கரன் ண்ணக்கக
து;

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹ අවනහ.

(අ)

தெண்டர் ஆசர்கள் ஆச உெலரர்
கரக ஆட்லசர்க்கப்பட்ட லபைடம் து;

(ஈ)

இன்லமல், ன்?

asked the Minister of Education:
(a)

Is he aware that the teachers engaged in
volunteer service have been employed under the
Ministry of Education as teacher assistants?

(b) Will he inform this House (i)

the year in which the volunteer teachers
were recruited as teacher assistants;

(ii) the number of teacher assistants employed
at present;
(iii) the number of teacher assistants absorbed
into Grade 3-II of the Teacher Service;

ඳහර්ලිශේන්තු

515

516

[රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ]

ඵසනහහිය
උතුරු භළද
භධිභ
ඵයමු
දකුණ
ඹම
නළශඟනහිය

(iv) the monthly salary paid to a teacher of the
aforesaid Service; and
(v) whether action will be taken to change the
designation of the teacher assistants ?
(b) Will he also inform this House whether action
will be taken (i)

to confirm all those who were recruited as
teacher assistants in service under the
recruitment procedure pertaining to the
Teacher Service and place them on the
relevant salary step; and

(ii) to confirm them in service with effect from
the date on which they were recruited as
teacher assistants ?

ඌ
උතුය

(iii)

අභහති
භණ්ඩර
ීරයණඹ
අනු
ගුරු
වහඹරුන් ගුරු ශේශේ 3-II ශේේණිඹට
අන්තර්ග්රාවණඹ කිරීභට වළකිඹහක් ශනොභළත.

(iv)

අභහති භණ්ඩර අනුභළතිඹ අනු ගුරු වහඹ
ඳත්වීභ රඵහ ය 05ක් තුශ ගුරු පුහුණු ශවෝ
උඳහධිඹ ේපර්ණ ශ අඹලුන් ගුරු ශේශේ 3I ශේේණිඹට ඳත් ය සථිය යනු රඵන අතය
ඔවුන් එභ ශේේණිශේ ළටුප් තරශේ පිහිටුනු
රළශේ. 6/2006 (iv) අනු පුහුණු රළබ ගුරුරුන්
වහ TS 2 හණ්ඩශේ 3-I ශේේණිශේ 2න
පිඹය න රු.14,315.00 වහ උඳහධිඹ රළබ
ගුරුරුන් වහ TS 2 හණ්ඩශේ 3-I ශේේණිශේ
8න පිඹය න රු. 15,395.00 ශේ.

(v)

නළත.

(c) If not, why?
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධිහඳන අභහතිතුභහ)
(ண்புகு பந்துய குணலர்ென - கல்ல அகச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුය ශභශේයි.
(අ)

(ඇ) (i)

ඔේ.

(ආ) (i) අං අභඳ/06/2282/229/085-II වහ 2007.01.11
දිනළති අභහති භණ්ඩර ීරයණඹ අනු 4,700ක් න
සශේච්ඡහ ගුරුරුන් දියිශන් සිඹලු ඳශහත් ඳහල්
වහ ගුරු වහඹරුන් ශර ඵහ ළනීභට
ක්රි0ඹහත්භ වී ඇති අතය එක් එක් ඳශහත්ර ඵහ
නු රඵන ර්ඹ ශනස වී ඇත.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ඇභතිතුභනි, භහශන්න. ප්රරලසනශේ (ආ) (i) ශොටසින්
භභ අහ තිශඵන්ශන්, සශේච්ඡහ ගුරුරුන් ගුරු වහඹරුන්
ශර ඵහ නු රළබ ර්ඹ ශර්ද කිඹරහයි.
(ண்புகு பந்துய குணலர்ென)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ර්ඹ 2007. එක් එක් ඳශහත අනු ර්ඹ ශනස වී
තිශඵනහ.

(ii)

ඉවත (ආ) (iv) පිිතතුශයහි වන් ආහයඹට
අභහති භණ්ඩර ීරයණඹ ඳරිදි සුදුසුේ ේපර්ණ
ශ අඹලුන් එදින සිඹට සථිය ය 3-I ශේේණිශේ
ළටුප් තරශේ පිහිටුනු රළශේ.

(ii) නළත. ඉවත (ආ) (iv) හි පිිතතුශයහි වන් අං
2006/ඊඩී/ඊ/139 වහ 2006.11.28 දිනළති අභහති
භණ්ඩර ඳ්රිතහට රද අං අභඳ/06/2282/229/085-II
වහ 2007.01.11 දිනළති ීරයණඹ අනු ඵහ ත්
දින සිට ය 05ක් තුශ ගුරු පුහුණු ශවෝ උඳහධිඹ
ේපර්ණ ශ අඹලුන්ට ගුරු ශේශේ 3-I
ශේේණිඹට ඳත් වීභක් රඵහ ශදන අතය, ඳරිහ
හරඹ අහනහශේ නිඹමිත සුදුසුේ ේපර්ණ
ශ අඹලුන් එදින සිට ගුරු ශේශේ සථිය යනු
රළශේ.
(ඈ) ඉවත (ආ) (iv) පිිතතුයභ අදහශ ශේ.

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

ඵසනහහිය
උතුරු භළද
භධිභ
ඵයමු
දකුණ
ඹම
නළශඟනහිය
ඌ
උතුය

204
831
302
683
265ක් ඵහ ශන ඇති අතය
දළනට 22ක් ශේශේ නියුතු ශේ.
206ක් ගුරු විදිහරර පුහුණු
රඵයි.
614
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2007
2007
ශභශතක් ඵහ ශන නළත
2008
ඵහ ශන නළත
2008, 2009
2009
2007, 2008
2008

ශේශේ නියුතු ගුරු වහඹරුන් ංිහ එක් එක්
ඳශහත අනු ඳවත ඳරිදි ශේ.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රරලසනඹ භභ
අවනහ. රු ඇභතිතුභනි, ගුරු විදුවල්ර පුහුණු රළබ අඹ, ඒ
හශේභ දුයසථ ගුරු පුහුණු රළබ අඹ 2012 ළප්තළේඵර් 20 ව
24 අතය විබහඹට මුහුණ දීරහ ප්රරතිපර එන ශතක් භහ 6ක් තිසශේ
ඵරහ ශන ඉන්නහ. විශලේශඹන්භ ඒ ගුරු වහඹරුන්
ශඵොශවොභ ශරොකු අවනඹකින්, පීඩනඹකින් විඩහට ඳත් ශරහ
සිටිනහ. භහ 6ක් ත ශරහත් ඒ ප්රරතිපර නිකුත් යරහ නළවළ.
ශේ ප්රරතිපර නිකුත් යරහ ශේ අඹ ප්රරතිපරරට අනුකර ගුරු
ශේඹට අන්තර්ග්රාවණඹ යන්ශන් දහද?

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு பந்துய குணலர்ென)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

රු ථහනහඹතුභනි, ජහති අධිහඳන ආඹතනඹ විසින්
පිිතත් විබහ ඳටිඳහටිඹ අනුභනඹ යරහ ඒ නිලසිකත දිනශේදී
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ප්රරතිපර නිකුත් කිරීභ සිදු යනහ. ඒ වහ කිසිභ ඳභහක් නළවළ.
ඒ ය ශන ඹන ක්රි0ඹහ ඳටිඳහටිඹ අනු තභයි විබහ ප්රරතිපර නිකුත්
කිරීභ යන්ශන්. උදහවයණඹක් ලශඹන් කිඹන්න පුළුන් විබහ
ශදඳහර්තශේන්තු ඳත්න විබහරත් එශවභයි කිඹහ. අධිඹන
ශඳොදු වති ඳත්ර  හභහනි ශඳශ විබහඹ ඳත්රහ හරඹක් ත
ශනහ ඒ ප්රරතිපර ඳරීක්හ යරහ නිකුත් යන්නට.
හභහනිශඹන් අශප්රරේල් භහශේදී තභයි හභහනි ශඳශ විබහශේ
ප්රරතිපර නිකුත් යන්ශන්. ෆභ හනුභ ඒ ක්රි0ඹහලිඹ සිදු
න්ශන් ඒ හර හනු තුශ. ඔඵතුභහට ළයදි ශතොයතුයක්
තභයි දීරහ තිශඵන්ශන්. අපි ප්රරතිපර රළබුණු වහභ සුදුසුේ
ේපර්ණ ශ අඹ ශේශේ පිහිටුවීභ යනහ.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භභ ඔඵතුභහශන් ඇහුශේ ශේශේ පිහිටුවීභ යන්ශන්
දහද කිඹරහ?

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு பந்துய குணலர்ென)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ප්රරතිපර රළබුණු වහභ ශේශේ පිහිටුවීභ යනහ.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ අඹ භහ 6ක් තිසශේ ඵරහ ශන ඉන්නහ. රු
ථහනහඹතුභනි, භහශේ ශදශනි අතුරු ප්රරලසනඹ ශභඹයි. ශේ අඹ
රුපිඹල් 3,000ක් ළනි ශොච්චේ මුදරට තභයි ශේ ශේහ ය
5ක් තිසශේ ය ශන ආශේ. ශේ අඹ ශේ ප්රරතිපරලින් ඳසු ගුරු
ශේඹට අන්තර්ග්රාවණඹ යන විට හිඟ ළටුප් රඵහ දීශේදීත්, ඒ
හශේභ ශේශේ පිහිටුවීශේදීත් ගුරු වහඹ ඳත් වීේ රළබුණු
2007 ජනි භහශේ සිට ශේ අඹ ශේශේ පිහිටුන්නට ව එදින
සිට හිඟ ළටුප් රඵහ ශදන්නට ටයුතු යනහද?

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு பந்துய குணலர்ென)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

නළවළ. එශවභ ශදන්න ඵළවළ නීතිනුකර. යජශේ මුදල්
ප්රරතිඳත්තිඹ අනු ගුරු වහඹරුන් කිඹන්ශන් ගුරු ිසථහට
අනු ගුරු ශේඹ වහ සුදුසුේ රළබශක් ශනොශයි. අධිඹන
ශඳොදු වති ඳත්ර  උස ශඳශ භත් අඹ සශේච්ඡහශන්, තභන්ශේ
ළභළත්ත භත ඳහශල් ළඩ යරහ තිශඵනහ. එතළනදී ආණ්ඩු
රුණහ වත ශර ඒ ශද ඵරහ, ඔවුන්ට ශවීභක් යරහ
තිශඵනහ. ඒ හශේභ අවුරුදු 5 හර ඳරිච්ශේදඹ තුශදී අලි
සුදුසුභ ේපර්ණ ය න්නහ ශර දළනුේ දීරහ තිශඵනහ. එළනි
සුදුසුභක් ේපර්ණ ය ශනොශන සිටින අඹට දරුන්ශේ ජීවිත
ඵහය ශදන්න ඵළවළ. ඒ නිහ අපි කිසි ශේත් හිඟ ළටුප් ශවීභට
ඵළඳිරහ නළවළ. ගුරුරුන්ටයි ළටුප් ශන්ශන්. ගුරු ශේඹට
ඵහ ත්ත දශේ සිට ළටුප් ශනහ. ගුරු වහඹඹහ
කිඹන්ශන් සශේච්ඡහශන්, ළභළත්ශතන් ගිහින් ඳහර ළඩ ශ
ශශනක්.
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රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ තුන්න අතුරු ප්රරලසනඹ ශභඹයි.
ජහති ගීශේ නිර්භහති ආනන්ද භයශෝන් භළතිතුභහශේ නමින්
භවහ විදිහරඹක් ෆර ප්රරශේලශේ සථහඳනඹ ය තිශඵනහ.
ඔච්චය ංශේදී ආණ්ඩුක් නේ ජහති ගීශේ නිර්භහතියඹහශේ
නමින් පිහිටු ව ආනන්ද භයශෝන් විදිහරශේ ප්රරහථමි අංලඹ
හ දභන්නට ටයුතු යන්ශන් ඇයි කිඹහ අනුේඳහවත,
දඹහනුේපිත රු ඇභතිතුභහශන් භහ අවන්නට ළභතියි.

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு பந்துய குணலர்ென)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒ ඳශහත් බහශේ ඳහරක් න්නට
ඕනෆ. එළනි
ප්රරතියුකවත කිරීභක් තිශඵනහද කිඹහ භභ ඳශහත් බහශන්
විභහ ඵරහ ඔඵතුභහට -

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ප්රරතියුකවත කිරීභක් ශනොශයි. ඒ හ දළමිභක්. ඒ
ඉසය තිබුශණ් ෆර ප්රරහථමි විදිහරඹ කිඹහයි. ෆර ප්රරහථමි
විදිහරඹ ශොශම දිස්රිතක්ශේ පිලිඹන්දශ රහඳ ශොට්ඨහශේ
ඳහරක්. ඔඵතුභහ ශවොට දන්නහ. ආනන්ද භයශෝන්
ශ්රී භතහණන්ශේ නමින් පිහිටු ව ඒ විදිහරශේ ප්රරහථමි අංලඹ දළන්
හ දභන්නට වදනහ. ඔඵතුභහ ංශේදීභ ළන ථහ යන
නිහ භභ අවන්ශන්.

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு பந்துய குணலர்ென)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

රු ථහනහඹතුභනි, ආනන්ද භයශෝන් ශරීන් උඳන් භ
ශවෝභහභ භළතියණ ශොට්ඨහශේ ඳහදුක්ට කිට්ටු ලිඹන්ර
කිඹන භයි. එතුභහට ශෞයඹක් ලශඹන් ආනන්ද භයශෝන්
ණිසඨ විදිහරඹක් පිහිටුහ ඒ ප්රරශේලශේ තළන ඳහරභ ප්රරථභ
තහට
ආනන්ද
භයශෝන් ශරීන්ශේ නමින් ආනන්ද
භයශෝන් අනුසභයණ ඳහරභ ශර නේ ශොට ඇති ඵ
එතුභහට ශෞයඹක් ශර වන් යනහ.

රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඳහරභ ළන ශනොශයි භහ ථහ යන්ශන් ඉසශෝරඹ ළන.
[ඵහධහ කිරීේ]

ශඳොලිස ශොසතහඳල්රුන් : උස වීේ

தபலிஸ் உத்ெலகத்ெர்கள் : பெலபெர்வு
POLICE CONSTABLES : PROMOTIONS
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රු ජිත් ශප්රරේභදහ භවතහ

(ண்புகு சஜத் பலெஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භභ ඒ ප්රරලසනඹ ඇහුශේ ංශේදී ආණ්ඩුක් නිහ.

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு பந்துய குணலர்ென)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ංශේදී නිහ තභයි රුපිඹල් 3,000ක් ශරහ පුහුණුකුත් රඵහ
දීභට ටයුතු ය තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ රුණහ වත ව
දඹහනුේපිත ක්රි0ඹහලිඹක් ශර අවුරුදු 5ක් තුශ යජශේ යක්හ
වහ විේහභ ළටුඳ ශදන්න ථහ යරහ තිශඵනහ.

14.රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි ටයුතු
අභහතිතුභහශන් ඇස ප්රරලසනඹ- (1):
(අ)

(i)

2007 ර්ශේ සිට ශේ දක්හ ශඳොලිස
ශොසතහඳල් ශේේණිශේ සිට ශඳොලිස ඳරීක්
ශේේණිඹ දක්හ උසවීේ රද නිරධහරින්
ංිහ හර්ෂි, ශන් ශන් ලශඹන්
ශොඳභණද;

ඳහර්ලිශේන්තු

519

520

(ii)

ශේ න විට එකී තනතුය වහ උසවීේ
රළබීභට සුදුසුේ හිත සිටින ශඳොලිස
නිරධහරින් ංිහ ශොඳභණද;

ற்பொம் 152 ஆக இயக்கபகட லறக்கு
களுக்லகற்ப 2012.01.19ஆம் ெகெ ெர்ப்பன்
பகம் இலர்களுக்கு குமத்ெ
பெலபெர்வு
ககர லறங்குலெற்கு நடலடிக்கக டுப்ப
ன்பகெபெம்;

(iii)

ඔවුන් අතරින් ඉවත උසවීේ රඵහ දීභ වහ
ශේ න විට නිර්ශේල ය ඇති නිරධහරින්
ංිහ ශොඳභණද;

(ii ) அவ்லபொ தசற்படெலடத்து, நென்மத்கெ
அலெக்கும் தசயக இது அகபெதன்பகெ
ற்பொக்தகள்ல ன்பகெபெம்

(iv)

එකී නිර්ශේලඹන්ට අනු ඔවුන්ට උසවීභ රඵහ
ශදන දිනඹ ශර්ද;

அலர் இச்சகபக்கு அமலப்ப?

(v)

උසවීේ රළබීභට සුදුසුේ ඇති නමුත්, ඒ වහ
නිර්ශේල ය ශනොභළති නිරධහරින් ංිහ
ශොඳභණද;

[රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ]

(vi)

ඔවුන්ට උසවීේ රඵහ ශනොදීභට ශවේතු ශර්ද;

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

සුදුසුේ පුයහ ඇති ශඳොලිස නිරධහරින්ට
උසවීේ ශනොරළබීශේ ශවේතු භත ශේේඨ
ස හධියණශේ
ශොනු ශ අං 145, 147, 151 වහ 152
නඩුරට අදහශ 2012.01.19 දිනළති ීරන්දු
ප්රරහය ඔවුන්ට එකී උසවීේ රඵහ දීභට
ටයුතු ශඹොදන්ශන්ද;
එශේ ශනොයන්ශන් නේ, එභගින් අධියණඹට
අඳවහ කිරීභක් සිදු න ඵ පිිතන්ශන්ද;

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

(இ) இன்லமல், ன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a) Will he state (i) separately for each year, the number of
officers promoted from Police Constable
grade to the grade of Inspector of Police
from the year 2007 up to now;
(ii) the number of police officers who have
acquired qualifications by now to be
promoted to the aforesaid post;
(iii) the number of officers who have been
recommended by now to be promoted out of
them;

பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலகக் லகட்ட லன:

(iv) the date on which they will be promoted on
the aforesaid recommendations;

(அ)(i ) 2007ஆம் ஆண்டு பெல் இற்கமலக தபலிஸ்
கன்ஸ்டபள்
ெத்ெலிபைந்து
தபலிஸ்
பலசெகர் ெம்லக பெலபெர்வு தபற்ம
உத்ெலகத்ெர்கரன் ண்ணக்கக லபைடந்ெ
ெல் தலவ்லலமக தென்பகெபெம்;

(v) the number of officers with qualifications to
be promoted but not recommended for that;
and

(ii ) ெற்லபது
லற்படி
பெலக்கு
பெலபெர்வு
தபபொலெற்கு ெகககபெகடலர்கரக உள்ர
தபலிஸ் உத்ெலகத்ெர்கரன் ண்ணக்கக
தென்பகெபெம்;
(iii ) இலர்கரல்
லற்படி
பெலபெர்லகனப்
தபபொலெற்கு ெற்லபது சபசு தசய்ப்பட்
டுள்ர
உத்ெலகத்ெர்கரன்
ண்ணக்கக
தென்பகெபெம்;
(iv ) இச்சபசுகரன் பகம் இலர்களுக்கு பெல
பெர்வு லறங்கப்படும் ெகெ தென்பகெபெம்;
(v ) பெலபெர்லகனப்
தபபொலெற்கு
ெககக
பைந்தும் அென்தபபைட்டு சபசு தசய்ப்
படெ
உத்ெலகத்ெர்கரன்
ண்ணக்கக
தென்பகெபெம்;
(vi ) இலர்களுக்கு பெலபெர்வு லறங்ககக்கன
கணம் தென்பகெபெம்
அலர் குமப்படுல?

(vi)

the reasons
promotions ?

for

not

granting

them

(b) Will he inform this House (i) whether arrangements will be made to
promote those police officers in compliance
with the ruling dated 19.01.2012 relevant to
cases bearing numbers 145,147,151 and 152
which were filed at the Supreme Court as a
result of not promoting the police officers
who
have
fulfilled
the
required
qualifications; and
(ii) whether he admits that failure to do so would
amount to contempt of court ?
(c) If not, why?
රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(ஆ) (i ) ெகககககர
பூர்த்ெதசய்துள்ர
தபலிஸ்
உத்ெலகத்ெர்களுக்கு பெலபெர்வு ககடக்க
ெென் அடிப்பகடல் உர் நென்மத்ெல்
ெக்கல் தசய்ப்பட்டுள்ர 145, 147, 151,

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ
ආමි ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රරලසනඹට
පිිතතුය ශදනහ.
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[ශභභ පිිතතුය පුසතහරශේ ද ඵහ ඇත.]

[இந்ெ லகட நூல் நகயத்ெலும் கலக்கப்பட்டுள்ரது]
[This answer is also placed in the Library.]

අද ශරෝ හන්තහ දිනඹ. ඒ නිහ ශේ ඉතහ ළදත්.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නළඟී සිටිශේඹ.
ழுந்ெர்.

rose.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔශවොභ ඉන්න ටික්.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

භභ නළඟිට්ශට් හන්තහ දිනඹ නිහයි. ශල්භ ඇභතිතුභහත්
හිනහ ශනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, ෆශවන ශේරහක් ත ශොට දීර්ක
උත්තයඹක් භට රඵහ දීභ ේඵන්ධ භභ අශප් ඇභතිතුභහට
ශඵොශවොභ සතුතින්ත නහ.
රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රරලසනඹ ශභඹයි.
ශේ ප්රරලසනඹ ඔඵතුභහත් දන්නහ රු ථහනහඹතුභනි. ශභඹ
ශඳොලිස ශේශේ තිශඵන ප්රරධහන ප්රරලසනඹක්. ශඳොලිස
ශොසතහඳල්ශේ සිට ප්රරධහන ශඳොලිස ඳරීක් දක්හ උස වීේ
දීශේදී කිසිඹේ ව නිලසිකත ඳටිඳහටිඹක් නළවළ රු ථහනහඹතුභනි.
ඒ නිහ ශඳොලිසඳතිතුභහට වුභනහ විධිඹට නළත්නේ ඔහුශේ
ළභළත්ත අනු තභයි ඒ උසවීේ ටි ශදන්ශන්.
ඳහර්ලිශේන්තුශේ භන්ත්රීරරුන් විධිඹට අපිත් ඒ ළන ශොඹහ ඵළලිඹ
යුතුයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ. අවුරුදු දවඹක් ගිඹහභ ශවෝ
අවුරුදු ඳවශශොක් ගිඹහභ රු ථහනහඹතුභනි, ශඳොලීසිශේ
ශඳොලිස ශොසතහඳල්යඹකුට අඩුභ ලශඹන් ළයඹන් තනතුයක්,
එතළනින් ඳසශේ ළයඹන් තනතුශර් ඉන්න එක්ශනහට අවුරුදු
15 සිට 20 දක්හ හරඹදී උඳ ශඳොලිස ඳරීක් තනතුයක් රඵහ
දීශේ කිසිඹේ ව ක්රාභශේදඹක් ශේ ශඳොලිස ශදඳහර්තශේන්තුට
නළවළ රු ථහනහඹතුභනි.
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ඳහර්ලිශේන්තු
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රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

රු ඇභතිතුභනි, ශඳොලිස ශොසතහඳල්රුන්ශේ ඉරහ
ප්රරධහන ශඳොලිස ඳරීක්රුන් දක්හ අඹට උසවීේ දීශේදී විවිධ
රකුණු භට්ටේ න්ශන් නළතු -ක්රාභහනුකර ක්රි0ඹහභහර්ඹක්
ශනොභළති ශදනු රඵන ශේ උස වීේ ශනුට- අඩුභ තයමින්
ඔවුන්ශේ ශේහ හරඹ -service- ශවෝ ඒ ළඩ යපු හරඹ තුශ
ඔවුන් දළක් ව දක්තහන් රහ ඵරහ උස වීේ රඵහ දීශේ ඹේ
කිසි ක්රි0ඹහ ඳටිඳහටිඹක් යජඹ විධිඹට ඔඵතුභන්රහ වදන්න සදහනේද?
එශවභ ක්රි0ඹහභහර්ඹක් අනුභනඹ යන්න ඔඵතුභන්රහ
ඵරහශඳොශයොත්තු නහද කිඹහ භහ අවන්න ළභළතියි. ඒ ඉතහභ
ළදත් ප්රරලසනඹක්. ශඳොලිස ශේශේ ඉන්න විලහර-

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශභොක් වරි ථහක්
අසට.

ශනළල්රහ වනහ ශේ ප්රරලසනඹ

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

භශේ අක්හ භව ඳහශර් ඇද ශන ගිඹ ථහ භහ කිඹන එ
ළයදිද? ඒ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ හිටපු භන්ත්රීරතුමිඹක්.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ ඉතහභ ළදත් ප්රරලසනඹක්. ළදත් අදවක්. භට ශේ
අසථහශේ භතක් න්ශන් විවිඹන් ගුණර්ධන භළතිනිඹශේ නඩු.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔශේ ළඳ භශේ තුටයි. කිඹන්න.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔන්න ඉතින් ඒ භන ශන එක් කිඹනහ.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

භටත් කිඹන්න අයිතිඹ තිශඵනහ ශන්.

එදහ එශවභ උස වීේ දුන්නු යශට් අද ඔඵතුභහ ශචෝදනහ
යනහ, පීල්ර ඳළනරහ උසවීේ ශදන ක්රාභශේද හුඟක් තිශඵනහ,
ඒ වහ නිලසිකත ක්රාභඹක් වදන්න කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභහත්
ඒ ළන දන්නහ. ඒ හශේ ක්රාභශේද වදන එ ශවොයි. නමුත්
ශේේසඨහධියණඹ ීරන්දුක් දුන්නහභ රු ථහනහඹතුභනි, ඒ
නඩු ඳයන ශඳොලිස නිරධහරින්ට විතයක් ශනොශයි, ඒ භහන
තනතුරුර ඉන්න යහශිඹට ඉශේභ උස වීේ රළශඵනහ.
ශඳොලීසිශේ ටයුතු කිරීශේදී ඒ උස වීේ ළනත් ළටලු භතු
ශරහ තිශඵනහ. රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහශේ අදව භහ
ඉදිරිඳත් යන්නේ.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශවොයි, කිඹන්න.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශේ යශට් හිටපු ප්රරසිේධභ ශේලඳහරන හන්තහක් ශඳොශ දිශේ
ඇද ශන ගිඹහට ශේේසඨහධියණශඹන් දවමේ ශහ. ඳසු දහ ඒ
ශඳොලිස නිරධහරිඹහට උස වීභක් දුන්නහ, ආණ්ඩු;
ඔඵතුභන්රහශේ ආණ්ඩු. ඒ, එදහ ශේේසඨහධියණශේ ීරයණඹට
රපු වළටි. ශඳොලීසිඹ-

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශඳොදු ළඩ පිිතශශක් වළදුහ නේ වුරුත් උහවි ඹන්ශන්
නළවළ.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශඳොදු ළඩ පිිතශශක් ස කිරීභ ශවොයි. අපි ඒ හශේ
අලුත් අදවස ළන ළරකිලිභත් ශරහ, ඹභක් කිරීශේ උත්හවඹ
ශඹශදන්නේ.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ භන ශන එක් කිඹනහ.

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු ප්රරලසනඹ.

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශඳොලීසිශේ උස වීේ රඵහ දීශේදී "පීල්ර ඳළනරහ උස වීේ
ශදනහ" කිඹරහ ඔඵතුභහභ කිේහ. වුද ඒහ ඳටන් ත්ශත්?

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඳටන් ත්ත එ ශනොශයි. වුරු ශවෝ ඒ අන් යමු.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵතුභහශේ අදව ළනයි භහ කිඹන්ශන්. ඒ ශඵොශවොභ ශවො
ශඹෝජනහක්.

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

භහ ඔඵතුභහට ශඹොමු ශ, ශේේසඨහධියණට ශොනු ශ 145,
147, 151, 152 අං දයන නඩුරට අදහශ 2012.01.19න දින
ීරන්දුශේදී වුශණ්- රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඔඵතුභහශන්
විනහඩි කිහිඳඹක් ඉල්රනහ ඒ ළන ටික් ඳළවළදිලි ය ශදන්න.
රු ථහනහඹතුභනි, 2007 ර්ශේදී ශඳොලිස ළයඹන්
තනතුයට interviews තිබුණහ. එහිදී රකුණු 47 සිට 61 දක්හ
ඳයහඹ තුශ රකුණු රඵහ ත්තු ශඳොලිස ළයඹන්රුන්ට උඳ
ශඳොලිස ඳරීක් තනතුරු වුභනහඹ කිඹරහ නඩුක් දළේභහ.
ඒට ශේේසඨහධියණශඹන් ීරන්දුක් දුන්නහ, ඔවුන් ඒ තනතුයට
උස යන්න කිඹරහ. ඊට ඳසශේ ඊ ශඟට හිටපු 660 ශදනහත්
ශේේසඨහධියණශේ නඩුක් දළේභහ. රු ථහනහඹතුභනි,
අඹටත් උසවීේ ශදන්න කිඹරහ ශේේසඨහධියණශඹන් නිශඹෝ
ශහ. නමුත්, ඒ ීරන්දු පිිතශන අඳටත් හධහයණඹක් ශයි
කිඹරහ හිතපු, ශඳොලිස ශේඹට රු යමින් උහවි ශනොගිඹ අඹට
ශේ න තුරු ඒ උසවීේ වේඵ වුශණ් නළවළ.
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රු ථහනහඹතුභනි, ශේ ශරොකු ප්රරලසනඹක්. තභන්ශේ
ශදඳහර්තශේන්තුට විරුේධ ශේේසඨහධියණඹට ගිහිල්රහ නඩු
ඳයන්ශන් නළතු, තභන්ට හධහයණත්ඹක් ශේවි කිඹරහ
ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ශේ අඹ ේඵන්ධශඹන් යජඹ න්නහ ක්රි0ඹහ
භහර්ඹ ශභොක්ද? යජඹ විධිඹට ඔඵතුභන්රහට ඒ සිඹලු ශදනහටභ
එ වහ භහන විධිඹට රන ක්රි0ඹහදහභඹක් ආයේබ යන්න
පුළුන්ද? ඒයි භශේ ප්රරධහනභ ප්රරලසනඹ. රුණහයරහ ඔවුන්ටත්
ශේ උසවීභ රඵහ ශදන්න ටයුතු යන්න කිඹරහ භහ
ඔඵතුභහශන් ශෞයශඹන් ඉල්රන්න ළභළතියි.
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දුේරිඹ භළදිරි ශඳෞේලි භහේරට ඳළරීභ :
ආදහඹභ
புககெப் தபட்டிகள் ெனர் கம்பனகளுக்கு
எப்பகடப்பு: லபைனம்

HANDING OVER OF RAILWAY CARRIAGES TO PRIVATE
COMPANIES : INCOME

2968/’12

15. රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵතුභහ ඉදිරිඳත් යපු හයණහ අභහතිතුභහ ශත ඉදිරිඳත්
යන්නේ.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

ප්රරහවන අභහතිතුභහශන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1):
(අ) දුේරිඹ ශදඳහර්තශේන්තු විසින් දුේරිඹ භළදිරි කිහිඳඹක්
ශේ න විට ශඳෞේලි භහේරට ඳයහ දීභ
ශවේතුශන් දුේරිඹ ශදඳහර්තශේන්තුට රළබිඹ යුතු
ආදහඹේ අහිමිවී ඇති ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ) (i)

දුේරිඹ භළදිරි ශඳෞේලි භහේ ශත ඳයහ දීභ
භගින් දුේරිඹ ශදඳහර්තශේන්තුට රළශඵන
ආදහඹභ ශොඳභණද;

(ii)

දුේරිඹ භළදිරි ශඳෞේලි භහේරට රඵහ දීභ
තුිතන් දුේරිඹ ශේඹ ශඳෞේලීයණඹ කිරීභට
අශප්ක්හ යන්ශන්ද;

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ථහනහඹතුභනි, තුන්ළනි අතුරු ප්රරලසනඹ ශභඹයි.
රු ඇභතිතුභනි, ශඳොලිස භහරුවීේ ේඵන්ධශඹන් ථහ යන
ශොට ශඳොලිස මරසථහනශේ ඉන්න අඹට විතයක් - ශඳොලිස
ශොසතහඳල්රුන්ශේ ඉරහ උඳ ශඳොලිස ඳරීක්රුන් දක්හ
න ඳවශ නිරධහරින්ට- අවුරුදු 15, 20 ශඳොලිස මරහසථහනශේ
ළඩ යන්න ඉඩ දීරහ තිශඵනහ. අශනක් අඹ තළන් තළන්රට
භහරු යනහ. රු ථහනහඹතුභනි, භහරු කිරීශේ ක්රාභශේදඹක්
තිශඵනහ නේ, ඒ සිඹලු ශදනහටභ එ වහ භහන විඹ යුතුයි.
ශඳොලිස මරසථහනශේ ඉන්න අඹට ''ටක් ටක්'' හරහ උසවීේ ඳහ
රළශඵනහ. ශභොද ඔවුන් එහි සිටින උස නිරධහරින් වඳුනනහ;
ේඵන්ධතහ තිශඵනහ. ශේ හයණඹ කිේහභ ශඳොලිස
මරසථහනශේ අඹ භහත් එක් තයව ශයිද දනසශන් නළවළ. ඒ භට
ප්රරලසනඹක් ශනොශයි. නමුත් ළදත්භ තිශඵන්ශන්, භහරුවීේ
රඵහ දීශේදී සිඹලු ශදනහටභ භහන ක්රාභශේදඹක් අනුභනඹ යන
එයි. ඒ වහ ඔඵතුභහ ටයුතු යනහද නළේද කිඹරහ භහ
අවන්න ළභළතියි.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(ඇ) ශඳෞේලි භහේරට ඳයහ දී ඇති දුේරිඹ භළදිරි
නළත දුේරිඹ ශදඳහර්තශේන්තුට ඳයහ ළනීභට
ටයුතු ය දුේරිඹ ශේඹ ශඳෞේලීයණඹවීභට ඉඩ
ශනොදී රැ ළනීභට ටයුතු යන්ශන්දළයි එතුභහ ශභභ
බහට දන්න්ශනහිද?
(ඈ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භන්ද?
லபக்குலத்து அகச்சகக் லகட்ட லன:
(அ) புககெ
ெகணக்கரம்
சய
புககெப்
தபட்டிககர ற்தகனலல ெனர் கம்பனகளுக்கு
எப்பகடத்ெபைப்பென்
கணக
புககெத்
ெகணக்கரத்ெற்கு ககடக்க லலண்டி லபைனம்
இறக்கப்பட்டு்ள்ரதென்பகெ அலர் அமல?
(ஆ) (i)

புககெப் தபட்டிககர ெனர் கம்பன
களுக்கு
எப்பகடப்பென்பயம்
புககெத்
ெகணக்கரத்ெற்குக்
ககடக்கும்
லபைனம்
வ்லரதலன்பகெபெம்;
(ii) புககெப் தபட்டிககர ெனர் கம்பன
களுக்கு
எப்பகடப்பென்பயம்
புககெச்
லசகலக ெனர் ப்படுத்ெ ெர்பர்க்கப்
படுகன்மெ ன்பகெபெம்
அலர் குமப்படுல?

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

හධහයණ
තභයි
ටයුතු
ශශයන්ශන්.
රු
ථහනහඹතුභනි, ඒ හයණඹත් ඇභතිතුභහශේ අධහනඹට
ශඹොමු යන්නේ. ශභතුභහ ප්රරලසනශඹන් අවරහ තිබුශණ් උසවීේ
ළන. දළන් අවන්ශන් භහරු කිරීේ ළන. ඒ ළන ශනභ ප්රරලසනඹක්
අවනහ නේ ශවොයි. උස වීේ, භහරුකිරීේ ළන සිරිශොතටත්
ශේ උඳශේලඹ ශදනහ නේ ශවොයි. එතශොට ඔඵතුභහටත්
ඹවඳතක් ශන්.

රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ

(ண்புகு ெசம ஜலசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ අපි අශප් ඳක්ඹත් එක් ඵරහ න්නේ. ඔඵතුභහට
ශඵොශවොභ සතුතියි. ඔඵතුභහ යත්ත ශයෝදඹ තල්ලු ය ය
ඉන්න.

(இ) ெனர் கம்பனகளுக்கு எப்பகடக்கப்பட்டு்ள்ர
புககெப்தபட்டிககர
ண்டும்
புககெத்
ெகணக்கரத்ெற்குப் தபற்பொக்தகள்ர நடலடிக்கக
தடுத்து,
புககெச்
லசகலக
ெனர்
க்குலெற்கு இடரக்கது பதுகப்பெற்கக
நடலடிக்கக டுப்ப ன்பகெ அலர் இச்சகபக்கு
அமலப்ப?
(ஈ)

இன்லமல், ன்?

asked the Minister of Transport:
ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවොයි. හධහයණඹක් ශයි.

(a)

Is he aware that the Department of Railways has
lost earnings it should have received as a result
of several railway carriages being handed over
to the private companies by the Department?

ඳහර්ලිශේන්තු
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රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(b) Will he state (i) the income received by the Department of
Railways by handing over the railway
carriages to the private companies; and
(ii) whether the privatization of the railway
service is being contemplated by handing over
carriages to private companies?
(c) Will he inform this House whether action will be
taken to have the railway carriages handed over to
the private sector returned to the Department of
Railways and safeguard the railway service
without allowing it to be privatized?
(d) If not, why ?
රු කුභහය ශල්භ භවතහ (ප්රරහවන අභහතිතුභහ)

(ண்புகு கு தலல்க - லபக்குலத்து அகச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුය ශදනහ.

රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ

(ண்புகு லஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ශ්රී  රංහ නිදවස ඳක්ශේ උඳ බහඳති වීභ ළන ඔඵතුභහට සුඵ
ප්රරහර්ථනහ යනහ.

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

ශඵොශවොභ සතුතියි. අද හන්තහ දිනඹ නිහ භභ ට ඳරිසේ
ය න්නහ.
රු ථහනහඹතුභනි, පිිතතුය ශභඹයි.
(අ) දුේරිඹ භළදිරි ශඳෞේලි භහේ ශත ඳයහ දී
ශනොභළත. සිදු ය ඇත්ශත් භළදිරි කීඳඹක් කුලී ඳදනභ
භත සුශෝඳශබෝගි ශර ධහනඹ කිරීභට අසථහ
රහ දීභ ඳභණි. ආදහඹභ අහිමි වී නළත. ඒ ශනුට
න ආදහඹේ භහර්ඹක් උත්ඳහදනඹ වී ඇත.
(ආ) (i) ේල රයින් ආඹතනශේ යහජධහනි භළදිරිලින්
රළශඵන භ ආදහඹභ රුපිඹල් 49,42,080.00කි.
එක්සශඳො
ශොන්ශොලිශඩ්ටර්ස
(පුේලි)
ආඹතනශේ එක්සශඳො භළදිරිලින් රළශඵන භ
ආදහඹභ රුපිඹල් 54,10,080.00කි.
(ii) නළත.
දුේරිඹ භළදිරි ශඳෞේලි භහේ ශත රඵහ දීභ
තුිතන් ශඳෞේලීයණඹ කිරීභට ශනො පුේලි
අංලඹ වබහගි යහ ශන න දුේරිඹ ඳවසුේ
ඇති ය න ආදහඹේ භහර්ඹක් රඵහ ළනීභට
අශප්ක්හ ශශර්.
(ඇ) දළනටභත් අදහශ භළදිරි දුේරිඹ ශදඳහර්තශේන්තු බහයශේ
ඳතින ඵළවින් එශේ කිරීභට අලිතහක් නළත.

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රරලසනඹ ශභඹයි.
ඇභතිතුභනි, චීන දුේරිඹ ට්ටල් 11ක් ප්රරහවනඹ වහ
ශඳෞේලි භහේරට රඵහ දුන්ශන් නළවළයි කිඹහද ඔඵතුභහ
කිඹන්ශන්?

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

චීන දුේරිඹ ට්ටල් කිඹන්ශන් ශභොක්ද? දුේරිඹ ශඳට්ටිද,
එශවභ නළත්නේ Powersetsද?

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

භසත රංහ දුේරිඹ ශේඹන්ශේ ශඳොදු ශේ ංභඹත්
ශේ ළන අදවස ප්රරහල ය තිශඵනහ. ප්රරහවනඹ කිරීභට
වළකිඹහ තිබිඹදී ප්රරහවන අභහතිහංලඹ දුේරිඹ ඵරශේ ට්ටල්
11ක් ව සුශෝඳශබෝගි දුේරිඹ 2ක් අඩු මිර ණන් ඹටශත්
ශඳෞේලි භහේරට රඵහ දී තිශඵනහ කිඹරහ. අඳට රළබී
තිශඵන ශතොයතුරු අනු ඒ තුිතන් ඇශභරිහනු ශඩොරර් 78,000
ඳහඩුක් ශරහ තිශඵනහ.

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

ශේයි සිේධ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඳයණ දුේරිඹ භළදිරි තිබුණහ.
ඒහ ඉත් යරහ තිබුශණ්. ඒහ ශඳෞේලි අංලඹට දුන්නහ,
සුශෝඳශබෝගි විධිඹට නළත වදන්න. ඒ ශොල්ශරෝ රුපිඹල්
රක් 80ක්, රුපිඹල් රක් 100ක් ඳභණ විඹදේ යරහ ශ්රී  රංහ
දුේරිඹ ශදඳහර්තශේන්තු තු ඳයණ භළදිරි අලුතින් වළදුහ. ඒහ
අපි ධහනඹ යනහ. අපි තභයි tickets විකුණන්ශන්. නමුත් ඒ
ශොල්ශරෝ තභයි market යන්ශන්. භහ හිතන වළටිඹට ඔඵතුභහත්
ඒ භළදිරිඹ ගිහින් ඇති. හභහනිශඹන් ශොශම සිට භවනුය
දක්හ ඹන්න රුපිඹල් 800ක්, රුපිඹල් 1,000ක් ඳභණ න්නහ.
එහිදී ෆභ ඳළට් එක් ශදනහ, තුය ශඵෝතරඹක් ශදනහ. ඒ
හශේභ ඒ භළදිරි air-condition යරහ තිශඵනහ.
TV
තිශඵනහ. ඉතින් ළභළති අඹ ඒ භළදිරිශේ ඹනහ. එයින් firstclass ticket එශක් මුදර අඳට රළශඵනහ.
දළන් ඒශොල්රන් ඒ high market එට දභරහ, first-class
ticket එශක් මුදර අඳට ශදනහ.

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

රු ඇභතිතුභනි, යජඹට ශේ යන්න පුළුන්භක්
තිබුශණ් නළේද?

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

යජශේ දුේරිඹ ශදඳහර්තශේන්තුට ල්ලි නළවළ, ශේ දුේරිඹ
භළදිරිඹ රුපිඹල් රක් 100ක් විඹදේ යරහ අලුත්ළඩිඹහ
යන්න. ඒ නිහ ඒ අඹට එභ දුේරිඹ භළදිරිඹ අලුත්ළඩිඹහ ය
ශන ධහනශේ ශඹොදන්න ශදනහ. ඒ අඹ ඳශමුළනි ඳන්තිශේ
ටිට් එශක් මුදර අඳට ශනහ.

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(ඈ) ඉවත (ඇ) අනු අදහශ ශනොශේ.

භහ ඔඵතුභහශන් ඊශඟ අතුරු ප්රරලසනඹ අවනහ.
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ථහනහඹතුභහ

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(Mr. Speaker)

(The Hon. Kumara Welgama)

(சபநகர் அலர்கள்)

තුන්ළනි අතුරු ප්රරලසනඹද?

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ශදළනි අතුරු ප්රරලසනඹ. නළවළ, තුන්ළනි අතුරු ප්රරලසනඹ රු
ථහනහඹතුභනි.

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

ශේ අවන්ශන් 1(ආ) අතුරු ප්රරලසනඹ.

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ
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(ண்புகு கு தலல்க)

ඒ භහ පිිතන්නහ. ඒ ශන් භහ කිේශේ ඔඵතුභහ භශේ
ශඳෞේලි උඳශේලයශඹක් කිඹරහ.

ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒ ළන ශොඹහ ඵරන්නට ඕනෆ.

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අඳට ශේලඳහරන ශේදඹක් නළවළ ශන්ද, රු ඇභතිතුභනි? අපි
ඔඵතුභහ ශේයහශන තිශඵනහ.

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

භක් නළවළ, ත එ අතුරු ප්රරලසනඹක් ඇහුහභ ඇති, රු
ථහනහඹතුභනි. ශභොද, එතළනින් එවහට එතුභහශන් ශේ ළන
අවරහ ළඩක් නළවළ. ශභොද, ශේ සිඹලු ශදඹක් ේඵන්ධශඹන්භ
කිඹන්ශන් ශභච්චය විලහර ඳහඩුක් දයරහ තිශඵනහ කිඹරහයි. ඒ
පිිතතුයත් එක් භහ හිතන්ශන් එතළනින් එවහට අවරහ ළඩක් නළවළ
කිඹරහයි.

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒට ශේලඳහරන ශේදඹක් නළවළ. අශප් ඔඹ ඉසයව හඩි
ශරහ සිටින භවත්භඹහ, ශේ side එශන් හඩි ශරහ සිටින
භවත්භඹහ, අපි ඔක්ශොභ එයි. රු ථහනහඹතුභහ ළන භභ
ථහ යන්ශන් නළවළ. ශභොද, එතුභහ දළන් සිටින්ශන් ඉවශ
පුටු නිහ. නළත්නේ ඉසශල්රහ එතුභහ සිටිශේ භශේ ශඟ.
එතශොට නේ එතුභහ ළන භභ ථහ ශහ.

අවන්න, අවන්න. ඕනෆ එක් අවන්න.

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(ண்புகு புத்ெக பெண)

ඇභතිතුභහ, ඒ විඹ ශභොක්ද?

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඊට අභතය, ශේ හයණඹ ළනත් භහ ඔඵතුභහශන් අවන්න
ළභළතියි. ඔඵතුභහ දන්නහ, දුේරිඹ වයස භහර් වහ ආයක්ෂිත
ශේට්ටු ශඹදිඹ යුතු සථහන 626ක් රංහශේ තිශඵන ඵ. ඒ
ේඵන්ධශඹන් දිගින් දිටභ ප්රරලසන ඇති වුණහ. 2012 ශර් දී
එළනි දුේරිඹ අනතුරු නිහ සිදු ව භයණ 84ක් ළන හර්තහ ශරහ
තිශඵනහ.

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(ண்புகு கு தலல்க)

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

විඹ ශභොක්ද කිඹරහ ඔඵතුභහට කිඹන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහ
ඇවිල්රහ ඉන්ශන් භශේ අ බිශේ ශභන්. ඉතින් භභ
ශොශවොභද ඔඵතුභහට ඒහ ළන කිඹන්ශන්.

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(The Hon. Kumara Welgama)

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

රු භන්ත්රීරතුභනි, එඹ ශේ ප්රරලසනඹට අදහශ නළවළ.

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ශේ ප්රරලසනඹට අදහශ නළවළ, රු ඇභතිතුභනි. භභ ශභඹ
අවන්ශන් යශට් හලීන ප්රරලසනඹක් නිහයි. භහ දන්නහ ඔඵතුභහ
ශභඹට උත්තය ශදනහ කිඹරහ.

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

භහ එඹට උත්තය ශදනහ. ශභොද, ඔඵතුභහ ශඵොශවොභ ශවො
දක් භන්ත්රීරයශඹක්. ඒ හශේභ භශේ ශඳෞේලි
උඳශේලයශඹක්.

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔඵතුභහ අභහරුශේ ළශටේදී භහ ශේයහශන තිශඵනහ.

රු ඇභතිතුභනි, භට ඇත්තටභ ශේ හයණඹ දළනන්නට
ඕනෆ. අශප් ප්රරශේලර අරේශේ එශවභ ශේ ආයක්ෂිත දුේරිඹ
ශේට්ටු ශනොතිබීභ නිහ සිදු වුණු අනතුරුලින් කිහිඳ ශදශනක්
භයණඹට ඳත් වුණහ. දුේරිඹ වයස භහර් වහ ආයක්ෂිත ශේට්ටු
ශඹදිඹ යුතු සථහන 626ක් රංහශේ තිශඵනහ.

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඇත්ත.

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

2012 ශර් දී එළනි දුේරිඹ අනතුරු නිහ 84 ශදශනක්
භයණඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ශභඹ භහ දිගින් දිටභ අවපු
ප්රරලසනඹක්. භහ හිතන වළටිඹට ශේ වහ විලහර මුදරක් ළඹ
න්ශන්ත් නළවළ, ශේ යශට් නහසති න මුදල් එක් ඵරනශොට.

ඳහර්ලිශේන්තු
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தலரநட்டு லலகயலய்ப்பு ஊக்குலப்பு, நயலனம்புகக
அகச்சகக் லகட்ட லன:

රු කුභහය ශල්භ භවතහ

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

රු භන්ත්රීරතුභනි, ශභතළනට ශේට්ටු දභන්ශන් නළති ශඵල්
එයි, රයිට් එයි ඳභණක් වි යනහ නේ, අඩු ණශන් රක්
40ක් ළඹ ශනහ, එ unit එට. රංහශේ එ එක්ශනහ
කිඹනහ, රුපිඹල් 45,000ට පුළුන්; 80,000ට පුළුන්;
රක්ඹට පුළුන් කිඹරහ. නමුත් අපි ඒහ අත්වදහ ඵරනශොට
දළක්හ, ටි දක් ඹනශොට ශේ timing ශනස ශනහ.
එතශොට සිදු ශන්ශන් ශභොක්ද? ශඳොඩ්ඩක් වරි timing ශනස
ශරහ ශෝච්ිකඹ ඹන ශරහටභ දුේරිඹ වයස භහර්ඹ වයවහ ඵස
එක් ආශොත් ශභොද ශන්ශන්? ඒ නිහ ශේ වරි ප්රරමිතිඹට
යනහ නේ රුපිඹල් රක් 40ක් විතය ළඹ ශනහ, bell and
light විතයක් වි යන්න.
ඔඵතුභහභ කිේහ, එළනි සථහන වඹසිඹ ණනක් තිශඵනහඹ
කිඹරහ. උතුශය ඒහ වළදුහට ඳසශේ තත් ළඩි ශනහ. භභ
හිතන්ශන් එතශොට 800ක් විතය ශයි. ශේ වහ අපි ක්රාභත්
ළඩ පිිතශශක් ස යනහ. දළනට අපි වඳුනහ ශන ඇති
තළන්රට bell and light ශේට්ටු 200ක් විතය වි යන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.

( அ) கடந்ெ இண்டு லபைடங்கரல்,
( i ) தலரநட்டு லலகயலய்ப்பு, ஊக்குலப்பு,
நயலனம்புகக அகச்சனல் லற்தகள்ரப்
பட்ட தத்ெ தலரநட்டுப் பணங்கரன்
ண்ணக்கககபெம்;
( i i ) அவ்லபொ
நடுககரபெம்;

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

( i ii ) இவ்லஜங்கரனல்
ககரபெம்

அகடந்ெ

லபைடந்ெ அடிப்பகடல்
தெலப்ப?

அலர்

லநக்கங்

இச்சகபக்குத்

அலர் கூபொல?

ශඵොශවොභ සතුතියි.

( இ) இன்லமல், ன்?

විශේල රැකිඹහ ප්රරර්ධන වහ සුඵහධන
අභහතියඹහශේ විශේල ංචහය : විසතය

asked the Minister of Foreign Employment Promotion
and Welfare:

தலரநட்டு லலகயலய்ப்பு ஊக்குலப்பு,
நயலனம்புகக அகச்சது தலரநட்டுப்
பணங்கள்: லபம்

(a)

FOREIGN TOURS OF MINISTER OF FOREIGN EMPLOYMENT
PROMOTION AND WELFARE : DETAILS

2 . රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ (රු යවී රුණහනහඹ
භවතහ ශනුට)
-

ண்புகு

ல

ඉවත කී ංචහයඹන් වහ ශඹොදහ න්නහ රද
අයමුදල් භවජන මුදල්ද, නළතිනේ ංචහයඹ යන
රද යටර යජඹන් විසින් ප්රරදහනඹ යන රද
මුදල්ද;

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?

the total number of foreign tours made by
the Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare;

(ii) the names of the countries so visited; and
(iii) the necessity to achieve the objective set
regarding such visits?

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi
Karunanayake)

විශේල රැකිඹහ ප්රරර්ධන වහ සුඵහධන අභහතිතුභහශන් ඇස
ප්රරලසනඹ - (2)
(අ) ඳසුගිඹ ර් ශද හරඹ තුශ එක් එක් ර්ශේදී,
(i) විශේල රැකිඹහ ප්රරර්ධන වහ සුඵහධන
අභහතියඹහ විසින් සිදුයන රද මුළු විශේල
ංචහය ංිහ ශොඳභණද;
(ii) එශේ ංචහයඹ ශ යටල් ශර්ද;
(iii) එභ ංචහයඹන් ේඵන්ධ දක්හ ඇති අයමුණු
පුයහ ළනීශේ අලිතහ ශර්ද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) (i) අභහතියඹහ විසින් ළහශන ඹන රද
නිරධහරින් ංිහ ව එක් එක් ංචහයඹ වහ
දයන රද විඹදභ ශන් ශන් ලශඹන්
ශොඳභණද;

Will he inform this House for the last 2 years on
per year basis(i)

2192/’11

(ඇ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භන්ද?

லற்தகண்ட

( i i ) லற்கூமப்பட்ட லஜங்கரன்லபது பன்
படுத்ெப்பட்ட நெ தபதுப் பண அல்யது
லஜம்
லற்தகள்ரப்பட்ட
நடுகரன்
அசங்கத்ெனல்
லறங்கப்பட்ட
பண
ன்பகெபெம்

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(ii)

லஜம்

( ஆ)(i ) எவ்தலபை லஜத்ென் லபதும் அகச்சபைடன்
தசன்ம அெககரன் ண்ணக்கககபெம்
எவ்தலபை
லஜத்துக்கும்
ற்பட்ட
தசயலனத்கெ தலவ்லலமகவும்;

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு லஜன் அதுங்க
கபைணநக்க சர்பக)
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(b)

Will he state(i) the number of officials accompanied by the
Minister and the cost incurred for each visit
separately; and
(ii) whether the funds used for the aforesaid tours
were public money or money granted by the
governments of the countries visited?

(c) If not, why?
රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ (විශේල රැකිඹහ ප්රරර්ධන වහ
සුඵ හධන අභහතිතුභහ)

( ண்புகு டியன் தபல - தலரநட்டு லலகயலய்ப்பு
ஊக்குலப்பு, நயலனம்புகக அகச்சர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුය භහ බහත*
යනහ.
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* බහශේඹ භත තඵන රද පිිතතුය:

* சபபீடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட :

* Answer tabled:
(ආ) (i) ඇමුණුශභහි 'ඉ' ව 'ඊ' ීරරු ඵරන්න.

(අ) (i) 07යි.

(ii) ඇමුණුශභහි 'උ' ීරරු ඵරන්න.

(ii) ඇමුණුශභහි 'ඇ' ීරරු ඵරන්න.
(iii) ඇමුණුශභහි 'ඈ' ීරරු ඵරන්න.
ශභභ අභහතිහංලඹ 2010.11.22 දින පිහිටුන රද ශවයින්
පිිතතුයට අදහශ ශතොයතුරු 2010.11.22 දින සිට 2011.12.31
හර සීභහ දක්හ ව ශතොයතුරු ශේ.

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

(අ)

ඩහ දභන රද ශොඩනළගිලි වහ අත්ඳත් යශන
ඇති ඉඩේ : න්දි මුදල්

(i)

ශභොනයහර
දිස්රිතක්ශේ,
ඵඩල්කුඹුය
නයශේ ආයේබ ය ඇති නය ංර්ධන
ිහඳිතිඹ ඹටශත් සිදු යන භහර් පුළුල් කිරීභ
වහ සින්නක්ය ඉඩේර පිහිටි ළරසුේ
අනුභත ය ඉදිශ ශොඩනළගිලි ඩහ ඉත්
කිරීභට ටයුතු යන ඵත්;

(ii)

එභ ටයුතු පර් දළනුේදීභකින් ශතොය,
නහරි ංර්ධන අධිහරිශේ නිරධහරින් වහ
යුධ වමුදහ ශඹොදහ ඵරවත්හයශඹන් සිදු ය
ඇති ඵත්;

உகடத்ெ கட்டிடங்கள் ற்பொம் சுவீகத்ெ கணகள் :
நட்டஈடு
DEMOLISHED BUILDINGS AND AQUIRED LANDS :
COMPENSATION

3142/’12
9. රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ (රු ආර්. එේ. යංජිත් භේදුභ
ඵණ්ඩහය භවතහ ශනුට)

(ண்புகு லஜன் அதுங்க - ண்புகு ஆர். ம்.
ஞ்சத் த்து பண்ட சர்பக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. R.M.
Ranjith Madduma Bandara)

අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි ටයුතු
අභහතිතුභහශන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1)

එතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ) භහර්ඹ පුළුල් කිරීභ වහ නීතිඹට ඳටවළනි ඩහ බි
දභන රද ශොඩනළගිලිරට වහ අත්ඳත් යශන ඇති
ඉඩේරට න්දි ශවීභක් යන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ
වන් යන්ශනහිද?
(ඇ)

ශනොඑශේ නේ, ඒ භන්ද?

ඳහර්ලිශේන්තු
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[රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ]

பெ அகச்சபைம் புத்ெ சசன,
அகச்சபைனலகக் லகட்ட லன:
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(අ)

ெ

அலுலல்கள்

( அ)(i ) தனககய
லட்டத்ெல்
படல்கும்புபொ
நகத்ெல் ஆம்பக்கப்பட்டுள்ர நக அபல
பைத்ெக் கபைத்ெட்டத்ென்கழ் நகடதபபொம் வீெ
லஸ்ெப்பன்லபது அநெ உகக் கண
கரல் அகந்துள்ர, கட்டிட லகபடங்கள்
அங்ககக்கப்பட்டு அகக்கப்பட்டுள்ர கட்டி
டங்ககர ெகர்த்து அகற்பொலெற்கு நடலடிக்கக
லற்தகள்ரப்படுகன்மது ன்பகெபெம்
( i i ) இந் நடலடிக்கககள் பன் அமலத்ெலின்ம நக
அபலபைத்ெ அெக சகபன் அலுலயர்
ககரபெம் இணுலத்ெனகபெம் ஈடுபடுத்ெ
பயத்கக
லற்தகள்ரப்பட்டுள்ரதென்பகெபெம்
அலர் அமல?
(ஆ) வீெக லஸ்ெப்புக்கக சட்டலலெக உகடக்
கப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கும் சுவீகக்கப்பட்டுள்ர
கணகளுக்கும் நட்டஈடு லறங்கப்படு ன்பகெ
அலர் குமப்படுல?
(இ) இன்லமல், ன்?

(i) ළරසුේ අනුභත ය ඉදියන රද ශොඩනළඟිලි ඩහ ඉත්
කිරීභක් සිදු ශනොශ අතය, භහර් යක්ෂිතඹ තුශ අනයශඹන්
ඉදිය තිබ ශොඩනළඟිලි ශොටස ඩහ ඉත් යන රදී.
(ii) භහර් ංර්ධන අධිහරිශඹන් 2012.01.03 දින අදහශ
පුේරයින්ට පර් දළනුේදීභක් සිදු ය ඇත. ඵරවත්හයශඹන්
ඩහ ඉත් කිරීභක් සිදු ය නළත.

(ආ) න්දි ශවීභක් සිදු ශනොයයි.
(ඇ) ඉඩේ හිමිඹන් විසින් සිඹ ළභළත්ශතන් භහර් යක්ෂිතඹ තුශ
අනයශඹන් ඉදිය තිබ තභ ශොඩනළඟිලි ඩහ ඉත් ය
නිමින් නය ංර්ධනඹට වශඹෝඹ රඵහ දුන් ඵළවින් න්දි
ශවීශේ අලිතහක් ඳළන නළඟී ශනොභළත.

ඹහඳනඹ දිස්රිතක්ශේ ඒ-ශේේණිශේ භහර් :
ප්රරතිංසයණ ටයුතු
ழ். லட்ட -ெத்ெயன வீெகள் :
புனகப்புப் பணகள்
A-GRADE ROADS IN JAFFNA DISTRICT : RENOVATION
WORK

3167/’12
10. රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ (රු ඊ. යනඳන් භවතහ
ශනුට)

(ண்புகு லஜன் அதுங்க - ண்புகு ஈ. சலணபலன்
சர்பக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. E.
Saravanapavan)

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

යහඹ වහ භවහභහර් අභහතිතුභහශන් ඇස ප්රරලසනඹ - (1)
(අ)

Is he aware that(i) action is being pursued to demolish buildings
constructed with approved plans in freehold
lands for widening of roads carried out under
the town development plan launched in the
Badalkumbura
Town in
Monaragala
District ; and
(ii) such activities have been executed forcibly,
deploying the officials of the Urban
Development Authority and the Army
without giving notice in advance?

(b) Will he state whether compensation will be paid
for the buildings demolished and lands acquired
in violation of laws for widening of the roads?
(c) If not, why ?
රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ
ආමි ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුය
බහත* යනහ.

* බහශේඹ භත තඵන රද පිිතතුය:

* சபபீடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட :

* Answer tabled:

(ආ)

ඹහඳනඹ දිස්රිතක්ශේ පිහිටහ ඇති, භහර් ංර්ධන
අධිහරිඹට අඹත්, න්න්තුශයයි ඳහය,ඳරහලි ඳහය,
ශප්දුරුතුඩු ඳහය, භවනුය ඳහය වහ ප්රරධහන වීදිඹ ඹන ඒ
ශේේණිශේ භහර් ප්රරතිංසයණඹ කිරීශේ ටයුතු 2009
භළයි භ 19 ළනි දිනට ඳසු ආයේබ ය ඇතත් ශේ
දක්හ එභ එක් භහර්ඹ ශවෝ එභ ටයුතු අන් ය
ශනොභළති ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?
(i)

ඉවත භහර් ප්රරතිංසයණ ටයුතු බහයත්
ශොන්ත්ර හත් භහභ ශේශීඹ භහභක්ද;
ශනොඑශේ නේ, විශේශීඹ භහභක්ද;

(ii)

ශභභ ප්රරතිංසයණ ටයුතු වහ ශඹොදනු
රඵන්ශන් විශේශීඹ ණඹ ආධහය ඹටශත් රඵහ
න්නහ මුදල්ද; ශනොඑශේ නේ,යහජි මුදල්ද;

(iii)

ඉවත කී භහර් ප්රරතිංසයණ ටයුතු ආයේබ
ය ර් 3ක් ත වී ඇතත්, ශභශතක් එභ
ටයුතු ේපර්ණ ය ළනීභට ශනොවළකි වීභට
ශවේතු ශර්ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භන්ද?
துகமபகங்கள், தநடுஞ்சகயகள் அகச்சகக் லகட்ட
லன:
( அ) ழ்ப்பண லட்டத்ெல் அகந்துள்ரதும் வீெ
அபலபைத்ெ அெகசகபக்குச் தசந்ெனதுன,
கங்லகசன்துகம வீெ, பயலி வீெ, பபைத்ெத்துகம
வீெ, கண்டி வீெ ற்பொம் பென வீெ ஆக `'
ெத்ெயன வீெகரன் புனகப்புப் பணகள் 2009
ல ெம் 19 ஆம் ெகெக்குப் பன்னர் ஆம்பக்கப்
பட்டுள்ர லபெலும் இதுலக லற்படி ந்ெதலபை
வீெனதும் லற்படி பணகள் பூர்த்ெதசய்ப்பட
லல்கயதன்பகெ அலர் அமல?
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(ஆ) (i ) லற்படி வீெககர புனகக்கும் பணககர
தபபொப்லபற்பொள்ர எப்பந்ெக் கம்பன உள்
நட்டுக் கம்பன இன்லமல் தலரநட்டுக்
கம்பன ன்பகெபெம்;
( i i ) இந்ெ புனர்நர்ணப் பணகளுக்கக பன்
படுத்ெப்படும் நெ தலர நட்டுக் கடநெல
இன்லமல் அசன் நெ ன்பகெபெம்;
( i ii ) லற்படி வீெகரன் புனகப்புப் பணகள்
ஆம்பக்கப்பட்டு 03 லபைடங்கள் கறந்துள்ர
லபெலும், இதுலக அந்ெப் பணககரப் பூர்த்ெ
தசய் படிகக்கன கணங்கள் கல
ன்பகெபெம்
அலர் இச்சகபல் அமலப்ப?
( இ) இன்லமல், ன்?

asked the Minister of Ports and Highways:
(a) Is he aware that even though the commencement of
renovation activities of the A-grade roads, namely
Kankesanturai Road, Palali Road, Point Pedro
Road, Kandy Road and Main Street which are
located in Jaffna District and coming under the
Road Development Authority have been
commenced after 19th May 2009, renovation work
of at least one of those roads has not been
completed up to now?
(b) Will he inform this House(i) whether the company which obtained the
contract for the aforesaid road renovation
work is a local company or a foreign
company ;
(ii) whether this money is obtained under foreign
loans or public funds that are utilized for the
aforesaid renovation activities ; and
(iii) of the reasons for the inability to complete the
aforesaid renovation even though 3 years have
lapsed since the commencement of that work?
(c) If not, why?

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, යහඹ වහ භවහභහර් අභහතිතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුය බහත* යනහ.
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භහර්ඹ

ළඩ ආයේබ
ශ දිනඹ

ළඩ නිභ ශ
යුතු දිනඹ

න්න්තුශයයි ඳහය, ඳරහලි ඳහය ව
ශප්දුරුතුඩු ඳහය

2011.06.09

2013.12.08

භවනුය-ඹහඳනඹ ඳහය (ල්කුරභ සිට
කි.මී.230 දක්හ)

2011.02.07

2013.08.06

භවනුය - ඹහඳනඹ ඳහය (කි.මී. 230 සිට
ඹහඳනඹ දක්හ)

2011.02.22

2013.08.21

(ආ) (i) විශේශීඹ භහේ
(ii) ශොන්ත්ර හත් ටිනහමින් 85%ක් විශේශීඹ අයමුදල් න අතය,
ඉතිරි 15% ශ්රී  රංහ යජශේ අයමුදල් ශේ.
(iii) ඉවත (අ) පිිතතුශයහි වන් ඳරිදි ළඩ නිභ ශ යුතු දිනට
අන් කිරීභට ටයුතු යන ඵ හරුණි දන්මි.
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ප්රරලසන අං 12 - 2195/'11- (2), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ

(ண்புகு லஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු ථහනහඹතුභනි, රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීරතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රරලසනඹ අවනහ.

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් වහ ක්රාභේඳහදන අභහතිතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රරලසනඹට පිිතතුරු දීභ වහ භහ ශද
හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රරලසනඹ භතු දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝ යන රදී.

லனகல ற்தமபை ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டகரடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ථහනහඹතුභහ

( சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශනොඳළමිණීශේ අයඹ පිිතඵ ශඹෝජනහ. ශොශම දිස්රිතක්
ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීර රු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ පිිතඵ නිහඩු
ශඹෝජනහ, රු බහනහඹතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කිරීභ.

ශනොඳළමිණීශේ අයඹ : රු ආර්. දුමින්ද
සිල්හ භවතහ
லெபைக்க அநெ : ண்புகு ஆர்.
துந்ெ சல்ல

LEAVE OF ABSENCE : HON. R. DUMINDHA SILVA
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

* බහශේඹ භත තඵන රද පිිතතුය:

* சபபீடத்ெல் கலக்கப்பட்ட லகட :
* Answer tabled:

(අ) ඔේ.
ශභභ භහර් වහ ශොන්ත්ර හත් ගිවිසුභ අත්න් කිරීභ 2009 ශර්දී සිදු
වුත් ළඩ ආයේබ ශ දිනඹන් ව අන් යනු රඵන දිනඹන් පිිතඵ
විසතය ඳවත ඳරිදි ශේ.

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත්
යනහ:
"ශ්රී  රංහ ප්රරජහතහන්්රිත භහජහදී ජනයජශේ ආණ්ඩුක්රාභ ිසථහශේ 66
(ඊ) ිසථහ ඹටශත් ශොශම භළතියණ දිස්රිතක් ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීර රු
ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහට 2013 භහර්තු 22 න දින සිට භහ තුන හරඹක්
තුශ ඳහර්ලිශේන්තුශේ රැසවීේරට ශනඳළමිණීභට අය දිඹ යුතුඹ."

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது.

Question put, and agreed to.
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රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

ථහනහඹතුභහ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(Mr. Speaker)

(ண்புகு ெலனஷ் குணலர்ென)

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහශේ අයඹ ඇති,
ළනිසියුරහශේ ජනහධිඳති ශර ටයුතු ශ, ඒ හශේභ
ළනිසියුරහශේ ජනහධිඳති ශර ජනතහ විසින් කිහිඳ යක් ශතෝයහ
ඳත් ය ත් හියුශෝ චහශේස භළතිතුභහශේ අබහඹ පිිතඵ
ඳහර්ලිශේන්තු ශනුශන්, ආණ්ඩු ඳක්ඹ ශනුශන් අඳශේ
ශලෝඹ ඳශ ය සිටිනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් නිකුත්
යන රද ශලෝ ඳණිවිඩඹ අන්තර්ත යන ශර ඉල්රහ
සිටිමින්, භහ එඹ බහත* යනහ.

*බහශේඹ භත තඵන රද ශලෝ ප්රරහලඹ:

சபபீடத்ெல் கலக்கப்பட்ட இங்கல் தசய்ெ :

Condolence Message tabled:
"දිගු රක් අනීඳ සිටි ශනිසියුරහශේ ශඵොලිශේරිඹහනු ජනයජශේ
ජනහධිඳති අතිරු හියුශෝ චහශේස ප්රිෙඹහස භළතිතුභහශේ අබහඹ පිිතඵ පුත
ඇසීශභන් භභ දළඩි ශලෝඹට ඳත් වශඹමි.
ඔඵතුභහටත් අබහප්රරහප්ත
ජහනහධිඳතිතුභහශේ ඳවුශල් හභහජිඹන්ටත්, එශේභ ශනිසියුරහ යජඹට ව
එයට ජනතහටත්
ශ්රී  රංහ යජශේත්, ජනතහශේත් ශලෝඹ ශභයින් ඳශ
ශශයනු ඇත. අබහප්රරප්ත ජනහධිඳති චහශේස භළතිතුභහ ශ්රී  රංහශේ මිත්ර ඹකු
වහ ඳභණක් ශනො අඳ ශදයට අතය මිත්ර ත්ඹ වහ ඵතහ ලක්තිභත්
කිරීශභහිරහ විශලේ උනන්දුක් දළක්ව අශඹකු ද විඹ. එතුභහ භඟ ඳළළත්ව
හච්ඡහර දී එතුභහ ඳශ ශ මිත්ර ශීලී අදවස අදත් භහ සිහිඳත් යනුශේ
ඉභවත් සුවද වළඟීශභනි. ශභභ ශලෝජන අසථහශේ දී ඔඵත්, අබහප්රරහප්ත
චහශේස භළතිතුභහශේ ඳවුශල් හභහජිඹනුත්, ශනිසියුරහනු ජනතහත් භඟ
අපි ළශොභ ශලෝඹ ශඵදහ නිමු. ශේලශේ නහඹඹහශේ අබහඹ පිිතඵ මුළු
යටභ ශලෝ න ශභභ අසථහශේ දී භසත ශ්රී  රහංකි ජනතහ ද භහ භඟ
එක් ශලෝඹ ඳශ යන ඵ ඹිතඳු අධහයණඹ යනු ළභළත්ශතමි.
අඳශේ ඉභවත් ංශේඹ පිිතනු භළනවි.‖

( சபநகர் அலர்கள்)

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ.

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ

(ண்புகு அநு ெஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, රතින් ඇශභරිහනු රහඳශේ ශේ
සිඹශේ භහජහදඹ පිිතඵ විලහර ඵරහශඳොශයොත්තු ඇති යන
රද, විශලේශඹන්භ ශරෝඹ පුයහ ඳයහධීන යහජිඹන් ශත
අධියහජිහදඹ විසින් එල්ර වී තිශඵන තර්ජනරට ශනොබිඹ
මුහුණ දුන් යුශේ ශේේසඨ පුරුඹකු ව හියුශෝ චහශේස භළතිතුභහ
අබහප්රරහප්ත වීභ පිිතඵ අඳ ඳක්ශේ ශලෝඹත් ශේ අසථහශේ
ඳශ යන්න ළභළතියි. ශඵොශවොභ සතුතියි.

ථහනහඹතුභහ

( சபநகர் அலர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශනිසියුරහශේ ජනහධිඳති හියුශෝ චහශේස භළතිතුභහශේ
අබහඹ පිිතඵ ආණ්ඩු ඳක්ශේත්, විඳක්ශේත් රු භන්ත්රීරරුන්
විසින් ඉදිරිඳත් යන රද ශලෝ ප්රරහල භභද අනුභත යමි.
ප්රරධහන ටයුතු ආයේබශේදී ඳනත් ශටුේඳත් වහ ශඹෝජනහ.

ඳනත් ශටුේඳත් පිිතළන්වීභ

சர்ப்பக்கப்பட்ட சட்டபயங்கள்
BILLS PRESENTED

―I was deeply saddened to learn of the passing away of His
Excellency Hugo Chavez Frias, President of the Bolivarian Republic of
Venezuela after a prolonged illness. The Government and people of Sri
Lanka join me in conveying our deepest condolences to you, members
of the bereaved family and the government and people of Venezuela.
The late President was a true son of Venezuela and as the leader was
deeply committed to the welfare and development of his country, and a
strong advocate for the developing world.
The late President Chavez was a friend of Sri Lanka and played a
significant role in further enhancing our bilateral relations. I warmly
recall my meetings with the late President, and his expressions of
friendship and support for my country. At this difficult hour, our
thoughts and prayers are with you, the family of the late President and
the people of Venezuela.
The Government and people of Sri Lanka together with me stand in
solidarity, as your country mourns the passing away of your great leader.
Please accept Excellency, the assurances of my highest consideration.‖

රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ

(ண்புகு லஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Hon. Speaker, on behalf of the Hon. Leader of the
Opposition and on behalf of the United National Party, I
wish to associate myself with the sentiments expressed by
the Hon. Dinesh Gunawardena, Chief Government Whip
on the demise of the great leader, Hugo Chavez.
Thank you.

මරි ශභනහයණ (කීභ) ( ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත
நெ பககத்துலம் (தபபொப்பு) (ெபைத்ெம்)
சட்டபயம்

FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) (AMENDMENT)
BILL

"2003 අං 3 දයන මරි ශභනහයණ (කීභ) ඳනත ංශලෝධනඹ
කිරීභ වහ ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශද න ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.
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ආර්ථි ශේහ හසතු (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත

2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශද න ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.

ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) BILL

பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

தபபைரெச் லசகல லெப்பனவு (ெபைத்ெம்)
சட்டபயம்

"2006 අං 13 දයන ආර්ථි ශේහ හසතු ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ
වහ ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශද න ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

යහඹ ව ගුන්ශතොටුශඳොශ ංර්ධන ඵදු
(ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත

பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013
ர்ச்
19,
தசவ்லய்க்கறக
இண்டம்பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

PORTS AND AIRPORTS DEVELOPMENT LEVY (AMENDMENT)
BILL

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

"2011 අං 18 දයන යහඹ ව ගුන්ශතොටුඳර ංර්ධන ඵදු ඳනත
ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

සුයහඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත
துல (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்
EXCISE (AMENDMENT) BILL
"(52 න අධිහයඹ ව) සුයහඵදු ආාහඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ ව
ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශද න ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

துகமபக, லனநகய அபலபைத்ெ அமவீட்டுச்
(ெபைத்ெம்) சட்டபயம்

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 9 න අඟවරුහදහ ශද න ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013
ர்ச்
19,
தசவ்லய்க்கறக
இண்டம்பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

විදුලි ංශේල ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත

தெகயத்தெடர்பு அமவீட்டுச் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்
TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT) BILL

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of
the Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious
Affairs; to be read a Second time upon Tuesday, 19th March,
2013 and to be printed.

ක්රාශභෝඳහඹ ංර්ධන ිහඳිති (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත
தசல்நுணுக்க அபலபைத்ெக் கபைத்ெட்டங்கள்
(ெபைத்ெம்) சட்டபயம்

"2011 අං 21 දයන විදුලි ංශේල ඵදු ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ ව
ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශද න ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.

"2008 අං 14 දයන ක්රාශභෝඳහඹ ංර්ධන ිහඳිති ඳනත ංශලෝධනඹ
කිරීභ වහ ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS (AMENDMENT) BILL

ඳහර්ලිශේන්තු
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එතුර අඹ භත ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත
லசர் தபபொெ ல (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்
VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL
"2002 අං 14 දයන එතුර අඹ භත ඵදු ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ
පිණි ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශදන ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013
ர்ச்
19,
தசவ்லய்க்கறக
இண்டம்பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

ශර්ගු (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත
சுங்கம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்
CUSTOMS (AMENDMENT) BILL
"(235 න අධිහයඹ) ව ශර්ගු ආාහඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ ව
ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශදන ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

ඔට්ටු ඇල්ලීභ වහ සදු ඵදු ඳනත (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත
பந்ெ, சூெட்ட லெப்பனவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்
BETTING AND GAMING LEVY (AMENDMENT) BILL
"1988 අං 40 දයන ඔට්ටු ඇල්ලීභ ව සදු ඵදු ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ
වහ ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශදන ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
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பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

ජහතිඹ ශොඩනළගීශේ ඵදු (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත
நட்கடக் கட்டிதழுப்புெல் ல (ெபைத்ெம்)
சட்டபயம்
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL
"2009 අං 9 දයන ජහතිඹ ශොඩනළගීශේ ඵදු ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ
වහ ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශදන ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

ශේශීඹ ආදහඹේ (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත
உண்ணட்டசகம (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்
INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL
"2006 අං 10 දයන ශේශීඹ ආදහඹේ ඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ ව
ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශදන ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.
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ඵදු අභිඹහචනහ ශොමින් බහ (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත
ல லன்பகமபட்டு ஆகணக்குழு (ெபைத்ெம்)
சட்டபயம்
TAX APPEALS COMMISSION (AMENDMENT) BILL
"2011 අං 23 දයන ඵදු අභිඹහචනහ ශොමින් බහ ඳනත
ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශදන ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

මුදල් ඳනත් ශටුේඳත
நெச் சட்டபயம்
FINANCE BILL
"1995 අං 16 දයන මුදල් ඳනත, 2003 අං 25 දයන මුදල් ඳනත, 2012
අං 12 දයන මුදල් ඳනත ව 1963 අං 11 දයන මුදල් ඳනත ංශලෝධනඹ
කිරීභ පිණි ද; ශඵෝ යක්ණ ඵේදක් ඳළනවීභ වහ විධිවිධහන ළරළසවීභ
පිණි ද; ඒ වහ ේඵන්ධ ශවෝ ඊට ආනුංගි හයණහ වහ විධිවිධහන
ළරළසවීභ පිණි ද ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශදන ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

විහව ලිඹහඳදිංික කිරීශේ (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත
ெபைணப் பெவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்
MARRIAGE REGISTRATION (AMENDMENT) BILL
"(112 න අධිහයඹ ව) විහව ලිඹහඳදිංික කිරීශේ ආාහඳනත ංශලෝධනඹ
කිරීභ පිණි ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශදන ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
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பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

මුසලිේ විහව වහ දික්හද (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත
பஸ்லிம் ெபைண, ணநக்கம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்
MUSLIM MARRIAGE AND DIVORCE (AMENDMENT) BILL
"(115 න අධිහයඹ ව) මුසලිේ විහව වහ දික්හද ඳනත ංශලෝධනඹ
කිරීභ වහ ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශදන ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංික කිරීශේ
(ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත

பமப்புக்கள், இமப்புக்கள் பெவு (ெபைத்ெம்)
சட்டபயம்
BIRTHS AND DEATHS REGISTRATION (AMENDMENT) BILL
"(110 න අධිහයඹ ව) උප්ඳළන්න වහ භයණ ලිඹහඳදිංික කිරීශේ ඳනත
ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශදන ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

ඳහර්ලිශේන්තු
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ශනොතහරිස (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත
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பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.

தநத்ெசு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்
NOTARIES (AMENDMENT) BILL

" (107 න අධිහයඹ ව) ශනොතහරිස ආාහඳනත ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ
ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

2013
ர்ச்
19,
தசவ்லய்க்கறக
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட
கட்டகரடப்பட்டது.

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශදන ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பல் ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம் பகம
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும்
கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

උඩයට විහව වහ දික්හද (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත
கண்டி ெபைண, ணநக்கம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்
KANDYAN MARRIAGE AND DIVORCE (AMENDMENT) BILL
"(113 න අධිහයඹ ව) උඩයට විහව වහ දික්හද ඳනත ංශලෝධනඹ
කිරීභ වහ වු ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශද න ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ

அகச்சபைம்

அகச்சபைனலர்

சர்பக

தபரத்ெ
ண்புகு

சசன,

ெ

நல்

சமபய

அலுலல்கள்
ெ

சல்ல

அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013 ர்ச் 19, தசவ்லய்க்கறக இண்டம்பகம ெப்படப்பட
லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட லலண்டுதனவும் கட்டகரடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

ශල්න ලිඹහඳදිංික කිරීශේ (ංශලෝධන) ඳනත්
ශටුේඳත
ஆலணப் பெவு (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்
REGISTRATION OF DOCUMENTS (AMENDMENT) BILL
"(117 න අධිහයඹ ව) ශල්න ලිඹහඳදිංික කිරීශේ ආාහඳනත
ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශද න ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.

இண்டம்பகம
லலண்டுதனவும்

ඇශටෝර්නි ඵරඳත්ර  (ංශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත
அற்லமனத் ெத்துலம் (ெபைத்ெம்) சட்டபயம்
POWERS OF ATTORNEY (AMENDMENT) BILL
"(122 න අධිහයඹ ව) ඇශටෝර්නි ඵරඳත්ර  ආාහඳනත ංශලෝධනඹ
කිරීභ වහ ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ අග්රාහභහතිතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතිතුභහ ශනුට රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශද න ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
பெ அகச்சபைம் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள்
அகச்சபைனலர் சர்பக ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல
அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013
ர்ச்
19,
தசவ்லய்க்கறக
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட
கட்டகரடப்பட்டது.

இண்டம்பகம
லலண்டுதனவும்

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Tuesday, 19th March, 2013 and to be printed.

නළත ඳදිංික යවීශේ අධිහරිඹ (ංශලෝධන)
ඳනත් ශටුේඳත
ர குடிர்த்துெல் அெகசகப (ெபைத்ெம்)
சட்டபயம்
RESETTLEMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL
"2007 අං 9 දයන නළත ඳදිංික යවීශේ අධිහරිඹ ඳනත ංශලෝධනඹ
කිරීභ වහ ව ඳනත් ශටුේඳතකි."

පිිතන්න රේශේ නළත ඳදංික කිරීශේ අභහතිතුභහ ශනුට
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ විසිනි.
2013 භහර්තු භ 19 න අඟවරුහදහ ශද න ය කිඹවිඹ
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්ර්ණඹ ශ යුතුඹයි ද නිශඹෝ යන රදී.
ள் குடிலற்ம அகச்சன் சர்பக ண்புகு நல் சமபய
ெ சல்ல அலர்கரல் சர்ப்பக்கப்பட்டது.
2013
ர்ச்
19,
தசவ்லய்க்கறக
ெப்படப்பட லலண்டுதனவும் அச்சடப்பட
கட்டகரடப்பட்டது.

இண்டம்பகம
லலண்டுதனவும்

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Minister of Resettlement; to be read a Second time upon Tuesday, 19th
March, 2013 and to be printed.
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ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

අද දින ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඉදිරිඳත් යන රද ඳවත වන්
ඳනත් ශටුේඳත්ර විධිවිධහන ආණ්ඩුක්රාභ ිසථහශේ 154 (උ)
5 (අ) ිසථහට ඹටත් න ඵ නීතිඳතිතුභහ විසින් ප්රරහල ය
ඇති අතය, ඒ අනු සථහය නිශඹෝ 46 අ (2) (අ) ඹටශත් එභ
ඳනත් ශටුේඳත්ර පිටඳත් ඳහර්ලිශේන්තුට හර්තහ කිරීභ
පිණි එක් එක් ඳශහත් බහරට ශඹොමු යන ශර
ඳහර්ලිශේන්තුශේ භව ශල්ේට නිශඹෝ යමි.
විහව ලිඹහඳදිංික කිරීශේ (ංශලෝධන)
මුසලිේ විහව වහ දික්හද (ංශලෝධන)
උඩයට විහව වහ දික්හද (ංශලෝධන)
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වී හ ශ ශනොවළකි කුඹුරු ඉඩේ පරදහයි
ටයුතු වහ ශඹොදහ ළනීභ

தநற்பர்ச்தசய்கக லற்தகள்ர
படிதுள்ர லற்கணககரப் பநள்ர
நடலடிக்கககளுக்குப் பன்படுத்துெல்
UTILIZING PADDY LANDS THAT CANNOT BE
CULTIVATED WITH PADDY FOR PRODUCTIVE
PURPOSES
[අ. බහ. 2.45]
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ
(ண்புகு புத்ெக பெண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ටයුතු
பளுன்ம அலுலல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
යනහ:
"නිහඹ ඳත්ර ශේ ප්රරධහන ටයුතුර අං 1, 2, 3 ව 4 දයන විඹඹන්
පිිතඵ ළඩ අද දින රැසවීශේදී අං 20(7) දයන සථහය නිශඹෝශඹහි
විධිවිධහනඹන්ශන් නිදවස විඹ යුතු ඹ."

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ

(ண்புகு லஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු ථහනහඹතුභනි, අද දින ඉදිරිඳත් යන රද ඳනත්
ශටුේඳත්ර භවය ඒහශේ පිටඳත් අඳට තභ රළබිරහ නළවළ.
කීඳඹක් අශප් ශේ භත තඵහ තිශඵනහ. නමුත් අනික් ඒහ ළන
වරිඹහහය අඳට දළන න්න අසථහ රළශඵන්ශන් ශොශවොභද?

ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඔඵතුභන්රහට දළන් ඒහ රළශඵනහ.

රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ

(ண்புகு லஜன் அதுங்க)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
යනහ:
"කුඹුරු ඉඩේ ශොඩ කිරීශේ නීතිඹ උල්රංකනඹ ශනොන ඳරිදි, විධිභත්
අධිඹනඹකින් වඳුනහ ළනීශභන් ඳසු කිසිශේත්භ වී හ ශ ශනොවළකි
කුඹුරු ඉඩේර පරදහයී ිෂි නිසඳහදන ඳභණක් හ කිරීභටත්, ඉදිකිරීේ
ටයුතු වහ කිසිශේත්භ ඉඩ ප්රරසථහ ශනොරළශඵන ආහයශේ ළඩටවන්
ේඳහදනඹ ශ යුතුඹළයි ශභභ ඳහර්ලිශේන්තු ශඹෝජනහ යයි."

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහත් ශොවිශඹක් විධිඹට, ිෂි
හර්මි ඳදනභක් හිත දිස්රිතක්ඹක්, ප්රරශේලඹක්, ඳවුරක්
නිශඹෝජනඹ යන පුේරශඹක් විධිඹට ශේ ශඹෝජනහ ළන
ඔඵතුභහශේත්, ශේ රු බහශේත් නිඹත ලශඹන්භ අධහනඹ
ශඹොමු ශයි කිඹහ භභ විලසහ යනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, ිෂිර්භ අභහතිතුභහත් භභත්
නිශඹෝජනඹ යන්ශන් එභ දිස්රිතක්ඹ. ඒ කිඹන්ශන් භහතය
දිස්රිතක්ඹ. අපි දන්නහ භහතය දිස්රිතක්ශේ නිල්රහ ඟ
ශඹෝජනහ ක්රාභඹ ක්රි0ඹහත්භ න හනුශේ,- අද ආණ්ඩු ඳක්ඹ
නිශඹෝජනඹ යන රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහ වක්භන භළතියණ
ශොට්ඨහඹ නිශඹෝජනඹ යමින් 1983 අතුරු භළතියණඹ
ජඹග්රාවණඹ යරහ එදහ ශේ උත්තයතය බහශේ -ඳහර්ලිශේන්තුශේඑක්ත් ජහති ඳක් භන්ත්රීරයශඹක් ලශඹන් ටයුතු ශහ.
නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ක්රාභඹ නිහභ ඳභණක් ශනොශයි, තත්
ශඵොශවෝ හයණහ නිහ භහතය දිස්රිතක්ශේ අීරතශේ වී හ ශ
ශඵොශවෝ ශොවි බිේ -ිෂි හර්මි ප්රරශේල- විවිධ ශවේතු නිහ අද
වී හ ශ ශනොවළකි තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.
විශලේශඹන්භ එ ශවේතුක්,- [ඵහධහ කිරීභක්]

ථහනහඹතුභහ

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

Order, please!
ශේ අසථහශේදී රු නිශඹෝජි හය
බහඳතිතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇති.

අනතුරු ථහනහඹතුභහ මරහනශඹන් ඉත් වුශඹන්,
නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ [රු මුරුශේසු චන්ද්ර්කුභහර් භවතහ]
මුරහනහරඪ විඹ.

ඔඵතුභහ කිඹනහ නේ අඳ පිිතන්නේ.

அென் பமகு, சபநகர் அலர்கள் அக்கசனத்ெனன்பொ
அகயலல, குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்
[ண்புகு
பபைலகசு சந்ெகுர் ] ெகயக லகத்ெர்கள்.

ථහනහඹතුභහ

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

(The Hon. John Amaratunga)

(சபநகர் அலர்கள்)
(Mr. Speaker)

ප්රරධහන ටයුතු. අද දින නිහඹ ඳත්ර ශේ විඹ අං 1 සිට 4
දක්හ ශඳෞේලි භන්ත්රීර ශඹෝජනහ. ඳශමුශනි ශඹෝජනහ, රු
යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීරතුභහ. එතුභහ ඳළමිණ නළවළ. ශදළනි
ශඹෝජනහ, රු බුේධි ඳතියණ භවතහ.

නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ

(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you may continue.
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ඳහර්ලිශේන්තු

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ
(ண்புகு புத்ெக பெண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, භභ වන් යමින්
සිටිශේ භහතය දිස්රිතක්ඹට ඳභණක් ශනොශයි ශේ ප්රරලසනඹ
ඵරඳහරහ තිශඵන්ශන් කිඹන හයණඹයි. තත් ශඵෝශවෝ
දිස්රිතක්රට ශේ හයණඹ අඩු ළඩි ලශඹන් ඵරඳහරහ
තිශඵනහ. වළඵළයි භහතය දිස්රිතක්ඹ නිඹළදිඹක් විධිඹට උදහවයණඹක් විධිඹට- අයශන ථහ ශශොත්, ශඵොශවෝ කුඹුරු
ඉඩේ ශභොනභ ආහයඹකින්ත් නළතත් වී හ ශ ශනොවළකි
තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. අපි දන්නහ, ශඵොශවෝ
ප්රරශේලර රණතහ භතු වීභ සිදු ශනහ. භහතය දිස්රිතක්ශේ
භහතය ප්රරහශේශීඹ ශල්ේ ඵර ප්රරශේලශේ, තිවශොඩ ප්රරහශේශීඹ
ශල්ේ ඵර ප්රරශේලශේ, ඒ හශේභ භහලිේඵඩ ප්රරහශේශීඹ ශල්ේ
ඵර ප්රරශේලශේ ඇතළේ හර හනුරදී රණ භතු වීශේ
ප්රරණතහ කුඹුරු ඉඩේ ේපර්ණශඹන්භ විනහල ශන්නට එ
ශවේතුක් ශරහ තිශඵනහ. එභ රණ භතු වීභ ව විවිධ ශවේතු
නිහ ඹිත වී හ ශ ශනොවළකි ව කුඹුරුර ඳ ඹිතත් වී හ ශ
වළකි තත්ත්ඹට ඳරිර්තනඹ කිරීශේ වළකිඹහ තිශඵනහ. ඒ
වහ ශභොනහද න්න පුළුන් ක්රාභශේද? එශවභ ශ ශනොවළකි
නේ ශේ වහ ඔශයොත්තු ශදන, ඒ ධහය වළකිඹහ තිශඵන න
බීජ වී ර් නිසඳහදනඹ කිරීශේ වළකිඹහ තිශඵනහ.
අපි දන්නහ ශදඹක් තභයි -රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහත් භහත්
එක් එඟ ශනහ ඇති- මීට දල ශදට විතය ලින් භහතය
නිල්රහ ඟ ශදඳළත්ශත්, විශලේශඹන් තිවශොඩ ප්රරහශේශීඹ
ශල්ේ ශොට්ඨහශේ ඵණ්ඩත්තය ශේ ප්රරශේලර රණතහට
ඔශයොත්තු ශදන භවය වී ර් හ ශහ. ඒ වී ර්
ේපර්ණශඹන්භ ශටි හරඹකින් අසළන්න ශනොරළශඵන වී
ර් ශන්න පුළුන්. වළඵළයි, ඹේ කිසි දීර්ක හරඹක් ත වුණත්,
ඹේ කිසි භට්ටභ අසළන්නක් රළබුණහ. නතන යුශේ හ
යන වී ර් තයේභ ඒ ඳරිඹකින් -හ යන භමි
ප්රරභහණශඹන්- රළශඵන අසළන්ශන් ංිහත්භ ලශඹන් විලහර
ප්රරභහණඹක් නළති වුණත් ඹේ ප්රරභහණඹ අසළන්නක් රඵහ න්න
පුළුන්. නමුත් අද දශේ ශොවි ජනතහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්
ඒ ඳරිඹ අඩු පිරිළඹකින් ව ශටි හරඹකින් ළඩි
අසළන්නක් රඵහ න්න පුළුන් වී ර් හ යන්නයි.
අීරතශේ අශප් හේප්රරදහයි වී ර් ණනහක් අද හශන්
ඈත් ශරහ තිශඵනහ. ඉතින් ඒ කුඹුරු අද ප්රරශඹෝජනඹට න්න
ඵළරි ශරහ තිශඵන එ ශවේතුක් තභයි ශේ. දළන් අපි ශේ ථහ
යන හයණඹ ළන වුරුත් අඵභල් ශර්ණුක් තයේත්
අවිලසහඹක් ඇති ය න්න එඳහ. අපි ශේ කිඹන්ශන් වී හ
යන්න පුළුන් කුඹුරු ඉඩේ ශොඩ කිරීභක් ළන ශනොශයි.
ශේ ශඹෝජනහ ඉතහභත් ඳරිසමින් ඳරිශීරනඹ යරහ
කිඹරහ ඵළලුශොත් ශප්නහ, ඳතින නීති රීති උල්රංකනඹ
කිරීභක්ත්, එශවභ නළත්නේ ඳතින නීති රීති අභිඵහ ඹෆභක්ත්,
එශවභ නළත්නේ ශේ කුඹුරු ඉඩේර ඉදි කිරීශේ ටයුතු, එශවභ
නළත්නේ ශොන්ක්රීHට් නහන්තය ශොඩ නළඟීභක් ළනත්
ශනොශයි අපි ශේ ශඹෝජනහශන් රුණු ඉදිරිඳත් යරහ
තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ශේ ශඹෝජනහශේ මුි ඳයභහර්ථඹ ඉතහ
ඳළවළදිලි ව නිලසිකත, නියවුල් දක්රහ තිශඵනහ රු
නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි. භට ශේ විධිඹට කිඹන්නට ශවේතු
ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොද? අශප් රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහ,
ඉතිවහශේ බිහි වුණු ිෂිර්භ ඇභතිරුන් අතය ඉතහ දුසයභ
ධුය හරඹක් දයන්නට සිදු ශරහ තිශඵන ිෂිර්භ
අභහතියශඹක් විධිඹට අශප් රු බහ පිිතත යුතු තිශඵනහ.
ඒට ශවේතු ශභඹයි. එතුභහ ිෂිර්භ අභහතිහංලශේ කීේ
දළරුහට ශොවිජන ශේහ විඹ ක්ශේත්ර ඹ එතළනින් අයින් ශරහ.
ශේ වරිඹට ට තිශඵනහ, දත් ශට් එ නළවළ හශේ රු
නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි.
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අපි තයශේභ විලසහ යන්ශන් ශභඹයි. ිෂි ර්භහන්තඹ,
ශොවිජන ශේහ හශේභ හරිභහර් කිඹන විඹඹන් තුනභ එ
ඒඹක් ශර තිශඵනහ නේ තභයි අශප් යශට් ිෂි ර්භහන්ත
ක්ශේත්ර ශේ ඩහ විධිභත්, ඩහ නිළයදි ව ඩහ පරදහයී ීරන්දු
න්න පුළුන්භ තිශඵන්ශන්. නමුත් අහනහට එශවභ
තත්ත්ඹක් නළවළ. ඒ නිහ අද ිෂි ර්භහන්තඹ ළන
ඇභතිතුභහට කීේ දයන්න පුළුන් න්ශන් එක්තයහ ඳරිඹ
ඳභණයි. ිෂි ර්භහන්තඹට අදහශ හරි ජරඹ ව හරි ර්භහන්ත
ළන ථහ යන විට රු අභහතියඹහට ළබිනට්
අභහතියශඹක් විධිඹට ඹේ  කීභක් දයන්න පුළුන් වළකිඹහ
තිශේවි. නමුත් ඒ ළන ඹේ කිසි ඵරහත්භ,  කි යුතු
ප්රරහලඹක් කිරීශේ හසතවි තත්ත්ඹක් නළවළ. ශොවිජන ශේහ
ක්ශේත්ර ඹට අඹත් හයණහ පිිතඵ රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහට
එළනි කීේ හිත ීරන්දු න්න ව ඒ ළන ප්රරහල යන්න
පුළුන්භ නළවළ.
අද ශේ ළදත් ශඹෝජනහ හච්ඡහ යන ශභොශවොශත්දී
ශොවිජන ශේහ, ිෂිර්භ ව හරිභහර් කිඹන විඹ තුශන්භ
රු අභහතිතුභන්රහ ශේ බහශේ සිටිඹහ නේ ඩහ පරදහයී
නහඹ කිඹන විලසහඹ භශේ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශේ
විඹඹන් තුන අභහතිරුන් තුන් ශදශනකුට ඹන්ශන් නළති එ
අභහතිහංලඹක් ඹටශත් තිබුණහ නේ -අශප් දිස්රිතක්ශේ රු
භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන ඇභතිතුභහට තිබුණහ නේ- තත්
ශවොයි. [ඵහධහ කිරීේ] ඇභතිතුභහ ඉන්නහ. ඇභතිතුභහ අඳට
කුභක් ශවෝ උත්තයඹකුත් ශදනහ. ඒ උත්තයඹ වළන්හඩ්ත
වීභකුත් ශනහ. නමුත් අහන විග්රාවශේදී පරදහයි, වයඹහත්භ,
ධනහත්භ ඹභක් භහජත ශනහද කිඹන හයණඹ විතයයි අපි
කියරහ භළනරහ තක්ශේරු ශ යුතු තිශඵන්ශන්. රු ඇභතිතුභහ
පිිතතුයක් ශදයි. ඒ අපි පිිතන්නහ. ශේ ීරන්දු, ශේ ප්රරහල රු
ඇභතිතුභහ යනහ. ශේහ ක්රි0ඹහත්භ යන්ශන් නිරධහරින්. අද
නිරධහරි කුටිශේ ශේ ක්ශේත්ර රට අදහශ එ නිරධහරිශඹක්ත්
අඳට දකින්න රළශඵනහද? එ භවත්භශඹක් ඉන්නහ ශප්නහ.
භභ දන්ශන් නළවළ ඒ භවත්භඹහ ශේ ක්ශේත්ර ඹට අදහශ ශශනක්ද,
ශනත් ක්ශේත්ර ඹට අදහශ ශශනක්ද කිඹරහ. එතශොට-

රු භහින්ද
අභහතිතුභහ)

ඹහඳහ

අශේර්ධන

භවතහ

(ිෂිර්භ

(ண்புகு ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென - கத்தெறல்
அகச்சர்)

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

ඒ ශනුශන් ඕනෆභ උත්තයඹක් ශදන්න භභ ඉන්නහ ශන්.

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ
(ண்புகு புத்ெக பெண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔේ. උත්තය ශදන්න පුළුන්; ථහ යන්න පුළුන්. නමුත්
ශේ හයණඹ ඳශේ ඳළශ යේදී, ඳශේ ශේ බීජ ශයෝඳණඹ යරහ
ශේ ටයුත්ත ඉදිරිඹට ශන ඹන්න ක්රි0ඹහත්භ ශන්න ඕනෆ
නිරධහරින් රු ඇභතිතුභහ කිඹන ශේ අවශන ඉරහ ටික් ථහ
කිරීභ ඳභණයි ශන්ශන්. ශඳෞේලි භන්ත්රීර ශඹෝජනහ විධිඹට
ඉදිරිඳත් යන ශේ හයණහ හුදු ංශක්තඹක් විධිඹට ඉදිරිඳත්
කිරීභ, සථිය කිරීභ, ප්රරංලහ යමින් ශදඳහර්ලසශේභ රු
භන්ත්රීරරුන් ථහ කිරීභ ව ඉන් ඳසු ආඳසු ළයඹක් ශඹෝජනහ
ඉදිරිඳත් ශ භන්ත්රීරයඹහ ඒ ශනුශන් ඹේ අදවක් දළක්වීභ
කිඹන හයණහ ටි වළරුණු ශොට අහනශේදී, ද
අහනශේදී, භහඹ අහනශේදී, ඳහර්ලිශේන්තු ළසි හයඹ
අහනශේදී, අවුරුදු 6කින් ඳහර්ලිශේන්තු හරඹ අහනශේදී
භහශරෝචනඹක් යරහ ඵළලුශොත් ශේශන් භහජඹට රළශඵන
ප්රරතිපරඹ ශුනියි කිඹන හයණඹ තභයි අඳට නහටුශන්
වුණත් කිඹන්නට ශන්ශන් රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි.
ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන ශේ ශභොශවොශත්දී භහතය
දිස්රිතක්ශේ කුඩහ ේභහන 1,658ක් ඇතුශත් න ග්රාහභ නිරධහරි
ේ 650 තුශ වහ ප්රරහශේශීඹ ශල්ේ ශොට්ඨහ 16 තුශ ශොවිජන
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ශේහ භධිසථහන භට්ටශභන් ඵළලුත්, ප්රරහශේශීඹ ශල්ේ
ශොට්ඨහ භට්ටශභන් ඵළලුත් අද ඵයඳතශ ප්රරලසනඹක් ඵට ඳත්
වී තිශඵන්ශන් ශේ හයණඹයි. නිල්ඳහට, ශොශඳහට, යතුඳහට
ආදී ලශඹන් ශේ ශඵොශවෝ ශේලඳහරන
නිශඹෝජිතඹන්ශේ
ආශීර්හද භළේශේ ශේ හයණඹ සිදු ශනහ. එ ඳක්ඹට
ඳභණක් එශවභ කිඹන්නට භහ මුේධ න්ශන් නළවළ; කුව
න්ශන් නළවළ. ශේ ඳක් තුශන්භ, භවය විට ඳශහත් බහශේ
න්නට පුළුන්, ප්රරහශේශීඹ බහ, නය බහ, භව නය බහ
න්නට පුළුන්, එශේ නළත්නේ ශනත් ජනතහ නිශඹෝජිතඹන්
න්නට පුළුන්, ඔවුන්ශේ ආශීර්හදශඹන් නීති විශයෝධි අන්දමින්
කුඹුරු ඉඩේ ශොඩ කිරීශේ ිහඳහයඹක් සිේධ ශමින් ඹනහ,
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි.
ශේ හයණඹ භහතය දිස්රිතක්ශේ ඳභණක් ශනොශයි,
රංහශේ ශඵොශවෝ දිස්රිතක්ර සිේධ ශනහ. කුණු ටික් දහරහ,
ඊශඟට දියහ ශන ඹනහඹ කිඹන ලී ශොටඹක් දහරහ ඳටන් න්න
ළඩඹ අන්තිභට ශොන්ක්රීHට්ලින් ශශය ශරහ ශඵොශවෝ
තළන්ර ශොඩ නළගී තිශඵන්ශන් විහව භංර උත් වහ
ේභන්ත්ර ණ ඳත්න reception halls. සථිය ශොඩනළඟිලි
වළශදන තළන දක්හ ගිහින් තිශඵනහ. ශේ ේඵන්ධශඹන් ශන
තිශඵන ක්රි0ඹහභහර්ඹ ශභොක්ද? ශේ ේඵන්ධශඹන් ඹේ ඹේ
භළදිවත් වීේ සිේධ වුණත්, අහන විග්රාවශේදී ශේ ජහහයභ දිගින්
දිටභ ඹනහ. දළන් අඳට වහල් ටි රඵහ න්න, එශලු ටි රඵහ
න්න, ශනත් අර ර් ටි රඵහ න්න ිෂිහර්මි ටයුතු
වහ ඒහ ශඹොදහ න්න තත්ත්ඹක් නළවළ. මීට අවුරුදු දවඹට
ඳවශශොට ලින් භහලිේඵඩ ප්රරහශේශීඹ ශල්ේ ශොට්ඨහඹ ඳසු
ය ශන අකුරැස - භහතය ඳහශර් ඹනශොට ඳහය ශදඳළත්ශත්
ඉන්නර හ යන ශොවීන් ශොච්චය හිටිඹහ ද කිඹන එට රු
ිෂිර්භ ඇභතිතුභහත් භහ භඟ එඟ ශනහ ඇති. අද
ිෂිර්භ ඇභතිතුභහයි, භහයි ශදන්නහභ අකුරැස ඳහශර් ගිශඹොත්
ඒ ශොවිශඹෝ නළවළ. ඉන්නර හ ශ ප්රරශේල ශේශඹන් ක්ෂිණ
ශමින්, වළකිශශමින් ඹනහ. ඒහ කුඹුරු ඉඩේ නේ, ඒ ඉඩේර
ශභොනභ ආහයශඹන්ත් වී හ යන්නට ඵළරි නේ, ශනත්
විල්ඳ වී ර් ඒ ප්රරශේලරට වඳුන්හ ශදන්නටත් ඵළරි නේ ඒ
ඉඩේර ශනත් ශබෝ හ යන්නට පුළුන්භ තිශඵනහ.

රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ

(ண்புகு ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

එ හරශේ ඒහ හ ශශේ ශේලිර. කුඹුරුර ශනොශයි.

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ
(ண்புகு புத்ெக பெண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වරි. රු ඇභතිතුභහට රළශඵන ශරහශේදී උත්තය
ශදන්නශෝ. ශේලිර තභයි එදහ ඉන්නර හ ශශේ. අද වී හ
යන්නට ඵළරි කුඹුරු තිශඵනහ නේ ඒ කුඹුරුර ඉන්නර හ
ශහ නේ ඇති ළරැේදක් නළවළ. ඒයි භහ කිඹන්ශන්. ශේ
ඳටරහ න්න එඳහ. එදහ හ ශශේ ශේලිර. ඒ වරි. [ඵහධහ
කිරීභක්] අර්තහඳල් ළන ශනොශයි ශේ කිඹන්ශන්. අශප්
ප්රරශේලර ළශන ශදඹක් ශනොශයි ශන් අර්තහඳල්. භහ ශේ ථහ
යන්ශන් ශනත් ක්ශේත්ර ඹක් ළන.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, භහ ඉතහ ඳළවළදිලි ශේ
හයණඹ වන් යන්නට අලියි. වේඵන්ශතොට දිස්රිතක්ශේ
කිරි ේඳත භහතය දිස්රිතක්ඹට හශප්ක් ප්රරතිලතහත්භ
ළඩියි. වළඵළයි වේඵන්ශතොට දිස්රිතක්ශේ තිශඵන ශේලගුණි
තත්ත්ඹ ළරකුශොත් වේඵන්ශතොට දිස්රිතක්ශේ කිරි
ේඳතට අලි ආවහය නිසඳහදනඹ යන්නට පුළුන් තත්ත්ඹ
භහතයට හශප්ක් අඩුයි. භහතය ශතත් රහඳඹට අයිති වීභත්
වේඵන්ශතොට විඹිත රහඳඹට අඹත් වීභත් තභයි ඒට ශවේතු.
වේඵන්ශතොට දිස්රිතක්ශේ කිරි ේඳත ළඩි දියුණු
කිරීශේ ිහඳිති ක්රි0ඹහත්භ ශනහ නේ භහතය දිස්රිතක්ශේ වී
හ යන්ශන් නළති කුඹුරු; ශභොනභ විධිඹකින්ත් වී හ
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යන්නට ශනොවළකි කුඹුරු නිසහයණශේ අවුරුදු ඳව, දවඹ,
ඳවශශ, විස පුයන් ශරහ තිශඵන යුඹ නිභහ ය,
වේඵන්ශතොට කිරි ේඳතට අලි ආවහය නිසඳහදනඹ
වහ ඳහවිච්ික යන්නට පුළුන්භ තිශඵනහ. ශේ වහ
ශභෝදහනි ළඩ පිිතශශකුයි අලි. ආර්ථි ංර්ධන
අභහතිහංලඹ, අධිහඳන අභහතිහංලඹ, ඳශු ේඳත් අභහතිහංලඹ,
ිෂිර්භ අභහතිහංලඹ, ශොවිජන ශේහ අභහතිහංලඹ ඇතුළු ශේ
වහ ේඵන්ධ අශනකුත් අභහතිහංලත් ේඵන්ධ ය ශන අඳට
ශේ ළඩ පිිතශශ ඇති යන්නට පුළුන්. භවය විට උස
අධිහඳන අභහතිහංලශේ වශඹෝඹත් අඳට රඵහ න්ට
පුළුන්භ රළශේවි. එශවභ රඵහ න්නට පුළුන්භ තිශඵනහ
නේ, භහතය දිස්රිතක්ඹට තිශඵන ටිනහ ේඳතක් න ඔඵතුභහත්
භහත් එඟ ශන රුහුණු
විලසවිදිහරශේ භහඳරහන ිෂි
විදිහපීඨශේ ඉන්න විශලේාඹන්ශේ ව ඒ විලසවිදිහරශේ ශිි
ශිිහන්ශේ ලක්තිඹ, දළනුභ, ඔවුන්ශේ වළකිඹහන්, ඔවුන්ශේ
ධහරිතහන් ශේ ක්ශේත්ර ඹ ේඵන්ධශඹන් ඳර්ශේණ යන්නට
දිරි න්න්නට ශඹොදහ න්න පුළුන් නේ ඒ ඳර්ශේණ වයවහ
රළශඵන න නිර්භහණඹන් වහ න ඳර්ශේණ හර්තහ ශේ වහ
ඳහවිච්ික යන්නට පුළුන්. වළඵළයි, ිෂිර්භ අභහතිහංලඹ
විධිඹට විතයක් යන්න ගිශඹොත් ශේ ටයුත්ත ය න්න ඵළවළ.
ශේ හයණශේදී ශභෝදහනි ළඩ පිිතශශක් ළදත් ශනහඹ
කිඹහ භභ අධහයණශඹන් ප්රරහල යන්ශන් ඒ නිහයි රු
නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි.
ඒ විතයක් ශනොශයි. දළන් ශොවිඹහ නිසඳහදනඹ ශහට ළඩක්
නළවළ. ශශශ ශඳොශ ඇති යන්න ඕනෆ. නළත්නේ හටද
විකුණන්ශන්? වුද මිරදී න්ශන්? එශවනේ ශශශ ශඳොශ ඇති
යන්න පුළුන් ඹහන්ත්ර ණඹක් එතළනට ඵේධ ශ යුතු
තිශඵනහඹ කිඹන එයි භශේ විලසහඹ.
දළළන්ත ළඩ
පිිතශශක් ආයේබ යන්නට අලි මලි තත්ත්ඹ නිර්භහණඹ
කිරීභට උඳසථේබනඹක් - motivation එක්- රඵහ න්නට
පුළුන්භ රළශඵයි කිඹන විලසහශඹනුයි -අන්න ඒ අයමුණ
ශඳයදළයි ය ශනයි- ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්ශන්. වී හ
යන්න ඵළරි නේ එක්ශෝ ඳශහ ර් ශනත් බශබෝ, ඉන්නර
හශේ අර ර් ඊට අභතය කිරි  ේඳතට අලි ආවහය හ
යන්න භවය ශශනක් ළභළති ශන්න පුළුන්. ශේ
ප්රරශේලරට ළශශඳන භල් ර් නිසඳහදනඹ ය ජහතින්තයඹට
අශශවි යන්න ත භවය ශශනක් ළභළති ශන්න පුළුන්.
ජහතින්තය අඳනඹන ශක්න්්රීිඹ නිසඳහදන යන්න පුළුන්භ
තිශඵනහ නේ අඳනඹන ශක්න්්රීිඹ නිසඳහදනරටත් ශේ භමිඹ
ශඹොදහ ළනීශේ වළකිඹහ තිශඵනහ. ශභොද, ශේශීඹ අලිතහ
ඉක්භහ ගිහින් අපිට ජහතින්තයඹ ඉරක් යන, ජහතින්තයඹ
ආභන්ත්ර ණඹ යන නිසඳහදන වහ ශේ ප්රරශේල ව ශේ භමිඹ
ශඹොදහ ළනීශේ වළකිඹහ තිශඵනහ. ඒ ේඵන්ධ අද රු
ිෂිර්භ ඇභතිතුභහත් භහ භඟ එඟ ශනහ ඇති.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, නිල්රහ ිහඳහයඹ,
නිල්රහ ිහඳහයශේ අඩු ඳහඩු, නිල්රහ ිහඳහයශඹන් සිදු වුණු
භහලිඹ ශනොවළකි ළරැදි ළන භහ දීර්ක ලශඹන් ථහ යන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. ඒට ශවේතු ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ
විහදශේදී හරිභහර් ව ජර ේඳත් ශභනහයණ
අභහතිහංලඹ ඹටශත් භභ විනහඩි 55ක් නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ
ක්රාභශේ වුණු අඩුඳහඩු ළන ථහ යන්නට ශඹදුණු නිහයි. එදහ
භභ ශොශ ඳහට ආණ්ඩුශන් වුණු ළරැදි ඳභණක් ශනොශයි; නිල්
ඳහට ආණ්ඩු ශේ පිිතඵ දළක්ව කුඩේභහශේ ළරකිලි පිිතඵත්
ථහ යන්නට ශඹදුණහ. ඒ නිහ නිල්රහ ඟ ිහඳහයඹ, පුයන් ව
කුඹුරු පිිතඵ ථහ යමින් හරඹ නහසති යන්න භහ
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ, රු නිශඹෝජි හය
බහඳතිතුභනි. වළඵළයි, භහ එ ශදඹක් කිඹනහ.
අද නිල්රහ ඟ ිහඳහයඹ නිහ පුයන් වුණු කුඹුරු අක්ය
දවස ණනක් තිශඵනහ. විශලේශඹන් කියර ළශල් ිහඳිතිඹ
වයවහ පුයන් වුණු කුඹුරු අක්ය දවස ණනක් අපි අද
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[රු බුේධි ඳතියණ භවතහ]

නිසප්රරශඹෝජන ප්රරශේල විධිඹට අත් වළය දභහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අද
දශේ අඳට ඵයඳතශ අලිතහක් තිශඵනහ, රු නිශඹෝජි
හය බහඳතිතුභනි. අද නිල්රහ ඟ ිහඳහයශඹන් විනහල වුණු
ශඵොශවෝ කුඹුරුර නිේ ළශන්නන් හශල් ළවුණු
ආක්රාභණශීලී ඳළශෆටි භවය විට ටිකිඹහ හශේ තිණ ර් වළරුණු
විට ශනත් කිසිභ ශදඹක් නළවළ. අඹහශල් කුඹුයට ඵහින
ශඹක් ඒ තණශොශ ටික් ෆශොත් වළශයන්න ඒ කුඹුරුලින්
න්න තිශඵන ප්රරශඹෝජනඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, භහතය දිස්රිතක්ශේ
ඳභණක් ශනොශයි, රංහශේ සිඹලුභ ිෂි හර්මි කුඹුරු
පිිතඵ ඹිත භහශරෝචනඹක් යමින් ඹේ කිසි ටයුත්තට
භළදිවත් වීශේදී ශේ ආණ්ඩුශේ ඇතළේ ඇභතිරුන් පිිතඵ
ල්ඳනහ ය ඵරන විට ඒ ඇභතිරුන්ට හශප්ක් ඔඵතුභහ
ළන ප්රරභහණි විලසහඹක් අපිට තිශඵනහ. ශවොයේ යන්න
වුභනහක් නළති ඔඵතුභහට අං ළඩ යන්න පුළුන්;
ඔඵතුභහ ළඵෆ භවත්භශඹක් කිඹන විලසහඹ අපිට තිශඵනහ. ඒ
ප්රරභහණි විලසහඹක්; භවය ඇභතිරුන්ට හශප්ක් ඵරන
විට ප්රරභහණි විලසහඹක්. ප්රරභහණි ඹේ විලසහඹක් තිශඵන නිහ
අඳ හිතනහ ඔඵතුභහ ශේ ටයුත්තට -[ඵහධහ කිරීභක්] අනික් අඹට
හශප්ක් කිඹහ කිේශේ ඒයි. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් විදුලිඹ නළති
වුණහ.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නළවළ. රුශල් කිඹන්ශන්. ඒයි.

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ
(ண்புகு புத்ெக பெண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ තභයි. රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, වදිසිශේ
ශට් අකුණු වන ශොට යශට් උත්තරීතයභ ආඹතනශේත්
තත්ත්ඹ ශේ නේ ශේ යටට ශදවිඹන්ශේභ පිහිටයි. ආශරෝඹ
නළති නිහ අඳටභ අශප් ආශරෝඹ ඳඹහ න්න සිදු ශරහ
තිශඵනහ.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, අද ශේ ටයුත්ශත්දී රු
ඇභතිතුභහ ශභතළනට ඇවිල්රහ පිිතතුයක් ශදනහඹ කිඹරහ වන්
ශහ. ඔඵතුභහ පිිතතුයක් දීභ ළන භට තුටුයි. වළඵළයි භහ ශේ
හයණඹ පිිතඵ නහටු ශනහ. ඔඵතුභහශන් අඳට
රළශඵන්ශන්, හුශදක් ශේ විහදශේ දී විඹ බහය අභහතියඹහශන්
පිිතතුයක් රළබිඹ යුතු නිහ රඵහ ශදන පිිතතුයක් නේ අය භශේ
තුට ශදළනි හයණඹ නිහ ක්ඹ ශරහ ඹනහඹ කිඹන
හයණඹ භහ වන් යන්න ඕනෆ. ඇයි? ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
ය, ශේ ශඹෝජනහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ නිහඹ පුසතඹ තුශ දශ
ලශඹන් අවුරුදු ශදට ළඩි හරඹක් තිබිරහ අද දශේ විහද
ශනහ.
රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහ ඇවිල්රහ භභ ශේ ඔක්ශොභ
ශනුශන් -නිරධහරින් ශනුශන්, අනික් ඇභතිරු ශනුශන්උත්තයඹක් ශදනහඹ කිඹනහ. රු ඇභතිතුභහට එශවභ
උත්තයඹක් ශදන්න පුළුන් වීභ ළන තුටු න අතශර් ඒ
හුශදක් ඇභතිතුභහ කිඹන විධිඹට උත්තයඹක් දීභ නේ භහ ඒ ළන
නහටු නහ. භහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ශේට පිිතතුරු
ථහ විධිඹට රළශඵන පිිතතුය ඳභණක් නේ ශනොශයි කිඹන
හයණඹ භහ ශේ අසථහශේ දී ශේ රු බහට කිඹන්න ඕනෆ.
පිිතතුශයන් එවහ ගිඹ ශදඹක් අඳට අලියි. අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු
න්ශන් පිිතතුශයන් එවහ ගිඹ ක්රි0ඹහදහභඹකුයි. භවය විට ශේ
ක්රි0ඹහදහභශේ භවය ශොටස දළනටභත් ඔඵතුභන්රහ ආයේබ ය
තිශඵන්න පුළුන්; ඳර්ශේණ භට්ටශේ තිශඵන්න පුළුන්;
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ක්රි0ඹහත්භ ශමින් තිශඵනහ ශන්න පුළුන්. වළඵළයි
ශොවීන්ශේ නහභශඹන් ඔඵතුභහශන් භහ ඉතහ ශෞයශඹන්
ඉල්රන්ශන් ශභඹයි.
අද ශොවිඹහට ශොවි විේහභ ළටුඳ අහිමි ශරහ තිශඵනහ.
ශොවිඹන්ශේභ අයමුදලින් ශොඩ නළඟුණු ශොවි විේහභ ළටුඳ
ඔඵතුභහත් රු යන, ඔඵතුභහත් එක් ශඵොශවොභ මීඳ
භතහදීභඹ තත්ත්ඹ ටයුතු ශ දිංත හභණී ජඹසරිඹ
භළතිතුභහ තභයි වඳුන්හ දුන්ශන්. 1987 ඉන්දු - රංහ ගිවිසුභ
ශරහශේ ඇභති ඳට්ටේ දහරහ හභණී ජඹසරිඹ භළතිතුභන්රහ අයින්
ශේදී, භන්ත්රීර ධුය ශදළනි තළනට තිඹරහ ල්ඳනහ යපු
ඔඵතුභන්රහත් එක් භතහදීභඹ ලශඹන් භහන තත්ත්ඹ
හිටපු දිංත හභණී ජඹසරිඹ භළතිතුභහ වඳුන්හ දුන් ශොවි විේහභ
ළටුඳ අද වමුලින්භ ප්ඳහදු ය තිශඵනහ. ඒ ශනුට විල්ඳ
ශොවි විේහභ ළටුඳක් ශශනනහඹ කිඹරහ ශේ රු බහශේ
කිඹන්නේ හශල් කිඹරහ කිඹරහ අද න ශොට භහ වඹට
ඩහ ගිහිල්රහ තිශඵනහ. ශොවි විේහභ ළටුඳ අශවෝසි යරහත්
අවුරුදු එ වභහයක් විතය ගිහිල්රහ තිශඵනහ.
අද න තුරු ශොවි විේහභ ළටුඳ ශනොශයි, විල්ඳ ක්රාභඹක්
පිිතඵත් අඩු ණශන් ඡහඹහ භහත්ර ඹ ධර ඳ්රිතහක්ත්
ඉදිරිඳත් ය න්න ඵළරි වුණු යජශඹන් අඳ ඉල්රනහ,
රුණහය ශේ ශනුශන් හධනීඹ ක්රි0ඹහභහර්ඹට මුර
පුයන්න, ිෂිර්භ ඇභතිතුභහ විධිඹට ඔඵතුභහ අනිකුත්
අභහතිහංලත් එක් එක්හසු ශරහ ඒහඵේධ ළඩ පිිතශශක්
ක්රි0ඹහත්භ යන්න කිඹරහ. පරදහයී, එශවත් වී හ ශ
ශනොවළකි කුඹුරු ඉඩේර ශනත් ඵ ශඵෝ හ යරහ
ශොවීන්ට ආදහඹභක් රඵන්න, හිස ඉඩේ ඩහ පරදහයී ශර
ඳරිශබෝජනඹට න්න, ජහතින්තයඹ ඉරක් ශ රැකිඹහ අසථහ
ව ශේශීඹ රැකිඹහ අසථහ ජනිත යන්න, ජහතින්තය
අඳනඹනඹ ඉරක් ශ ිෂි නිසඳහදන ප්රරභහණඹක් ශේ භමිර
ඇති යන්න පුළුන් ළඩ පිිතශශට මුර පුයන්න කිඹරහ
ඔඵතුභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ. අද පිිතතුයක් දීශභන් එවහ ගිහිල්රහ
ඔඵතුභහ ශේ ටයුත්තට භළදිවත් ශරහ, ඒ ශනුශන් මුර පුයරහ,
ශේ වහ ඵළඳුණු අනිකුත් අභහතිතුභන්රහ එතු යශන ශේ ළඩ
ටයුත්ත ආයේබ යයි කිඹන විලසහඹ තඵමින් භහ ශේ
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.

නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ

(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Ajith P. Perera will now second the Motion.
[අ. බහ. 3.09]
රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ශේ රුණ ඉදිරිඳත්
ශ අසථහශේ ඉරහභ බහශේ රැඳී සිටිමින් ඒ දක්න
රුණුරට න් ශදන්න ඔඵතුභහශේ තිශඵන ළභළත්ත
පිිතඵ භහ මුලින්භ විඹ බහය ඇභතිතුභහට සතුතින්ත නහ.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, නමුත් අද ශේ
ශභොශවොත න විට ශේ ඳහර්ලිශේන්තු බහශේ රැඳිරහ ඉන්න
ේපර්ණ භන්ත්රීරන් ණන 20ට අඩුයි. භහ ඒ ප්රරලසනඹ භතු
යන්ශන් නළවළ. ආණ්ඩුක්රාභ ිසථහ අනු ශේ ඳහර්ලිශේන්තු
ශභශවභ ඳත්හශන ඹන්නත් ඵළවළ.
අද භන්ත්රීරරුන් ප්රරලසන අවන ඳළශේ හික පිිතතුරු අශප්ක්හ
යන ප්රරලසන 15ක් තිබුණහ. ඒ ළදත් ප්රරලසනලින් එට ශවෝ
පිිතතුරු ශදන්න ආශේ අදහශ ඇභතිරුන්ශන් කිහිඳ ශදශනකු
ඳභණයි. ශෞි ඇභතිතුභහ, ප්රරහවන ඇභතිතුභහ ව තත්
ඇභතිරුන් ශදශදශනක් ශවෝ තුන් ශදශනක් ඳභණයි හිටිශේ.
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අශනක් ඇභතිරුන්ට අද ශන ළඩ තිශඵනහ. ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුට සිකුයහදහට එන එ, විඳක්ශේ ව ආණ්ඩු
ඳක්ශේ ශඳෞේලි භන්ත්රීරරුන්ශේ ශඹෝජනහරට ළරකිල්රක්
දක්න එ, ඒහට ශෞයහන්විත රන එ, ඒ අවන
ප්රරලසනරට පිිතතුරු ශදන එ, ඒ හශේභ කීශභන් ඒ පිිතඵ
විහදරට ේඵන්ධ න එ අද ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ේප්රරදහශඹන් ඈත් ශරහ තිශඵනහ.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ

(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sunil Handunnetti, what is your point of Order?
රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, අද නිහඹ ඳත්ර ඹ අශප්
ශේ භත නළවළ. නමුත් භභ එක් ශන්හ ත්තහ. එහි වන්
තිශඵනහ, ඳනත් ශටුේඳත් 21ක් අද පිිතන්න ඵ. ඒ ඳනත්
ශටුේඳත් අශප් ශේ භත තිඹරහ නළවළ. ඒහ අද දින පිිතන්න
ඵට ටවන් නහ. නමුත් භන්ත්රීරරුන්ට රළබිරහ නළවළ.

රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ
(ண்புகு ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena )

ඒ ප්රරලසනඹට ථහනහඹතුභහ උත්තයඹක් දුන්නහ.

නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ

(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Speaker has already made a statement in
that regard. There is a delay, but those Bills will be
distributed in a few minutes' time. Do not worry.
රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අද ද අන් ශන්න ලින් රඵහ ශදන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක්
යනහ. එශවභ ශනොවුශණොත්, ඊශඟ ඳහර්ලිශේන්තු දිනශේදී
තභයි අඳට ශේහ රළශඵන්ශන්.

නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ

(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ත සල්ඳ ශේරහකින් ඔඵතුභහට රළශඵයි.

රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ

(ண்புகு ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, රු ථහනහඹතුභහ
ඒට උත්තයඹක් දීරහ තිශඵනහ.

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නළවළ, නළවළ. උත්තයඹක් දුන්ශන් නළවළ. රු නිශඹෝජි
හය බහඳතිතුභනි, භභ ඳළවළදිලි යන්නේ. අද ශේ න ශතක්
ඒ ඳනත් ශටුේඳත් අඳට රළබිරහ නළවළ. ඒ ප්රරභහදඹක්. අපි ඒ
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පිිතන්න ඕනෆ. ථහනහඹතුභහ කිේහ, අද ද තුශ ශදන්නේ
කිඹරහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, අද නිහඹ ඳත්ර ඹ රළබුශණ්ත් නළවළ,
අඳට. අද නිහඹ ඳත්ර ඹ වළටිඹට රළබුශණ් ශෂොශටෝ ශොපි යපු
ශොශ කීඳඹක්. ඒත් ටික් ප්රරභහද ශරහ. ඊට ඳසශේ බහශේ
ටයුතු ශශයන අතයභළද දී දුන්නහ. ශේ ඳනත් ශටුේඳත්ර
ප්රරභහදඹට ශවේතු අපි දන්නහ. ඒ ශවේතු තභයි, ඳනත් ශටුේඳත්
විලහර ප්රරභහණඹක් අන්තිභ ශභොශවොශත් ඩිනමින් ඉදිරිඳත්
යන්න සදහනේ න එ. ඉතින්, දළන් ආණ්ඩුශේ ළරසුභ
ශභොක්ද? අඹ ළඹ ේභත ශරහ දළනට භහ ණනක් නහ.
භහ වතයට ළඩියි. භහ වතයක් ශේ ටයුතු ළන කිසිභ
ළරකිල්රක් දක්න්ශන් නළතු ඵරහ ශන ඉරහ, භහර්තු භහශේ
31 න දහ භතක් න ශොට, අන්තිභ ශභොශවොශත් භතක් ශනහ
අඹ ළඹට අදහශ ඳනත් ශටුේඳත් ේභත යන්න ඕනෆ කිඹරහ.
ඒ තභයි අද ශරහ තිශඵන ප්රරලසනඹ. ඒ තභයි ශේ ආණ්ඩුශේ
තිශඵන ප්රරලසනඹ. අලුත් ඳනත් ශටුේඳත් 21ක් ඇතුශත් යන
නිහ තභයි අද නිහඹ ඳත්ර ඹ රළබුශණ් නළත්ශත්; තභත් රළබුශණ්
නළත්ශත්; තභත් ඒ භඟ එන්ශන්. ඒ ශටුේඳත් තභ මුද්ර්ණඹ
නහ. එ ඳළත්තකින් ඒහ නිසි ශේරහට රඵහ ළනීභ
ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීරරුන්ශේ අයිතිහසිභක්. අශනක් අතට ශේ
ආණ්ඩුශේ අහර්ඹක්භතහ.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අශන, ශේ ඳයභහධිඳතිඹ හිත උත්තරීතය ඳහර්ලිශේන්තු!

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

උත්තරීතය ඳයභහධිඳතිඹ හිත ඳහර්ලිශේන්තු. ඇත්තටභ
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ නිහඹ
ඳත්ර ශේ නළති ශඹෝජනහත් ේභත ශහ ශන්. ඔඵතුභහත් හිටිඹහ
ශන්. ඒ නිහ එශවේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශේ ශඳොඩි ශඳොඩි
ශටක්නිල් ප්රරලසන ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. නිහඹ ඳත්ර ශේ නළති
ශඹෝජනහ ේභත යන්න තයේ ව ඳහර්ලිශේන්තුක් ශේ. ඒ
නිහ රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීරතුභනි, එළනි
ඳහර්ලිශේන්තු ශේහ ථහ යරහ ළඩක් නළවළ.
භහ සතුතින්ත නහ, විඹ බහය රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහට,
ශේ අසථහශේ ශේ රු බහශේ ඉඳීභ ළන.
රු බුේධි ඳතියණ ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ශේ ශඹෝජනහ
සථීය යන භන් ඒ ළන හයණහ කීඳඹක් කිඹන්න ඕනෆ. ශේ
ශඹෝජනහශේ තිශඵනහ, ේපර්ණශඹන්භ කුඹුරු ඉඩේ විධිඹට
බහවිත යන්න ඵළරි, හ යන්න ඵළරි ඉඩේ බහවිත කිරීභ ළන.
අපි ඳහර්ලිශේන්තුට පිවිශන ශොට අඳට ශඳශනනහ,
ඳහර්ලිශේන්තුට ඔේශඵන් ජඹර්ධනපුය ශයෝවර ඉදිරිපිට
තිශඵන ඒ ශල්ඹහඹ. අද න ශොට ඳසු ගිඹ න්නශේත් හ
යපු ශේ ශල් ඹහශේ භවය සථහන ශොඩ යනහ; භවය
සථහන වහයනහ; භවය සථහනර ඵළමි ඵඳිනහ. නයඹ
අරංහය කිරීශේ ටයුත්තක් වළටිඹට ඒ ඉතහභ ශවොයි රු
නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි. ශේ නයඹ රසන යන්න
ඕනෆ. අපි ඒ ළන අශප් තුට ප්රරහල යනහ. අපි ශභඹ
ප්රරතිඳත්තිඹක් ලශඹන් පිිතන්න අලියි. විශලේශඹන්භ අශප්
යශට් ඵසනහහිය ඳශහශත් කුඹුරු ඉඩේ පිිතඵ ඹේ ආහයඹ
පරදහයී ළදත් නිලසිකත ප්රරතිඳත්තිඹක් තිශඵන්න ඕනෆ. රු
ඇභතිතුභනි, භශේ පිඹහ ශොවිශඹක්. භශේ පිඹහ යජශේ ශේඹට
අභතය, ඉතහ තුටින් යපු ශදඹක් තභයි ශොවිතළන.
ඔහු මිඹ ඹන්න භහ වඹට ශඳයත්, ඒ න ශතක්භ
ශොවිතළන් ටයුතුරට ේඵන්ධ වුණහ. එයින් ශඵොශවොභ ශරොකු
තුටක් අත් වින්දහ.
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ]

නළශඟනහිය ඳශහත ව උතුරු භළද ඳශහත භඟ න
ශොට, ඊට හශප්ක් අශප් ඵසනහහිය ඳශහශත් වී ශොවිතළශන්
අසළන්ශන් අඩුක් තිශඵනහ. ඒත් ටිනහභක් තිශඵනහ.
විශලේශඹන්භ තභන්ශේ බහවිතඹට අලි වී ටි තභන්ශේ
කුඹුශයන් රඵහ ළනීශේ තුට ශනුශන්, ඒ ආත්භ තිප්තිඹ
ශනුශන් හශේභ දුප්ඳත් මිනිසුන්ට තිශඵන එභ රැකිඹහ
නිහ අදටත් ඒ ජනතහ කුඹුරු ශොවිතළශන් ශඹශදනහ. වළඵළයි
බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීරතුභහ කිේහ හශේ යජඹ කිඹනහ, කුඹුරු
ඉඩේ ඉඩේ ශොඩ යන්ශන් නළවළ කිඹරහ. රු ජනහධිඳතිතුභහත්
ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ථහශේදී කිේහ, “කුඹුරු ඉඩේ ශොඩ කිරීභට
ඉඩ ශනොදීශේ ප්රරතිඳත්තිඹ කිසි ශේත්භ ශනස ශනොයමි” කිඹරහ.
ඒ ශවොයි. වළඵළයි රු ඇභතිතුභනි, නයඹ රසන යන්න
නහරි ංර්ධන අධිහරිශඹන් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ සිට කිශරෝ
මීටයඹක් එවහ ඳළත්ශත් තිශඵන කුඹුරු ඉඩේ ශොඩ යනහ. දළන්
ඒ කුඹුය භළේශේ අක්ය ශදක් විතය ශොඩ යරහ තිශඵනහ. භහ
ඒ ළයදියි කිඹනහ ශනොශයි. ඒශන් ශඳශනන්ශන්, නිසි ඇශ
භහර් ස යරහ, ළහි තුය යහ හිටින්න අලි ජරහල ඉදි
යරහ, නිසි ශභනහයණඹක් ඇති අඳට ටිනහ ශොඩ ඉඩේ
භතු ය න්න පුළුන් ඵයි. ඒ හශේභ ිෂි ර්භහන්තඹට ඩහ
පරදහයි විධිඹට ජරඹ නිසි ශර ඵළ ඹන ආහයඹට ඉඩේ ස
ය න්න පුළුන් ඵයි. විශලේශඹන්භ ඵසනහහිය ඳශහශත්.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ඵසනහහිය ඳශහශත්
කුඹුරු ඉඩේ නිසි ශභනහයණඹක් හිත බහවිත කිරීභ ළන
භශේ ඳක්ශේ නහඹ, විඳක්ශේ නහඹ යනිල් වික්රාභසිංව
භළතිතුභහ මීට අවුරුදු 10ට ලින් -2005 අවුරුේශේ- වන්
යන ශොට ආණ්ඩු කිේශේ, ''ශේ ඵරන්න යනිල් වික්රාභසිංව
කුඹුරු ඉඩේ ශොඩ යන්න ඹනහ, ශේල ශද්ර්ෝහිශඹක්'' කිඹරහ.
නමුත් එතුභහ කිේශේ හුදු කුඹුරු ඉඩේ ශොඩ කිරීභක් ළන
ශනොශයි. එතුභහ කිේශේ, ඵසනහහිය ඳශහශත් තිශඵන වී හ
කිරීභට කිසි ශේත්භ ශනොවළකි කුඹුරු ඉඩේ නිසි
ශභනහයණඹක් හිත, නිසි ආහයඹට බහවිත කිරීභට
අලි යන ප්රරතිඳත්තිඹක් ස යන්න ඕනෆ ඵයි. ඒ තභයි
ඔඵතුභන්රහ, ශෝඨහබඹ යහජඳක් භළතිතුභන්රහ අද ශොශම
නයශේ යන්ශන්. එඹ අශප් ළුතය දිස්රිතක්ශේ ඳහනදුශර්
ශන්න පුළුන්, ඵණ්ඩහයභ ශන්න පුළුන්, ශවොයණ ශන්න
පුළුන්. ේඳව දිස්රිතක්ශේ ශන්න පුළුන්.ශොශම
දිස්රිතක්ශේ, අවිසහශේල්ශල්, ළසඵෆශේ ශන්න පුළුන්. ඒ
ශොයි තළනත් යන්න පුළුන්. ඒ කුඹුරු ඉඩේ නිසි
ශභනහයණඹක් හිත බහවිත ශ යුතුයි. පරදහයි ශර වී
හ ශශයන්ශන් නළත්නේ ඒ බිේ සුදුසු ශොඩ ඉඩේ ඵට ඳත්
යන්න, තුය ඵළ ඹන ඇශ භහර් ස යන්න ව ළසි ජරඹ
එතු කිරීභ වහ අලුත් ජරහල ඉදි යන්න ටයුතු යන්න
ඕනෆ. ඒට උදහවයණඹ අද ඔඵතුභන්රහභ ශදනහ. ඵරන්න
දිඹන්නහ ශශය ඉඩේ දිවහ. ඒ නිහ ශේහ යන්න ඵළරි
ශේල් ශනොශයි. ශේහ ශේල ශද්ර්ෝීප ළඩ ශනොශයි. ශේහ ශේ
යශට් ටිනහ භමිඹ නවීන හරඹට ළශශඳන ඳරිදි ස ය
යශට්භ ජනතහ ශනුශන් යන ංර්ධන ටයුතු ලශඹන්
රන්න අලියි.
රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට
ිෂිර්භ විඹ බහය දුන්නත් ඔඵතුභහට ශොවිජන ශේහ විඹ
අයිති නළවළ. ඒ හශේභ හරිභහර් විඹත් ඔඵතුභහට අයිති නළවළ.
අද ඔඵතුභහ, ඔඵතුභහශේ අභහතිහංලඹ වයවහ ඹේ ීරයණඹක්
ත්තහට, ඒ ීරයණඹ ක්රි0ඹහත්භ යන්න අලි යන ප්රරහශඹෝගි
ලක්තිඹ, ඹහන්ත්ර ණඹ ඔඵතුභහ ටහ එතු ශරහ නළවළ. ඒහ ළන
කිසි උනන්දුක් නළවළ. දළන් ඔඵතුභහ රඵර වුණහ, ඔඵතුභහශේ
නිරධහරින් කිසිශකු අද ඳහර්ලිශේන්තුශේ නිරධහරින්ශේ කුටිශේ
නළවළයි කිඹන ශොට. ඔඵතුභහ කිේහ, “නළවළ භහ ඉන්නහ”
කිඹරහ. ඇත්ත. ඔඵතුභහ ළන අඳට ශෞයඹක් තිශඵනහ.
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ඔඵතුභහ ළදත් ශේලඳහරනාශඹක්. නමුත් ඒ නිරධහරින් අද
එන්ශන් නළති එශන් ශඳශනන්ශන් ශභොක්ද? ඔවුන් හිතන්ශන්,
"ශභොනහ වුණත් ශභොද'' කිඹන එයි. ''බුේධි ඳතියණ
භන්ත්රීරතුභහ ශභොක්ශදෝ ප්රරලසනඹක් අවරහ තිශඵනහ; ශභොක්ද
ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ. ඒ ශඹෝජනහට පිිතතුරු
ශදන්න ඇභතිතුභහ ශනොගිශඹොත් රේජහක්. ඒ නිහ ඇභතිතුභහ
ගිහිල්රහ ශභන්න ශේ උත්තයඹ දුන්ශනොත් ශවොයි. වළඵළයි ඉතින්
ඒහ අඳට ළඩක් නළවළ, අඳට ඕනෆ ශදඹක් අඳ යනහ. අඳට
ඕනෆ නළති ශදඹක් ශනොය ඉන්නහ." ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ
විඳක්ශේ ව ආණ්ඩු ඳක්ශේ ඳසු ශඳශ භන්ත්රීරරුන්ශේ භතඹ
ළදත්භක් ශනොභළති ශරට තභයි ඒ නිරධහරින් හිතන්ශන්.
ශභොද අද ඒ අඹට එන්න ඵළරි? ඔඵතුභහශේ අභහතිහංලශේ ඉන්න
අදහශ  කියුතු නිරධහරින්ට අද ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඳළමිණීභ
අළඳද? ශභොක්ද අද එන්න ඵළරි ශවේතු?
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට අද එන්න ඵළරි තයභට, මීට ඩහ ශරොකු
ළඩ තිශඵනහද ඒශොල්රන්ට? නළවළ. ශේ තභයි ඕනෆ නළතිභ.
''ඇභතිතුභහ ඒහ ඵරහ නීවි'' කිඹන එ තභයි ඒ අඹශේ අදව.
ඒ අඹ ඳහර්ලිශේන්තුට එන්ශන් පිිතතුරු ඳන්න ඳභණක්
ශනොශයි, අශප් ථහ අවන්නයි. අපි කිඹන ශේ අවන්නයි. ශේ
රු බහශේ භතඹ අවන්න ව ඒ ඵයඳතශභ ඇඟට න්නයි.
නමුත් අද ඒ නිරධහරින් ඇවිල්රහ නළවළ. එන්න ඕනෆ නළවළ කිඹරහ
හිතහ ශන ඉන්නහ. ඒ තභයි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ණපයණඹත් ශේ ශභොශවොශත් නළත්ශත්. ශේ ශභොශවොශත් විඹ
බහය ඇභතිරු ඳස ශදශනකු ඳභණයි ශේ රු බහශේ ඉන්ශන්.
ඒ තභයි අහනහ. රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, භට
හයණහ කිහිඳඹක් වන් යන්න අලියි. ශේ විඹ ළන රු
ජනහධිඳතිතුභහ ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ශඹෝජනහරදී අධහනඹ ශඹොමු
ය තිශඵනහ. එතුභහ කිඹහ තිශඵනහ, "පුයන් කුඹුරු නළත
ශොඩ කිරීභට ඉඩ ශනොදීභට යජඹ ශන ඇති ීරයණඹ කිසිශේත්
ශනස යන්ශන් නළවළ."යි කිඹරහ. එශවභ කිේහට දිඹන්නහට
ඒ අදහශ නළවළ. ඒ ශෝට්ශට් ප්රරශේලඹට අදහශ නළවළ. ඒ ළන
ඵරන්න ඔඵතුභහට ශන ශොවහටත් ඹන්න ඕනෆ නළවළ.
ශෝට්ශට් අක්ය ශදක් ශොඩ යරහ තිශඵනහ. භභ ඒ
ළරැදියි කිඹරහ කිඹනහ ශනොශයි. භභ ශේ කිඹන්ශන්
ප්රරතිඳත්තිඹක් නළවළයි කිඹන එයි.
එභ අඹ ළඹ ශඹෝජනහර ත දුයටත් වන් ය තිශඵනහ,
"එළනි ඉඩේ හිමිරුන් සිඹ ඉඩේ 2013 ජනි භ 30න දිනට
ශඳය ිෂි හර්මි ටයුතුරට ශඹොදහ ශනොන්ශන් නේ ඒහ
අ ශොවි ක්රාභඹට ශටි හලීන ඳශතුරු, එශලු වහ භල් හ
කිරීභට ඉදිරිඳත් න පුේරඹන්ට ශඵදහ දීභට ශඹෝජනහ යනහ."
කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ ඉතහභ ශවො ශඹෝජනහක්. දළන් ඒ
ශඹෝජනහ ශභශරභ ක්රි0ඹහත්භ යන්න ඵළරි ප්රරලසන තිශඵනහ.
ශභොද භශේ පිඹහට අයිති ඒ හශේභ භටත් අයිති කුඹුරු
තිශඵනහ, ළුතය දිස්රිතක්ශේ ළුතය ආනශේ ශෝනද
ප්රරශේලශේ. භට භතයි, භභ කුඩහ හරශේ භශේ පිඹහ භඟ ඒ
හ ටයුතුරට ේඵන්ධ වුණු ආහයඹ. ඒහයින් අඳට ශරොකු
තිප්තිඹක් රළබුණහ. ඩදිඹ භඟ එන ලුණු ශවෝදහ ශන ඹන්න
ං තුය ආපු නළති නිහ ඒහශේ හ යන්න ඵළවළ. භහතය
දිස්රිතක්ශේ නිල්රහ ශඹෝජනහ ක්රාභඹ අහර්ථ වුණහ හශේභ
ළුතය දිස්රිතක්ශේ ශඵොල්ශොඩ හරි භහර් ශඹෝජනහ ක්රාභඹත්
අහර්ථ වුණහ.
1970 ණන්ර අ බහශේ ඉරහ ළුතය දිස්රිතක්ශේ
ක්රි0ඹහත්භ වුණු ශඵොල්ශොඩ හරි භහර් ශඹෝජනහ ක්රාභඹ
ේපර්ණශඹන්භ අහර්ථ වුණහ. ඒ ශඳොේඳ භධිසථහන නිල්රහ
ශඹෝජනහ ක්රාභශේ හශේභ ටි හරඹකින් ළරවිරහ ගිඹහ. ඒහ
නළත වළදුශේ නළවළ. ඒ හශේභ ඒ ළප ඇශශේ ව ශඵොල්ශොඩ
ශේ ඉඳි යපු ඵළමි ළඩිරහ ගිඹහ. අලුශතන් ස ශශේ නළවළ.
ිත්රීරභ ළු ශේ ඵළපු ඵළේභත් භඟ ං තුය ේපර්ණශඹන්
නතය වුණහ. ඉන් ඳසශේ ඵණ්ඩහයභ, ළුතය ප්රරශේලර ඒ ඳවත්
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බිේර තිබුණු ශොවිතළන ේපර්ණශඹන්භ නතය වුණහ. අද ඒහ
පුයන් ශරහ තිශඵනහ. ශේ ශභොශවොශත් ඒහශේ කුඹුරු හ
යන්න ඵළවළ. ඒ හශේභ භල් න්නත් ඵළවළ; ශනත් අඳනඹන
ශඵෝ න්නත් ඵළවළ. ඒට ශවේතුක් තිශඵනහ. ශභොද ජරඹ
ඵළ ඹන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ හුදු අ ශොවි ක්රාභඹට පුේරඹන්ට ඒ
ඉඩේ රඵහ දීශභන් ශේ ප්රරලසන වින්න ඵළවළ.
එශවභ නේ ඔඹ විල්ඳ සුළු අඳනඹන ශඵෝ ශවෝ ශනත්
ශභොනහ ශවෝ ශඹෝජනහ යන විල්ඳ ශඵෝ හ කිරීභට අලි
ඳරිදි ජරඹ ඵළ ඹහභට අලි යන ඒ නිසි ළරළසභ භමිශේ
ස යන්න ඕනෆ. ශභොද ඒ ප්රරශේලර කුඹුරු හ ශනොශහට
ළහි තුය එක් රැස ශනහ. ඒහ ඉතහ ඉක්භනින් ඵළ ඹන්ශන්
නළවළ. ඉතින් කුභන හක්ත් ශේ කුඹුරුර යන්න
පුළුන්භක් නළවළ. ඒ හශේභ භදුරුශෝ ශඵෝ ශනහ. ඒ
හශේභ ශනත් විවිධ ප්රරලසන භතු ශනහ. රු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ
ළඹ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යපු ආහයඹට නිසි ශර හ
ශනොයන කුඹුරු ඉඩේ ශනත් පුේරශඹකුට රඵහ ශදනහ නේ
ඒහට අලි යන ඒ භමිශේ ශනසේ ඇති යන්නට
අලියි. ඇශ භහර් ව තුය එක් රැසවීභ වහ ව ආශඹෝජනඹ
ආණ්ඩු යන්න ඕනෆ. ඇත්තටභ ඒ ආශඹෝජනඹ ආණ්ඩු
යනහ නේ අමුතුශන් අ ශොවීන්ට ශදන්න ඕනෆ නළවළ. භහත්
ඇතුළු ඉඩේ හිමිශඹෝ නළත හ යන්න සදහනේ.
සිඹලුභ ඉඩේ හිමිශඹෝ නළත හ යන්න සදහනේ. අද තුය
ඵළ ඹන්ශන් නළති එයි ප්රරලසනඹ. විශලේශඹන්භ ඵසනහහිය
ඳශහශත් ඒ හශේභ දකුණු ඳශහශත් ඇතළේ ශරහරට ඹම
ඳශහශත්ත් ඒ ප්රරලසනඹ තිශඵන්න පුළුන්. ශේ ඳවත් බිේ ප්රරශේලර
ප්රරහශඹෝගි වී හ ශ ශනොවළකි නිහ අත වළය දභන රද ඒ
භමිඹ -ඒ කුඹුරු බිේ- රු ජනහධිඳතිතුභහ කිඹපු ඳරිදි ශනත්
විල්ඳ ශඵෝ හ කිරීභ වහ ඉඩ රහ දීභට ආණ්ඩුට
ශරොකු අභිශඹෝඹක් තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒට ආශඹෝජනඹ යන
ආහයඹ දළන් ඔඵතුභහට කිඹන්න පුළුන් ශන්න ඕනෆ. නිේභ
අ ශොවීන්ට ශදනහඹ කිේහට වරි ඹන්ශන් නළවළ ශන්. අඹ ළඹ
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ දළනට භහ වතයට ආන්න හරඹක්
ත ශරහ තිශඵනහ. ශේ ශඹෝජනහ ක්රි0ඹහත්භ කිරීභ වහ යජඹ
විසින් ශොඳභණ මුදරක් ශන් යරහ තිශඵනහද? එක් එක්
ඳශහශතන් ඉරක්ත හයණහ ශභොනහද? ඒ පිිතඵ යජඹට
තිශඵන දර්ලනඹ, යජශේ ළඩ පිිතශශ කුභක්ද කිඹන හයණහ
ළනත් ඔඵතුභහශන් පිිතතුයක් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ශඵොශවොභ සතුතියි.

ප්රරලසනඹ බහභිමු යන රදී.

லன டுத்ெம்பப்தபற்மது.
Question proposed.

[අ. බහ. 3.24]
රු ශේ.ආර්.පී. සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ

(ண்புகு லஜ.ஆர்.பீ. சூப்தபபை)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, අේපර්ණ ශඹෝජනහක්
තභයි ශේ භවත්භඹහ ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵන්ශන්. මුළු රංහශේභ
ර් ප්රරභහණඹ අක්යලින් ත්තහභ රක් 160යි. මුළු
රංහශේභ ශොඩ ඉඩේ, භඩ ඉඩේ, රු ඉඩේ, නිරු ඉඩේ
සිඹල්රභ ත්තහභ අක්ය රක් 160යි. දළනට ජනවනඹ රක්
205ක් ඉන්නහ. ශොඩ, භඩ, රු, නිරු ආදී ලශඹන් ශන්
ශත්, රක් 205 ජනවනඹට ශේ ඉඩේ ප්රරභහණඹ ශඵදුහභ
එක් ශනකුට රළශඵන්ශන් අක්ය 3/4යි. නමුත් එක් අඹකුශේ
හර්ෂි ශඳෝණඹ වහ අක්ය 2,1/2 ශ්රී ත්ඹ වහ පරදහ
අලියි. ශභඹ තභයි රංහශේ තිශඵන භවහ අර්බුදඹ. ආර්ථි වහ
නිසඳහදන අර්බුදඹ ශභඹයි. එක් ශනකුට රළශඵන්ශන් අක්ය
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3/4යි. නමුත් එක් ශනකුශේ හර්ෂි ශඳෝණඹ වහ අක්ය
2,1/2ක් අලියි. එභ ඉඩේ ප්රරභහණඹ රඵහ න්න නළවළ. ඒ වහ
ක්රාභ ශදයි තිශඵන්ශන්. එක් තභයි, ශොවිතළන් ඵත් ශ වළකි
ෆභ ඉඩේ අක්යඹකින්භ වතය ගුණඹක් අසළන්න රඵහ ත
වළකි ක්රාභ අනු ශොවිතළන් ශ යුතුයි. එඹ තභයි මුළු යටටභ ඇති
ශරහ තිශඵන භවහ අභිශඹෝඹ. ශදන ශරෝ යුේධශේදී
ඳයභහණු ශඵෝේඵ දභහ ජඳහනඹ විනහල ශහභ ජඳහනඹට පිට
යටලින් ඵඩු ශශනන්න ල්ලි තිබුශණ්ත් නළවළ; නළේ
තිබුශණ්ත් නළවළ. ජඳහනඹ ීරන්දුක් ත්තහ, කිසි ශනකුට
ශවක්ටඹහර් වතයට ළඩි ඉඩේ ප්රරභහණඹක් තඵහ න්න තවනේ,
ඒ ශවක්ටඹහර් වතශයන් වතය ගුණඹ, ඳස ගුණඹ අසළන්නක්
රඵහ ත යුතුයි, එශවභ නළත්නේ ආණ්ඩු එභ ඉඩේ ආඳසු යහජ
න්ත යනහ කිඹරහ. ශේ ක්රාභශඹන් අවුරුදු තුනක් ඇතුශත
ජඳහනඹ සඹංශඳෝෂිතබහඹක් රළබුහ. ඒ අභත යන්න
එඳහ.
ශේ යටට බුරුභශඹන් ලත 05ට මිල්චහට් වහල් ශනළවිත්
විකුණන අසථහශේදී රු ඩී.එස. ශේනහනහඹ භළතිතුභහ ශේ
යශට් වහල් නිඳදවීභ වහ මුළු යජ යට වහ නළශඟනහිය ප්රරශේලශේ
ශොවි ජනඳද ිහඳහයඹක් ආයේබ ශහ. එහි ප්රරතිපරඹක් ලශඹන්
අද රංහශේ අනුබ යන වහල් ඇට 100කින් 25ක් රළශඵන්ශන්
අේඳහය දිස්රිතක්ශඹන්; 27ක් රළශඵන්ශන් කුරුණෆර
දිස්රිතක්ශඹන්; ඉතිරි ප්රරභහණඹ රළශඵන්ශන් ශඳොශශොන්නරු
දිස්රිතක්ශඹන් වහ අනුයහධපුයඹ දිස්රිතක්ශඹන්. එභ නිහ ඩී.එස.
ශේනහනහඹ භළතිතුභහ වී ඇටඹක්ත් ශනොරළබුණු ඒ ප්රරශේල ිෂි
හර්මි හසථහන ඵට වයහ රංහශේ අද තිශඵන
ශ්රී ත්ඹට මුල් ර තළබුහඹ කිඹන එ ශෞයශඹන් භතක්
යන්න ඕනෆ. සිංවර වහශල් ඵත් න ශොට ෆභ ඵත්
පිඟහනකින්භ වී කුරුල්රකු ප්රරභහණශේ ඵත් මිටක් ඳභණ
ඳළත්තට යරහ රු ඩී.එස. ශේනහනහඹ භළතිතුභහට පින්
ශදන්න ඕනෆ, 1931 සිට එතුභහ අබහප්රරහප්ත න තුරු ශේ යශට්
ිෂි ර්භහන්තඹ ශේ තත්ත්ඹට ශන ඒභ ළන.
එඳභණක් ශනොශයි. යුේධඹ හරශේදී රු ඩී.එස.
ශේනහනහඹ භවත්භඹහ ඳහයට ඵළවළරහ, ආවහය වහ වී විතයක්
ශනොශයි, අර ර්රටත් ඵහිමුයි කිඹරහ, රංහශේ අභත ය
තිබුණු ශේශීඹ අර ර් 53ක් ශශශ ශඳොශට දභරහයි එතුභහ ඇස
ශද පිඹහ ත්ශත්. රට ශඳය ශශශ ශඳොශශේ එභ අර ර්
නළති ශරහ තිබුණහ. යුශයෝපීඹ අර ර් වහ ආවහය ර්ලින්
ශශශ ශඳොශ උතුයහ ගිඹහ. නමුත් දළන් ඒහ ශවමිහිට ආඳසු
ජනිත ශමින් තිශඵනහ. භහ ේර ශඳොශල්රට ගිහින්
නිරධහරින්ශනුත්, ශොවිඹන්ශනුත්, ශශශඳුන්ශනුත් ශේ
ේඵන්ධශඹන් අවනහ. දහත් ශනොදුටු අර ර් දළන්
මිනිසුන්ශේ ශල්ර ආවහය වහ බහවිත නහ.
වී ශොවිතළන ළන ඳභණක් ශනොශයි භහ ශේ අසථහශේදී
කිඹන්ශන්. ඵසනහහිය ඳශහත ළනයි ශේ රු බහශේ
ළඩිශදශනක් ථහ ශශේ. ඵසනහහිය ඳශහශත් ශෝට්ශට්
යහජධහනිශේ ඵත් ඳහත්ර ඹ වළටිඹට ණන් ත්ශත් මුතුයහජශරයි.
ශේ ශල් ඹහඹ ඳෆලිඹශොඩින් ඳටන් ශන වරහතින් තභයි
අන් වුශණ්. ශේ තභයි ශෝට්ශට් යහජධහනිශේ ශ්රී ත්ශේ
අත්තිහයභ. ඳිතුගීසින් ඇවිල්රහ, රන්ශේසීන් ආපුහභ,
රන්ශේසින් ඳහයල් වළදුශේ නළවළ, ඇශල් ළපුහ. ඒශොල්රන්
ළරණි ඟ ඉවුශර් ඉරහ වළමිල්ටන් ඇශ ඳරහ, ඒ ඇශ
වළතළප්භ 80ක් දක්හ පුත්තරභට ශන ගිඹහ, ශොප්ඳයහ
ශශනන්නත්; කුරුඳු ශශනන්නත්, ලුණු, යර හුභහරු
කිරීභත් වහ. ඒ නිහ සිදු ශච්ච ශේ ශභොක්ද? ඒ ඇශ ළපීභ
ශවේතුශොට ශන මුහුශේ තුය ඵහුර කිහිඳ ශඳොශකින්
මුතුයහජශශට රහශන ඇවිල්රහ, අද මුතුයහජශශ ලුණුලින්
පිරිරහ ප්රරශඹෝජනඹට න්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත්ශරහ
තිශඵනහ. ශේ තභයි ශෝට්ශට් යහජධහනිශේ ශේදහචඹ.
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ශේ ළරණි ශඟන් ශභවහ ඳළත්ශත් ශෝට්ශට් ළේ 19ක්
සිංවර යේජුරුශෝ යහජ ආාහකින් වදරහ තිබුණහ. ශේ ළේ
දවනඹභ ශොවිතළන් වහ ශනොශයි. ළසි තුය - ං තුය ළරනි ශේ යහශන මිනිසුන් ඳදිංික සථහන ආයක්හ ය
ළනීභ වහ යි ශේ ළේ 19 තිබුශණ්. නමුත් ඳවත් බිේ ශොඩ
යන ිහඳහය කිඹරහ ආයේබ යරහ, ශේ ළේ ඹට යරහ දභරහ
තිශඵනහ. දළන් ඒ ළේ ටි නළවළ. ශල් භළේශදන්; ඳහයල්
භළේශදන්; ඉඩඩේ භළේශදන් දළන් තුය රනහ. තභත් ඉතිරි
ශරහ තිශඵනහ, ශඵොයරළසමුශේ ළ. ත තිශඵනහ, ළසඵෆ
ළ. ඵණ්ඩහයභ ළේ අටක් ඉතිරි ශරහ තිශඵනහ. භභ වඹක්
ගිහින් ඵළලුහ. තත් ඒහශේ අලිතහ හුඟහක් තිශඵනහ. ශභඹ
අද රංහශේ තිශඵන එ මලි තත්ත්ඹක්. නමුත් හනහට
හශේ රංහශේ ඹේ කිසි පුනරුදඹක් ඇවිල්රහ තිශඵනහ.
රංහශේ ඳශමුළනි තහට ලි ශබෝ, විශලේශඹන්භ එශලු
ර්, ඳශහ ර්, අර ර් නිසඳහදනඹ විලහර ංිහකින් ළඩි
ශරහ තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ භවිත ශේවි, එශලු, ඳරතුරු
නිසඳහදනඹ, ඳශහ නිසඳහදනඹ ඳස ගුණඹකින් ළඩි ශරහ
තිශඵනහ. ටුනහඹ ඉරහ ගුනින් ති ඳතහ රුපිඹල් රක්
ණන ශොටුශොශ, මුකුණුළන්න ආදිඹ පිට යටට ශන
ඹනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශොශම ඉරහ නුයට ශවෝ ශොශම
ඉරහ යත්නපුයඹට ශවෝ ඹේ කිසි දිවහට ගිහින් ඵරන්න. ඒ
ඹන ඳහය දිශේ තිශඵනහ, ජීවිතඹට ශනොදුටු එශලු ඩ. එභ
ප්රරභහණඹ සිඹඹට 5කින් ළඩි ශරහ.
භභ ඇඹිලිපිටිශේ ශශල්ළන් ශශශ ශඳොශට ගිඹහ. එහි
සිටින නිරධහරින්ශනුයි, ශශශන්දන්ශනුයි භභ ඇහුහ.
තිඹට ශශල්ළන් 24,000ක් ශොශමට වහ අශනකුත්
ප්රරශේලරට ඳටනහ කිඹරහ කිේහ. ශේහ ඉසය තිබුශණ්
නළවළ. ශේ සුවිල් ප්රරතිපර යහශිඹක් අද අඳට රළබිරහ තිශඵනහ. වී
ශොවිතළනට අභතය රංහට නුපුරුදු ශබෝ ශදක්, තුනක්
දළන් ඇවිල්රහ තිශඵනහ. එක් තභයි ඵඩ ඉරිඟු. ඒහ රංහශේ
තිබුශණ් නළවළ. ඵඩ ඉරිඟු අශප් ආවහයඹක් ශනොශයි, පිටින් ආපු
ආවහයඹක්. අද ඵඩ ඉරිඟුලින් අපි සඹං ශඳෝෂිතයි. ඳසු ගිඹ
අවුරුේශේ අපි ඵඩ ඉරිඟු ශටොන් 7,000ක් පිට යට ඹළේහ. අපි අද
එයින් සඹං ශඳෝෂිතයි.
ශදශනි එ, දකුණු ඇශභරිහශන් ආහ, භඤසශඤොක්හ.
රංහශේ දළන් විලහර ලශඹන් භඤසශඤොක්හ ඳළතිරිරහ
තිශඵනහ. රංහශේ විතයක් ශනොශයි භඤසශඤොක්හ අරඹක්
ශනොතිබුණු විඹට්නහභඹ අද භඤසශඤොක්හ නිසඳහදනඹ අතින්
ආසිඹහශේ ඳශමුළනි තළනට ඇවිල්රහ තිශඵනහ. චීනශේ
නිසඳහදනඹ යනහ; ආසිඹහශේ නිසඳහදනඹ ඳටන් ශන
තිශඵනහ. අප්රිෙහශේ ප්රරධහන ආවහයඹ භඤසශඤොක්හ. ශභශතක්
ල් ශරෝශේ ආවහය අතය වී තිබුණහ; තිරිඟු තිබුණහ; ඵඩ ඉරිඟු
තිබුණහ. එච්චයයි තිබුශණ්. වතයළනි එ විධිඹට තභයි දළන්
භඤසශඤොක්හ එභ රළයිසතුට ඇතුශත් ශරහ තිශඵන්ශන්. අපි
ශේහ ළන ල්ඳනහ ශ යුතුයි. අද අර ර් විලහර ලශඹන්
වඳුනහශන තිශඵනහ.
අද සඳර්ශේදඹ - ඉවුේ පිහුේ රහ - පිසීශේ රහ - දියුණු
ශමින් තිශඵනහ. ශභයින්, භවුරුන්, හන්තහන්, යහජහරි
යන හන්තහන්, ශේ ෆභ ශශනකුභ අලුත් යත්ආවහයඹක්
ශදය වදන්නට ඉතහභ ශේශඹන් පුරුදු ශේශන ඹනහ.
විශලේශඹන් අශප් දරුශෝ අලුත් යත් ආවහයඹක් පිිතශඹශ
යන්නට උනන්දු ශනහ. පිඹහට යත් ආවහයඹක් පිිතශඹශ
ය ශදන්නට; භවුට යත් ආවහයඹක් පිිතශඹශ ය ශදන්නට;
යත් ඳළණි ෆභක් ස යරහ ශදන්නට ආදී ලශඹන් අශප්
ශභයින් උනන්දුක් දක්නහ. ඒ අනු අශප් ශභයින් අද අලුත්
තත්ත්ඹට ඇවිල්රහ තිශඵනහ.
භභ ශේ අසථහශේ කිඹහ සිටිනහ, රංහශේ නිසඳහදනඹ ළඩි
කිරීභ වළය අඳට ශන කිසිභ වේවයණක් නළවළයි කිඹරහ. ෆභ බිේ
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අඟරක්භ ශොවිතළන් ඵත් ශ යුතු අසථහක් ඇවිල්රහ
තිශඵනහ. භක් නිහද, රු, නිරු, ශොඩ, භට ඉඩේ ලශඹන්
අශප් යශට් ඉඩේ ශඵදිරහ ගිඹහභ එක්ශනකුට රළශඵන්ශන්
අක්ය තුන් හරයි. ඒ භදි. එ ශභශඹක්, එ ළඩිහිටිශඹක්
ශඳෝණඹ යන්න අවුරුේදට අක්ය 2 1/2ක් අලියි. ඒ
රඵහ ළනීභ වහ අපි දළන් අක්යඹකින් රඵහ න්නහ ආදහඹභ
වතය ගුණඹකින් ළඩි ය න්න ඕනෆ. ඒ ළඩි කිරීශේ භවහ
ර්තිඹට; ඒ ඉණිභඟට අපි ශොඩශරහයි ඉන්ශන්.
ඒ නිහ භභ අශප් ිෂිර්භහන්තඹ - ශොවිතළන- බහය
ඇභතිතුභහ ඉතහභ ඇඳ ළඳ වුණු ඇභතිතුශභක්. එතුභහ
ිෂිර්භහන්තඹ දන්නහ. ශල්ර ිෂිර්භහන්තඹ තළන්ඳත්
ශරහ තිශඵන මිනිශවක්. රු ඩී.එස. ශේනහනහඹ භළතිතුභහ
ශේත්ශඹන් රන උතුේ පුේරශඹක්. භභත් එතුභහට
රන්ශන් එශේභයි. ඩී.එස. ශේනහනහඹ භවත්භඹහ එදහ ඔඹ
පිඹය ත්ශත් නළත්නේ ශභරවටත් රක් ණනක් ජනතහ
හශත් ඵඩගින්ශන් භළරිරහ ඉයයි. නහන්තයශඹන් ඹට ශරහ
තිබුණු මුළු යජයට ප්රරශේලඹ එතුභහ විිත ශහ. නහන්තයශඹන්
ඹට ශරහ තිබුණ ල්ඔඹ මිටිඹහත විිත ශහ. ශේ යශට් ඉත
දභරහ තිබුණ වී ර් 350ක් අපි දළන් නළත හ යරහ
තිශඵනහ.
වීර නේ, ශේ දරුශෝ දන්ශන් නළවළ. අද වී ර් 350ක්
තිශඵනහ. ඒ වී ශේරරහ ඵඩහ යරහ, ඳශයසේ යරහ
න්ශනෝරුශේ වී ඵළංකුශේ තළන්ඳත් යරහ තිශඵනහ. "අවුරුදු
200කින් මික් එහ එිතඹට න්න එඳහ, ශේ වී ර් නළති ශරහ
ගිඹහභ අශප් මුණුබුයන්ශේ ඳයේඳයහරට ඒ වී ඵළංකු ඩරහ ඒහ
අය ශන අලුතින් හ යන්න රළශේහ" කිඹරහ වී ර් 350ක්
තළන්ඳත් යරහ තිශඵනහ. අපි අනහතඹට සදහනේ ශරහ
තිශඵන්ශන් ඒ ආහයඹටයි.
ශේ ශඹෝජනහ ශනහහට භභ න්ශතෝයි. ශේ ශඹෝජනහ
ශනහහට විතයක් භදි. ශදය ෆභ භල් ශඳෝච්ිකඹකින්භ, භල්
ඳහත්තිඹකින්භ ශේ යශට් සඹංශඳෝණඹ වහ ඇඳ ළඳ වුණු
ජනතහක් වදමු. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ හශේ ඒ
වදන්න ඹ උදවිඹට ඵණ කිඹරහ ළඩක් නළවළ. ශේ යට
වදන්න බහය ශදන්න ඕනෆ අය ඉන්න දරුන්ටයි. ශේ ශභයි තභයි
ශේ යශට් ඊශඟ ඳයේඳයහ. ඳශවේ ඳන්තිශේ ප්රරතිපර දළක්හභ,
ශතුරට තිශඵන ඇඳ ළඳ වීභ දළක්හභ ශේ ශභයි අතරින්
ත අවුරුදු ඳවශශොදී ශේ භන්ත්ර ණ බහශේ පුටුර හඩිශන
ශභයි අද ශේ ළරරිශේ හඩිශරහ ඉන්න ඵ ශඳශනනහ. ශේ
යශට් ජනහධිඳති, අභළති න උදවිඹ අය ශභයි අතය ඉන්නහ. ඒ
ශභයින්ශේ තිගුණ ඳශවේ ශිිත් විබහශේ ප්රරතිපරලින්,
දවශේ හභහනි ශඳශ විබහ ප්රරතිපරලින් ශඳශනනහ. ඒ නිහ
ඒ ශභයින්ශේ ශදෝතට රංහ බහය දීරහ විසිඑක්න ලත ර්ශේ
නශෝදශේ පුශයෝහමීන් වළටිඹට ඒ අඹට රරහ ශේ
ටයුත්ශතන් ඳහඩභක් ඉශන න්නහ ශභන් ඉල්රමින් භශේ
ථහ භහප්ත යනහ.

[අ. බහ. 3.38]
රු භහින්ද
අභහතිතුභහ)

ඹහඳහ

අශේර්ධන

භවතහ

(ිෂිර්භ

(ண்புகு ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென - கத்தெறல்
அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ශේ හශේ ශඹෝජනහක්
ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන භභ ඳශමුශොටභ අශප් රු බුේධි ඳතියණ
භන්ත්රීරතුභහට සතුතින්ත ශනහ. වළඵළයි, එතුභහ වරිවළටි
රුණු හයණහ අශඵෝධ ය ශන ශනොශයි ශේ ශඹෝජනහ
ඉදිරිඳත් ය තිශඵන්ශන්.
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අශප් යශට් පුයන් කුඹුරු තිශඵන එ ඇත්ත. පුයන් කුඹුරු
නළත හ කිරීභ වහ ඳසු ගිඹ හරහනුශේ අපි විලහර ළඩ
පිිතශශක් දිඹත් ශහ. අඳට රළබී තිශඵන ංිහශල්නර
වළටිඹට තභත් අක්ය 35,000 විතය ප්රරභහණඹක් පුයන් කුඹුරු
වළටිඹට අශප් යශට් තිශඵනහ. ඒට විවිධ ශවේතූන් තිශඵනහ.
අශප් රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භන්ත්රීරතුභහ කිේහ හශේ ජර ඵසනහ
පිිතඵ ළටලු, යදිඹ පිිතඵ ළටලු තිශඵනහ. ඒ හශේභ අඳ
විසින් ඇති ය ත්ත ශේලුත් තිශඵනහ. ඔඵතුභහ කිේ නිල්රහ
ිහඳහයඹ එක්. නිල්රහ ිහඳහයඹ ඔඵතුභන්රහශේආණ්ඩු
හරශේ ක්රි0ඹහත්භ ශ ළඩ ටවනක් නිහ ඒ අද අඳට
අහිමිශරහ ගිහිල්රහ තිශඵනහ. එතළන අක්ය 5000ක්
තිශඵනහඹ කිඹන එ තභයි භට කිඹන්න තිශඵන්ශන්.
ඒ හශේ අඳට අහිමි වුණු බිේ යහශිඹක් තිශඵනහ. ළුතයත්
එශවභ තිශඵනහ කිඹහ එතුභහ කිේහ. දහත් නළත හ
යන්න ඵළරි සථහනත් ඒ අතශර් තිශඵනහ. නමුත් භභ කිඹන්න
තුටුයි තමුන්නහන්ශේට නිල්රහ ිහඳහයඹ තුශ අහර්ථ වුණු
කුඹුරු අක්ය 5,000න් ශේ ර්ශේ ශේ ශභොශවොත න විට
අක්ය 470ක් හ ය තිශඵන ඵ.
අශප් ිෂිර්භ
ශදඳහර්තශේන්තු, වදබිභ අධිහරිඹ අපි සිඹලු ශදනහභ ගිහිල්රහ
අලුත් බීජ ඒ ශොවීන්ට රඵහ දීරහ ඳළයණි හේප්රරදහයි වී හ
යරහ අද හර්ථ අසළන්නක් ශනශන්න ටයුතු යරහ
තිශඵනහ. ඔඵතුභහ එන්න රඵන ඳුදහ උශේ 11.00ට ශොඩභ
ඹහඹට. එතළන අපි ශොඹේ ඳන්න රෆසති ය තිශඵනහ. වළඵළයි
භට අද උශේ ථහ ය කිේහ, ළවළරහ තුය පිරිරහ තිශඵනහ,
ඹන්න ඵළවළ කිඹරහ. භහ දන්ශන් නළවළ, ශොශවොභ ශේවිද කිඹරහ.
නමුත් එදිනට එභ ටයුතු සිදු යන්න අපි දින හනු රකුණු
ය ශන තිශඵනහ. උශේ 11.00ට අලුත් වල් භංරිඹ ආයේබ
යන්න ටයුතු ය තිශඵනහ. ඔඵතුභහ එන්න එතළනට. එතළනභ
තිශඵනහ අක්ය 250ක්. ඳහරටු ඹහශේ තත් අක්ය 170ක්
විතය හ ය තිශඵනහ. ඉතින් ශේ විධිඹට ක්රාභක්රාභශඹන් අපි ශේ
ටයුත්ත යශන ඹනහ. ශේ ශනුශන් විලහර හර්ඹ බහයඹක්
ශේ යජශඹන් ඉටු ය තිශඵනහ.
විශලේශඹන් අශප් රු සරිඹප්ශඳරුභ භන්ත්රීරතුභහ කිේහ හශේ
හේප්රරදහයි වී ර් ශොවීන්ට රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ගිඹ
න්නශේදීත් භභ මුල් ශරහ ශොටවිර ඹහඹට හේප්රරදහයි බීජ
රඵහ දුන්නහ. ශොටවිර ඹහශේ හර්ථ ඒ ටයුත්ත ශරුහ. ඒ
විධිඹට ශේ ළඩ පිිතශශ යන්න පුළුන් සථහනර යශන
ඹනහ. ඒ ළන ශොවීන් ඉතහභත් තුටට ඳත් ශරහයි ඉන්ශන්.
අවුරුදු ණනහකින් ශේ ටයුත්ත ශශේ. එහි මලි විඹදභ යජඹ
භඟින් දළරුහ. ශභොද, අවුරුදු 30ක් තිසශේ ශේ බිේ ස ය
තිබුශණ් නළවළ. ශොවිතළන් ය තිබුශණ් නළවළ. ශොවිතළන්
යන්න උභනහ යන මලි ටයුතු ටි අපි යජඹ භඟින් ය
දුන්නහ. ඒට උභනහ යන මුදල් දුන්නහ. එශවභ ශොවීන්
උනන්දු යරහ තභයි ශේ ටයුත්ත ශශේ. දළන් ඉතහභත් හර්ථ
ඹහඹක් තිශඵනහ. ඔඵතුභහට 11 ළනිදහ උශේ රුශේ නිහඩු
තිශඵනහ නේ භහත් එක් එන්න ඒ ටයුත්තට වබහගි ශන්න.
භභ ශඳන්න්නේ ඒ ඹහශේ යරහ තිශඵන්ශන් ශභොනහද කිඹරහ.
අපි ශේ හර සීභහ තුශ ඒ විධිශේ විලහර ංර්ධන ළඩ
ශොටක් යරහ තිශඵනහ.
ශභභ ශඹෝජනහශන් කිඹන්ශන්, පුයන් කුඹුරු එශවභ
නළත්නේ හට න්න ඵළරි ඒහශේ ශනත් ශබෝ හ යන්න
ඉඩ ශදන්න කිඹරහයි. ඒශන් ඔඵතුභහ ශේ කිඹරහ තිශඵන්ශන්. වී
හ යන්න ඵළරි නේ ශන ශභොනහ ශවෝ හ යන්න ඉඩ
ශදන්න කිඹරහයි කිඹන්ශන්. රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි,
ඒ ශේ ඳනශත් තිශඵනහ. ශභතුභහ ශේ ඳනත කිඹන්ශන්
නළතියි ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන්ශන්. 2000 අං 46
දයන ශොවිජන ංර්ධන ඳනශත් 34.(1) න න්තිඹ ඹටශත්
කිඹහ තිශඵනහ, "ශොභහරිස ජනයහල්යඹහශේ ලිඛිත අයඹ
ඇති වළය කිසිදු තළනළත්තකු විසින් කුඹුරු ඉඩේ ප්රරභහණඹක්
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ිෂිහර්මි හ වහ වළය ශනත් ඹේ හර්ඹඹක් වහ
බහවිත ශනොශ යුතුඹ" කිඹහ. නමුත් "ිෂිර්භඹ" කිඹන එ
නිර්චනඹ ය තිශඵනහ, 101න න්තිඹ ඹටශත්. එහි ශභශේ
වන් නහ:
" 'ිෂිර්භඹ' ඹන්නට, (i)

වී, ශත් ශබෝ, කුළු ඵඩු, හර්මි ශබෝ, එශළු, ඳශතුරු, භල්,
තණබිේ ශවෝ ත්ත්හවහය හ කිරීභ;

(ii)

කිරි ඳට්ටි ඳහරනඹ ව ශොවිඳශ තුන් ඇති කිරීභ ව ශඵෝ
කිරීභ;

(iii) ඳළශ ව ඳශතුරු තහන් ; ව
(iv) මීභළසි ඳහරනඹ ව මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ ඇතුශත් ශේ;"

ඉතින් ඔඵතුභහ ත ශභොනහද යන්න කිඹන්ශන්?
තමුන්නහන්ශේ ශේ අශඵෝධ ය ශන නළවළ. ඔක්ශෝටභ
ලින් ශේ ඳනත කිඹහ ඵරන්න. තමුන්නහන්ශේ ඒ
කිඹන්ශන් නළති නිේ ශභොනහ ශවෝ ථහ යනහ. ඒ
ඳනශත් අය තිශඵනහ ශේ හර්ඹඹ යන්න. ශේ ළඩ පිිතශශ
අපි දළනටභත් ක්රි0ඹහත්භ ය ශන ඹන ළඩ පිිතශශක්. දිවි
නළගුභ ඹටශත් යන ළඩ පිිතශශත් ඒ හශේභයි. භභ තුටින්
කිඹනහ, නිල්රහ ිහඳහයඹ ඵරන්න ඳුදහ එන්න කිඹරහ භහ
එක් ඹන්න. ගිහිල්රහ ඵරන්න, ශොයි ආහයශඹන්ද හ ය
තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ඒ ශොවීන්ශේ අසළන්න ශොශවොභද කිඹරහ
ඵරන්න. අවුරුදු 35ට ඳසශේයි දළන් ශොවිතළන් යන්ශන්.
ඒයි අපි කිඹන්ශන්. ිෂිර්භහන්තශේ ශ යුතු ශේ ළන
ශනොශ යුතු ශේ ළන තමුන්නහන්ශේරහ අඳට අමුතුශන් භතක්
යන්න උභනහ නළවළ. ඒ ටයුතු සිඹල්රභ ශේ න ශොට ය
ශන ඹනහ.
ඔඵතුභන්රහශේ අනශඵෝධඹ තභයි අඳට තිශඵන ප්රරලසනඹ.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, අශප් රු ශේ.ආර්.පී.
සරිඹප්ශඳරුභ භන්ත්රීරතුභහ භතක් ශහ හශේ ඳසුගිඹ හර
හනුශේදී ශේ ළඩ පිිතශශ තුිතන් අපි ජඹග්රාවණ යහශිඹක්
රඵහ තිශඵනහ. අඳට ත දිනන්න ශේල් විලහර ප්රරභහණඹක්
තිශඵන එත් ඇත්තයි; ත යන්න ළඩ යහශිඹක් තිශඵන ඵ
ඇත්තයි. 2005 නශොට අශප් යශට් ඵඩ ඉරිඟු නිසඳහදනඹ
ශශේ යශට් අලිතහශන් සිඹඹට 20යි. අද ශේ නශොට අශප්
අලිතහ ඉක්භහ ගිහිල්රහ, සිඹඹට 120ක් විතය අපි නිසඳහදනඹ
යනහ. ශේ හනුශේදී අපි ශභච්චය හරගුණ විඳර්ඹහඹට
රක් ශරහ ර්හ නිහ ඵඩ ඉරිඟු හශන් සිඹඹට 40ක් විතය
විනහල ශරහත්, අභ ලශඹන් ඵඩ ඉරිඟු ශභට්රිාක් ශටොන්
180,000ක් ශේ න්නශේ අපි නිසඳහදනඹ යනහ. එශවභ
ශනොවුණහ නේ -අපි ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ආහයඹට හරගුණඹ
ශවොඳින් තිබුණහ නේ- ශේ තහශේ අශප් ඵඩ ඉරිඟු නිසඳහදනඹ
ශභට්රිාක් ශටොන් 250,000ක් ඉක්භහ ඹනහ. මින්ශන්රිඹ ළනි
ිෂිහර්මි ප්රරශේලරට ශේ ශභොශවොත නශොටත් හිනහ;
අදත් හිනහ. දහත් සිේධ ශනොවුණු ශදඹක්. භඩරපු
ප්රරශේලඹට අදත් හිනහ. දහත් ශභළනි තත්ත්ඹක් තිබුශණ්
නළවළ. එශවභ ශනොවුණහ නේ අශප් ඉරක්ඹ වුශණ් ඵඩ ඉරිඟු
ශභට්රිාක් ශටොන් 250,000ක් ඉක්භහ ඹන්නයි. අශනක් හනුත්
ඒ හශේභයි. ශේ ශභොශවොත නශොට අශප් යට ශෝඹහ
ශඵෝංිකලින් සඹංශඳෝෂිත වීශේ ඉරක්ඹට ශං ශරහයි
ඉන්ශන්. ශේලගුණ විඳර්ඹහඹ නිහ විවිධ ළටලු, ප්රරලසන අඳට
ඇති වුණහ. ඒ නිහ ඹේ ඹේ ඳසුඵෆේ සිේධ වුණහ. ශොවිතළන
හරගුණඹත් එක් දළඩි ශර ඵළඳී තිශඵනහ.
බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීරතුභනි, තමුන්නහන්ශේ ඉන්නර හ
යන්න ථහ යනහ. අශප් ඳශහශත් ඉන්නර හ ශ ඵ
ඇත්තයි. ඒ හ ශශේ ශේලිරයි. එශවභ නළති ගුරු බිේර
ඉන්නර හ යන්න ඵළවළ. ගුරු බිේර ශභොන අර
ර්ඹක්ත් හ යන්න ඵළවළ. ඒ තමුන්නහන්ශේ ශත්රුේ
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න්න. තමුන්නහන්ශේ දන්න තයභ ඒශන්භ ශත්ශයනහ. ඒයි
භභ කිේශේ තමුන්නහන්ශේ අනශඵෝධශඹන් ටයුතු ය
තිශඵනහඹ කිඹහ. තමුන්නහන්ශේ කිඹන භහලිේඵඩ, යශොඩ උඹන්ශොඩ, තරවභ කිඹන ශේ ප්රරශේල සිඹල්ශල්භ ඉතහභ
හර්ථ ශේලි හ ශහ. කුඹුශර් වී හ යනහ. ශේලිර
එශලු හ යනහ, ඉන්නර හ යනහ. ඒ විධිඹට ඒ
ප්රරශේලශේ ංකීර්ණ ශොවිතළනක් තභයි ශශේ. ඒට ශවේතු
තභයි ඒ ප්රරශේලශේ කුඹුරුර තිබුණු අහර්ථබහඹ. හුඟහක්
ශරහට ළස ළඩි නිහ, නිල්රහ ඟ රන නිහ ඒ කුඹුරු
අහර්ථ ශනහ. ඒ ශනුට උ භට්ටශේ ශේලිර එශලු,
ඉන්නර ආදී ශොඩ හන් ශහ. ඒශන් තභයි ඒ ප්රරශේලශේ
මිනිසසු ජීත් වුශණ්. වී හ වරි ගිශඹොත් එශවභයි. ළයදුශණොත්
අඩු ලශඹන් ශොඩ හ වරි තිබුණහ. ඒ විධිශේ ශොවිතළන්
ටයුත්තක් තභයි අශප් ප්රරශේලශේ ශශේ. ඒ ශේ අද ඊශේ යපු
එක් ශනොශයි. රු භන්ත්රීරතුභනි, තමුන්නහන්ශේ ඉඳශදන්නත්
ලින්, අපි ඉඳශදන්නත් ලින් අශප් ශදභවුපිඹන්ශේ හරශේ
ඉරහ යපු හර්ඹඹක් ඒ. අද ශේ අපි ඹන්ශන් ඊට ඩහ ඉදිරිඹට
ඹන භනක්. ශේ ශභොශවොත නශොට අශප් මුළු දිස්රිතක්ඹ
පුයහභ අර හ ිහඳිතිඹක් ක්රි0ඹහත්භ යනහ. ඒ ක්රි0ඹහත්භ
යන්න පුළුන් න්ශන් ශදවුන්දය රහඳශේයි.

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භහතය දිස්රිතක්ශේ නිල්රහ
ශඹෝජනහ ක්රාභඹට අදහශ ප්රරලසනඹ ළන ඹේ ඳළවළදිලි කිරීභක් ශහ.
බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීරතුභහත් ඒ ළන ඳළවළදිලි ශහ. නමුත් භභ
ඔඵතුභහට කිඹන්න ඕනෆ, පුයන් කුඹුරු අසළේදීශේ ජහති
භශවෝත්ඹ ඳළළත්වශේ භශේ නිට ආන්නශේ පිහිටි
ඵණ්ඩහයභ, ඹුරුශොඩ ශල් ඹහශේ ඵ. ඒට ගිහින්
එනශොට අතයභඟදී තභයි රු වභත්රීරඳහර සිරිශේන ඇභතිතුභහට
ශඵෝේඵ ප්රරවහයඹකුත් එල්ර වුශණ්. එදහ පුයන් කුඹුරු අසළේදීශේ
ජහති උත්ඹ ඳත්පු භහදන්ව ශල්ඹහශේ අක්ය ඳවක්
විතය තභයි තිශඵන්ශන්. අක්ය 200 ඳභණ ප්රරශේලශේ
ශඵොල්ශොඩ ඟ දක්හ ප්රරභහණශේ කිසිභ ටයුත්තක් ශරහ
නළවළ. ඵසනහහිය ඳශහශත්, ළුතය දිස්රිතක්ශේ පුයන් කුඹුරු
අසළේදීශේ ටයුතු ේපර්ණශඹන්භ අහර්ථ ශරහ
තිශඵනහඹ කිඹහ භභ ඔඵතුභහට දළනුේ ශදනහ.

රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ

(ண்புகு ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ප්රරශේලශේ භන්ත්රීරයඹකු වළටිඹට තමුන්නහන්ශේශේ කීභ
තමුන්නහන්ශේ ඉසට යරහ නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ ඉදිරිඳත්
ශරහ ඒ ටයුත්ත යන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ශේරහ ඉදිරිඳත්
ශරහ ශොවීන් ශශනන්න ඕනෆ.

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

භභ විඳක්ශේ භන්ත්රීර ශශනක්.

රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ

(ண்புகு ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ශේශදි විඳක්ඹයි කිඹහ එක් නළවළ.
භභ අද ශේ
භන්ත්රීරතුභහට ආයහධනහ ශහ, ඳුදහට භහත් එක් ඹන්න එන්නඹ
කිඹහ ශොඹේ ඳන උත්ඹට. ඔඵතුභන්රහ එන්න. [ඵහධහ
කිරීභක්] ඔඵතුභහ ළශඩ් ඳටන් න්න. අශප් ඇභතිතුභහ ඉන්නහ.
භභ ඉන්නහ. ේපර්ණ වශඹෝඹ ශදන්නේ. ශදොස කිඹ කිඹහ
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ඉන්ශන් නළති, ශදොස කිඹ කිඹහ ශභතළන ෆ වන්ශන් නළති
යටටභ ඇශවන්න ශඵොරුට ශේහ කිඹන්ශන් නළති
තමුන්නහන්ශේ ළශඩ් ඳටන් න්න. තමුන්නහන්ශේ ඒ හර්ඹඹ
ඳටන් න්න. භභ එනහ.

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශඵොශවොභ සතුතියි රු ඇභතිතුභනි. අපි යමු.

රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ

(ண்புகு ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

වුභනහ යන ටයුතු අඳ යන්නේ. ඒයි හයණඹ.
ඔඵතුභහ ඒ ඵ ශත්රුේ න්න. ශේ යජශේදී අඳ
ිෂිර්භහන්තඹට ගිඹහභ, යශට් ඹවඳත ශනුශන් ඹභක්
යන්න ගිඹහභ තමුන්නහන්ශේරහ ද, අපි ද කිඹරහ ප්රරලසනඹක් නළවළ.
අපි වුරුත් එට එතු ශරහ ශේ ළශඩ්ට ඵහිමු. එශවභ
අං ටයුතු යනහ නේ ශේ ශන ශොට අශප් යට මීට ඩහ
හුඟක් ඉසයවට ගිහිල්රහ. ඔඵතුභන්රහ කුශරන් අදින විධිශේ
ළඩ යන්න එඳහ. භභ ඉතහභ තුටු ශනහ එතුභහ ඒට
ඉදිරිඳත් වීභ ළන. අඳ එශවභ ඹන්න ඕනෆ. ශේ අශප් යට. අඳට
ශනත් යටක් නළවළ. අශප් ජහතිඹට න්න දීශේ කීභ අඳට
තිශඵනහ. ඒ කීභ ඉතහභ හර්ථ බහය ත්ත ආණ්ඩුක් ශේ
ආණ්ඩු. ඒ ටයුත්ත අඳ ශේ ශන ශොට ඉතහ ලක්තිභත් ඉටු
ය තිශඵනහ. ඒ නිහ අඳ තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්ශන්
ශේයි. ශේ ටයුත්ශත්දී අශප් රු බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීරතුභහ
වරිඹට ඳනතත් කිඹරහ ඇවිත් ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශහ
නේ භභ තුටු ශනහ. එතුභහ කිඹන්ශන්, "අශප් අභහතිහංල
ඩරහ තිශඵන්ශන්, ඒ නිහ භට දත් නළවළ" කිඹරහයි. භට ශවොට
දත් තිශඵනහ. ඕනෆ නේ ඔඵතුභහ වුණත් වඳන්න පුළුන්. ඒ
ප්රරලසනඹක් නළවළ. එශවභ යනහට ශනොශයි. ඔඵතුභහත් අශප්
ශේ. අශප් ාහතිඹහ. එශවභ යනහට ශනොශයි භභ ශේ
කිඹන්ශන්. එශවභ අලි නළවළ. අඳට ඕනෆ වළටිඹට ළඩ යන්න
පුළුන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ නේ එතයේ ශවො ළඩක් ශනොශයි.
භක් නළවළ, එශවභ වරි ශවොයි.
රු බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ අශප් ශේ, අශප්
ාහතිඹහ. ඔඵතුභහ අඳත් එක් ටයුතු යන්ශන්. ඔඵතුභහ විලහර
ළඩ ශොටක් යන්න උත්හව යනහ. භභ ශභතුභහට ශේදී
කිඹන්ශන් "රැවළයිඹහ" කිඹරහයි. ශභොද ශප්න්ශන් නළවළ, ේදඹ
විතයයි ඇශවන්ශන්. අඳට එතුභහශේ ේදඹ විතයයි ඇශවන්ශන්.
රැවළයිඹහ හශේ ෆ වනහ. නමුත් ඒහශේ කිසිභ ශත්රුභක්,
වයඹක් නළවළ. දළන් ශේ අද ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ශඹෝජනහශනුත්
ශේ ඳනශත් තිශඵන ශදඹ නළත යන්න කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ.
ඉතින් ඒශක් ශත්රුභ ශභොක්ද? ඕනෆ ශදඹක් යන්න පුළුන්.
පුයන් කුඹුරුර තභන්ට ළභළති ඕනෆභ හක් යන්න
පුළුන්. වළඵළයි එක්ත් ජහති ඳක්ඹ හරශේ කිේහ හශේ
ශොඩ යන්න විතයයි ඵළරි. ශොඩ යන්න විතයක් ඉඩ ශදන්ශන්
නළවළ. අනික් ඕනෆභ හක් යන්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීභක්]
ඒ ශන්, කිඹන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහ ඒටත් ශභොනහ වරි
කිඹනහ. එශවභ කිඹන්ශන් නළති අපි එට එතු ශරහ ළඩ
යමු. ශරහට එක් කිඹනහ. ආශඹත් තමුන්නහන්ශේ
කිඹනහ ඒ ශවොයි කිඹරහ. ආශඹත් කිඹනහ ඒ නයයි
කිඹරහ. එශවභ කිඹන්ශන් නළති අපි යට ශනුශන් එතු ශරහ
ළඩ යමු.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, මීට ඩහ භට එතුභහට
කිඹන්න ශදඹක් නළවළ. අශප් යශට් ිෂිර්භහන්තඹ ශනුශන්
එතුභහ දක්න උනන්දු ළන භභ ඉතහ තුටු ශනහ. ඒ හශේභ
අපි සිඹලු ශදනහභ එතු ශරහ ශේ ටයුත්ත හර්ථ යමු
කිඹරහ ඉල්රහ සිටිමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ.
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නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ

(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Mover of this Motion will get five minutes.
[අ. බහ. 3.52]
රු බුේධි ඳතියණ භවතහ
(ண்புகு புத்ெக பெண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
ශ ශරහශේදී ිෂිර්භ ඇභතිතුභහ පිිතඵ භභ වන් ශහ,
ශේ ආණ්ඩුශේ ඇතළේ ඇභතිරුන්ට ඩහ අඳට එතුභහ ළන
ප්රරභහණි විලසහඹක් තිශඵනහඹ කිඹරහ. නමුත් එතුභහ ශ
පිිතතුරු ථහත් භඟ ඒ කිේ ශේ භට ආඳහු ඉල්රහ අස ය
න්න සිේධ ශරහ තිශඵනහ. රු නිශඹෝජි හය
බහඳතිතුභනි, ළසඵෆවිඹක් ව කිකිිතඹක් අතය ශනක්
තිශඵනහ. ළසඵෆවිඹ ශයශට ඇවිත් බිත්තය සිඹ ණනක් දභරහ
කිසිභ ේදඹක්, වළරශවොල්භනක් නළති ආඳසු මුහුදට ඹනහ.
කිකිිතඹ එ බිත්තයඹක් දභරහ මුළු යටටභ ඇශවන්න ශය
හරහ අඬරනහ. රු ඇභතිතුභහශේ උත්තයඹ තුශත් ශප්න්ශන් අය
ළසඵෆවිඹට ඩහ කිකිිතඹශේ භුමිහයි කිඹන එ භභ ශේ රු
බහශේදී කිඹන්න අලියි. භභ එශවභ කිඹන්ශන් ඇයි? රු
නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ඇභතිතුභහභ කිඹනහ නිල්රහ
ඟ ශඹෝජනහ ක්රාභශඹන් පුයන් වුණු කුඹුරු අක්ය 5,000ක් ළන.
එයින් අක්ය එසිඹ ණන හ කිරීභක් යරහ ඒ ළන භවහ
උජහරුට ථහ යනහ.

රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ

(ண்புகு ஹந்ெ ப்ப அலபலர்ென)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

අක්ය 250ක් හ ශහ.

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ
(ண்புகு புத்ெக பெண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අක්ය 250ක්. අක්ය 5,000කින් 250යි හ ය
තිශඵන්ශන්. ඒ එක්භ ශේ නිරධහරින් ඇභතිරු රැටීශේ රහ
ශොයි තයේ ප්රරගුණ ය තිශඵනහද කිඹරහ කිඹනහ නේ අද
ඳහර්ලිශේන්තුශේ නිරධහරින්ශේ කුටිශේ වුරුත් නළවළ. ශඵොශවෝ
උත් තිඹරහ, අවුරුදු ණනක් හ ය නළති, පුයන් ව ඹුරු
ඹිත හ කිරීශේ ිහඳිතිඹ කිඹරහ ළඩ ඳටන් න්නහ. වළඵළයි
ඒහශේ ඳසු විඳයභක් නළවළ. දිගින් දිටභ ඒ ටයුත්ත සිේධ
ශනහද කිඹරහ ශොඹහ ඵළලීභක් නළවළ. අජිත් පී. ශඳශර්යහ
භන්ත්රීරතුභහ වන් යන්නට ශඹදුණු හයණඹ ඒයි. ශභය ශේ
කුඹුරු අක්ය 200ත් හ යන්න ඳටන් නීවි. ශේ අවුරුදු
කීඹක් අණ්ඩ සිදු ශයිද? ඒයි ශොඹහ ඵළලිඹ යුතු
තිශඵන්ශන්.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ඊශඟට ශේ හයණඹත්
භහ කි යුතුයි. අද එතුභහ ශේ කුඹුරු කිඹන තළනින් ඳටන් අයශන
ත ශඵොශවෝ හන් ළන ථහ ශහ. අද ශොශම අර්තහඳල්
කිශරෝ එක් රුපිඹල් 120ක් ශේදි ඵදුල්ශල් අර්තහඳල් කිශරෝ
එ රුපිඹල් 40, 45 දක්හ ඳවශ ඵළ තිශඵනහ. ශේ නිහ අද
ඵදුල්ර, ඌ ඳයණභ, ළලිභඩ හශේ ප්රරශේලර අර ශොවිඹහ
අශනෝයහ දුක් විඳින, අන්ත අයණ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ
තිශඵනහ. නමුත් භභ ඒ ළන ථහ යන්ශන් නළවළ.
අපි ථහ යමින් ඉන්න ප්රරසතුත භහතිහ පුයන් ව කුඹුරුයි;
පුයන් ව කුඹුරු ඹිත අස ළේදීභයි. ඇභතිතුභහ කිඹනහ භහ ශේ
ඳනත කිඹරහ නළවළ කිඹහ. භභ රේජහ ශනහ; භභ දුක් ශනහ.
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භහ අද දශේ ඳභණක් ශේ ඳනත ශදයක් කිඹරහයි තිශඵන්ශන්.
රු ඇභතිතුභනි, ඔඹ ඳනශත් න්ති තිබුණහට ඔඹ න්ති
ප්රරහශඹෝගි ක්රි0ඹහත්භ යන්න ගිඹහභ නිරධහරිහදශේ
ගිරටීනඹට අහු ශරහ අහිං ශොවි ජනතහ අශන්විධ දුක්
ශදෝභනසඹන්ට මුහුණ ශදනහ. ඔඵතුභහ උජහරුශන් ථහ
යන භහතය දිස්රිතක්ශේත් එශවභයි. ඒයි ඹථහර්ථඹ. අද භහතය
දිස්රිතක්ශේ කුඹුය වී හ යන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් නළති
තළන ඒ කුඹුශර් ශනත් විල්ඳඹක් හ යන්න ගිඹහභ විවිධ
නිරධහරින් තමුන්ශේ වුභනහ එඳහේ ශනුශන් ඒ ශොවීන්ට
අශන්විධ ද ශේදනහ ශදනහ. ඒ පිිතඵ හක්ෂි ඇති රුණු
ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්. භහ තු හක්ෂි තිශඵනහ.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, රු ඇභතිතුභහ අද ආපු
නළති නිරධහරින් දුන්නු උත්තය ටික් අයශන, ඒ ඩදහසි ටි
එතු යශන ශභතළන ථහ යනහ. එතුභහ ශවො ශොවිශඹක්.
නමුත් ශේ කිඹන රුණු හයණහ සිඹල්ශරන් ඵළවළය ශරහ
එතුභහ අඳ ළන ඹේ ඹේ ශේල් කිේහට, අශප් ඳක්ඹ ළන ඹේ
ඹේ ශේල් කිේහට ළඩක් නළවළ. නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ක්රාභශේ
ළරැදි, අඩු ඳහඩු වුණහ නේ එතුභහට එදහ ඒ ළන කිඹන්න තිබුණහ.
එතුභහ 1983 සිට 1988 දක්හ අවුරුදු 5ක් හිටපු ආණ්ඩුක් භඟිනුයි
නිල්රහ ඟ ශඹෝජනහ ක්රාභඹ ක්රි0ඹහත්භ ශශේ. එදහ එතුභහ
ආණ්ඩු ඳක්ශේ භන්ත්රීරයශඹක්. එතුභන්රහ එදහ ශභොනහද
ශශේ? එශවභ නේ එතුභන්රහ ඒට  කිඹන්න ඕනෆ. අපි ඒ
ශන ශොට ඉඳදිරහ නළති ශන්නත් පුළුන්. අපි එදහ භේ කුශේ
ත් ශනොසිටිඹහ ශන්න පුළුන්. වළඵළයි, එතුභන්රහට දෆත්ර
ෆවුණු ඒ ඳහඳඹන්ශේ භඩලින් ළරශන්න ඵළවළ කිඹන
හයණඹ භහ කිඹන්න ඕනෆ.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ශේ ශඹෝජනහ අං
ේපර්ණ ශඹෝජනහක්. ශේ ශඹෝජනහ ශනහශේ අදහශ
අණඳනත් කිඹරහයි. ශේ ඳහර්ලිශේන්තු චන හප්පුක් ඵට,
ථහ හප්පුක් ඵට ඳත් ය ළනීශේ ශේලඳහරනඹ නියත
න්නත්, ඵහධහ යමින්, නළඟිට නළඟිට තභන්ශේ ඳහණ්ඩිති
ශඳන්න ශතෝතළන්නක් ඵට ඳත් ය න්නත් භහ සදහනේ
නළවළ. භහ රුණු, හයණහ, හධ ඇතියි ථහ ශශේ. ශේ
ටයුත්තට ඔඹ කිඹන ඳනශත් න්තිලින් ශේ ශේ ආයණ
රළබිරහ තිශඵනහ කිඹහ වන් ශත් එළනි තත්ත්ඹක් ශේ
භමිඹ තුශ ශොවිඹහට නළවළ. ඒ නිහ තභයි භහ රු ිෂිර්භ
ඇභතිතුභහට කිේශේ, ඹිත වී හ ශ ශනොවළකි කුඹුරු ඉඩේ උදහවයණඹක් විධිඹට ඳහරටු, තුඩහ, ශොඩභ ව තිවශොඩ
ආදි ප්රරශේලර තිශඵන කුඹුරු ඉඩේ- රහබ උත්ඳහදනඹ ශ වළකි
ශනත් හන් වහ ශඹොදහ ළනීශේ ළදත්භ ළන. දළන්
ශභතළන රු ආර්ථි ංර්ධන ඇභතිතුභහ ඉන්නහ. එතුභහශේ
අභහතිහංලඹ න ආර්ථි ංර්ධන අභහතිහංලඹ, ඒ හශේභ
ිෂිර්භ අභහතිහංලඹ, ශොවිජන ශේහ ශදඳහර්තශේන්තු,
හරිභහර් වහ ජරේඳත් ශභනහයණ අභහතිහංලඹ, උස
අධිහඳන අභහතිහංලඹ ඹටශත් තිශඵන රුහුණ විලසවිදිහරශේ
ිෂි විදිහපීඨඹ, ඒ හශේභ හර්මි විදිහර වහ තහක්ණි
විලසවිදිහරර තිශඵන ිෂි අංල වහ ඵළඳුණු ආඹතන තිශඵනහ
නේ එභ ආඹතන ඹනහදි සිඹල්ර එතු යශන ශේ භන ඹන්න
වුභනහයි. අශප් දළනුශේ අඩු ඳහඩු ශොඹන්න ලින් රු
ඇභතිතුභන්රහ අතින් සිදු ශරහ තිශඵන අඩු ඳහඩුේ, අත ඳඹ ඵළ
තිබීභ කිඹන හයණඹ ශවේතුශන් යන්න ඵළරි ශරහ තිශඵන
ටයුතු ළන ශොඹහ ඵරන්න.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ශභතළන සිේධ ශරහ
තිශඵන හයණඹ ශභොක්ද? අහන ලශඹන් භහ ඒ ළන
කිඹනහ. රු ිෂිර්භ ඇභතිතුභහශේ අත ඳඹ ඵළරහ
ිෂිර්භඹ කිඹන ිතට දහරහයි තිශඵන්ශන්. ඉතින් ඇභතිතුභහ
භරු විල්ශරන් අත ඳඹ ලිවහශන ළරශන්න දඟරනහ.
එශවභ දඟරන ශොට, කුඹුය භඩ ශනහ හශේ එතුභහ ඉන්න
ිතත් භඩ ශරහ තිශඵනහ. නමුත් එතුභහ අඳට කිඹනහ, "ිත භඩ
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ශශේ උමරහ" කිඹරහ. අඳට ශචෝදනහ යරහ ළඩක් නළවළ. අත ඳඹ
ඵළරහ ිතට දහපු ඇභතිතුශභකු භරු විල්ශරන් ිතශන් ශොඩ
එන්න දඟරන ශොට ිත භඩ ශරහ, ිත ශඵොය ශරහ තිශඵනහ.
ඒට අඳට ශචෝදනහ යරහ ළඩක් නළවළ. භහ අහන ලශඹන්
රු ඇභතිතුභහට කිඹන්ශන් අඳට ශචෝදනහ එල්ර යනහට ඩහ,
එතළනින් එවහට ගිහිල්රහ අශනකුත් ඇභතිතුභන්රහත් එක් ශේ වහ
ඵළඳුණු ක්ශේත්ර ර ශභෝධහනි ළඩ පිිතශශක් ක්රි0ඹහත්භ
යන්න කිඹරහයි. ඔඹ ඳනත තදුයටත් ලිඹවිල්රක් විතයයි. ඒ
ළන තතත් ථහ කිරීභ ශනොශයි ළදත්. ශොවීන් තළළීභ
නත්න්න කිඹන එයි අඳ කිඹන්ශන්. ශොවීන් තළළීභ
නත්රහ ශේ ටයුත්තට අං ළඳ කිරීභක් යන්න රු
ඇභතිතුභනි.

නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ

(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔඵතුභහශේ ථහ දළන් අන් යන්න.

රු බුේධි ඳතියණ භවතහ
(ண்புகு புத்ெக பெண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු සරිඹප්ශඳරුභ භළතිතුභහ කිඹපු අශනක් හයණහ
ේඵන්ධශඹන් ශනභ ශඹෝජනහක් ශනළල්රහ ශේ බහට
ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ එතුභහට කිඹමින් භශේ චන සල්ඳඹ
භහප්ත යනහ. ශතරුන් යණයි! ශඵොශවොභ සතුතියි.

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது.

Question put, and agreed to.

ශඳොල් ර්භහන්තශඹහි ව ශඳොල්
ේඳත්ර ංර්ධනඹ වහ ප්රරර්ධනඹ
විධිභත් කිරීභ

தெங்குக் ககத்தெறல், தெங்குசர்
லரங்கள் ஆகலற்மன் அபலபைத்ெகபெம்
லம்பட்கடபெம் எழுங்ககத்ெல்
REGULARIZING THE DEVELOPMENT AND
PROMOTION OF THE COCONUT INDUSTRY AND
COCONUT RESOURCES
[3.59 p.m.]
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
Bismillahir Rahmanir Raheem.

Hon. Deputy Chairman of Committees, I move the
following Private Members' Motion:
"හණිජභඹ නිසඳහදන අතය ඉතහ ළදත් සථහනඹක් ශඳොල්රට හිමි න
ශවයින් ශඳොල් ේඳත් ව ඒහශේ ඳරියඹ තියහය ඳත්හ න්නහ අතයභ
දශ ශේශීඹ නිසඳහදිතඹට සුවිශලේෂී දහඹත්ඹක් රඵහ ශදන ශර ශඳොල්
ර්භහන්තඹ ව ශඳොල් ේඳත්ර ංර්ධනඹ විධිභත් ශොට ප්රරර්ධනඹ
කිරීභ උශදහ අර්ථහන්විත පිඹය ත යුතුඹළයි ශභභ ඳහර්ලිශේන්තු ශඹෝජනහ
යයි."
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Sir, I table* the Tamil and the English translations of
that Motion to be included in Hansard.
රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, ශඳොල් 
කිඹන්ශන් ප් රු. ශඳොල් ශේ සිඹලු ශේභ භනුිඹහට
ප්රරශඹෝජනත් ශනහ. ප් රු හශේභ තභයි තල් ත්.
ශඳොල් ශන් රඵහ ත වළකි ප්රරශඹෝජන තිශඵන්ශන් එක්,
ශදක් ශනොශයි. ශේ පිිතඵ ආප්ශතෝඳශේලඹක් ද්ර්විඩ
බහහශන් තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් ශඳොල් ට තුය දභහ
ඒශන් ප්රරතිඋඳහයඹක් අවන්න එඳහ; ඉල්රන්න එඳහ. ඹථහ
හරශේදී හිශන්, - ඒ කිඹන්ශන් ශඳොල් ශඩිශඹන්, ශඳොල්
ශඩිශේ තුශයන්- ප්රරතිඋඳහයඹ රළශඵයි කිඹන එයි. ඒ
ද්ර්විඩ බහහශන් තිශඵන්ශන් ශභශවභයි.
நன்ம எபைலபைக்குச் தசய்ெக்கல் அந்நன்ம
ன்பொ ெபைங்தகல் னலலண்ட - நன்பொ
ெர லரர்தெங்கு ெளுண்ட நகத்
ெகயலய ென் ெபைெயல்.

ன்பொ எரகலர் படலில் கூமப்பட்டிபைக்கன்மது. னலல,
நன் இங்கு தென்கன பற்ம பய லடங்ககரக் கூபொலெற்கு
பகனகன்லமன்.

The coconut palm which is called, Cocos Nucifera is a
member of the palm family, Arecaceae. It is the only
accepted species in the genus Cocos. The term "coconut"
can refer to the entire coconut palm, the seed or the fruit,
which botanically is a drupe, not a nut. Cocoanut is the
archaic form of the word coconut. Derived from the 16 th
Century, in Portuguese and Spanish, "coco: means head
or skull, because of the three small holes on the coconut
shell that resemble human facial features, gives name to
a bugbear.
Found throughout the tropical and subtropical areas,
coconut is known for its great versatility as seen in many
domestic, commercial and industrial uses of its different
parts. Coconuts are part of the daily diet of many people.
Coconuts are different from other fruits because they
contain a large quantity of water and when immature,
they are known as tender-nuts or jelly-nuts and may be
harvested for drinking. When mature, they still contain
some water and can be used as seed nuts or processed to
get oil from the kernel, charcoal from the hard shell and
coir from the fibrous husk.
Sir, therefore, coconut is a unique plantation in this
country. Of course, coconut is grown in tropical
countries, in a vast area of the Philippines and also along
Kerala and Goa, in India. They make coir from the
fibrous husk.
අපි ඒ දසර ශෝච්ිකශේ තයභ ඹන විට අශප් සත්රීරන්
ශඳොල් ශරලි තරනහ, ශඳි න්නහ, ම අමයනහ
ශඳශනනහ. ඒ හශේභ ඒ අඹ ශඳොල් ටුලින් රසන රසන
බහණ්ඩ නිර්භහණශීලි වදනහ. ඒ අඹ ශඳොල් ටු, ශඳොල් භල්

——————* ථහ අහනශේ ඳශ ය ඇත.

* உகனபொெல் ெப்பட்டுள்ரது.
* Produced at end of speech.
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හශේභ අශනකුත් ශේලින් හදන රද විසිතුරු බහණ්ඩ අපි
විශේශිඹන්ටත් විකුණනහ. "රක්ර" හශේ තළනට ගිඹහභ
ශඳශනහ එතළන ඒ හශේ ශේල් වරිඹට තිශඵන ඵ.
විශේශිඹන් ඒහ මිරදී න්නහ. ඉතහභ ආහශන් අපි ඒහ දිවහ
ඵරහ ශන ඉන්නහ.
The endosperm is initially in its nuclear phase suspended
within the coconut water. As development continues, cellular
layers of endosperm deposit along the walls of the coconut,
becoming the edible coconut "flesh‖. That is the kernel.
When dried, the coconut flesh is called, copra. Copra ලින්
ශතල් න්නහ. ඉසය අශප් ේර ශක්කු තිබුණහ. භවයභ
ප්රරශේලශේත් ශක්කු තිබුණහ. භභ පිරිමි ශභයි ව ළවළනු ශභයි
එක් ශක්කු ඳළදරහ තිශඵනහ. ශක්කු භඟින් අඳට ශේදීභ
ශතල් රඵහ ළනීශේ ශවො අසථහක් ඇති වුණහ.
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ළනිශේ ශවො අසථහක් එශළශමන ඵ භහ ශේ රු බහශේදී
කිඹන්න තුටුයි. Professor H.P.M. Gunasena, Chairman,
Coconut Research Institute writes an article to "Kapruka"
tabloid newspaper and gives a description of new coconut
varieties discovered by the Coconut Research Institute,
different varieties of coconut which suit different climate
zones, coconut varieties that bear nuts in a short period and
of coconut-related products.
අද "ප්රු" tabloid පුත් ඳශත් තිශඵනහ coconutලින්
ශවො ice cream, 100 per cent coconut milk ice cream වදන්න
පුළුන් කිඹරහ. අශන්, භට අසථහක් තිබුණහ නේ ශේ ළරරිශේ
ඉන්න ඳහල් ශභයි එිතඹට ඹන ශොට ශේ අයිසක්රීHේ ශඵදහ
ශදන්න ඒ භට න්ශතෝඹක්. නළත හයඹක් ඒශොල්ශරෝ
ඳහර්ලිශේන්තුට එනශොට ශේ අයිස ක්රීHේ රඵහ න්න පුළුන්
කිඹන එත් භහ ශේ අසථහශේදී භතක් ය දීභට ළභතියි.

Coconut oil is also widely used in soap and cosmetics.
The clear liquid coconut water within is a refreshing
drink. The husks and leaves can be used as material to
make a variety of products for furnishing and decorating.
It also has cultural and religious significance in many
societies that use it.

ශේ ආදී ලශඹන් ජහතිඹට ශරොකු ශේඹක් යන ික්ඹක්
තභයි ශඳොල්  කිඹන්ශන්. ශඳොල්  ළන කිඹනශොට අශප්
රු ථහනහඹතුභහ ප්රරහල යන රද ශදඹක් උදහවයණඹක්
ලශඹන් කිඹන්න පුළුන්. I quote an article which appeared
on the website, "cdjemin.gov.lk" on 10th February, 2012:

ශඳොල්භල් ළන අඳ දන්නහ. ඒහ භංරි උත්රට
න්නහ. ඳන්ල්ර, ඳල්ලිර, ශෝවිල්ර උත්රට
න්නහ. ශඳොල්භලින් ඒ උත් අරංහය යනහ.

"The Hon. Chamal Rajapaksa, Speaker of the Parliament of Sri
Lanka stated that a mini coconut triangle has since been identified
and emphasized that it is a matter of national importance that we
make full use of this triangle. Then it will be possible to meet the
full demand of coconuts in the country.

අශප් රු ඵළසිල් යහජඳක් අභහතිතුභහශේ දිවි නළගුභ ළඩ
පිිතශශ ඹටශත්- ඒ ප්රරතිඳත්තිඹ ඹටශත්- න්තහන්ට ිව
ර්භන්තඹක් ලශඹන් ශඳොල්  උඳශඹෝගි ය ශන යන
ිව ර්භහන්ත හර්ථ ය ශන ඹන්න ශවො අසථහක්
ඇති යන්න පුළුන්. වළභ ශවිලිඹටභ ඒශන් ශවො
ආදහඹභක් රඵහ න්න පුළුන්. රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ
ශේ අංලඹට එතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු ය තිශඵනහඹ කිඹන
එ අඳට ඒහන්තත ලශඹන් විලසහයි.

I have so many reports prepared by the Chilaw
Plantations Trust and Kurunegala Plantations Limited.
Mr. Panduka Jayasinghe, Chairman of Kurunegala
Plantations Limited has given us a full view of the entire
coconut industry. That report is very valuable and should
be read by all.
අශප් ඳහඨලහරහර ශභයින් අද ළරරිශේ ඉන්නහ. ශඳොල්
ර්භහන්තඹ ශවො අධිඹනඹක් රඵන්න වුභනහ නේ ශේ හර්තහ
කිඹන්න කිඹරහ භහ ශේ හර්තහ බහත*යනහ.
ඒ එක්භ භහ ශේ හයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. "ප්රු"
tabloid පුත් ඳත ඵරන්න. "දිනමිණ" ඳත්තයශේ අතිශර්ඹක්
ලශඹන් තභයි Lake House එශන් ශේ නිකුත් යන්ශන්.
ශේ අද "දිනමිණ" ඳත්තයශේ තිශඵනහ. "තිනයන්"
ඳත්තයශේ තිශඵනහ. “Daily News” ඳත්තයශේ තිශඵනහ. Lake
House එශන් ශවො ශේහක් යන්ශන්. "ක්ෂිතිජඹ",
"හන්තහ", "භහංචු" ඹනහදි ලඹන් හුඟක් tabloid පුත් ඳත්
නිකුත් ශනහ. ඒහයින් අශප් ශභයින්ට ශවො අධිහඳනඹක් රඵහ

—————————
* පුසතහරශේ තඵහ ඇත.

* நூனகயத்ெல் கலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.

This was stated by him at the District-wise inaugural ceremony of
Island-wide Kapruka Purawara Programme at Hambantota."

The inauguration ceremony was held recently. A large
crowd was present. The Minister, Hon. Jagath
Pushpakumara was also there in order to see what the
Hon. Speaker is doing in his own area.
It further states:
"In the presently identified Mini Coconut Triangle in Tangalle,
annual production of coconut is from 4000 to 5000 nuts. The
Coconut Research Institute has commenced several researches to
identify varieties of coconut suitable for the area which can ensure
increased harvests. Hon. Speaker further explained with samples,
the ways and means of deriving additional income from coconut
related by-products..."

ඒ තභයි භභ කිේශේ. ශඳොල් ශඩිශඹන්, ශඳොල් කිරිලින්
ව අශනකුත් දෆලින් ිව ර්භහන්තඹට ආශ්රිළත නිසඳහදනඹන්
යනහ. ශඳොල් කිරිලින් ශටොෆි,අයිසක්රීHේ, බුරසශටෝ ළනි
යළවිලි නිසඳහදනඹ යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] බුරසශටෝ වදන්න
පුළුන් කිඹහ අශප් ශඵොයලුශොඩ නහඹතුභහත් කිඹනහ.

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ

(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order?
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ඳහර්ලිශේන්තු

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභනි, අශප් රු භන්ත්රීරතුභහ
ශඹෝජනහ ශහ, ළරරිශේ සිටින ශභයින්ට ශඳොල් කිරිලින්
නිසඳහදිත අයිසක්රීHේ රඵහ දීභට ටයුතු යනහඹ කිඹහ. දහද
රඵහ ශදන්ශන්, ශොශවොභද රඵහ ශදන්ශන්, ශොශවොභද වදන්ශන්
කිඹන හයණහ ළන එතුභහශන් දළන න්න ළභළතියි.

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ඒද point of Order එ? ශඳොල් ශඩිශඹන් වන්න ශරහ
තිශඵන්ශන් ඒ ඔළු ශඩිඹට.

නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ

(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Azwer, you carry on.
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

භභ ඒ ශභයින්ට කිඹනහ, ශේ ඔළු ශඩිඹට වන්න ශඳොල්
ශඩිඹක් අයශන එන්න කිඹරහ. ඔළු ශඩිඹක් නළති ශශනක්
ශන් ශේ ථහ යන්ශන්. ශභයින්ට ශොශවොභද රන්ශන් කිඹහ
අපි දන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්ශේරහ ශභයි උසන්න
දන්නහද? තමුන්නහන්ශේරහශේ නහඹතුභහ ශභශඹක් උසරහ
තිශඵනහද? ජහතිශේ පිඹහ, භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ තභයි
ඒත් යන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහ ඒත් දන්ශන් නළවළ.
තමුන්නහන්ශේරහට ශඳොය ශඳොල් වන්නත් දන්ශන් නළවළ. ඒයි
අද ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ ශඳොල් මලින් තමුන්නහන්ශේරහශේ
ටල් ඵළ තඵන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] Sir, there are
Coconut Triangles in Sri Lanka. Kurunegala, Gampaha and
Puttalam are in one such Triangle. Tsunami took away
thousands and thousands of productive coconut acreage.

නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ

(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, you have already taken 15 minutes.
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Okay. I will finish within two minutes. Sir, in
Puttalam, there had been great coconut growers. The late
Speaker, Hon. H.S. Ismail was such a man. When
coconuts were plucked, he went and remained there to see
that every single nut was counted and entered into his
income. ශඳොල්භල් තරනහ. භල් තරනහ, තල් භරනහ. ඒ
නිහ අපි ඉතහභත්භ න්ශතෝ ශනහ. අශප් ශඳොල් ළනි රහ
තළඹිලි ළනි - [ඵහධහ කිරීභක්]
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.]
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ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහභත්භ බුේධිභත්, හශරෝිකත ල්ඳනහ
යරහ ශඳොල් ංර්ධනඹ වහ ඳශමුන තහට අභහතිහංලඹක්
වදරහ අශප් ජත් පුසඳකුභහය භළතිතුභහට බහය දීරහ තිශඵනහ.
එතුභහ ඉතහභත්භ රසනට එහි ළඩ ටයුතු ය ශන ඹනහ.
එස.සී.එේ භරික්හර් භවත්භඹහ ල්පිටිශේ හිටිඹහ. සුනහමිඹ
එන්න ඉසය නළශඟනහිය ප්රරශේලශේ ශරොකු කුනහටුක් වළමුහ.
ඒ කුනහටුශන් ශඳොල් ස රක් ණනක් විනහල වුණහ. දළන්
නළත හ යනහ ශන්ද? දළන් විරුේධ ඳක්ශේ නහඹතුභහ
එයි. අජිත් භවත්භඹහ ඉසය ශඳොල් ඵෆ ශදක් අයශන ශේ රු
බහට ආහ. දළන් ඒ ශඳොල් ඵෆ ශද ශෝ? අශප් ජත්
පුසඳකුභහය අභහතිතුභහශේ හර්ඹක්භබහඹ නිහ ශඳොල් මිර
ඳවත ළටී තිශඵනහ. ශඳොල් ඉය වුණහභ ඳශතෝර යරක්
අයශන ගිඹහ. දළන් ඳශතෝරඹ ශොට වුණහභ ශන ශදඹක්
කිඹනහ. SMS වන්නඹ කිඹහ ශොල්රන්ට ශල්රන්ට
කිඹනහ. ශේ තභයි ඔඹශොල්රන් යන ශෝරභ. නමුත් යටක්
වදනහ. යටක් ංර්ධනඹ යනහ. ශප්රරෞඪත්ඹක් ඇති ජහතිඹක්
වදනහ. ජහතිඹක් වළදීශේ ඒ ිහඹහභ එතුභහ ඳත් ශ ඇභති
භණ්ඩරඹ ඒයහශි ශරහ එමුතු යටක් වළදීශේ ඒ ශේඹ ය
ශන ඹනහ කිඹන එ ප්රරහල යනහ. භහ පිිතතුරු ථහ ඳසු
යන්නේ. ශඵොශවොභ සතුතියි.

*
*

*

බහශේඹ භත තඵන රද ශඹෝජනහශේ ශදභශ ව ඉංග්රී සි
ඳරිර්තනඹ:
சபபீடத்ெல் கலக்கப்பட்ட
ஆங்கய தறதபர்ப்பு:

பலகணன்

"லர்த்ெக ென உற்பத்ெகரல் தென்கன பக்க இடத்கெ
லகப்பெல், லரங்ககரபெம், சுற்மடகயபெம் நகயத்துநற்கச்
தசய்கன்ம
அலெலலகர,
நட்டின்
தத்ெ
உள்நட்டு
உற்பத்ெக்கு குமப்படக்கூடிரவு பங்கரப்புச் தசய்க்கூடி
லெத்ெல் லரர்ச்சகடபெம் அபலபைத்ெக எழுங்ககத்து
தென்கனக் ககத்தெறல் ற்பொம் தென்கனசர் லரங்கள்
ஆகலற்கம லம்படுத்துலெற்கு அர்த்ெபுஷ்டிபெள்ர நடலடிக்
கககள் லற்தகள்ரப்பட லலண்டுதன இப்பளுன்மம்
ெர்னக்கன்மது."
―Since coconut occupied an important place in the commercial
products, this Parliament resolves that meaningful steps be taken to
regularize development and to promote coconut industry and coconut
resources, which would grow as a significant contributor to the Gross
Domestic Product of the country while sustaining the resources and its
environment.‖

නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ

(குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. R. Yogarajan to take the Chair.
රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ

(ண்புகு அகய லஜ் கலசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take the
Chair.
රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

කිඹහ නළවළ. ශඳොල් සුජී කිඹහ ඉන්නහ.

විසින් සථිය යන රදී.

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.]

Seconded.

සුජී. පුන්නක්කු සුජී කිඹහත් අපි අවරහ තිශඹනහ. අශප්

ற்பொம்

Tamil and English translations of Motion tabled:

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

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

ெழ்

(The Hon. Ajith P. Perera)
ஆலெத்ெர்.

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது.

Question put, and agreed to.

577

2013 භහර්තු 08

අනතුරු නිශඹෝජි හය බහඳතිතුභහ මරහනශඹන් ඉත්
වුශඹන්, රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ මුරහනහරඪ විඹ.
அென் பமகு, குழுக்கரன் பெத் ெலசரர் அலர்கள்
அக்கசனத்ெனன்பொ அகயலல, ண்புகு ஆர். லகஜன்
அலர்கள் ெகயக லகத்ெர்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

[අ. බහ. 4.15]
රු ශේ.ආර්.පී. සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ

(ண்புகு லஜ.ஆர்.பீ. சூப்தபபை)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අශප් ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ශජිසඨ, උත් රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ ශඳොල් ර්භහන්තඹ
පිිතඵ ඳශල් අදවක් ළේ වී තිශඵන ශප්ිත තුන වතය
ශඹෝජනහක් ශනළවිත් තිශඵනහ. ශේ ශඳොල් වට "ප් රු"
කිඹහත් එතුභහ කිේහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, දහේ හුශේන් භවත්භඹහ
ඉන්න හරශේදී භභ ඉයහඹට ගිඹහ. ඒ නිශඹෝජිතශඹෝ භහ
අයශන ගිඹහ, ශනොශඹක් ේඵද ඳශහත් ශඳන්න්න. භහ එ
නිට ගිහිල්රහ ඒ නිශේ ප්රරධහනිඹහශන් ඇහුහ, "ඔඵට
ශභයින් කී ශදශනකු ඉන්නහද" කිඹරහ. ඔහු කිසිභ උත්තයඹක්
ශනොදී කිේහ, "භශේ මිදුශල් තිශඵන යට ඉඳි ස ටි ණන්
යන්න, ඒ යට ඉඳි සලින් භශේ දරුශෝ ංිහ ශඳන්නුේ
යනහ, ශභශඹක් ඉඳදුණහභ අඳ යට ඉඳි වක් නහ, ඒ ස
තභයි ඕනෆභ පිට ශශනකුට අශප් ශදය ඉන්න දරුශෝ ංිහ
ශතෝයහ න්න පුළුන් ක්රාභඹ" කිඹරහ. ශරෝශේ ෆභ
ජනතහටභ ඵරඳහන හයණහ තුනක් තිශඵනහ. එක් තභයි
ඵත් රඵහ ශදන ධහනි ඇටඹ. අනි තභයි, කිරි රඵහ ශදන ඹහ
ශවෝ තහ. තුන්ළනි හයණඹ තභයි, ශඳොල් ව හශේ කිරි රඵහ
ශදන අනික් ික්. තල් ව තිශඵනහ. ඔටුහ ඉන්නහ. ඉරිඟු
තිශඵනහ. යුශයෝඳශේත් ඒ හශේ තිශඵනහ. ශඳොල් ර්භහන්තඹ
තභයි ශේශක් වයඹ න්ශන්. භහ හුඟක් ඉතිවහඹට ඹන්ශන් නළවළ.
අශප් ශඳොල් ර්භහන්තඹ ටික් ඳවශට ළටිරහ තිබුණහ,
ජහතින්තය මිර ඳවශ ළටීභ නිහ. ඒ හශේභ අඳට තයහරී
ශදන්ශනකු, තුන් ශදශනකු භතු වුණහ. ශරෝශේ ඉවශභ තළන
තිබුණු අශප් ශඳොල් ර්භහන්තඹට පිලිපීන දඳත්ලින් ඵයඳතශ
තයඹක් ආහ. ආසිඹහශේ අනික් යටලිනුත් දළන් තයඹක්
ඇවිල්රහ තිශඵනහ. ශේ හශේ අසථහ තභයි ශඳොල් වට න
ජීනඹක් දීභ වහ රු ජනහධිඳතිතුභහ ව ශඳොල් ර්භහන්තඹ
ඵහය අශප් රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය ඇභතිතුභහ අවුරුදු ශද
තුනක් තිසශේ ශේ පිඹය අයශන තිශඵන්ශන්. ශේ ශඵොශවොභ
ළදත් න්ධිසථහනඹක්. රංහශේ දකුණට ශඳොල් ව, උතුයට
තල් ව ආශේණි ශරහ තිශඵනහ. ශේ ස ශද ශඳෝණඹ
ශනොශශොත් අශප් රංහ ආධිහත්මි ඵංශොශරොත් යටක්
ශනහ. ශේ අශප් සුය පුය වහ භහනයි.
ෆභ යටභ ඉතිවහඹත් එක් ළශපුණු ස ටික්
තිශඵනහ. ඒ හශේ රංහට ඵළඳුණු ස ටික් තිශඵනහ. ඒ ස
නහීප ශඵෝ ව, වී ඳළශඹ, ශඳොල් ඳළශඹ, ශොස ඳළශඹ ව කිතුල්
ඳළශඹ. ඔඹ ස ඳවට ආඳසු න ජීනඹක් ශදන්න අඳ රෆසති
ශරහ ඉන්නහ. ඉන්දිඹහ, රංහ හශේ ආසිඹහනු යටල්
දහත් ශඵෝ ස, නහ ස ඩු ළඩට න්ශන් නළවළ.
බුදුයජහණන් වන්ශේ නභක් පිට දුන් නහ වට අඳ ශඳොශයොක්
තිඹන්ශන් නළවළ. ඒ අඳට පජනීඹයි. නහ ව තභයි ඉන්දිඹහශේත්
විසණු ශදවිඹන්ශේ ික්ඹ. ඉන්දිඹහශේත් ඒ වට අත තිඹන්ශන්
නළවළ. ශඵොශවොභ ශෞයශඹන් ශේ වට රනහ. ශරෝශේ
ජනවනශඹන් සිඹඹට 60ක් අනුබ යන්ශන් ඵත්. ඵත් න්ශන්
වී ඇටශඹන්. වී න්ශන් වී ඳළශශඹන්. අනි තභයි ශඳොල් ඳළශඹ.
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ශේ ශඳොල් ඳළශඹ ලහන්තිය හයශේ ඳහශරහ ඇවිල්රහ ළලිභ
ශොඩ වරහ මුල් හ රළබුණහඹ කිඹරහ තභයි විලසහ
යන්ශන්. ශේ භතඹක් ඳභණයි. ශේ ඳළශඹ දළන් ජනප්රිෙඹ ශරහ
තිශඵනහ. ඉංග්රී සි ආණ්ඩු ආපු හරශේ තභයි ශේ ිෂි
ර්භහන්තඹක් වළටිඹට, හණිජ ර්භහන්තඹක් වළටිඹට ශශේ.
රු ඇභතිතුභනි භට භතයි, දළන් අවුරුදු වත, අටට
ඉසශල්රහ රංහශේ ශඳොල් නිසඳහදනඹ අවුරුේදට ශඳොල් ශඩි
ශෝටි 300ට ළඩි න භට්ටභට ඇවිල්රහ තිබුණු ඵ. දළන්
ශඳොඩ්ඩක් ඳවශ ළටිරහ තිශඵනහ. ශේ ශේදහචඹක්.
රංහශේ ශඳොල් ශඩි ශෝටි 300ක් තිශඵනහඹ කිඹන්ශන් එක්
ශශනකුට ෆශවන ප්රරභහණඹ ශඳොල් තිශඵනහඹ කිඹන එයි.
ඒ තයේ ප්රරභහණඹක් මිනිසුන් ශඳොල් අනුබ යනහ. ඒ වහ අඳ
පිඹය යහශිඹක් ත්තහ. භහ ශඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු
ංර්ධන ඇභතිතුභහත් එක් ශේ ශඳොල් ස අලුතින් න
ශනොශඹක් තළන්රට ගිහිල්රහ ඵළලුහ. භහ වරි න්ශතෝයි,
ශභශවභ ක්රි0ඹහශීලී, උනන්දුක් ඇති ඇභතියශඹක් ශඳොල්
ර්භහන්තඹට ඇඳ ළඳ ශරහ ටයුතු කිරීභ ළන. භහ ඇවිල්රහ
රු ජනහධිඳතිතුභහට හර්තහකුත් දුන්නහ, "ශේ භවත්භඹහ ශඳොල්
ර්භහන්තඹ නඟහ සිටුවීභ ළන ළදත් යහජහරිඹක් යනහ"ඹ
කිඹරහ.
රක් ණනින් ශඳොල් ඳළශ ශනළත් තිශඵනහ. ශේ
ශඵොශවොභ ළදත් ශදඹක්. භභ ඹේ කිසි තළනට ගිඹහභ
අවේශඵන් දළක්හ, -භට තළන භත නළවළ. - ශවො රසන
ශඳොල් වක් තිශඵනහ. එහි ෆභ ල්රභ ශඩි 18යි, 20යි.
භභත් ශඩිඹක් ශදය ශනළත් ඳළශ ශහ, දළනට අවුරුදු 8ට
10ට ඉසශල්රහ. දළන් ඒ ශවේ ශඩි තිශඵනහ. දළන් අවුරුදු
ශද තුන විතය සිට භභ දහත් ශඳොල් ශඩිඹක් ශඩන්
අයන්ශන් නළවළ. අය ශවේ ඩන්නත් බඹයි. ඕනෆ ශරහ
ශඳොල් ශඩි තිව වතිතවක් ඩහ න්න පුළුන්. ප් රුක් වහ
භහනයි. ශේ හ ආඳහු නළඟිටුන්න ඕනෆ.
රු ශඳොල් ංර්ධන ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට පින් රළශඵනහ,
අශප් යට ශනුශන්, අශප් ජහතිඹ ශනුශන්, අශප් ශිසටහචහයඹ
ශනුශන් යන පජනීඹ ශදඹක් වළටිඹට රරහ, ශඵෝ වට
යන ළරකිල්ර ශඳොල් වටත් දක්රහ ශභඹ නඟහ සිටුන්න.
ශේ ව තභයි අශප් මීශඟ ඳයේඳයහට පිට දීරහ බුදු ශන්න
තිශඵන ව. ශේ ශඳොල් ව අඳට අතිඋතුේ වක්. ශේ වට ප්
රු කිඹන්ශන් ඉල්රන ඕනෆභ ශදඹක් ශේ ශවන් ශදන නිහයි.
ශේ ශවේ අව දභන්න කිසිභ ශදඹක් නළවළ. අයහබියශේ තල්
ශවනුත් අව දභන්න කිසිභ ශදඹක් නළවළ. අශප් ජන ජීවිතඹ
වළඩ ළහිරහ තිශඵන්ශන් ශේ ශඳොල් වත් එක්. ශඳොල් වක්
නළති ශදයක් නිේ ඳහළු පිට්ටනිඹක්. හභහනිශඹන් ශඳොල් ස
වතයක් ඳවක් ශදය තිශඵන්න ඕනෆ. නළත්නේ ඒ භදිභක්.
ශවො පරදහ තිශඵන ශඳොල් ජනප්රිෙඹ යන්න අලියි. ශේ ශඳොල්
 රංහ පුයහ ළශන්ශන් නළවළ. උ ඳු හිත ප්රරශේලර
ළශන්ශන් නළවළ. ළලි හිත මදුඵඩ ව තළනිතරහ භමිර ඉතහ
රසනට වළශදනහ. වරහත, කුරුණෆර, පුත්තරභ ශඳොල්
්රිතශෝණඹ. මුළු රංහශේභ තිශඵන ශඳොල් පරදහශන් සිඹඹට
75ක් විතය ශඳොල් ්රිතශෝණශඹන් රළශඵනහ. නමුත් ඉඩේ
ළඵළලි කිරීභ නිහ ශඳොල් ස විනහලඹට ඳත් වුණහ. දළන් භභ ශේ
ේඵන්ධ ඉල්ලීභක් යනහ. ශභඹ ඳහලින් ඳටන් න්න ඕනෆ.
ශඳොල් ශවේ ටිනහභ අශප් දරුන්ට කිඹහ ශදන්න ඕනෆ; අශප්
ශදභවුපිඹන්ට විශලේශඹන් අේභහට කිඹහ ශදන්න ඕනෆ. තහත්තහ
යහජහරිඹට ළඩ ශඳොශට ගිඹත් අේභහ තභයි ශදය ඉන්ශන්.
ත්ශත් ශඳොල් ශඩි වත අටක් ළටිරහ තිශඵනහ නේ එඹ ශදයට
ශරොකු ආර්ථි හසිඹක්. ඒ නිහ භභ ශේ ශඹෝජනහ අනුභත
යනහ.
එශේ අනුභත යන භන් භභ ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ, ශඳොල්
ංර්ධන ඇභතිතුභහ ළන. ශභතුභහ රක් ංිහත ශඳොල් ඳළශ
ප්රරභහණඹක් රංහ පුයහ ශඵදහ දීරහ ඒහ හ ශන ඹනහ. ෆභ
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තළන්රභ ඒහ දළන් මුල් ඇදරහ, ඳළශ ශයෝඳණඹ ශරහ ඉවශට
නළඟී ශන ඹනහ. භභ ගිඹ වළටිශේ අවන්ශන්, "දහද, ශේහ
ළේශේ, ශොශවන්ද ශේහ රළබුශණ්?" කිඹරහ. ශේ ඉතහභ
ළදත්. භභ ඕනෆභ තළනට ගිශඹොත් අවනහ, "ශෝ, ඔඵශේ
ශත්ත, ශෝ ඔඵශේ ශඳොල් ව, ශඳොල් ස කීඹක් ත්ශත්
තිශඵනහද? "කිඹරහ. ශත්තක් නළති ශදය ඳහළු පිට්ටනිඹක්.
ශදය අරංහයඹ ශත්ත. ෆභ ශදයභ ශත්තක්
තිශඵන්න ඕනෆ. ශත්ත තභයි අේභහශේයි, දරුන්ශේයි
ආශරෝඹ, ආබයණඹ, රසන. අශප් ථහර වන්
තිශඵනහ, "ඉඟුරු දුරු ඈ යුතු" කිඹරහ. සිඹලුභ එශලු ජහති,
ශඵශවත් ජහති ශේ ශට් තිශඵන්න ඕනෆ. උඹන්න ශේ ශශනන්න
අේභහ ශඳොශට ඹන්ශන් නළවළ. අේභහ ශේ ශට් ගිහින් උඹන්න
අලි එශලු ප්රරභහණඹ ඇතිිතඹට අයන් එනහ. ඒ නිහ රංහශේ
ශරොකු පුනරුදඹක්.
ශේ රංහ ශොඩ ආශේ එශවන් යුේධ යන භන්,
ජනහධිඳතිතුභහ උතුේ ළඩක් ශ නියි. ෆභ ශශනකුටභ ශඳෝය
ශෝනිඹක් දුන්නහ. ශඳෝය ශෝනිශඹන් වරහ තභයි අපි ශේ
යුේධඹ
දිනුශේ. නිසඳහදනඹ ඳස ගුණඹකින් ඉවශට ආහ.
දහත් ළේශේ නළති කුඹුරුර න්න ඳටන් ත්තහ. ස
වළශදන්න ඳටන් ත්තහ. එශලු පරදහ, ශඳොල් යඵර් ශත්
වළශදන්න ඳටන් ත්තහ. බහණ්ඩහහයඹ පිරුණහ. යුද විඹදේ සිඹල්ර
ළපුණහ, ශඳෝය ශෝනිශඹන් ශ ඒ වහසභ නිහ. ඒ වහසභ
ශඳොල් ශනුත් අඳට රළශඵනහ, කිසිභ ළඹක් නළවළ.
ශඳොල් වක් හිටරහ අවුරුදු වතයයි, ඳවයි අතය හරශේ
තභයි පරදහ රළශඵන්ශන්. පරදහ රඵහ ළනීභ වහ තන ඒ
හරඹ තුශ ශඳොල් හ නිරීක්ණඹ කිරීභ භට ඉතහභ ප්රී තිභත්
ශදඹක්. ඒ ශෞයඹ ශඳොල් ර්භහන්තඹ බහය රු ඇභතිතුභහට
පජහ යමින් අසර් භවත්තඹහ ශනහපු ප් රුක් ඵඳු ඳළශෆටිඹක්
පිිතඵ ජනතහ අශඵෝධඹක් ඇති කිරීශේ ශේ භනහ ශඹෝජනහ
භහ සථිය යනහ.
ළරරිශේ ශේ ථහ අවශන සිටින ශභයි ටි තභයි අශප්
ශේතහවිශඹෝ. ශේ ශභයි ශදය ගිහිල්රහ ප් රු නහහි කුභක්ද
කිඹරහ හිතන්න ඕනෆ. "සිතුමිණ" කිඹන්ශන් ශභොක්ද,
"ඇරඩින්ශේ පුදුභ ඳවන" කිඹන්ශන් ශභොක්ද කිඹරහ හිතන්න
ඕනෆ. ඉල්රන ඕනෆභ ශදඹක් ශදන, අව දභන්න කිසිභ ශදඹක්
නළති වක් වළටිඹටයි සිංවර යජ හරශේ ඉරහ ශඳොල් ව
වඳුන්න්ශන්. ශදය අේභහට පිට දීරහ ලක්තිඹ ශදන ඳළශෆටිඹයි
ශඳොල් ව. ඒ නිහ රංහශේ සිඹලුභ ස භඟ ශඳහ ශඳොල් ව
අඳට ප් රුක් ඵට ඳත් ශේහ කිඹමින් අසර් භන්ත්රීරතුභහශේ
ශඹෝජනහ භභ ප්රී තිශඹන් අනුභත යනහ.

ප්රරලසනඹ බහභිමු යන රදී.

லன டுத்ெம்பப்தபற்மது.
Question proposed.

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

සතුතියි. මීශඟට, රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ.

[අ. බහ. 4.27]
රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශේ ශඹෝජනහශේ තිශඵන
චනහර්ථඹ අනු ත්තහභත් ශභඹ ඉතහභ හයර්බ ඹවඳත්
ශඹෝජනහක්. අඳ ජීත් න ප්රරශේලශේ පුශයෝහමී නහඹශඹකු
වුණු ආතර් වී. දිශඹස භළතිතුභහ ඒ හරශේ යශට් තිබුණු ආවහය
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අශවේනිඹට පිිතඹභක් විධිඹට වළභ ශදයභ ශොස ඳළශඹක්
හිටන්න උඳශදස දීරහ ශභන් භ ශොස ඇට ශඵදහ දීපු ඒ
විසතයඹ ළඩිහිටිඹන්ශන් අපි අහ තිශඵන ඵ භට භතයි. ඒ
නිහ එතුභහට "ශොස භහභහ" කිඹරහ කිේහ. ශේ යශට් ශභොන තයේ
අසීරු යු ඳළමිණිඹත්, භව ඵළංකු ශොශවොභ කිේත්, බිේ
භට්ටශේ තිශඵන ළඵෆ දුප්ඳත්භ ඉතහභ ළඹුරු ශර ර්ධනඹ
ශරහ තිශඵන අසථහ දුප්ඳත් ශඳොශවොත් වළශභෝටභ
ආවහයඹට න්න පුළුන් ප්රිෙඹභනහඳ භවහ ටිනහ ේඳතක් ශොස
. යට පුයහ ෆභ නිභ ශොස  ිහප්ත ශරහ අද අඳට
රඵහ න්න පුළුන් වුශණ් "ශොස භහභහ" හින්දහයි.
ශඳොල් ළන ථහ යන ශරහශේ භභ ඒ උදහවයණඹ කිේශේ,
අශප් එදිශනදහ අලිතහ ශනුශන් ශඳොල් ක් හ ය
න්නහ කිඹන එට එවහ ගිහිල්රහ චනශේ ළඵෆ අර්ථශඹන්භ
ප් රුක් වුණු ශඳොල්  පිිතඵ ත තත් ළඩිශඹන් දළනුත්
යන්නයි. විශලේශඹන්භ ඳර්චස 10, 15, 20 ළනි කුඩහ බිේ
ශොටසර වුත්, හ ය න්න පුළුන් විධිඹට ඒ  එතයේ
විලහර ශනොන ප්රරශේදඹන්ශන් රඵහ ළනීභ අද අඳට අලි
ශරහ තිශඵනහ.
භහ ශේ හයණඹ කිඹන්න ශවේතුක් තිශඵනහ. භභ භශේ
නි ඉදිරිපිට ගිඹ තිශේ ශඳොල් ඳළශ 4ක් සිශටේහ රු
ඇභතිතුභනි. ඒ ප්රරශේලශේ ඳළශ තහන ඉන්න භශේ
මිත්ර ඹකුශන් භට උඳශදස රළබුණහ, ශේ ස ටික් ශරොකුට
වළශදනහ, ර්ඹ ශවොයි, පරදහ ශවොයි, වළඵළයි ඔඵතුභහට
තිශඵන ඔඹ ඉඩඩ ප්රරභහණශේ වළටිඹට උඳරිභ ස වතයයි
සිටුහන්න පුළුන් කිඹරහ. එශවත් ඒ ශේ තිශඵන ප්රරශඹෝජනඹ
ව මිදුර හ යන්න පුළුන් විධිශේ ක් වීභ කිඹන
හයණඹ හින්දහ භභ භශේ නිශේ මිදුශල් ශඳොල් සිශටේහ. නමුත්
භට ශත්රුේ ගිඹ ශදඹක් තිශඵනහ. ළඩි පරදහ, ශයෝරට
ඔශයොත්තු දීශේ වළකිඹහ ළන ළරකිලිභත් නහ හශේභ ශේ
ප්රරභහණඹ, ඳරිඹ අඩු ය න්න පුළුන් නේ ළඩි ස
ප්රරභහණඹක් හ යන්නත් පුළුන්. භට ඒ තහක්ණඹ ළන
ශරොකු අශඵෝධඹක් නළවළ. භට ගිඹ තිශේ මුහුණ ශදන්න සිදු ව
අේදළකීභයි භහ ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ ශවො හිතින් කිේශේ රු
ඇභතිතුභනි. භභ දන්නහ ඔඵතුභහ ශරොකු ශේඹක් යනහ
කිඹරහ.
ඒ හශේභ ශොවි ඳවුරකින් ඳළතශන එන ශනකු විධිඹට,
අදටත් හ කිරීභ ළන ශඳෞේලි අධහනඹක් තිශඵන
ශනකු වළටිඹට, එහි ප්රරශඹෝජනඹ ළන, ඳහරිරි ලශඹන් ව
ආර්ථි ලශඹන් තිශඵන ටිනහභ ළන දන්නහ ශනකු විධිඹට
භහ ඔඵතුභහට කිඹන්ශන් ශේ අලුත් ප්රරශේද, විශලේශඹන් නහරි
ව අර්ධ නහරි ප්රරශේලරට ළශශඳන ප්රරශේද වඳුන්හ දීභ
ළන අධහනඹ ශඹොමු යන්න කිඹරහයි රු ඇභතිතුභනි. භට
ශඳශනන ශේ තභයි ශඳොල් හ ශශයහි දළන් ළඩිපුය අධහනඹ
ශඹොමු න්ශන් ර්භහන්තඹක් ලශඹනුයි කිඹන හයණඹ. එඹ
ශරොකු අර්බුදඹ තිබුණහ. ඹේ ප්රරභහණඹට ඉන් ශොඩ ඇවිල්රහත්
තිශඵනහ. භහ ජීත් න ළුතය දිස්රිතක්ශේ අද විලහර ඉඩේ
ඇත්ශත් නළවළ. තිශඵන ඉඩේ ඉතහ ඉක්භනින් කුඩහ ශොටසරට
ශන්වීශන ඹනහ. එශවත් ආර්ථි ප්රරශඹෝජනඹ ළන සිතරහ,
ශේ තිශඵන අරංහයඹ ළන සිතරහ, එහි තිශඵන ශණ ළන
සිතරහ ව ශඳොදුශේ ඳහරිරි ටිනහභ ළන සිතරහ අපි ශඳොල්
හට ප්රරමුතහක් දිඹ යුතුයි. එදහ ශොස භහභහ ශොස න්න
උඳශදස දුන්නහ හශේ අඳට ශඳොල් භහභහ ශනකුත් අලි
හරඹක් උදහ ශරහ තිශඵනහ. ශේ අසථහ භට රඵහ දීපු රු
අසර් භන්ත්රීරතුභහට සතුතින්ත ශනහ, ශේ ටිනහ ශඹෝජනහ
ඉදිරිඳත් යරහ ශේ හශේ ශෞයනීඹ බහ අධහනඹ ශඹොමු
යවීභ ළන.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශේ ටිනහ හරඹ භහ බහවිත
යන්න ළභළතියි, ළදත් ප්රරලසනඹක් ශශයහි අධහනඹ ශඹොමු
යන්න. ශේ යශට් නීති අධිහඳනඹ රඵහළනීභ වහ තිශඵන
ප්රරධහනතභ භහර්ඹක් තභයි ශ්රී  රංහ නීති විදිහරඹට හර්ෂි
ප්රරශේල වීභ වහ ඳළළත්ශන නීති විදිහර ප්රරශේල විබහඹ.
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2012 ශර් ඳළළති නීති විදිහර ප්රරශේල විබහශේ ප්රරතිපර
පිිතඵ භතු ව අර්බුදහරි තත්ත්ඹ නිහ ඒ පිිතඵ  කියුතු,
ංසථහත නීති අධිහඳන බහ ීරයණඹ ශහ, සිසුන් ණ්ඩහඹේ
ශදක් එය ඵහ ශන, විශලේශඹන්භ සිංවර භහධිශඹන්
පිිතතුරු ලිඹපු සිසුන්ට සිදු ව අහධහයණඹ ශක්හ ළනීභට පිඹය
න්න. ඒශන් සිදු ව යද නිළයදි ශනොවුණත් ඹේ ආහයඹ
වනඹක් සිසුන්ට රළබුණහ. ර්තභහනශේ ඳතින "නීතිශේ
ඳසුබිභ" කිඹන විඹ නිර්ශේලශේ තිබුණු අඩු ඳහඩු නිහත්, ඒ
හශේභ ඳරිර්තනඹ කිරීශේදී ඇති ශරහ තිබුණු සුවිශලේ අර්බුද
නිහත් රකුණු කිරීශේ ක්රි0ඹහලිඹ ව ප්රරලසන ඳත්ර  ස කිරීශේ
ක්රි0ඹහලිඹ තුශ තිබුණු ඉතහභ ඵයඳතශ, ළ හිත තත්ත්ඹ
නිහත්, නළත යක් 1999ට ලින් තිබුණු හභහනි දළනීභ, බුේධි
ඳරීක්ණඹ ව බහහ -ඒ බහහ ප්රරලසන ඳත්ර ඹ වහ සිංවර, ඉංග්රී සි
ශවෝ ශදභශ කිඹන බහහ තුශනන් එක් ශතෝයහ ළනීභට පුළුන්ඇතුශත් විබහ ක්රාභඹට ඹන්න ීරයණඹ ශහ.
එතළනදී ළටලුක් භතු වුණහ, නිසි දළනුේ දීභක් ශනොභළති
එයභ ඒ ශන කිරීභ නිහ දළනටභත් නීති විදිහර ප්රරශේල
විබහඹට සදහනේ වුණු සිසුන්ට න අහධහයණඹ ළන. ඒ
හයණඹ පිිතඵ අඳ අධියණ ටයුතු පිිතඵ උඳශේල
හය බහශේදී රුණු දළක්වහ. ඒ හශේභ ඒ පිිතඵ ීරයණ
න්නහ නීති අධිහඳන බහශේ හභහජිඹන්ශේ අධහනඹ අඳ
ශඳෞේලි ශඹොමු ශහ. එහි ප්රරතිපරඹක් විධිඹට අඳට
පුළුන්භ රළබී තිශඵනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, 2013
ර්ශේ අශෝසතු භහශේ ඳළළත්ශන නීති විදිහර ප්රරශේල
විබහඹ වහ "නීතිශේ ඳසුබිභ" - "The Background to the
Law" - කිඹන ඒ ලින් තිබුණු විඹ නිර්ශේලඹභ නළත රඵහ
න්න. ඒ නිහ භහ ඳශමු ශොට නීති අධිහඳන බහට
සතුතින්ත න්න ඕනෆ, සිසුන්ශේ ඳළත්ශත් ඉරහ ශේ අවුරුේද
වහ ඒ ඳළයණි විඹ නිර්ශේලඹ නළත රඵහ දීභ ළන. ඒ හශේභ
ඔවුන් ප්රරහල ය තිශඵනහ ඊශඟ ශර් ඉරහ නළත හභහනි
දළනීභ, බුේධි ඳරීක්ණඹ ව බහහ පිිතඵ භනින අලුත් විබහ
ක්රාභඹට ඹනහ කිඹරහ. ඊශඟ අවුරුේශේ ඉරහ ඹන විබහ ක්රාභඹ
ළන අඳට ළටලුක් නළවළ. නමුත් එතළනත් ඹේ ඹේ ළටලු
තිශඵනහ. ඒහ අඳට හච්ඡහ ය විහ න්න පුළුන්. ඒ නිහ
භහ විශලේශඹන් ඒ හයණඹ ළන අධහනඹ ශඹොමු යනහ.
ශභභ ශර් නීති විදිහර ප්රරශේල විබහඹට ශඳනී සිටින
සිසුන්ට වුණු අහධහයණඹ දළරහ, එඹ විඳීභට භළදිවත් වුණු නීති
අධිහඳන බහට භශේ සතුතිඹ පිරිනභන්නත් භහ ශභඹ
අසථහක් ය න්නහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.

[අ. බහ. 4.35]
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (ශඳොල් ංර්ධන වහ
ජනතහ තු ංර්ධන අභහතිතුභහ)

(ண்புகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகு - தெங்கு அபலபைத்ெ,
க்கள் லெட்ட அபலபைத்ெ அகச்சர்)

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශඳොල් ර්භහන්තඹ ව ශඳොල්
ආශ්රිළත ේඳත් ංර්ධනඹ වහ ප්රරර්ධනඹ විධිභත් කිරීභ පිිතඵ
ළදත් ඹභක් වන් යන්නට භට අතිශර්, සුවිශලේෂී
අසථහක් රඵහ දීභ ේඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහටත්, ඒ
ේඵන්ධශඹන් විභසිලිභත් වී ශඳෞේලි භන්ත්රීරරුන්ශේ
ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ශ අඳ හිතත් රු ඒ.එච්.එේ. අසර්
භන්ත්රීරතුභහටත් ඳශමුශන්භ භහ සතුතින්ත නහ. එතුභහ ශොයි
ඳළත්ශත් හිටිඹත් ඇස ඇයශනයි ඉන්ශන්. එතුභහට
ශනොදළශනන්න, එතුභහට ශවොශයන් කිසික් යන්න ඵළවළ. එතුභහ
ප්රරලසන යනහ. එතුභහ විශේචනඹ යනහ. ටඳට ප්රරලංහට
ඩහ හධහයණ විශේචනඹ ශොඩක් ටිනහ මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීරතුභනි. එඵළවින් භහ නළත නළතත් රු අසර් භන්ත්රීරතුභහට
සතුතිඹ ඳශ යනහ.
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශිි අධිශේදී අඳ උත්
ඳරිදි ශ්රී  රංහශේ ප්රරධහන නිර්ඹහත ළවිලි ර්ලින් එක් ව
ශඳොල් ර්භහන්තඹ ඳසු හලීන අන්ත පිරිීපභට රක් වුණහ. ඒ
තත්ත්ඹ ඹටශත් තභයි අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක්
භළතිතුභහ ප්රරථභ තහට ශඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන
අභහතිහංලඹ ළබිනට් අභහතිහංලඹක් වළටිඹට සථහපිත ශශේ. භට
එහි ඇභති ඳදවිඹ රළබුශණ් 2010 අවුරුේශේ ශනොළේඵර් භහශේ.
එදහ භට ශේ අභහතිහංලඹ බහය න්න සිේධ වුශණ් එශරො ශඳොල්
ශඳශනන ශරහයි. භට භතයි විඳක්ශේ රු භන්ත්රීරතුශභකු
ශේ රු බහට ශඳොල් ඵෆ ශදක් ශනළල්රහ, ශේ ඵෆඹ රුපිඹල්
35යි; ශේ ඵෆඹ රුපිඹල් 35යි; ශදභ රුපිඹල් 70යි කිඹරහ ශේ රු
බහට ඒහ ප්රරදර්ලනඹ යපු ආහයඹ. ඒ භට දළනුත් භළවිරහ
ශඳශනනහ.
අපි ශත්රුේ ත්තහ, ඒ ප්රරලසනඹට විඳුේ ශොඹන්ශන් ශොයි
ආහයඹටද කිඹරහ. එ හයණඹක් විධිඹට ශටි හලීන, භළදි
හලීන ව දීර්ක හලීන ලශඹන් ශේ වහ විඳුේ ශොඹන්න
අපි අසථහක් උදහ ය ත්තහ. ක්ණි -ශටි හලීන- ශේ
ශඳොල් මිර අඩු කිරීභ වහ යජඹ තු තුර ශඳොල් ටි
ශනළල්රහ සඹං රැකිඹහ රහභීන්ශේ ංභඹත් එක් එතු
ශරහ අපි රුපිඹල් 30ට ශඳොල් විකුණන්න ඳටන් ත්තහ.
එතශොට ළඩි මිරට විකුණන අඹට ශඳොල් අශශවි ය න්න
ඵළරු ඒ අඹත් මිර අඩු යරහ ශඳොල් විකුණන්න ටයුතු ශහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශදළනි හයණහ ශභඹයි.
එදහ රුපිඹල් 350ට ශඳොශවොය මිටිඹක් රඵහ ශදමින් වී හට
ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ දුන්නහ. ශත් හට, යඵර් හට ඒ
වනහධහයඹ රළබුණහ. අශප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශන් යපු
ඉල්ලීභට අනු ආර්ථි ංර්ධන අභහති රු ඵළසිල් යහජඳක්
භළතිතුභහශේ සුවිශලේ භළදිවත් වීභ භත අශනකුත් ශබෝරටත්
ශඳොශවොය වනහධහයඹ රළබුණහ. ශොශම යහඹට ශනළල්රහ
ශොඩ ඵහන ශඳොශවොය භල්රක් වහ රුපිඹල් 4,200ක් ළඹ
යනහ. ශඳොශවොය භල්රට රුපිඹල් 4,200ක් ළඹ යන ශොට
ශඳොල් හ ඇතුළු අශනකුත් ශසු ශබෝ හ යන ඕනෆභ
ශශනකුට රුපිඹල් 1,200ට ඒ ශඳොශවොය භල්රක් න්න පුළුන්.
වළභ කිශරෝ 50 ශඳොශවොය භල්රටභ යජඹ රුපිඹල් 3,000
විඹදභක් දයනහ. ශේ වහ යජඹ හර්ෂි මිලිඹන 50,000ක්
ළඹ යනහ. භළදි හලීන පිඹයක් වළටිඹට ශඳොල් හට
ශඳොශවොය ශඹොදන්න ජනතහශේ උනන්දුක් ඇති වුණහ.
තුන්ළනි හයණහ තභයි දිගු හලීන ළරසුභ. අපි ඳශමුළනි
තහට, ශඳොල් හ ේඵන්ධශඹන් 2011 ර්ශේ සිට 2016
ර්ඹ වහ ව ක්රාශභෝඳහඹ ළරළසභක් ස යරහ, ළබිනට්
භණ්ඩරඹ අනුභත යරහ ශේ උත්තරීතය බහටත් ඉදිරිඳත්
ශහ, ශභන්න ශේ හශේ ළරළසභක් යන්න ඹනහ කිඹරහ.
2011 ර්ඹ න විට ශඳොල් හ කිරීශේ භණ්ඩරඹ භළදිවත්
ශරහ ර්ඹට ළඩිශඹන්භ නිඳද ව ශඳොල් ඳළශ ප්රරභහණඹ ශඳොල්
ඳළශ රක් 24ක් ඳභණ ශනහ. 2011 ර්ශේ ශේ ඳළශ ප්රරභහණඹ
ඳළශ රක් 40 දක්හ ළඩි යන්න අඳට වළකිඹහ රළබුණහ. අපි
2012 ර්ශේදී අශප් අභහතිහංලඹ තු ිසථහපිත භණ්ඩර ශඳොල් හ කිරීශේ භණ්ඩරඹ, ශඳොල් ඳර්ශේණ ආඹතනඹ,
කුරුණෆර ළවිලි භහභ, වරහත ළවිලි භහභ- ව
ප්රු ප්රරජහ තහන්ර ඉන්න ණ්ඩහඹේ ඔක්ශෝභ එතු
ශරහ ශඳොල් ඳළශ රක් 90ට ළඩි ප්රරභහණඹක් නිසඳහදනඹ
ශහ. අපි 2016 ර්ඹ න විට හ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු
න ශඳොල් ඳළශ ංිහ තුන් ශෝටි විසි රක්ඹක් ශවත්
මිලිඹන 32ක්. අපි හ යන ඳළශ ංිහ ඳශමුළනි අවුරුේශේ
මිලිඹන 4යි, ශදළනි අවුරුේශේ මිලිඹන 9යි. අපි ශේ අවුරුේශේ
මිලිඹන නඹවභහයක් ව රඵන අවුරුේශේ මිලිඹන
නඹවභහයක් වළටිඹට ඳළශ තුන්ශෝටි විසි රක්ඹක් හ
යනහ. අපි 2016 දී සිටුන්න ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ප්රරභහණඹ
අවුරුදු ශදට ලින් එනේ, 2014 ශදළේඵර් භහශේදී සිටුහ
ඒ ඉරක්ඹට ශඟහ වීශේ ළරළසභක් අපි ක්රි0ඹහත්භ යශන
ඹන ඵ න්ශතෝශඹන් ප්රරහල යන්න ළභළතියි.
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ]

එඳභණක් ශනොශයි. රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භන්ත්රීරතුභහ ඉතහභ
ටිනහ අදවක් ඉදිරිඳත් ශහ. ශත්සිරිඳහශේ ශදළනි අදිඹය න
ශොඩනළඟිල්රට අශප් අභහතිහංලඹ ඊශේයි ප්රරවිසට වුශණ්. ඒ
අසථහශේදී අපි නිරධහරින් භඟ හච්ඡහ ශහ, නහරි ශඳොල්
හ ඇති යන්න. රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ යපු ශඹෝජනහ
අපි ශෞයශඹන් පිිතන්නහ. ශඳොල් ඳළශ වහ න ප්රරශේදඹන්
වඳුනහ ශන, නිහඹට අලි ශඳොල් ඳළශඹක් ශවෝ ශදක්
රඵහ ශදමින් නහරි ශඳොල් හ ඇති කිරීශේ ළරළසභක්
ඉදිරිශේදී ක්රි0ඹහත්භ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න ඵ ඔඵතුභහට
වන් යන්න ළභළතියි. ඔඵතුභහශේ අදවස ඉදිරිඳත් කිරීභ
ළන සතුතිඹ ඳශ යන්නටත් භභ ශභඹ අසථහක් ය න්නහ.
අශප් රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ කුරුණෆර ළවිලි භහභ,
වරහත ළවිලි භහභ ළන කිේහ. ඒ ළවිලි භහේ 1992
ර්ශේදී ශඳෞේලීයණඹ යපු ළවිලි භහේ. අපි ශේ ළවිලි
භහේ යජඹට ඳයහ ත්තහ ඳභණක් ශනොශයි, අපි ශේ න විට
මිලිඹන 300ට ළඩි ප්රරභහණඹක් රහබහංල වළටිඹට බහණ්ඩහහයඹට
රඵහ දීරහත් තිශඵනහ. ඒහ එදහ ශඳෞේලි අංලඹට ඳළරීශභන්
ක්රාභක්රාභශඹන් ඳහඩු සිදු වුණහ. ශඳොශවොය ටි ශඹශදේශේ නළවළ.
ේරු ආයවුල් තිබුණහ. ස ටි ඳරහ විකුණුහ මික් ඒට
ආශඹෝජනඹ ශශේ නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,
හභහනිශඹන් අක්යඹට තිබිඹ යුතු ශඳොල් ඳළශ ප්රරභහණඹ 64ක්.
භවය තුර අක්යඹට ඳළශ 40ක්ත් තිබුශණ් නළවළ.
අන්න ඒ අඩු ඳහඩු ේපර්ණ ය ඳළශ හ කිරීභ වහ ල් ඉකුත් ව
ස ඉත් න ශොටභ නළත හ කිරීභ -ඹටි හ- හශේ
ළඩටවන් අපි ක්රි0ඹහත්භ යනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අපි ඊ-යහජි ප්රරතිඳත්තිඹ
අනුභනඹ යන ඵ භහ න්ශතෝශඹන් ප්රරහල යනහ. ඳශරයි
ත්ශතන් රළශඵන ආදහඹභ, ඳහසිකුඩහ ත්ශතන් ඩන ශඳොල්
ශඩි ණන, අේඳහය දිස්රිතක්ශේ ශොශයයි ත්ශතන් ඩන
ශඳොල් ශඩි ණන, අනුයහධපුයශේ ධහතුශේනපුය ත්ශත් එදහ
ඩහ එතු ය තිශඵන ශඳොල් ශඩි ණන  6.00න ශොට
අපි දන්නහ. ඒ පිිතඵ විසතය, ශතොයතුරු තහක්ණඹ ඔසශේ email එකින්  6.00න ශොට භට රළශඵනහ; අශප්
ශල්ේතුභහට රළශඵනහ; අශප් අතිශර් ශල්ේතුභහට
රළශඵනහ;
ෆභ
ආඹතනඹභ
ප්රරධහන
හර්ඹහරඹට,
බහඳතිරුන්ට රළශඵනහ. ඒ වහ අඳට ශනභ ළඩටවනක්
තිශඵනහ. ඳශරයි ත්ශත් ළඩ යන check-roll ේරුන්
ණන කීඹද, ඳහසිකුඩහ ත්ශත් ළඩ යන check-roll
ේරුන් ණන කීඹද ඹනහදී ශතොයතුරු උශේ 10.00න ශොට
රළශඵනහ;  1.00න ශොට රළශඵනහ. ශභයින්
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ශභොක්ද? යශට් ංචහ, දණඹ නළති
යරහ ශඳොල් නිසඳහදනඹ රඵහ න්නයි.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අශප් භවය තුර checkroll ේරුන් 25ශදනහයි ළඩ යන්ශන්. නමුත් භවය තුර
ප්රරධහනින් check-roll එශක් ඳනසශදනකුශේ නේ දභරහ මුදල් ංචහ
යන අසථහන් තිශඵන ඵ අපි දන්නහ; ඔඵතුභහත් දන්නහ.
ඒ යන්න ඵළවළ. දළන් අඳට එභ අසථහශේභ ගිහින් ඳරීක්හ
යන්න පුළුන්, කීශදනකු ළඩ යනහද කිඹරහ. භට භතයි,
මීට භහඹට ඳභණ ශඳය එ ත්ත තිබිඹ යුතු ප්රරභහණඹට ඩහ
ශඳොල් ශඩි 5,000ක් ළඩිපුය තිශඵන ඵට අඳට ශතොයතුරු
රළබුණු ඵ. ඊට ඳසු දහ උශේභ අශප් විණන අංලඹ ගිහින්
ඳරීක්හ ශහ. ලින් දශේ රෑ ශඳොල් ශඩි 1,200ක් ඉත් යරහ
තිශඵනහ. ශඳොල් ශඩි 3,800යි ළඩිශඹන් තිබුශණ්. අපි එභ
අසථහශේදී ඒ ේඵන්ධශඹන් විනඹ පිඹය ත්තහ. අශප් අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහශේ භඟ ශඳන්වීභ ඹටශත් ශතොයතුරු තහක්ණඹ
ශඹොදහ ශන අඳ එභ ටයුතු ශහ ඳභණක් ශනොශයි. ශේ ක්රාභ
බහවිතඹ තුිතන් 2012 ර්ශේ ළඩිභ ශඳොල් අසළන්න ඳශමුන
තහට කුරුණෆර ළවිලි භහභට රඵහ න්න වළකිඹහ
රළබුණු ඵ න්ශතෝශඹන් ප්රරහල යන්න ළභළතියි.

584

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඉතහ ශටි හරඹක් තුශදී අපි
ශේ අඩවිඹක් නිර්භහණඹ ශහ. ආඹතනඹ තුශ ක්රි0ඹහත්භ න
ශඳොල් ශභනහයණඹ වහ භහ වන් ශ ආහයඹට
අන්තර්ජහරත ප්රරති ශභශවයුේ ඳේධතිඹ සථහපිත යන්න අඳට
වළකිඹහ රළබුණහ. යහජි ආඹතනඹක් භඟින් ක්රි0ඹහත්භ ශ
ප්රරථභ අන්තර්ජහර ප්රරති ශභශවයුේ ඳේධතිඹ ශභඹ ඵ කිඹන්න
ඕනෆ. අශප් අභහතිහංලඹ පිහිටුහ අවුරුදු ශදක් තුශ අඳට ශේ
ටයුතු යන්න වළකිඹහ රළබීභ ළන නිවතභහනී අශප් තුට
ප්රරහල යන්න ශභඹ අසථහක් ය න්නහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ විතයක් ශනොශයි. Skype
තහක්ණඹ ශඹොදහ ශන හච්ඡහ ඳළළත්ශනහ. ශභොද, අශප්
ප්රරති භහශරෝචන රැසවීේ වහ නිරධහරින් ශොශමට
ශන්නහ ශනුට, Skype තහක්ණඹ ශඹොදහ ශන අශප්
අභහතිහංලශේ ඒ ඒ ආඹතනර ඉශන ඒ ශභශවයුේ, ප්රරති
භහශරෝචන ටයුතු යන ළඩ පිිතශශක් ක්රි0ඹහත්භ ය
ශන ඹනහ. ඒ හශේභ විශලේශඹන්භ ශඳොල් ශන්ශේසිඹ
විධිභත් කිරීභ වහ ජහරත ශතොයතුරු ඳේධතිඹක් ශර online
ක්රාභඹක් වඳුන්හ දී තිශඵනහ. ඕනෆභ ශනකුට එභ සථහනඹට
එන්ශන් නළති, register ශරහ ශන්ශේසිශඹන් ශඳොල් මිර දී
ළනීභ වහ අන්තර්ජහරඹ ඔසශේ ප්රරශේල න ළඩටවනක් අපි
ක්රි0ඹහත්භ ය ශන ඹනහ. Skype තහක්ණඹ ශඹොදහ
ළනීශභන්
අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු
න්ශන්
ශභොක්ද?
නිරධහරින්ශේ හරඹ වහ ඉන්ධන පිරිළඹ ඉතිරි ය ළනීභයි. ඒ
හශේභ දුයසථ වීඩිශඹෝ ේභන්ත්ර ණ භඟින් ශේහ ක්රි0ඹහත්භ
යන්නත් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.
විශලේශඹන්භ ශඳොල් අසළන්ශන් ළඩි වීභ ළන භහ මුලින්
වන් ශහ. 2011 ර්ශේ ශඳොල් හ කිරීශේ භණ්ඩරශේ
ශඳොල් අසළන්න 62,14,635යි. ශභභ ක්රාභ බහවිත ය තිශඵන
නිහභ 2012 ර්ශේ ශඳොල් අසළන්න 73,16,814 දක්හ ළඩි
ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 2011 ර්ශේ ශඳොල්
ඳර්ශේණහඹතනශේ ශඳොල් අසළන්න 46,08,732යි. 2012
ර්ශේ එභ ප්රරභහණඹ 50,85,685 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ.
2011 ර්ශේ කුරුණෆර ළවිලි භහශේ ශඳොල් අසළන්න
155,63,170යි. 2012 ර්ශේ එභ ප්රරභහණඹ 181,01,299 දක්හ
ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඉතිවහශේ ළඩිභ අසළන්න කුරුණෆර
ළවිලි භහභට රඵහ න්න වළකිඹහ රළබුණහ. 2011 ර්ශේ
වරහත ළවිලි භහශේ මුළු ශඳොල් අසළන්න 145,07,856යි.
2012 ර්ශේදී එභ ප්රරභහණඹ 158,10,472 දක්හ ළඩි ය න්න
අඳට වළකිඹහ රළබුණහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශඳොල් ර්භහන්තඹ නඟහ සිටු
වීභ වහ ක්රි0ඹහත්භ ශ වළකි ක්රාභශේදඹන් කිහිඳඹක් වඳුනහ
ළනීභට ත ව ශටි හරඹ තුශ අඳට වළකිඹහ රළබුණහ. ශඳොල්
හ වහ ජනතහ උනන්දු යවීභට අඳ සුවිශලේෂි ක්රාභශේදඹක්
ක්රි0ඹහත්භ ශහ. "ප්රු පුයය ශඳොල් ංර්ධන ළඩටවන"
කිඹහ අඳ වඳුන්න්ශන් එඹයි. ෆභ දිස්රිතක්ඹකින්භ ප්රරහශේශීඹ
ශල්ේ ශොට්ඨහඹක් ශවෝ ශදක් එ අවුරුේදට ශතෝයහ
ශන ඒ ශොට්ඨහශේ හ යන්න පුළුන් භමිර උඳරිභ
ලශඹන් හ යන්න "ප්රු පුයයඹක්" වළටිඹට ඉරක්ත
ළඩටවනක් අපි ආයේබ ශහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශේ අභහතිහංලඹ භභ බහය
න්න ශොට ශඳොල් ංර්ධන නිරධහරින් හිටිශේ 114 ශදනහයි.
ශඳොල් ංර්ධන නිරධහරින් අනුභත හර්ඹ භණ්ඩරඹ හිටිශේ 160
ශදනහයි. ශඳොල් ංර්ධන නිරධහරින් ංිහ 325 දක්හ ළඩි
යන්න අලි ටයුතු ස ය දුන්නහට අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහට භභ සතුතින්ත නහ. උඳහධිධහරි අබිහරහභින්
ඵහ න්නහ අසථහශේදී අශප් අභහතිහංලශේ ශේ ිහප්ත
ළඩටවනට උඳහධිධහරින් 729ක් දක්හ ප්රරභහණඹක් රඵහ ශදන්න
ටයුතු ශහට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට අපි ඒ ේඵන්ධශඹන්
විශලේ සතුතිඹ වහ ශෞයඹ ඳශ යන්න ශභඹ අසථහක් ය
න්නහ.
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ඒ හශේභ "ප්රු පුයය ළඩටවන" ඹටශත් ශේ දක්හ
ප්රු පුයය 91ක් අපි වඳුනහ ශන තිශඵනහ. ශේ ක්ශේත්ර ඹට
ේඵන්ධ පුේරයින් සශේච්ඡහ ංවිධහන ශර "ප්රු මිති"
වළටිඹට ඵර න්න්නත් අපි ටයුතු යනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශඳොල් ආශ්රිළත අමුද්ර්ි එතු
කිරීභ ේඵන්ධත් අපි සශේච්ඡහ මිති ඵර න්හ තිශඵනහ.
ජනශල්න වහ ංිහශල්න ශදඳහර්තශේන්තුශේ 2001 හර්තහ
අනු රංහශේ දිිතඳුභ ප්රරහශේශීඹ ශල්ේ ශොට්ඨහඹ
ශභොනයහර භළතියණ ශොට්ඨහශේ භභ නිශඹෝජනඹ යන
සිඹමරහන්ඩු ප්රරහශේශීඹ ශල්ේ ශොට්ඨහඹ කිඹරහයි එදහ
කිේශේ. ඒ සිඹමරහන්ඩු ප්රරහශේශීඹ ශල්ේ ශොට්ඨහශේ ඳවුල්
14,000ක් ඉන්නහ. අපි ශේ "ප්රු පුයය ළඩටවන" භඟින්
අරුභඹක් ශශේ නළවළ; විශලේ ළඩටවන් ශශේ නළවළ. අපි ශේ
"ප්රු පුයය ළඩටවන" ඔසශේ ඒ සශේච්ඡහ ංවිධහන ඵර
න්රහ ශඳොල්  ආශ්රිළත ශේල්ලින් අභතය ආදහඹේ රඵහ
න්නහ ක්රාභඹ අපි ඒ අඹට කිේහ. ඒ අනු අපි ඒ අඹට ශඳොල් ටු
එතු යන්න කිේහ. ශඳොල් ටු ටි එතු ය ශන ශඳොල්
ටු ටි මිරදී න්නහ ළඩටවනක් අපි වඳුන්හ දුන්නහ.
සිඹමරහන්ඩු ප්රරශේලශේ ඳවුල් 14,000ක් ඉන්නහ. උදහවයණඹක්
වළටිඹට ත්ශතොත් ඒ වළභ ඳවුරකින්භ භහඹට රුපිඹල් 50
ශඳොල් ටු විකුණුශොත්, භහඹට රුපිඹල් රක් 7 අභතය
ආදහඹභක් රළශඵනහ. ිතඳට දළම ශඳොල් ටු, ළරඹට දළම ශඳොල්
ටු, ශඩංගු භදුරුහ ශඵෝ ශ ශඳොල් ටුරට භහඹට රුපිඹල්
රක් 7ක් ඵළගින් අවුරුේදට රුපිඹල් රක් 84 අභතය
ආදහඹභක් රඵහ න්නහ ළඩ පිිතශශක් සිඹමරහන්ඩු ප්රරහශේශීඹ
ශල්ේ ශොට්ඨහඹට අපි වඳුන්හ දුන්නහ. ශභළනි ළඩටවන්
තභයි අපි යට පුයහ ිහප්ත යන්ශන්.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ හශේභ ළශටන ශඳොල්
අත්ශතන් ඉයටු ටි එතු යරහ ඒහට මුදල් රඵහ ශදන ක්රාභඹක්
ඳභණක් ශනොශයි, ශත්ශතන් රඵහ න්නහ ශඳොල්ර ශරලි
ටි එතු යරහ ඒ භඟිනුත් ආදහඹභක් රඵහ න්නහ ළඩ
පිිතශශක් අපි වඳුන්හ ශදනහ. අශප් රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ
කිේහ හශේභ, තයභ ඹනශොට ඳභණක් ශනොශයි, "ශඳට්ටි
කුට්ටේ" කිඹන ඹන්ත්ර ඹ උඳශඹෝගී ය ශන ෆභ ප්රරහශේශීඹ
ශල්ේ ශොට්ඨහඹභ ශඳොල් ශරලි ශඳොල් ශොහු ඵට
ඳරිර්තනඹ යන machines ස යරහ ඒ ප්රරශේලර තරුණ
තරුණිඹන්ට රැකිඹහ අසථහ ජනිත යන ළඩටවන් අපි
නිර්භහණඹ යනහ.
භඩුල්ශල්, නහවභඩ අපි ඒ වහ එ භධිසථහනඹක් ඳටන්
ත්තහ. අපි දළන් ශොඩශර, භහත්භ කිඹන ශොට්ඨහශේත්
ඒ පුහුණු ළඩටවන් ආයේබ ශහ. ශඵලිඅත්ශත් වයක්ශොඩ
කිඹන සථහනශේත් අපි ඒ පුහුණු ළඩටවන් දළන් ආයේබ ශහ.
දිවුරපිටිශේ 100ක් පුහුණු යන භධිසථහනඹක් අපි ආයේබ ශහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඳහ පිසි, බුරුසු පිට යට ඹන
ආශඹෝජ භවත්තශඹක් භට වේඵ වුණහ. භභ ඔහුශන් ඇහුහ,
තමුන්නහන්ශේ ශේ බුරුසු ශොඳභණ ප්රරභහණඹක් අවුරුේදට පිට
යට ඹනහද කිඹරහ. එතුභහ භට කිේහ, අවුරුේදට බුරුසු
න්ශට්නර් වඹයි ඹන්ශන් කිඹරහ. අවුරුේදට ශොඳභණ
ඉල්ලුභක් තිශඵනහද කිඹරහ භභ ඔහුශන් නළත ඇහුහ.
න්ශට්නර් 26ක් ඉල්ලුභ තිශඵනහ, නමුත් ඹන්ශන් වඹයි
කිඹරහ ඔහු භට කිේහ. ශේ ේඵන්ධශඹන් පුහුණු යරහ ශේහට
අලි භඟ ශඳන්වීභ අපි රඵහ ශදනහ.
ශේ පුහුණු රඵහ ශදන එ භධිසථහනඹ සිටින 50කින්
ශවොභ 25 ශදශනක් ශතෝයහ ශන "දිවි නළගුභ" ළඩටවනත්
එක් ේඵන්ධ ශරහ ඔවුන්ට ඒ උඳයණ ට්ටර රඵහ දීරහ
ශදය ඉශන ඒ ඵඩු ටි වදරහ ඒහ මිරදී න්නහ
භධිසථහනඹට ශශනන ළඩ පිිතශශක් අපි ස යනහ. අඩු
ණශන් ඉදිරි අවුරුදු 2 තුශ 5,000ට ළඩි පිරිට අපි ඒ තුිතන්
රැකිඹහ අසථහ නිර්භහණඹ යනහ. ඒ අනු ශේ තභන්ශේ
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ශදය ඉරහ රැකිඹහ යන ළඩ පිිතශශක් අපි වදනහ කිඹන
එ තමුන්නහන්ශේරහට භභ භතක් යන්න ළභළතියි.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ හශේභ ශඳොල් ංර්ධන
අධිහරිඹ වයවහ අශශවි ංර්ධන ශතොයතුරු රඵහ දීභ, ශඳොල් හ
කිරීශේ භණ්ඩරඹ වයවහ ශඳොල් හරුන් පුහුණු කිරීභ
හශේභ, ප්රු ආශඹෝජන ණඹ ළඩටවන වයවහ මරි
ේඳහදන රඵහ දීභත්, චක්රීHඹ අයමුදල් රඵහ දීභත් අපි සිදු යනහ.
ඒ හශේභ ඵළංකු එක් හච්ඡහ යරහ ිහඹයින් දිරි
ළන්වීභ වහ හවන මිරදී ළනීභට ණඹ රඵහ දීශේ ළඩටවන්ද
අඳ ක්රි0ඹහත්භ යනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අපි 2011 ර්ශේ දී "ප්රු
මිති" 1,216ක් පිහිශටේහ. 2012 ර්ශේ දී "ප්රු මිති"
1,671ක් පිහිශටේහ. ශේ න විට අපි "ප්රු මිති" 3,887ක්
පිහිටුරහ තිශඵනහ. 2016 ර්ඹ න ශොට යට පුයහ "ප්රු
මිති" 7,100ක් පිහිටුන්න අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.
අපි "ප්රු පුයය" ළඩ ටවන ඹටශත් ඳභණක් 2011
ර්ශේ ඳළශ 47,850ක් ශනොමිශල් ශඵදහ දුන්නහ. 2012 ර්ශේ
"ප්රු පුයය" ළඩ ටවශන් න හ ළඩ පිිතශශ ඹටශත්
ඳළශ 15,04,222කුත්, පුනරුත්ථහඳන ළඩ ටවන ඹටශත් ඳළශ
97,936කුත් ශඵදහ ශදන්න අපි ටයුතු ශහ. මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීරතුභනි, අපි න්ශතෝශඹන් ප්රරහල යනහ, ශේ ර්ඹ තුශ
-ශේ ශටි හරඹ තුශ- "ප්රු පුයය" ළඩ ටවන ඹටශත් අඳ
ඳළශ 3,69,264කුත්, පුනරුත්ථහඳන ළඩ ටවන ඹටශත් ඳළශ
7,527කුත් ශඵදහ දී තිශඵන ඵ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අපි 1950 ඉරහ 2012 ර්ඹ
ශතක් අශප් ශඳොල් අසළන්න ණන් වදරහ ඵළලුහ. ඒ අසළන්න
ශේ අවුරුදු ණශනන් ශඵදුහභ දශ ලශඹන් ශඳොල් ශඩි
දරක් 2,600ත් 2,700ත් අතය ප්රරභහණඹක් තභයි අඳට
රළශඵන්ශන්. 1950 අවුරුේශේත් දශ ලශඹන් ශේ ප්රරභහණඹභයි
තිබුශණ්. 1950 ර්ඹ න ශොට රංහශේ ජන වනඹ දරක්
7ක් -රක් 70ක්- ඳභණ වුණහ. අද ඒ ප්රරභහණඹ තුන්ගුණඹකින්
ළඩි ශරහ. නමුත් ශඳොල් නිසඳහදනඹ ළඩි වුශණ් නළවළ. ඉඩේ
ට්ටි ඩරහ ශඳොල් හරුන් ශඳොල් හශන් ඉත් වුණහ.
ශඳොල්රට ශවො මිරක් තිබුශණ් නළවළ. හරුන්ට
වුභනහක් තිබුශණ් නළවළ. එඹ ේභළිතඹන්ශේ හක් ඵට
ඳරිර්තනඹ ශහ.ඒ නිහ අපි ශඳොල් හ වහ වන රඵහ
දුන්නහ. ශේ යශට් ජන වනශඹන් සිඹඹට 98ක් ශඳොල්
ඳරිශබෝජනඹ යනහ. එදහ රක් 70ක් ශනුශන් යපු ශඳොල්
නිසඳහදනඹ අද රක් 210ක් න ජන වනඹට හශප්ක් ළඩි
ශරහ නළවළ. ඒ නිහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉරක්ඹක් රඵහ
දුන්නහ 2016 ර්ඹ න විට ශඳොල් ශඩි දරක් 3,650ක් දක්හ
නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න කිඹරහ. අන්න ඒයි අශප්
අභහතිහංලශේ ඉරක්ඹ.
අශප් ශසු රු භළති-ඇභතිතුභන්රහශේ, ළබිනට්
භණ්ඩරශේ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ, මුදල් අභහතිහංලශේ,
විශලේශඹන් ආර්ථි ංර්ධන අභහතිතුභහශේ වහඹ ඇති අපි
ඒ ටයුතු යශන ඹනහ. භවළලි ංර්ධන අධිහරිඹ,
ඵන්ධනහහය ශදඳහර්තශේන්තු අඳට වහඹ රඵහ ශදනහ. රු
නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ අභහතිතුභහශේ නහඹත්ශඹන් භවළලි
ඵර ප්රරශේලර ඒ ටයුතු යශන ඹනහ. විශලේශඹන්
ඵන්ධනහහය ප්රරතිංසයණ අභහතිතුභහශේ භළදිවත් වීභ ඹටශත්
ඵන්ධනහහය ශදඳහර්තශේන්තු භඟින් බීජ තහන් ස යරහ
ටයුතු යනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, 1978 ර්ශේ ඇති ව සුිත
සුශං උදුය නිහ නළශඟනහිය ප්රරශේලශේ ශඳොල් හ විනහල
ශරහ තිබුණහ. අවුරුදු 30ක් තිසශේ ඳළළති යුේධඹ නිහ උතුය
ප්රරශේලශේ ශඳොල් හ විලහර ලශඹන් විනහල ශරහ ගිඹහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, උතුය ප්රරශේලශේත්, නළශඟනහිය
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ප්රරශේලශේත් අපි බීජ තහන් ස යරහ දළළන්ත ශර ශඳොල්
හ ිහප්ත කිරීභට ටයුතු යශන ඹනහ. 2010 දී අශප්
ශඳොල් අසළන්න විධිඹට රළබුණහ ශඩි මිලිඹන 2,317ක්. අපි
2011 ර්ශේදී ඉරක් ශශේ ශඩි මිලිඹන 2,700යි. අපි
න්ශතෝශඹන් ප්රරහල යනහ ශේ ප්රරභහණඹ ශඩි මිලිඹන
2,808 දක්හ ළඩි යන්න අඳට වළකිඹහ රළබුණු ඵ. ඒ හශේභ
2012 ර්ශේදී අඳ ඉරක් ශශේ ශඳොල් ශඩි මිලිඹන 2,900යි.
අපි ඒ ඉරක්ඹ ඉක්භහ ගිහින් ශඩි මිලිඹන 2,940ක් රඵහ
ත්තහ. දළන් අඳට ර්හ රළබුණත් ඳසු ගිඹ හරශේ දළළන්ත
නිඹඟඹක් තිබුණහ. පුත්තරභ ප්රරශේලශේත්, ඒ හශේභ හරිඹශඳොශ
හශේ ප්රරශේලරත් ස රක්ඹක්, එවභහයක් විතය අඳට අහිමි
වුණහ, ඒ දළළන්ත නිඹඟඹ නිහ. නමුත් අපි ඒහ අභිශඹෝඹක්
වළටිඹට ළරකුශේ නළවළ. අඳට ශක්න්න ඵළරි ශේල්
ේඵන්ධශඹන් අඳට යන්න ශදඹක් නළවළ. නමුත් අපි ශඳොල්
හ ළඩි යන්න ටයුතු යශන ඹනහ. අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහශේ උඳශදස භත, ඒ හශේභ රු ඵළසිල් යහජඳක්
භළතිතුභහශේ වහඹ භත 2011 සිට රඵහ දුන් ශඳොල් ශඳොශවොය
වනහධහයඹ නිහභ, ශඳොල් අසළන්න ළඩි යන්න වහ
ශඩිඹ පිරිළඹ රුපිඹල් 4කින් ඳභණ අඩු යන්න අඳට
වළකිඹහ රළබුණු ඵ භතක් යන්න ළභළතියි.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ආර්ථි ංර්ධන
අභහතිහංලඹ භඟින් ක්රි0ඹහට නඟන යජශේ ප්රරමුතභ ිව ආර්ථි
ඒ නඟහ සිටුවීශේ ළඩ ටවන න "දිවි නළඟුභ" ළඩ ටවන
වහ අලි ශඳොල් ඳළශ පුයහලීශේ  කීභත් අපි බහයත්තහ. ඒ
අනු 2012 ර්ඹ අන් න විට ඳඹන රද ශඳොල් ඳළශ
ප්රරභහණඹ මිලිඹන 5ට ආන්න ශනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඳහල්ර අධිහඳනඹ රඵන
අශප් ඳහල් දරු දළරිශඹෝ අඳත් එක් ඉන්නහ. ඒ ශිි ප්රරජහ
ේඵන්ධ යශන ශඳොල් හ කිරීශේ ළදත්භ අපි භළනවින්
ටවහ ත්තහ. ඒ අනු අපි "ප්රුයි - සිප් නළණයි" අධිහඳනි
හ ළඩ ටවන නිර්භහණඹ ශහ. ඵඳුන්ර ස ශ ශඳොල්
ඳළශ ශදක් අපි වඹ ශර් ෆභ දරුකුටභ ශනොමිශල් රඵහ
ශදනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, වඹ ය දරුන්ට ඵඳුන් ශ
ශඳොල් ඳළශ රඵහ ශදනහ ඳභණක් ශනොශයි, ක්රි0ඹහහයේ
අත්ශඳොතකුත් රඵහ ශදනහ. ඒ දරුහ ශඳොල් ඳළශඹ සිටු න දශේ
සිට ශඳොල් ඳළශශේ උ, ට ප්රරභහණඹ හශේභ අවුරුදු වතයක් තුශ
ඳළශඹ ශභෝයහ වළශදන ශොට ක්රාභ ක්රාභශඹන් ඇති න ශනසේ
ේඵන්ධශඹන් ඒ අත්ශඳොශතහි ටවන් යනහ. ඒ විධිඹට අපි
2011 ර්ශේ ශඳොල් ඳළශ 2,65,956ක් රඵහ දුන්නහ. ඳසු ගිඹ
2012 ශර් ශඳොල් ඳළශ 3,41,407ක් රඵහ දුන්නහ. ශේ ර්ඹ
තුශත් ඒ ළඩ ටවන ක්රි0ඹහත්භ යනහ. 2016 ර්ඹ න විට
අශප් ශිි ප්රරජහ ේඵන්ධ ය ශන ශඳොල් ඳළශ 18,00,000ක්
හ යරහ, වළභ ශදයටභ අලි ශඳොල් ස ටි වදන ළඩ
පිිතශශට අපි ශඹොමු ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන එ භභ භතක්
යන්න ළභළතියි.
ඒ හශේභ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ථහශේ දී
ශේ උත්තරීතය බහට කිේහ, අක්ය ඳව දක්හ ඉඩේරට
ශනොමිශල් ශඳොල් ඳළශ රඵහ දීශේ ළඩ පිිතශශක් ක්රි0ඹහත්භ
යනහ කිඹරහ. ඒ ක්රි0ඹහත්භ යන්නඹ කිඹහ එතුභහ භට
උඳශදස දුන්නහ; නිශඹෝ ශහ. අපි ඒ ළඩ ටවන අණ්ඩ
ක්රි0ඹහත්භ යනහඹ කිඹරහ ශේ උත්තරීතය බහට ප්රරතිාහ
ශදන්න භහ ශභඹ අසථහක් ය න්නහ, මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීරතුභනි.
ඒ හශේභ ශඳොල් හට විලහර ලශඹන් ඵරඳහන ශයෝ
කිහිඳඹට මුහුණ ඳෆභට අඳට සිදු වුණහ. ඒ සිඹල්රටභ ඉතහභ
හර්ථ මුහුණ ශදන්න අපි ටයුතු ශහ. ළලිභ ප්රරශේලශේ
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ඳළළති ශොශ භළශවීශේ වහ ශොශ කුණුවීශේ ශයෝඹ අපි වඳුනහ
ත්තහ. ළලිභ ප්රරශේලශේ ඳළශ රක් තුනවභහයට ළඩි
ප්රරභහණඹක් ඉතහභ ඩිනමින් ිහප්ත වුණු ඒ භහයහන්ති
ශයෝඹට මුහුණ දුන්නහ. අපි ශයෝ මුක්ත රහඳඹක් වඳුනහ
ශන ඒ ප්රරශේලශේ ශඳොල් ඳළශ ව ඒ ආශ්රිළත තිබුණ ශනත්
ශේල් පිටතට ශන ඹන්න ශදන්ශන් නළති මුය ශඳොලු
ශඹොදරහ පුළුන් තයේ විශලේා උඳශදස අය ශන ක්රාභ ක්රාභශඹන්
ඒ ස ප්රරභහණඹ ඉත් යරහ, ඒ ශයෝඹ ශීඝ්ර්ශඹන් ිහප්ත වීභ
නත්න්න ටයුතු ශහ. වේඵන්ශතොට දිස්රිතක්ශේ ශඵලිඅත්ත
ප්රරශේලශේ, තංල්ර ප්රරශේලශේ ව රසමුල්ර ප්රරශේලශේත් අපි
ශේ තත්ත්ඹ වඳුනහ ත්තහ. අපි ඒහ භළඩ ඳළළත්ව නිහ දළන්
එභ ශයෝගී ක්ත් නළවළ. ඒ ප්රරශේලශේ ශයෝඹ ිහප්ත වීභ
නත්හ න්න වළකිඹහ රළබුණහ. හල්ර දිස්රිතක්ශේත් ඒ
තත්ත්ඹ තිබුණහ. අපි හල්ර දිස්රිතක්ශේත් භළඩ ඳළළත්වුහ.
දළන් භහතය දිස්රිතක්ශේ ළලිභ, ශදනිපිටිඹ ශේ ප්රරශේලරට
ඒ ශයෝඹ සීභහ ය ශන ඒ ස ඉත් යමින් සිටිනහ. ඒ
ශයෝඹ කුරුණෆරට, වරහතට, ළුතයට හශේ ශසු
ප්රරශේලරට ිහප්ත ශන්න ශදන්ශන් නළති ඳහරනඹ යන්න
ටයුතු ය ශන ඹනහඹ කිඹන එ විශලේශඹන්භ භභ භතක්
යන්න ළභළතියි.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භයිටහ උදුයත් ඒ හශේභයි.
ඒ උදුශර්දී ශඳොල් ශඩිඹ කුඩහ ශනහ. එශවභ නළත්නේ ශවො
ශොශ ඳහට ශඩිඹ ඳළත්තකින් ළු ඳහට ශරහ තිශඵනහ. වරිඹට
කිඹුරහශේ වභ හශේ. භයිටහ කිඹන ඇවළට ශඳශනන්ශන් නළති
තහ ශඳොල් ශඩිශේ යු උයහ බිේහභ තභයි ඒ තත්ත්ඹ ඇති
න්ශන්. ශඳොල් හශන් සිඹඹට 50ට ළඩි ප්රරභහණඹට එඹ
ිහප්තශරහ තිබුණහ. ශේ ේඵන්ධශඹන් අඳට ශභශතක් තිබුණු
එභ විඳුභ දළවි ශතල් නළත්නේ ටුශඳොල් ශතල්රට ඵන්
කුඩු දිඹ යරහ, නළත්නේ ශන්දේ කුඩු දිඹ යරහ ශඳොල්
ලුර තළරිරට හන එයි. දළන් අඳට ඒ විලහර ප්රරලසනඹක්.
ශඳොල් ශඩි ඩහ න්නත් මිනිසසු නළති අසථහ ඒ
ටයුත්ත ප්රරහශඹෝගි යන්න ඵළවළ, මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීරතුභනි. ඒ වහ විඳුභක් වළටිඹට අශප් ශඳොල්
ඳර්ශේණහඹතනශේ නිරධහරින් විශරෝපීඹ භයිටහශක් වඳුනහ
ශන තිශඵනහ. ඒ භයිටහහශන් අඳට වහනි යන භයිටහහ
විනහල යන ක්රාභඹක් වඳුනහ ශන ඒ අනු ටයුතු ය ශන
ඹනහ. විදිහහය 11ක් වදරහ, විශරෝපීඹ භයිටහන් නිසඳහදනඹ
යරහ ඒ ඳළට් 48,850ක් දළනටභත් ශඵදහ වළය තිශඵනහ. ඒ
අනු ක්රාභ ක්රාභශඹන් ඒ තත්ත්ඹ නළති යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ. ඒ ේඵන්ධශඹන් ශඳොල් ඳර්ශේණහඹතනඹට අපි
සතුතින්ත විඹ යුතුයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ හශේභ
ඳිතශඵෝධ නහල ශවේතු ශොට ශන ශඳොල් හට සිදු න
වහනිශඹන් මිදීභ වහ විදිහත්භ ක්රාභශේද යහශිඹක් වඳුනහ ශන
තිශඵනහ.
ඒ හශේභ තත් තිශඵන ශරොකුභ ශරඩක් තභයි, ළු
කුරුමිණිඹහශේ ප්රරලසනඹ. ශේ අසථහශේ ළරරිශේ අශප් දරුන්
රැක් ඉන්න නිහ භභ ශේ හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. අපි පිහිඹක්
අය ශන ල් ඳ ඳහ, එශවභ නළත්නේ ළරඹ ශුේධ යමින්
ඉන්න ශොට, අේභහ වරි, භල්ලි වරි, නංගි වරි ශන එන ශත්
ශෝප්ඳඹ න්න පිහිඹ ශඳොල් ශවේ වනහ, ශඳශනන තළනක්
නිහ. ශත් එ බීරහ නළත පිහිඹ න්නහ. ඒ පිහිඹ ළීපභ නිහ
ශඳොල් ව තුහර ශනහ. ඒ තුහරශඹන් එන ඉසභර සු
නිහ ළු කුරුමිණිඹහ ඇවිල්රහ බිත්තය 200ක් ඳභණ දභනහ.
ඒ අපි හටත් දළශනන්ශන් නළවළ. අපිභ ඒ විනහලඹ අත් ය
න්නහ. එහිදී ඒ ළු කුරුමිණිඹහ මුළු වභ විනහල යනහ.
ළු රක් ශේ ශවොට තිශඵන ව ඩහ ළශටන ශතක්භ අපි
දන්ශන් නළවළ.ශේ වහ අපි ශඳයශභොන උගුල් වඳුන්හ දීරහ
තිශඵනහ. ඒ ශඳයශභොන උගුල් ඇටවුහභ සිදු න්ශන්, කුරුමිණි
පිරිමි තහට සිශතනහ, ළවළණු ශතක් ශඟ සිටිනහ කිඹරහ. ඒ
නිහ පිරිමි තහ එභ ඉ ඔසශේ ශොඹහශන ඹනහ. ඒ සු
ඔසශේ එතළනට ගිඹහභ එභ කුරුමිණිඹහ වසුන්ශන් උගුරටයි.
ඵන් තුය හිත එභ උගුරට කුරුමිණිඹහ ළටිරහ භළශයනහ.
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අපි ශේ ළඩටවන ඔසශේ අනුයහධපුය දිස්රිතක්ශේ යහජහංනශේ
ශඳයශභොන උගුල් 2,500ක් වි යරහ කුරුමිණිඹන් විලහර
ංිහක් විනහල ශහ. අපි භනේපිටිඹ ප්රරශේලශඹනුයි එඹ
ආයේබ ශශේ. ඒ ප්රරශේලශේ කුරුමිණිඹන් අපි විනහල ශහ. ගිඹ
තිශේ අපි ශණර ප්රරශේලඹට ශඳයශභොන උගුල් 4,000ක්
රඵහ දුන්නහ. ඒ හශේභ ශේ ඳිතශඵෝධ විනහල කිරීභ වහත් අපි
අලි පිඹය ශන තිශඵනහ.
අඳට ඇති න දළළන්ත ප්රරලසනඹක් තභයි, ඉඩේ ළඵළලි කිරීභ.
අක්ය 10ට ළඩි ඉඩේ ඩන්නට ශදන්ශන් නළවළ. එඹට අයඹ
න්නට ඕනෆ. අක්ය ඳවට ළඩි ඉඩේ ඩන්නට ඉඩ ශනොදීභ
දක්හ ශේ සීභහ අඩු යන්නට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.
ඉදිරිශේ දී අපි එභ නීති ංශලෝධනඹ ශශනන්නට
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. එතළනදී අක්ය ඳවට අඩු ශඳොල් ඉඩේ
විතයයි ළඵළලි යන්නට පුළුන් න්ශන්. අක්ය ඳවට ළඩි
ශඳොල් ඉඩේ ළඵළලි කිරීභ සීභහ යන්නට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
නහ.
රු අජිත් පී.ශඳශර්යහ භන්ත්රීරතුභහ කිේහ හශේ, ශභශතක්
ශඳොල් ඳර්ශේණ ආඹතනඹ විසින් වඳුනහ ත් ප්රරශේද ඉතහභ
කිහිඳඹක් ඳභණයි තිශඵන්ශන්. අපි ඉතහභ ශටි හරඹක් තුශ
ශරඩ ශයෝරට ඔශයොත්තු ශදන, ඒ හශේභ ජරඹ අඩුශන්
ඳහවිච්ික යන, නිඹඟඹට ඔශයොත්තු ශදන ශඳොල් ප්රරශේද කිහිඳඹක්
ඳසුගිඹ අවුරුේශේ වඳුනහ ත්තහ. එක්, "ප්සුඹ" වළටිඹටත්,
අශනක් ප්රරශේදඹ "ප් ශත" වළටිඹටත් වඳුන්හ දුන්නහ.
අශප් රු අසර් භන්ත්රීරතුභහත් කිේහ හශේ අඳට අයිස ක්රීHේ
නිසඳහදනඹ වහ විලහර කිරි අලිතහක් තිශඵනහ. අපි අත්වදහ
ඵළලීභක් වළටිඹට උත්හව ශහ, ශඳොල් කිරිලින් අයිස ක්රීHේ
නිසඳහදනඹ යන්න. එඹ ඉතහභත් හර්ථ වුණහ. ශේ ශඟ,
ශඩන්සිල් ශොේඵෆඩු භහශත් තිශඵන ශඳොල් හ කිරීශේ
භණ්ඩරඹට අඹත් අශප් අශශවි ළරක් තිශඵනහ. භහ හිතන
වළටිඹට එහි උශේ රුශේ නිසඳහදනඹ යන ශඳොල් කිරි අයිසක්රීHේ
ප්රරභහණඹ ස නශතක් ඉතිරි න්ශන් නළවළ, අසර් භන්ත්රීරතුභනි.
[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, ඒ තභයි. අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ,
ඉදිරිශේ දී ශභඹ යට පුයහ ිහප්ත යන්න. එතශොට අපිට
පුළුන්, ඒ අයිසක්රීHේ නිසඳහදනඹ වහ ශඹොදහ න්නහ කිරි
ජනතහට ඳහනඹ කිරීභ වහ රඵහ ශදන්න. එතශොට අඳට
පිටයටින් ආනඹනඹ යන කිරි ප්රරභහණඹ සීභහ යන්න පුළුන්.
අපි නිසඳහදනඹ යන ශඳොල් කිරි ප්රරභහණඹ අයිස ක්රීHේ ෆදීභ වහ
වඳුන්හ ශදන්න අඳට පුළුන්. අපි ඒ හශේභ ශඳොල් තුය -

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු ඇභතිතුභනි, ඔඹ ශඳොල් කිරිලින් වදන අයිස ක්රීHේ
ඉතහභත් ප්රරණීතයි කිඹරහ අපි දන්නහ. ඳහර්ලිශේන්තු නයමන්නට
එන ශේ දරුන්ට ඳහර්ලිශේන්තුශේ දී එභ අයිසක්රීHේ එ ය
විඳින්නට අසථහ රහ ශදන්න ඔඵතුභහට වළකිඹහක්
තිශඵනහද?

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ண்புகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகு)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

අපි ශඳොල් කිරිලින් අයිසක්රීHේ නිසඳහදනඹ කිරීභ ආයේබ
ශහ විතයයි. එඹ තභත් ශදරු අධිශේයි ඳතින්ශන්. අපි ශේ
නිසඳහදනඹ ිහප්ත ශහට ඳසු ඉදිරිශේ දී එශවභත් යන්න
පුළුන්.
ඒ හශේභ දිසිදි ශඳොල් ළනත් භහ භතක් යන්නට ඕනෆ. ශේ
DC ශභෝල්ර දිනට ශඳොල් ශඩි 50,000කින් විතය දිසිදි ශඳොල්
වදනහ. එතශොට දට ශඳොල් තුය ලීටර් 50,000ක් විතය
අඳශත් ගිඹහ. ශේ අඳශත් ගිඹ ශඳොල් තුය ටි ප්රරණීත ඳහනඹක්
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වළටිඹට ස යරහ අද අපි අඳනඹනඹ ආයේබ යරහ
තිශඵනහ. ඒ වහ ඇශභරිහශන් ව යුශයෝඳශඹන් විලහර
ඉල්ලුභක් තිශඵනහ, අඳට ඳඹහ න්න ඵළරි තයභට. අපි අඳශත්
ඹපු ශඳොල් තුය; හනු දිශේ ඹපු ශඳොල් තුයරට මුදල්
ශශනන - විශේල විනිභඹ ශශනන - ළඩටවනක් වළටිඹට අපි
එඹ නිර්භහණඹ යරහ තිශඵනහඹ කිඹන එ විශලේශඹන්භ
භතක් යන්නට ඕනෆ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

( ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ ඳළඹ බහඹක් ථහ යරහ
තිශඵනහ. දළන් ථහ අන් ශහ නේ ශවොයි.

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ண்புகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகு)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ත විනහඩි ශදක් දුන්නහ නේ, භභ ථහ අන් යනහ,
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි.
අපි ඒ හශේභ ප්රු ආශඹෝජනඹ වහ ඉතහභ අඩු
ශඳොලිඹට ණඹ මුදල් රඵහ දීශේ ළඩටවනක් ක්රි0ඹහත්භ
යනහ. ඒ හශේභ අශශවි ප්රරර්ධන ළඩටවන් ක්රි0ඹහත්භ
යනහ. විශලේශඹන්භ ඳසුගිඹ අවුරුේද තුශ, අපි එ ඳළත්තකින්
තළඹිලි, එ ඳළත්තකින් coir matting, copra, coconut shell
charcoal, DC ඹන ශේහයින් විලහර ආදහඹභක් රඵහශන
තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ ශේභනඹ, ඊජිප්තු හශේ යටරට අපි
දිසිදි ශඳොල් විලහර ප්රරභහණඹක් අඳනඹනඹ යරහ තිශඵනහ. ඒ
හශේභ ශනදර්රන්තඹ, ජඳහනඹ හශේ යටරට ශඳොල් ටු අඟුරු
විලහර ප්රරභහණඹක් අඳනඹනඹ යරහ තිශඵනහ. ඇශභරිහ
එක්ත් ජනඳදඹ, රුසිඹහ, ජඳහනඹ ළනි යටරට ක්රීHඹ හඵන්
විලහර ප්රරභහණඹක් අඳනඹනඹ යරහ තිශඵනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශ්රී  රංහශේ ශඳොල්
ර්භහන්තශේ උන්නතිඹ වහ විවිධහහයශඹන් දහඹ යහ ත
වළකි ශනත් යහජිඹන් භඟ එඟතහක් ශොඩනඟහ ළනීභට
අඳ ත ශ ශටි හරඹ තුශ භත් ව ඵ න්ශතෝශඹන්
ප්රරහල යන්නට ඕනෆ. ශභභඟින් සිදු ය ත වළකි අත්දළකීේ
හුභහරුත්, තහක්ණ දළනුභ හුභහරුත් ඉතහභත්භ ළදත් ඵ
භහ අමුතුශන් වන් ශ යුතු නළවළ.
ත ව ශටි හරඹ තුශ ශරෝ ආවහය වහ ිෂිර්භ
ංවිධහනඹ භඟ අඳ ගිවිසුේත ශරහ, අඳට විලහර අශනිෝනි
වශඹෝඹක් රළබිරහ තිශඵනහ. ශන්ඹහශේ නයිශයෝබි නුය
පිහිටි World Agroforestry Centre කිඹන ආඹතනඹත් එක්
ේඵන්ධ ය ශඳොල් හ එක් අතුරු හ ළඩි යන්න
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ කියුඵහට ගිඹ අසථහශේ කියුඵහ භඟ
ේවි ඳහර්ලසවි ගිවිසුභට අත්න් ශහ. එභ ගිවිසුභ ඉතහ
හර්ථ ක්රි0ඹහත්භ යන්න අපි දළන් ටයුතු යශන ඹන ඵ
විශලේශඹන් භතක් යන්න ළභළතියි.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, විශලේශඹන්භ අක්යඹ
භමිඹක් තුශ ශඳොල් ස 64යි සිටුන්න පුළුන්. සිඹඹට 28
භමි ප්රරභහණඹක් ඒ වහ ඹන්ශන්. සිඹඹට 72ක් ඉතිරි ශනහ.
ශේ සිඹඹට 72 තුශ ේමිරිස, කිරිඅර, අන්නහසි, ශොශෝහ ළනි
ශනොශඹක් ශබෝ හ යරහ අභතය ආදහඹේ රඵහ න්න පුළුන්
ක්රාභශේද තිශඵනහ. ඒ ේඵන්ධශඹනුත් දළනුත් කිරීශේ
ළඩටවන් ක්රි0ඹහත්භ යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න ඵ
භතක් යන්න ළභළතියි.
අපි වළභ ශනකුභ පුංික හරශේ ශඳොල් හ ේඵන්ධ,
ශඳොල්  ළන යචනහ ලිඹරහ තිශඵනහ. "ශඳොල්  නහහි
තහර ර්ඹට අඹත් කි" කිඹරහ ඳටන් අයශන ශඳොල් ශන්,
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මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

ශඩිශඹන්, භදශඹන්, ශඳොල් ටුශන්, ශඳොල් ඉයට්ශටන්, ශඳොල්
ශන්ශදන්, ශඳොල් පිත්ශතන් ශේ වළභ ශදඹකින්භ න්නහ
ප්රරශඹෝජන ලිඹරහ ශඳොල් ශන් ඉත දභන්න කිසි ශදඹක් නළති
නිහ "ශඳොල්  ප්රු ශරද වඳුන්යි" කිඹරයි යචනහ
අන් ශශේ. ශේ ළරරිශේ සිටින වළභ දරුකුටභ හශේභ
අඳටත් එඹ භතයි. ඒ නිහ ශේ ශඳොල්  අඳට නළතිභ ඵළරි
ක්.
විශලේශඹන් අශප් යශට් සිඹඹභ 99ක්භ ශඳොල්
ඳරිශබෝජනඹ යනහ. ඉදිරිඹට ශේ ශඳොල්  ආයක්හ යන්න
අඳ උනන්දු යමින්, ඒ වහ අඳ දිරිභත් යමින් ශභළනි
ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ශ රු අසර් භන්ත්රීරතුභහට අශප්
ිතශේදීත්ඹ පුද යමින් ශේ ළඩටවන හර්ථ ය න්න
දළළන්ත ලක්තිඹක් ව අශප් අභහතිහංලශේ ශල්ේතුභහ, අතිශර්
ශල්ේතුභහ ඇතුප සිඹලුභ නිරධහරි භවත්භ භවත්මීන්ටත් අශප්
අභහතිහංලඹ ඹටශත් ඳතින ශඳොල් ඳර්ශේණ ආඹතනඹ, ශඳොල්
හ කිරීශේ භණ්ඩරඹ, ශඳොල් ංර්ධන අධිහරිඹ, සීභහහිත
කුරුණෆර ළවිලි භහභ, සීභහහිත වරහත ළවිලි භහභ
ළනි ආඹතනර ප්රරධහනීන් ඇතුළු සිඹලුභ හර්ඹ භණ්ඩරරටත්
අශප් සතුතිඹ පුද යනහ.
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහභත් අභිශඹෝහත්භ අසථහ
ශේ අභහතිහංලඹ බිහි යරහ භහ ශශයහි විලසහඹක් තඵහ ඒ
කීභ භට බහය දුන්නහ. ඒ ශනුශන්
අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහටත්, අශප් ශවෝදය අභහති භණ්ඩරශේ සිඹලු
ශදනහටභත්, ශේ යශට් මුළුභවත් ජනතහටත් සතුතිඹ පුද යන
අතය, ශේ ළඩටවන වහ හර්ථ අදවස, ශවො අදවස
ඉදිරිඳත් ශ විඳක්ශේ රු භන්ත්රීරරුන් සිඹලු ශදනහටත්
සතුතිඹ වහ ශෞයඹ ඳශ යමින් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,
ඔඵතුභහටත් සතුතින්ත ශමින් භහ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ
සතුතියි.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Presiding Member)

Hon. Leader of the House.
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අද දින ඳක් නහඹ
රැසවීශේදී අපි සිඹලුභ ඳක් නහඹයින්ට ඒ ඳනත් ශටුේඳත්
රඵහ දුන්නහ. ඒහ විහද කිරීභ වහ නිඹමිත දින අපි නිඹභ ය
ත්තහ. ඒ නිහ භහ හිතන්ශන් නළවළ ශභතුභහ කිඹන විධිශේ
ප්රරලසනඹක් ඇති ශේවි කිඹරහ. රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහට අඩු
ඳහඩුක් තිශඵනහ නේ අද ද ඇතුශත ඒ ටි ඔඵතුභහ ශත
එවීභට අපි ශල්ේ හර්ඹහරඹට උඳශදස ශදන්නේ.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශභඹ භශේ ශඳෞේලි
ප්රරලසනඹක් ශනොශයි. ශේ ඳනත් ශටුේඳත් බහත යන්න
ඕනෆ. නළති ඳක් නහඹ රැසවීශේදී ශදන එ ශනොශයි
සථහය නිශඹෝර ක්රාභඹ. ඒ හශේභ ඒ ළන භභ ථහ යන
ශොට භට ශදන එයි, ත ශශනක් ථහ යන ශොට ඒ
ශනහට ශදන එයි බහ ේභත ක්රාභඹ ශනොශයි.
සථහය නිශඹෝර ක්රාභඹ ඒ ශනොශයි. ඒ නියි භභ ශේ
ප්රරලසනඹ භතු යන්ශන්. ඳක් නහඹ රැසවීශේදී එඟ වුශණ්
ඳක් නහඹයින්ට ශඵදහ ශදන්න ශනොශයි මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීරතුභනි, බහත යන්නයි. නිහඹ පුසතශේ තිශඵනහ
නේ එඹ නීතිඹක් ඵට ඳත් ශන්ශන් බහත කිරීශභනුයි. එශවභ
නළති ශඳෞේලි භන්ත්රීර ශශනකුට රඵහ දීශභන් ශනොශයි.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

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

( ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

What is your point of Order?
රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අද දින බහශේ ටයුතුරට
අදහශ ඉදිරිඳත් යන්න තිශඵන ඳනත් ශටුේඳත් ප්රරභහණඹ
බහශේ ටයුතු අන් ශන්න ලින් බහත යන්න ඳක්
නහඹ රැසවීශේදීත් එඟතහට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. රු බහ
නහඹතුභහ ශේ අසථහශේ රු බහශේ සිටින නිහ බහ ල්
තළබීශේ අසථහට ශඳය භහ නළත දළන න්න ළභළතියි, නිහඹ
ඳත්ර ශේ වන් න ඒ ඳනත් ශටුේඳත් 21 ශේ රු බහට
බහත යනහද කිඹරහ. ශභොද, නීතිභඹ අලිතහක්
වුශණොත්, දින 07ක් ඇතුශත ශේේසඨහධියණඹට ඹහශේ
අසථහක් ඒ ඳනත් ශටුේඳත් ේඵන්ධශඹන් තිශඵනහ නේ, ඒ
අසථහ අදින් ඳසශේ නළති ශනහ. අද -සිකුයහදහ- තභයි අහන
දිනඹ. ඉදිරි දින වත තුශ ඳහර්ලිශේන්තු රැස න්ශන් නළවළ. එභ
ඳනත් ශටුේඳත් නිහඹ පුසතඹට ඇතුශත් ය තිශඵනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, එක්ශෝ නිහඹ පුසතශඹන් ඒහ
ඉත් ය න්න ඕනෆ. එශවභ නළත්නේ එභ ඳනත් ශටුේඳත් ශේ
රු බහට බහත යන්න ඕනෆ. අද දශේ බහශේ ටයුතු
අන් යන්න ලින් ඒ ටයුත්ත සිේධ ශනහද කිඹරහ භහ
දළන න්න ළභළතියි.

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ண்புகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ ඳනත්
ශටුේඳත් ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ. ඳක්
නහඹ රැසවීභ කිඹන්ශන් ඳහර්ලිශේන්තු ශනොශයි. ඳක්
නහඹ රැසවීභට ආශේ නළති භන්ත්රීරරුන් විලහර පිරික් ඉන්නහ.
භභ ඒ ශරහශේ භවශල්ේතුභහශන් ඇහුහභ භවශල්ේතුභහ
කිේහ, අද අඳට රළශඵන්න රසනහඹ කිඹහ.

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, යශට් ජනතහට අසථහක්
රඵහ ශදන එ ශවොයි. ශභොද, ශේේසඨහධියණඹ ශත ඹන්න
අය තිශඵන්ශන් යශට් පුයළසිඹන්ටයි. යශට් පුයළසිඹන්ට ශේ
ඳනත් ශටුේඳත්ර අන්තර්ත ප්රරතිඳහදන අධිඹනඹ යරහ
අලි නේ ශේේසඨහධියණඹ ශත ගිහිල්රහ ආණ්ඩුක්රාභ
ිසථහනුකරබහඹ ඳරීක්හ ය න්න අසථහ ශදන්න ඕනෆ.
ඒ නිහ ශඳෞේලි භට්ටශභන් ශටුේඳශත් ඡහඹහ පිටඳතක්
දුන්නහඹ කිඹන එ ශේ ප්රරලසනඹට විඳුභක් ශනොශයි. අශනක්
අතට ශේශන් ශඳශනනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,
ශභළනි ළදත් ඳනත් ශටුේඳත් 21ක් පිිතඵ සදහනභක් නළවළ
කිඹන එ. භහර්තු 31 දිනඹ ළන ඵරහශනයි ශේ ළඩ යන්ශන්.
අඹ ළඹ ේභත යරහ භහ වතයක් ශනහ. ඉතින් ශේ
ශරොකු ප්රරලසනඹක්. යශට් පුයළසිඹන්ශේ අයිතිහසිේ පිිතඵ
ප්රරලසනඹක්.
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මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු ථහනහඹතුභහ ශේ සථහනශේදී ශඳොශයොන්දු වුණහ, අද
බහ ටයුතු අන් වීභට ලින් ඒ ඳනත් ශටුේඳත් ටි රඵහ
ශදනහඹ කිඹරහ.

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, දළන් ශේ ශරහශේදී එ ඳහයට
ඒ ළන ශභොකුත් කිඹන්න ඵළවළ. ශල්ේ භණ්ඩරඹ භඟ
හච්ඡහ යරහ ඒ ළන ශොඹහ ඵරහ භන්ත්රීරරුන්ට ව
ජනතහට ඒ අසථහ රළශඵන ඳරිදි අපි ටයුතු යන්නේ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

( ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer, please.
[අ. බහ. 5.14 ]
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ශේලශේ ප් රු ශඳොල්  කිඹනහ හශේභ භභ හිතනහ,
භළති ඇභතිරුන්ශේ ප් රු රු ජත් පුසඳකුභහය ඇභතිතුභහඹ
කිඹහ. භභ එතුභහ ළන එශවභයි ර්ණනහ යන්න ළභළතියි.
එතුභහ ඒ තයේ ඩිය විලහර ළඩ ශොටක් ඉටු යනහ. ළටී
තිබුණු ශඳොල් ර්භහන්තඹ නළගිට්ටුන්න ශය දයන, වීර්ඹඹක්
ඇති, ලක්තිඹක් ඇති, බුේධිභත් ඇභතියශඹක්ඹ කිඹහ භභ ශේ
බහශේදී එතුභහ ළන කිඹන්න න්ශතෝයි.
භහ ඉදිරිඳත් ශ ශඹෝජනහ සථිය කිරීභ ළන රු භන්ත්රීර
ශේ.ආර්.පී. සරිඹප්ශඳරුභ ශ්රී භතහනන්ට භහ සතුතින්ත ශනහ. ඒ
භඟභ ශවො අදවස ඳශ ශ රු අජිත් පී.ශඳශර්යහ
භන්ත්රීරතුභහටත් සතුතින්ත ශනහ.
උතුයට-තල් රුප්ඳහ; දකුණට-ශඳොල් රුප්ඳහ; නළශඟනහියට යට ඉඳි රුප්ඳහ. ශභොද, නළශඟනහිය ඳශහශත් හත්තන්කුඩිඹ
ප්රරශේලශේ එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ නිශඹෝජි ඇභතිතුභහශේ
නහඹක්ශඹන් යට ඉඳි හ ය ශන ඹන ඵ භහ ඉතහ
න්ශතෝශඹන් ශේ බහශේදී ප්රරහල යන්න ළභළතියි. දළන්
ඒහයින් අසළන්නත් රළශඵනහ. ඳහශර් ඹන මිනිසසුන්ටත් ඩහ
ශන ඹන්න පුළුන් විධිඹට තභයි භව ඳහය භළේශේ ඒහ හ
යරහ තිශඵන්ශන්. භහ ශේ පිිතඵ තත් ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත්
ය තිශඵනහ. එඹ නිහඹ පුසතශේත් ඳශ ශරහ තිශඵනහ.
යට ඉඳි හ ංර්ධනඹටත් පිඹය න්නඹ කිඹහ භහ රු
ිෂිර්භ ඇභතිතුභහශන් ශේ අසථහශේදී ඉල්රහ සිටිනහ.

Mr. M.M. Mahusoon and Mr. P. Sivarajah of the
Faculty of Agriculture of the Eastern University have
stated: ―A field survey was conducted in the districts of
Kurunegala and Puttalam in the 'Coconut Triangle', to
study the goat production systems in the area and the
problems faced. A random sample of 150 goat farmers,
from 5 villages in the two districts, were interviewed
using a structured questionnaire‖. They have further
stated, "These farms differed in resource characteristics.
Women are more involved in rearing of goats‖.
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When we talk of the usefulness of women,
domestically and also in cottage industry, I should like to
remind you, Sir, in this House that I am wearing a badge
in my lapel today. ඒ ජහතින්තය හන්තහ දිනඹ පිිතඵ
badge එ. අද උදෆන අයලිඹව භන්දියශේදී ශේ පිිතඵ
ශරොකු උත්ඹක් තිබුණහ. ඒ පිිතඵ ශේලනඹකුත් තිබුණහ.
The Director General of the Civil Security Department,
Rear Admiral Ananda Peiris informed me at this meeting
that about 650 acres of coconut plantation is now being
cultivated in the Vavuniya and Kilinochchi Districts.
At the International Women’s Day Ceremony held at
Temple Trees today, some of the rehabilitated LTTE
cadres - nearly 3,600 have now been rehabilitated - came
there and gave a dance performance. It was very beautiful
and well– appreciated Sir, by all present.
I also want to mention, Sir, what Prof. Kshanika
Hirimburegama said at this function.
"ජනහධිඳති ආර්ඹහ සිඹලුභ හන්තහන්ට ආදර්ලඹක්.
හන්තහක් ලශඹන් ඇඹශේ ඉසිලිභත්ඵ වහ හරුණි,
නිවඬ තභ සහමිපුරුඹහට ව පුතුනට ඳවුල් ලක්තිඹක් රඵහ
ශදමින් වහ ඒ අතයභ ශදරු අධිහඳනඹ තුිතන් යශටහි දරුන්ට ද
ශ ව යනහ ශේඹ අතිභවත්ඹ. ඳවුල් ඒඹ ලක්තිභත්
කිරීභ වහ ශ්රී  රහංකි හන්තහන්ට තභන්ශේ අභිශඹෝ ජඹ
ශන ඉදිරිඹට ඹහභට ලක්තිඹ ඇත. ශරෝශේ ප්රරථභ අභළතිරිඹ
වශේද ශ්රී  රහංකි හන්තහකි" ඹනුශන් ඉතහ හයර්බ
ශේලනඹක් යමින් විලසවිදිහර ප්රරතිඳහදන ශොමිශේ බහඳතිනි
භවහචහර්ඹ ක්ණිහ හිරිඹුශර්භ භවත්මිඹ කිඹහ සිටිඹහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අඳ ජහතින්තය හන්තහ දිනඹ
භයන්නට එතළනට ගිඹත් ශඳොල්  ළන තභයි අඳට අන්නට
සිේධ වුශණ්.
ශභහිදී හන්තහශේ ශවත් භශේ හර්ඹ බහයඹ අතිභවත්ඹ.
ශ්රී  රහංකි හන්තහනට අද දශේ ඇති ප්රරධහනතභ අභිශඹෝඹන්ද
තභ ඳවුර භඟින් අනහත ඳයේඳයහ නිළරැදි ආල්ඳ හිත
ඉදිරිඹට ශන ඹන්ශන් ශශේද ඹන්න ශේ. ශේ තත්ත්ඹ අන්
අඹ ඹටශත් සිටින ශශනකු තභ අයිතිහසිේ ඉල්රමින්
ඵළෆඳත් වීභ ශර ශනො, ඵරඹ හිත අශඹකු තභ යුතුේ ඉටු
යන ආහයඹ ව යුතුේ ඉටු ය තභහ තුටු වීභ වහ භහන
තත්ත්ඹකි. ශ්රී  රහංකීඹ ඳවුර නිළරැදි භඟට තශවොත් අඳ භවුබිභ
"ආසිඹහශේ ආලසචර්ඹඹ" ඵට ඉතහ ඉක්භනින් ඳත් ශ වළකි න
ඵ එහිදි තදුයටත් අදවස ඳශ යමින් ක්ණිහ හිරිඹුශර්භ
භවත්මිඹ කිඹහ සිටිඹහඹ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශඳොල්  ළන විවිධ
භතිභතහන්තය තිබුණහ. It is about Pol Sambol. Who spread
this durmathaya -දුර්භතඹ -කිඹන එ භභ රු ඇභතිතුභහශන්
අවනහ. ඒ දහ වරි එතුභහ ශවිත යන්න ඕනෆ. ශභොද
Prof. H.M.P. Gunasena, Chairman of the Coconut Research
Institute explains this, which is very useful.
එදහ කිේහ
ශඳොල් ේශඵෝර ෆශොත්, ශඳොල්ශතල් බහවිත ශශොත්
ශොරසටශයොල් වළශදනහඹ කිඹරහ. එඹ ශභොන තයේ දුර්භතඹක්ද
කිඹන එ-

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have been allotted only five
minutes and you must conclude now.- [Interruption.]
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ඳහර්ලිශේන්තු

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ண்புகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகு)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

රු භන්ත්රීරතුභනි, භභ හයණඹක් කිඹන්නද?

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ඔේ, කිඹන්න රු ඇභතිතුභනි.

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ண்புகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகு)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

රු භන්ත්රීරතුභහශේ ශඹෝජනහට අදහශ භභ එ හයණඹක්
කිඹන්න ඕනෆ. ඇශභරිහශේ විලසවිදිහරර විදිහායින්
ඳර්ශේණ ය තිශඵනහ. එහිදී ශවිතවී තිශඵනහ ශේ ශඳොල්
ශතල් බහවිතඹ Alzheimer's ශයෝඹට ඉතහභ ශවොයි කිඹරහ.
ශඳොල් ශතල්ලින් ශවො භත ලක්තිඹක් ඇති ශනහඹ කිඹරහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ
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ළනි දඳත්රත් තල් භඟ ශඳොල් ළශනහ. තමුන්නහන්ශේ
ඉන්නහ ව න්ද උඩයට ශත් ළේත් ඒ ඒ තළන්රත් ශඳොල් ස
හ යනහ.
අශප් ශුේධ නබිනහඹතුභහත් කිඹහ තිශඵනහ, ශභොක් වරි
ප්රරශඹෝජනඹක් ශනුශන් වක් ළපුශොත්, වක් විනහල
ශශොත් තත් ක් ළවිඹ යුතුඹ කිඹරහ. රු ඇභතිතුභනි,
අන්න ඒ ආදර්ලඹ තභයි අඳ ත යුත්ශත්. ශල් වදන ශොට,
න නිහ ංකීර්ණ වළශදන විට ඒ ඒ සථහනර ශඳොල් ස
සිටුන්නඹ කිඹරහ රු ඇභතිතුභහ ශඹෝජනහක් ශේන්න ඕනෆ.
ඒ ක්රි0ඹහත්භ යන්න ඕනෆ. ශේ ඉතහභත්භ ප්රරශඹෝජනත්,
හලීන විඹට අදහශ අභහතිහංලඹ හර්ඹ ශය, බුේධිභත්, තරුණ
නහඹශඹකුට ඳයහ තිබීභ ළන භභ ඉතහභත්භ න්ශතෝ
ශනහ. එඳභණක් ශනොශයි. එතුභහශේ පිිතතුරු ථහශන් අඳට
ශවොටභ උවහ න්නට පුළුන් වුණහ එතුභහ ජහතිඹ ශනුශන්
අති විශිසට ශේඹක් ඉටු යනහ කිඹන හයණඹ. එශවභ නේ
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ ඳළතුභ, ඵරහශඳොශයොත්තු එයින් භනහ
ඉසට ශනහ කිඹන හයණඹත් භතක් යමින්, මරහනඹ
ශවොඵන ඔඵතුභහට ව ශේ ශඹෝජනහ පිිතඵ අදවස දළක්ව
සිඹලුභ භන්ත්රීරරුන්ට සතුතින්ත ශනහ. ශඳොල්  ළශේහ!
තල්  ළශේහ! යට ළශේහ! එශේ ප්රරහර්ථනහ යමින් භභ නිවඬ
ශනහ.

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීරතුභනි, දළන් ථහ අන් යන්න.

ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ශඳයදි ශරෝශේ වුරු වරි ශඳොල් ේශඵෝර ශවො
නළවළඹ කිඹරහ කිේහභ අපිත් ශභශවේ ඒභ කිඹනහ. ශභොන තයේ
මිථිහක්ද අඳ ශේ යශට් පිිතඳදින්ශන් කිඹන එ භවහචහර්ඹ
එච්.පී.එේ. ගුණශේන භවත්භඹහ අඳට අඳට දළන් ශවොඳින්
අශඵශ ොශ ෝධ ය ශදනහ:
―The Science Faculty of the University of Kelaniya, the Medical
Faculty and the Coconut Research Institute conducted many
research projects on the use of coconut oil for food and the impact
of them on people’s health. That research revealed that coconut oil
could be used to treat many ailments of humans.
No additives are used in manufacturing food products form coconut
oil. Some times, aromatics are added to coconut oil but that causes
no harm.‖

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

( ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

Now, Motion No. 4 is to be moved by the Hon.
Thilanga Sumathipala. He is not here.
රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භභ ශභභ රු බහට හර්තහ
යන්නට ළභළතියි, ඳහර්ලිශේන්තුශේ භව ශල්ේ භණ්ඩරඹ
විසින් භහ වට ප්රරහල ය ඇති ඳරිදි ඉදිරි දිනරදී හච්ඡහට
ළනීභට නිඹමිත ඳනත් ශටුේඳත් ශේ න විට රළබී තිශඵන ඵ.
අපි එභ ඳනත් ශටුේඳත් ටි ශේ අසථහශේදී සිඹලුභ
භන්ත්රීරරුන් ශත ශඵදහ දීභට ටයුතු යනහ.

So, he has taken away our fear in the use of coconut
oil. Also I must say -

ල්තළබීභ

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

எத்ெகலப்பு

(The Presiding Member)

ADJOURNMENT

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

Thank you.
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

I will finish, Sir. Just give me one more minute.
Eastern Provinceර, අශප් ෂයිහල් හසිේ භළතිතුභහ ශේ
ශඳොල් ංර්ධන හර්ඹශේ ශඹදී තිශඵන ඵ අශප් වන් අලි
භන්ත්රීරතුභහ භට භතක් ශහ. එතුභහ මුසලිේ ශොංග්රාශේ
ශල්ේතුභහ. ඔලුවිල් ප්රරශේලශේ coir industries තිශඵනහ. ම
වදනහ. නළශඟනහිය ඳශහශත්ත් ශඳොල් තිශඵනහ. උතුශර් යිට්ස

රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අද දින ඳක් නහඹ
රැසවීශේදී න්නහ රද ීරයණඹ ඳරිදි ශභභ රු බහ 2013 භහර්තු
භ 19 න දින ශඳය රු 9.30 දක්හ ල් තළබිඹ යුතු ඹයි භහ
ශඹෝජනහ යනහ.

ප්රරලසනඹ බහභිමු යන රදී.

லன டுத்ெம்பப்தபற்மது.
Question proposed.
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දශදහ භහිතහ ආන්නශේ ඇති සුයහ ළල් ඉත් කිරීභ

ெயெ ரககக்கு அபைகலுள்ர துபனசகயககர
அகற்பொெல்
REMOVING OF LIQUOR SHOPS IN PROXIMITY TO DALADA
MALIGAWA

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ண்புகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අද දින බහ ල් තඵන
අසථහශේදී භභ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ:
"දශදහ වන්ශේ ළඩ සිටින්නහ ව ඓතිවහසි ශංඩර නයශේ
නීතිනුකර වුත්, දශදහ භහිතහ ආන්නශේ සුයහ ළල් සථහපිත ය තිබීභ
දශදහ වන්ශේට ශභන්භ භවහනහඹ සහමීන් වන්ශේරහ ඇතුළු භවහ
ංකයත්නඹටද ඵරත් අඳවහඹක් න ශවයින් ශභභ සුයහ ළල් ඉත් යන
ශර ජහති ංක ේශේරනඹ ඉල්ලීභක් ය ඇති ඵළවින් අලි ඳහර්ලසඹන්
භඟ හච්ඡහ ය අදහශ සුයහ ළල් හ දළමීභට යජඹ විසින් පිඹය ත යුතු
ඹළයි ශේ රු බහට ශඹෝජනහ ය සිටිමි."

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, 1815 බ්රි තහනි වමුදහ භඟ
න්ද උඩ යටට ආපු ශජෝන් ශඩොයිලි භවත්භඹහ වන් යනහ
න්ද උඩ යට ඳශහත්ර භදිහය අඩංගු එභ සුයහ ළරක්ත්
තිබුශණ් නළවළ කිඹරහ. ඔහු ඳන ආහයඹට භදිහය අඩංගු
සුයහ ඳහවිච්ික කිරීභ ශොතයේ දරුණු අඳයහධඹක්ද කිඹරහ
කිේශොත් උඩ යට නීතිඹ අනු මුළු උඩ යට ප්රරශේලඹ පුයහභ
යජතුභහශේ අණට ඹටත් ජනතහට දළනුේ දීරහ තිශඵනහ
භදිහයඹ ඳහවිච්ික කිරීශේ පර විඳහ ළන. ඒ හශේභ
විශලේශඹන්භ භවනුය දශදහ භහිතහ අබිඹ භදිහය බහවිත
ය ශෝරහවර යන පිරිස යජතුභහ ඉදිරිඹට ශනළත් යජතුභහ
විසින් දවමේ දීරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ සිංවර යහජ නීතිඹ
අනු ඒ හරශේ න්ද උඩ යට ඳශහත්ර සුයහ ළල් තවනේ
යරහ තිශඵනහ. න්ද උඩ යට යහජධහනිඹ -ශ්රී  රංහශේ භමි
තරශඹන් සිඹඹට 70ක්- ඳහරනඹ වුශණ් භවනුය යජතුභහ ඹටශත්.
විශලේශඹන් උතුරුයශේ ඹහඳනඹ දිස්රිතක්ඹ ඇතුළු සිඹඹට
30ක් ඳභණ තභයි යුශයෝපීඹ ජහීරන් ඹටශත් ඳහරනඹ වුශණ්.
ශජෝන් ශඩොයිලි භවත්භඹහ කිඹනහ, භවනුය යජතුභහ ඹටශත්
ඳහරනඹ වුණු ශේ සිඹඹට 70 භමි ප්රරභහණඹ තුශ එභ සුයහ
ළරක්ත් තිබුශණ් නළවළ කිඹරහ. නමුත් විශලේශඹන්භ 1815න්
ඳසු, 1818 ළරැල්ර ඇති වුණහ; 1848 ළරැල්ර ඇති වුණහ. ඒ
අනු 1848න් ඳසු උඩ යට ඳශහත් ශත් ර්භහන්තඹට වහ ශෝපි
ර්භහන්තඹට විිත ශන්න ඳටන් ත්තහ. යුශයෝපීඹ ජහතියින්
ඳභණක් ශනොශයි ිහඳහරියින් විලහර පිරික් සුයහ ළල් විිත
යන්න න්ද උඩ යට ඳශහත්රට ආහ. අද වුරු ශභොනහ
කිේත් විලහර ආදහඹභක් රළශඵන ිහඳහයඹක් තභයි ශේ සුයහ
ළල් කිඹන්ශන්.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භශේ ශඹෝජනහශන් භහ
විශලේශඹන්භ අධහනඹ ශඹොමු යන්ශන් භවනුය වයස වීදි cross streets - ළනයි. ඔඵතුභහ භවනුය ඉශන ත් ශශනක්.
භවනුය වයස වීදි ළන ඔඵතුභහ දන්නහ. ශොශම වීදිඹ,
ඹටිනුය වීදිඹ, ශොටුශොඩළල්ර වීදිඹ, ඩුශොඩපිටිඹ විදිඹ, ශේ
වීදිඹ ඹන ශේ වයස වීදිර භත්ඳළන් අශරවිඹ වහ එසඑල්11
කිඹහ රයින් එක් තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන්, එතළනභ ශඵෝතල්
ඩරහ, එතළනභ වීදුරුට ත් යරහ, එතළනභ ඉශන ඳහනඹ
යන්නට පුළුන්. හභහනිශඹන්  ඳවභහශයන් වශඹන්
ඳසශේ ශේ වයස වීදිර ඇවිදින ශොට දකින්නට තිශඵන ශභඹ
ඉතහභත් අශබෝබන දර්ලනඹක්. භවනුය නයශේ වයස වීදිර
විතයක් භහ හිතන්ශන් එසඑල්11 ර්ශේ සුයහළල් විසිඳවක්
තිවක් විතය තිශඵනහ. නයඹ ආශ්රිළත ඳත්න ශේ සුයහළල්
නීතිහනුකර සුයහළල්. සුයහඵදු ඳනත අනු සුයහඵදු
ශොභහරිසතුභහ ශේහට අය දී තිශඵනහ.
එභ නිහ
ඳහර්ලිශේන්තුට අලුත් ඳනතක් ශනළවිත් විශලේශඹන් ශේ
වයසවීදිර තිශඵන සුයහළල් වන්න ඹේ කිසි පිඹයක් න්නහ
ශර භහ යජශඹන් ඉල්ලීභක් යනහ.
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භවනුය නයඹ කිඹන්ශන්, ශරෝ උරුභ නයඹක්. ශේ
යශට් සිඹඹට වළත්තෆඳවක් ඉන්ශන් ශඵෞේධශඹෝ. ඒ හශේභ අශප්
දශදහ වන්ශේ ළඩ සිටින නයඹ. ශඵෞේධඹන් ඳභණක්
ශනොශයි, ශේ වයස වීදිර ක්රි0සතිඹහනි ආමි සථහනත්
තිශඵනහ. හින්දු ආමි සථහනත් තිශඵනහ. ඒ හශේභ මුසලිේ
ආමි සථහනත් තිශඵනහ. භහ ලින් කිේහ හශේ ශේ වයස
වීදිරට පුේරශඹෝ භත්ඳළන් ශඵොන්න ගිඹහභ එතළනභ ශඵෝතල්
ඩරහ එතළනභ වීදුරුට ත් යරහ ශදනහ. ශේ අශලෝබන
දර්ලනඹක්. භවනුය නය සීභහ තුශ ංචහය ශවෝටල්
ණනහක් තිශඵනහ. අලි පුේරඹන් එක් හච්ඡහ ය,
භවනුය නයඹ විනීත නයඹක් යන්න ක්රි0ඹහත්භ න ශර
භහ ඉල්රහ සිටිනහ.

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඉතහභ සුවිශලේ ෂී
ළදත්භකින් යුතු, හලීන ශඹෝජනහක් රු රක්සභන්
කිරිඇල්ර භන්ත්රීරතුභහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. අඳ ශඵෞේධයින්
වළටිඹට ශඵෞේධහශේ ශ්රී  රහංකි ංශක්තඹක් න දන්ත ධහතූන්
වන්ශේ ශශයහි ඉතහභ ළඹුරු වළඟීශභන් යුතු බක්තිඹක්,
ශෞයඹක් තිශඵනහ. ඒ ආන්න ප්රරශේලශේභ ක්රි0සතිඹහනි වහ
ඉසරහේ ආමි ශේසථහනත් දීර්ක හරඹක් තිසශේ ඳතිනහ.
අශප් යශට් ඉතහභ සුප්රරට ආමි සිේධසථහනඹක් වළටිඹට
විතයක් ශනොශයි, අශප් යශට් ජනතහශේ වළසිරීභ, ජනතහශේ
සබහඹ, ජනතහශේ ආචහයධර්භ පිිතඵ ඳළති ඩක් විධිඹට
අඳට භවනුය නයඹ, දශදහ භහිතහ ව ඒ අට ප්රරශේලඹ
දක්න්නට පුළුන්. රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීරතුභහ ඉදිරිඳත්
යන රද ශභභ ශඹෝජනහ ඉතහභත්භ ටිනහ ශඹෝජනහක්.
අශනක් හයණඹ, ශේ ශඹෝජනහට ඉඩ ශනොදී ඉන්නට ශේ
ආණ්ඩුට කිසිභ ප්රරලසනඹක් තිශඵන්නට ඵළවළ; කිසිභ ළටලුක්
තිශඵන්නට ඵළවළ. ශේ ආණ්ඩු භහින්ද ිකන්තන ඉදිරි දළක්භ
තුිතන් "භතට තිත" ප්රරතිඳත්තිඹක් වළටිඹට ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ.
භතට තිත ප්රරතිඳත්තිඹ ක්රි0ඹහත්භ න විට මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීරතුභනි, අනිහර්ඹශඹන්භ ශේ යශට් මිනිසසු ඳහනඹ යන
භත්ඳළන් ප්රරභහණඹ අඩු විඹ යුතුයි; ශේ යශට් මිනිසසු ඳහවිච්ික යන
දුේළටි ප්රරභහණඹ අඩු විඹ යුතුයි. ඒ තභයි භතට තිත කිඹහ
කිඹන්ශන්. ඒ හශේභ ශේ යශට් ඉවශභ ධුයඹ දයන තළනළත්තහශේ
සිට, විඹ බහය අභහතියඹහශේ සිට සිඹලු ශදනහභ, "භතට තිත
තඵන්න අඳ රළවළසතියි, භභ ශඵොන්ශන්ත් නළවළ, අඳට ශඵොන්න
ඕනෆත් නළවළ" කිඹන එ ශේ භහජඹට ශඳන්හ දිඹ යුතුයි.
භත -භත්ඳළන්- ඒ හශේභ දුේළටි ව අශනකුත් සිඹලුභ
භත්ද්ර්ි කිඹරහ කිඹන්ශන් ශේ යට විනහලඹ යහ අයශන ඹන,
ශේ යශට් අනහතඹ විනහලඹ යහ අයශන ඹන ශේල්. ඒ නිහ
අපි ඔක්ශොභ එතු ශරහ භතට තිත තඵමු. නමුත් අහනහට
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුටභ ඉදිරිඳත්
වුණු ංිහ ශල්නලින් ශඳන්නුේ යන්ශන් භහින්ද ිකන්තන
ළඩ පිිතශශශේ භහිභඹ නිහ, ආසිඹහශේ ආලසචර්ඹඹ නිහ අද න
විට අශප් යශට් බහවිතහ යන භත්ඳළන් ලීටර් ප්රරභහණඹ භතට තිත
ඹටශත් එන්න එන්න ළඩි ශරහ තිශඵන ඵයි. ශේ අසථහශේ
විඹ බහය නිශඹෝජි ඇභතිතුභහ ශේ රු බහශේ ඉන්නහ. එශවභ
ශනොශයි නේ එතුභහට ඳළවළදිලි යන්න පුළුන්. ඔඵතුභහට
ඳළවළදිලි යන්න පුළුන්ද, භතට තිත ඹටශත් ශේ යශට් බහවිතහ
යන භත්ඳළන් ලීටර් ප්රරභහණඹ ආණ්ඩුශේ ංිහ ශල්න අනු
ළඩි ශරහ තිශඵන්ශන් ශොශවොභද කිඹහ. ඒ හශේභ ඳහවිච්ික
යන දුේ ළටි ප්රරභහණඹත් විශලේශඹන් අඩුක් ශනොවී තදුයටත්
ළරකිඹ යුතු ඉවශ භට්ටභ ඳතිනහ. ඒ හශේභ යජශේ
ශේලඳහරනාඹන්ශේ
අනුග්රාවඹ
රඵමින්
ශවශයොයින්
ජහහයේරුශෝ, ංජහ ජහහයේරුශෝ-ංජහ හරුශෝ- අද
ශේ යශට් ෆභ ප්රරශේලඹභ ටයුතු යනහ. ඒ අඹ යජශේ
අනුග්රාවඹ රඵනහ. ඒ නිහ අද භතට තිත ශනොශයි, තිතට භත
ශරහ තිශඵනහ. අයලිඹ ව භන්දියශේ ඉරහ අද භත්ඳළනින්
ංග්රාව යනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, -[ඵහධහ කිරීභක්]
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ඳහර්ලිශේන්තු

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

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

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

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

( ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Hon. Alhaj A.H.M. Azwer, what is
your point of Order?
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ඒ අභත ශචෝදනහක්. අයලිඹ ව භන්දියශේ ඳළත්ත ඳශහතට
ඒ ශභොනහත් ශශනන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

( ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔඵතුභහ ථහ යන විට ඒ ළන වන් යන්න.[ඵහධහ
කිරීභක්]

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔඵතුභහට භභ කිඹන්නේ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳසු ගිඹ
ජනහධිඳතියණ ශදශක්දිභ -භභ නීතිායශඹක්- නීතිාරුන්
අයලිඹ ව භන්දියඹට ශනළවිත් භත්ඳළනින් ංග්රාව ශහ.

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ඇයි, සිරිශොත?

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

සිරිශොශත් භත්ඳළන් ශදන්ශන් නළවළ. වුද දුන්ශන්?

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
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(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)
Bismillahir Rahmanir Raheem.

Sir, I am happy and thankful to my good old Friend,
who is a Friend even now, for moving this Motion in the
House. I totally agree with all the suggesstions made and
the sentiments he expressed in the House.
“සුයහශේයඹ
භේජඳභහදට්ඨහනහ
ශේයභණී
සික්හඳදං
භහදිඹහමි”. ඉතහභ ප්රරතික් අඳට ළටශවනහ, සුයහ ඳහනඹ
යන්න නයයි කිඹහ. භවය යටර කුඩු ශේන විට ශඵල්ර
ඳහ දභනහ; භයණ දණ්ඩනඹ ශදනහ. අයහබි යටර ඳභණක්
ශනොශයි. ඕසශඩලිඹහනුශෝ ශදශදශනක් කුඩු අයශන ගිහින්
භළශල්සිඹහශේදී අහු වුණහ. ඒ අඹට භයණීඹ දණ්ඩනඹ නිඹභ ශහ.
ඕසශඩලිඹහනු ආණ්ඩු ඵරතු ආණ්ඩුක්. නමුත් ශොශතක්
කීත් ඒට න් දුන්ශන් නළවළ, භළශල්සිඹහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භවනුය ඳභණක් ශනොශයි.
අපි ඉතහභත්භ බක්ති පර් වන් ශ යුතුයි, -ශභශනහි ශ
යුතුයි- මීයහ භක්ේ ඳල්ලිඹ ළන. තමුන්නහන්ශේ ඒ ළනත්
වන් ශහ. එදහ ඒ ඳල්ලිඹ ශනුශන් ඉඩඩේ දුන්ශන් සිංවර
යජරුයි කිඹන එ ශේ යශට් මුසලිේරුන් දහත් අභත
ය නළවළ. ඒ හශේභ තභයි ඳිතුගීසින් ඇවිත් මුහුදුයශඹන්
මුසලිේරුන් ඳරහ වළරි විට ඒ ශොල්රන් ංක්රාභණඹ වුශණ්
න්ද උඩයටටයි. එතශොට ඒ.සී.එස. වමීඩ් භවත්භඹහට "ශේ"
නභක් තිශඵනහ. අශනක් අඹටත් "ශේ" නේ තිශඵනහ. "අදින
බිඳින ඳන ශොටන යහජමුවන්දියේ අවභේ ශරේශේ" කිඹහ
නභකුත් ිවහය ශනහ. ඒ හශේභ තත් හභක්
තිශඵනහ. ඒ වරිඹට ශභතළන ඳළවළදිලි නළවළ. භභ ඒ ඳසු
කිඹන්නේ. ශේ හශේ ශවො ංසිති අඩිතහරභක් දළමුහ.
යජ ඳවුශල් අඹ මුසලිේරු විලසහ ශහ. ඒශොල්රන් නහඩි
අල්රරහ තභයි යජ ඳවුරට ශදේ ශශේ. දශ දහ භහිතහ ශඟ
ඳභණක් ශනොශයි, දළන් ශේරුර ඇතුළු අනිකුත් තළන්රත්
සුයහළල් තිශඵනහ. බුේධ ලහනඹ ආයක්හ ය ශඳෝණඹ යන
ඵටත්, අනික් ආේර ංසිතිඹ, බිත්ඹ, ඇදීපභ තවවුරු
යන ඵටත් අශප් ආණ්ඩුක්රාභ ිසථහශන් -Constitution
එශන්- කිඹළශනහ. එඳභණක් ශනොශයි, අද තිශඵන නීතිඹ
අනු ඳල්ලි, ඳන්ල්, ශෝවිල් හශේ සථහනරට මීටර් 500ට
එවහයින් තභයි සුයහළල් තිබිඹ යුත්ශත්. ඒ නීතිඹ අඳ අනුභනඹ
ශශොත් ශේ ප්රරලසනඹ භතු ශන්ශන් නළවළයි කිඹන හයණඹයි භහ
කිඹන්ශන්.

තමුන්නහන්ශේශේ නහඹඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්]

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

විහිළු ථහ කිඹන්න එඳහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,
අයලිඹ ව භන්දියශේදී නීතිා භවත්රුන්ට භත්ඳළනින් ංග්රාව
ශහ. භභ ශේ ළන හක්ෂි දයන්නේ. ඕනෆ නේ ඔප්පු යන්නේ.
භභ කීශභන් කිඹන්ශන්. අපි ආදර්ලශඹන් භතට තිත තළබිඹ
යුතුයි. ඇත්තටභ භතට තිත තඵන්න ඕනෆ නේ අපි දශ දහ භහලිහ
අට ඳරිේශඹන් ඳටන් ශන ඒ ප්රරශේලඹට අදහශ වයස වීදිර
තිශඵන භත්ඳළන්වල් හ දළමීභට අං ටයුතු ශ යුතුයි.
ශඵෞේධභ වදශත් තිශඵනහ නේ, ශඵෞේධ ධර්භශේ
මරධර්භඹන් විලසහ යනහ නේ, ඳහර්ලිශේන්තුට ජනතහට
ශඵොරු කිඹන්ශන් නළත්නේ අපි ශභභ භත්ඳළන්වල් හ දළමීභට
ටයුතු ශ යුතුයි; අං ටයුතු ශ යුතුයි. ශඵොශවොභ
සතුතියි.

භහ ත හයණඹක් තමුන්නහන්ශේට භතක් යනහ,
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි. අශප් ජහති නහඹශඹක් හශේභ
විලහයද අධිහඳනාශඹක් තභයි එදහ හිටපු ආචහර්ඹ ටී.බී. ජහඹහ
භළතිතුභහ. එතුභහ ළන තමුන්නහන්ශේ දන්නහ. එතුභහ හුඟක්
හරඹක් All-Ceylon Muslim League එශක් බහඳති ලශඹන්
ශේඹ ශහ. අනහ ශේඹක් යටටත් ශහ; ජහතිඹටත් ශහ;
තභන්ශේ මවඹටත් ශහ. භහත් එට All-Ceylon Muslim
League එට ඵළඳුණු අලුත් -න- හභහජිශඹකු ලශඹන් ඒ
ිතිහධිහරි භණ්ඩරශේ ඉන්න ශොට පිටශොටුශේ ඉරහ අශප්
අශඹක් තුය ශේභක් අයශන ආහ. එහි බුේධ රඳඹ ඇරහ
තිබුණහ. ඔහු කිේහ, "ර්, ශේහ පිටශොටුශේ විකුණනහ"ඹ
කිඹරහ. එතළන හිටපු භවය හභහජි භවත්රු කිේහ, "ඒ
ශොල්රන් ශභොක් වරි ජහහයභක් යනහ ශන් ඉතින් ශභොද?"
කිඹරහ. ආචහර්ඹ ජහඹහ භළතිතුභහ තිළසසුණහ. එතුභහට ශවොට
අශඵෝධ වුණහ, ශේ විකුණන්නට ඉඩ ශදන්න ඵළවළ කිඹන
හයණඹ.
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භවය විට ඳදි ශේදිහර මුසලිේරුත් ඵඩු -තුය ශේේවිකුණන්නට පුළුන්. ඒශන් ශරොකු ඇඵළේදිඹක් ඒ මවඹහට සිදු
වීභ ළශළක්වීභට ලියුභකුත් ලිඹරහ, ඒ ශේභත් ජහඹහ භවතහ භශේ
අතට දුන්නහ. භහ හිතන වළටිඹට අද විජඹයහභ භහශත් තභයි ඒ.පී.
ජඹසරිඹ භළතිතුභහ හඹ ශශේ. එතුභහ එදහ Minister of Home
Affairs ඇභතිතුභහ. එතුභහට ගිහිල්රහ ශදන්නඹ කිේහ. වහභ
ශඳොලීසිඹට වහ ආයක් නිශඹෝජිතඹන්ට නිශඹෝ ය ඒ
බහණ්ඩඹ අශරවි කිරීභ නළළත්තුහ. ආචහර්ඹ ජහඹහ භළතිතුභහ,
ශදොසතය එේ.සී.එේ. ලීල් භළතිතුභහ, ර් යහසික් ෂරීේ භළතිතුභහ,
ර් ශභොශවොභඩ් භහහර්, ඵදිඋේදීන් භවසමුේ භළතිතුභහ ඹන
නහඹඹන් ශසු ආේරට ශෞය ශහ; අනික් ංසිතිරට
ශෞය ශහ. ඒ හශේභ තභයි අශප් යශට් හිටපු නහඹරුන් න
ඩී.එස.
ශේනහනහඹ
භළතිතුභහ,
එස.ඩේලිේ.ආර්.ඩී.
ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහ, ශඳොන්නේඵරේ යහභනහදන් භළතිතුභහ,
ශඳොන්නේඵරේ අරුනහචරේ භළතිතුභහ ආදී ශේ සිඹලු ශදනහභත්
එච්.එස. ඉසභයිල් අශප් හිටපු ථහනහඹතුභහ, මුදලිඹහර් එේ.එස.
හරිඹප්ඳර් භළතිතුභහ, එස.
ශතොණ්ඩභන් භළතිතුභහ තමුන්නහන්ශේශේ නහඹතුභහ- අඳ ඉතහභත්භ රු යන
ශශනක්- හශේ අඹත් අනිකුත් ආේරට රු රු දළක්වහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, බීභත්මින් ශතොය භහජඹක්
ඇති යන්නඹ කිඹහ තභයි ඉසරහේ ධර්භශේ කිඹන්ශන්.
කුර්ආනශේ "ල්භයිසිරු -ල්කින්සීර්- ල් අේරු" කිඹහ
තිශඵනහ. "ල්භයිසිරු" කිඹන්ශන් භත්ඳළන් ඳළනටයි.
"ල්කින්සීර්" කිඹන්ශන් සය භහංලරටයි - ඌරු භසරටයි.
එදහ ශජෝන් අභයතුං භවත්භඹහ ිව හය බහශේදී ඒ
ඉල්ලුහ. අපි කිේහ, "එඳහ" කිඹරහ. එදහ
රු වි.ජ.මු.
ශරොකුඵණ්ඩහය භවත්භඹහ ථහනහඹතුභහ ලශඹන් හිටිඹහ.
එතුභහ ඌරු භ, වයක් භ භන්ත්රීරරුන්ට ළඳයීභ නළළත්වහ.
අඳ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට එන්ශන් න්න ශනොශයි, මරහනහරඪ
රු භන්ත්රීරතුභනි. ශේ නිහ තභයි ඳත්තයලින් අඳට වන්ශන්.
වයක් භසුත් ඳහර්ලිශේන්තුට ශන ඒභ නළළත්හ; ඌරු භසුත්
ශන ඒභ නළළත්වහ. ඒහ ආඳසු ඕනෆඹ කිඹන ශොට ශභොන
තයේ දුයට අනික් ආේර අඹශේ ඇදීපභ පිිතඵ ඒ අඹට
ශනොළටීපභක් තිශඵනහ ද කිඹන එ අඳට පිිතන්න ශනහ.
භහ ථහනහඹතුභහට suggest ශහ, "එශවභ නේ ශභොන
භක්ත් ඳහර්ලිශේන්තුට වුභනහ යන්ශන් නළවළ, අපි
vegetarian meals ශදමු, එශළු, ඵත් ව අනිකුත් ශේල් ශදමු"
කිඹරහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශේරුර, ශච්ිකභශල්,
අකුරැසශේ ශොඩපිටිඹ -ශඳෝරු: භවනුය, වටපිටිඹ,
නළශඟනහිය ප්රරශේලර ඳල්ලි ආන්න භවය විට භත්ඳළන්
ලහරහ තිශඵනහ. අශප් මිනිසසුත් ශඵොනහ. ඒ ළරැදි යනහ.
නමුත් ශවො නිශයෝගී ේඳන්න ශේලඹක් වදන්නට ඕනෆ නේ,
ශවො දරු ඳයපුයක් වදන්නට වුභනහ යනහ නේ භත්ඳළනින්
දුරු වී සිටීභ ඉතහභත් ළදත්. ඳල්ලි, ඳන්ල් වහ අශප් ශුේධ භමිඹ
ව ශඵෞේධ ශරෝශේ මුදුන් භල් ඩ න දශ දහ භහිතහ
ආන්නශේ තිශඵන්නහ ව සිඹලුභ භත්ඳළන් ලහරහල් ළීපභ
පිණියි රක්සභන් කිරිඇල්ර භළතිතුභහ ශේ ල් තළබීශේ
ශඹෝජනහ ශනළල්රහ තිශඵන්ශන්. නමුත් ඉන් ඔේඵට ගිහිල්රහ
භත්ඳළන් ඳහනඹ කිරීභ නත්න්න කිඹරහ භහ අඳ සිඹලු
ශදනහශන්භ ඉල්රහ සිටිනහ. රෑට ශඳොඩ්ඩ ශඳොඩ්ඩ බීරහ දල්ට
බිේශේ නළවළයි කිඹන සිඹලු ශදනහභ ඊට එඟ විඹ යුතුයි. භවය
අඹ අඳට ශචෝදනහ යනහ. නමුත් ඒ ශොල්රන්ශේ හරශේ
සිරිශොශත් ශොශවොභද භත්ඳළන් දුන්ශන් කිඹන එ අඳ
ශවොහහයභ දන්නහ. භහ භත්ඳළන් ශඵොන්ශන් නළවළ. දහත්
භත්ඳළන් බීරහත් නළවළ; ශට් තිඹරහත් නළවළ. අපි ඒහ දන්නහ.
ඊශේ ශඳශර්දහ සිරිශොත ඇතුශට රිංපු අඹට ශේහ ශත්ශයන්ශන්
නළවළ, අශනක් අඹට ශභශවභ කිේහට.
අද ඉතහභ න්ශතෝයි කිඹන්න. අයලිඹව භන්දියශේ ඵණ
ශේලනහක් තිශඵනහ. රු බුේධ ලහන වහ ආමි ටයුතු
නිශඹෝජි අභහතිතුභහ ඒ ළන දන්නහ. භහත් ඵණ අවන්න
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ඹනහ. අශනකුත් අඹත් ඹනහ. සිල්ත් හන්තහන් එනහ.
ංකඹහ වන්ශේරහ ඩිනහ. සිල් භහතහන් එනහ. 7,000ක්
8,000ක් විතය ජනතහ අයලිඹව භන්දියඹට එනහ. ඵරන්න
ඕනෆ, හන්තහ ඳක්ඹ හඩි ශරහ රසනට ඵණ අවන ආහයඹ.
එළනි ේේධහන්ත ජහතිඹක් ශොඩනළඟීශේ ිහඹහභඹ, එළනි
ත් ගුණත් ක්රි0ඹහදහභඹ තභයි තිස අවුරුදු භවහ උදුයකින් යට
ශේයහ ත් අශප් යශට් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ශඹදිරහ
ඉන්ශන්. ඒ හශේභ තභයි ශියන්ති යහජඳක් ආර්ඹහත් ඒහට
වහඹ ශදන්ශන්.
ඒ එක්භ ත ශදඹක් කිඹන්න ඕනෆ. හන්තහ ඳක්ඹටත් ශේ
පිිතඵ ශවො අත් දළකීේ තිශඵනහ; ඳශපුරුේද තිශඵනහ. ඒ
ශොල්රන් තභයි දුක් විඳින්ශන්. අශප් ජනහධිඳතිතුභහ ඳදවිප්රරහප්ත
ශරහ න්ද උඩයට ශත් තුරට ගිඹහ. භහත් ගිඹහ. ආරුමුේ
ශතොණ්ඩභන් භවත්තඹහ ව අශනකුත් අඹත් සිටිඹහ. ශත් තුර
හඹ යන ද්ර්විඩ හන්තහශෝ ජනහධිඳතිතුභහට කිේහ, "ර්,
අඳට තිශඵන එභ එ යදයඹ, ශේ අශප් පිරිමි අඹ බී ශන එන
එ. රෑට අඳට ඉන්න ශදන්ශන් නළවළ. නය ඵඩු ඔක්ශොභ
උස තිඹරහ ශඵොනහ. ශේ ර් ශොශවොභ වරි නත්න්න"
කිඹරහ. ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ, "අඳට ඵහර් නත්න්න ශොශවොභ
වරි පුළුන්. නමුත් ඔඵරහශේ සහමි පුරුඹන්ශේ බීභ
නත්න්න පුළුන් ඔඵරහටයි" කිඹරහ.
ශේ ඵරන්න, ශේ හර්තහශේ වන් නහ, ළවළණු ශභයින්
වහ පිරිමි ශභයින් එක් ශරෝ හර්තහක් පිහිටුරහ තිශඵනහ.
ශභොක්ද ඒ ශරෝ හර්තහ? The Guinness World Records
Certificate states, I quote:
―The largest keyboard ensemble consisted of 160 participants and
was conducted by Anton Dias Louis Boniface (Sri Lanka), at the
Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre in Colombo, Sri Lanka,
on 23 December 2012.‖

This was conducted by Mr. Anton Dias Louis
Boniface. Our congratulations to him!
ශ්රී  රංහශේ ශේ ශභයි 160 ශදශනක් බීභතින් ශතොය,
දුයහචහයශඹන් ශතොය සිට ගිනස හර්තහක් පිහිටුරහ තිශඵනහ.
ඒ පිිතඵ වුරුත් ශභශනහි ය ඵරරහ නළවළ. It was brought
to my notice that this record has been created.

So, we must have a society built on a religious
background - Buddhism, Hinduism and Christianity. All
religions forbid you to take alcohol. So, let us stick to
that.
අපි එඹ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ චනලින් ඳභණක් ශඳන්රහ
භදි. අපි අඳශේ වළදිඹහශන්, අශප් චරිඹහශන් ශඳන්විඹ යුතුයි,
බීභතින් ශතොය භහජඹක් වදන ඵ. බුේධ ලහන ටයුතු බහය
ඉන්න අශප් එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන නිශඹෝජි අභහතිතුභහ
ශේ පිිතඵ ශය ෆඹේ දයරහ ක්රි0ඹහශයත්ශඹන් යුතු ළඩ ය
ශන ඹනහ. එතුභහ ශඵෞේධහභට ඳභණක් ශනොශයි, අශප්
ආේරටත් උදවු යනහ; අවදිඹහ ඳහල්රට උදවු යනහ. ඒ
භඟින් ශවො භහජඹක්, නීතිරු භහජඹක්, ශික්ෂිත භහජඹක්
ඇති කිරීශේ ඒ ර්තිඹ ඉටු යනහ. අශප් අභළතිතුභහ තභයි
බුේධ ලහන ඇභතිතුභහ. එතුභහ ශනුශන් රු නිශඹෝජි
අභහතිතුභහ විලහර හර්ඹ බහයඹක් ඉටු යනහ. අපි දන්නහ,
්රිතකුණහභරඹට ගිඹහභ සිංවර, ද්ර්විඩ, මුසලිේ සිඹලු මිනිසුන්
ඔඵතුභහට දක්න ආදයඹ. ්රිතකුණහභරශේ, තිරුශෝශන්සයේ
ශෝවිර තිශඵනහ; ඒ හශේභ මුසලිේ ඳල්ලි තිශඵනහ. ඒ ආශ්රිළත
භත්ඳළන් ලහරහ තිශඵනහ. ඒහ අයින් යන්න ඕනෆ. ඒහ දුයස
තඵන්න කිඹන්ශන් නළවළ. ඒහ නත්න්න කිඹරහ භභ කිඹනහ.
ශඵොශවොභ සතුතියි.
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රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර
භන්ත්රීරතුභහ ඉදිරිඳත් ශ හලීන ළදත් භහතිහ ළන අදවස
ප්රරහල යන්න රළබීභ ළන න්ශතෝ නහ.
ශේ ශඹෝජනහ, ශේ ආණ්ඩුට අභිශඹෝඹක්ත්, ශේ
ආණ්ඩුට යන්න ඵළරි ශදඹක්ත් ඉදිරිඳත් යන ශඹෝජනහක්
ශනොශයි. ශේ ශඹෝජනහශන් වරි ඳළවළදිලි කිඹන්ශන් ආණ්ඩු
ජන යභක් රළබ ප්රරතිඳත්තිඹ ක්රි0ඹහට නඟන්න කිඹන එයි. ඒ
ප්රරතිඳත්තිඹ තභයි ''භතට තිත'' ප්රරතිඳත්තිඹ. "භතට තිත" ප්රරතිඳත්තිඹ
මුළු යශට්භ ප්රරහශඹෝගි එය ක්රි0ඹහත්භ යන්න ඵළරි නේ,
භවහ නහඹ සහමින් වන්ශේරහ ළඩ සිටින, අශප් මුළු යශට්භ
ශෞයඹටඳහත්ර  වුණු දශ දහ වන්ශේ ළඩ සිටින භවනුය නය
සීභහශේත් ආදර්ලඹක් වළටිඹට සුයහ ළල් සථහපිත කිරීභ වහභ
නත්රහ, අදහශ ඳර්ලස භඟ හච්ඡහ යරහ තිශඵන සුයහ ළල්
හ දභන්න කිඹරහ තභයි ශේ ශඹෝජනහශන් කිඹන්ශන්. ශේ
ආණ්ඩුට අමුතුශන් ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ ශඹෝජනහක්
ශනොශයි. ශේ ආණ්ඩුශේ ප්රරතිඳත්තිඹක් ක්රි0ඹහට නඟන්න
කිඹරහ අධහනඹ ශඹොමු කිරීභක්.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශභඹ ප්රරහශඹෝගි යන්න
ඵළරි ශරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? ප්රරහශඹෝගි යන්න ඵළරි ශරහ
තිශඵන්ශන්, සුයහ ළල් ඳත්හ ශනඹෆභ ඳභණක් ශනොශයි, ඒ
සුයහ ළල්රට අලි යන භත්ඳළන් නිසඳහදනඹ කිරීභ, ඒ සුයහ
ළල්ර අයිතිඹ ඳහ අද ඳතින්ශන් යජශේ ඵරතු ඳහර්ලස අශත්
වීභ නිහයි. ඒ ටයුතු ඳතිනහ ශේලඳහරනාඹන් අශත්.
එතශොට ශේලඳහරන ඵරඹ ේඵන්ධ ප්රරලසනඹක් ඵට ශේ ඳත්
ශනහ. ඒ නිහ තභයි භවහ නහඹ වහමුදුරුරු ඉල්ලීේ ශත් අද
ශේ ශඹෝජනහ ක්රි0ඹහට නඟන්න ඵළරි ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ
තභයි අද ආණ්ඩුශේභ ඳහර්ලසඹක් වළටිඹට ශවශ උරුභඹ ඒ
ඉල්ලීේ ශත්, අශප් විඳක්ඹ වළටිඹට රක්සභන් කිරිඇල්ර රු
භන්ත්රීරතුභහ ශේ ශඹෝජනහ ශනහත් එඹ ප්රරහශඹෝගි ක්රි0ඹහට
නඟන්න ඵළරි ශරහ තිශඵන්ශන්.
ශභහි තිශඵන ත ඵයඳතශ ඳළත්තක් ළන භහ අධහයණඹ
යන්න ළභළතියි. අද න ශොට නිර ලශඹන් භත්ඳළන්
නිසඳහදනඹ කිරීශේ ඵරඳත්ර  රඵහ ත් ආඹතන, පුේරශඹෝ ඒ
ඵරඹ ඳහවිච්ික යරහ, ශර්ගු ශදඳහර්තශේන්තුශේ ඇස වරහ
රංහට සප්රී තු ශන්නහ. රංහට සප්රී තු ශන්නහ විතයක්
ශනොශයි, ඒ සප්රී තු තභන්ශේ නිසඳහදනහහයර රේ යනහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශෂෝභලින් එක්. ඒ කිඹන්ශන්
මිනී ල් තඵහ න්න ඳහවිච්ික යන ශෂෝභලින් එක් අද අයක්කු
නිසඳහදනඹ යන සප්රී තු රේ යනහ. ඒ හශේභ යරිඹහ
රේ යනහ. නිර සප්රී තුරට එළනි ශේ රේ යරහ
භත්ඳළන් නිසඳහදනඹ යනහ, තරුණ ජීවිත ශටි හරඹකින්
අන් යන්න.
ඇත්තටභ රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ කිඹපු ශේ නිළයදියි. නමුත්
අද අනුයහධපුයශේ, නුය, භහතශල් ඳශහත්ර තරුණශඹෝ ළඩිපුය
මිඹ ඹන්ශන් ආනික් ප්රරලසනඹ නිහභ ශනශයි. කුඩු ශයෝඹ
වළශදන්ශන් ආනික්ලින් කිඹරහ අපි කිඹනහ. නමුත් ඇත්ත ශේ
ශේයි. අද අඩු ආදහඹේ රඵන දුප්ඳත් තරුණ තරුණිඹන්,
විශලේශඹන්භ උතුරු වහ නළශඟනහිය ඳශහත් ඒ භත් ඳළන්
නිසඳහදඹන්ශේ ප්රරධහන ශශශ ශඳොශක් ශරහ තිශඵනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඔඵතුභහ නිශඹෝජනඹ යන
තුයඹ ඒ අඹශේ ප්රරධහන ශශශ ශඳොශක් ඵට ඳත් ශරහ
තිශඵනහ. මිනී ල් තඵහ න්න ඳහවිච්ික යන ශෂෝභලින් දහරහ,
යරිඹහ දහරහ වදන ඵහර භත් ඳළන්රට අද රංහශේ ශරොකු
ශශශ ශඳොශක් තිශඵනහ. ඔවුන් ඒ වහ අලි යන සප්රී තු
ශර්ගුශන් ශන්න්ශන් සු විරවුන් ඵරඳත්ර  ඳහවිච්ික යරහ.

604

සු විරවුන් නිසඳහදනඹට අලි යන ශේ ශන්න ඵරඳත්ර 
ඳහවිච්ික යරහ අද සප්රී තු ශන්නහ. සු විරවුන් ඵරඳත්ර ඹ
ඹටශත් ශර්ගුශේ ඇස වරහ විවිධ ආහයශඹන් සප්රී තු ශශනනහ.
ඒහ ශනළල්රහ ශෂෝභලින් දහරහ, යරිඹහ දහරහ භත් ඳළන්
නිසඳහදනඹ යරහ රංහශේ තරුණ ඳයේඳයහශේ අනහතඹ අඳුරු
යන තත්ත්ඹට ඳත් යරහ තිශඵනහ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ -2012ඔක්ශතෝඵර් භහශේ ශේ පිිතඵ ශර්ගු නිරධහරින් විසින් ළටලීේ
ශහ. ප්රරඵර ශේලඳහරනාශඹකුශේ සථහනඹක් ළටලීේ ශහ. භහ
භහධි හර්තහශේ තිශඵන ඒ හයණහ කිඹන්නේ. ඒ හර්තහට
අනු containers ශද යරිඹහ තිබුණහ. ඒ භත් ඳළන් නිසඳහදනඹ
යන සථහනශේ, ඒ distillery එශක් තිබුශණ් ශභොනහද?
Containers ශද යරිඹහ තිබුණහ. Containers ඳව ශෂෝභලින්
තිබුණහ. ඒ ශභොටද? භිත ලරීයහහයඹක් එතළන තිශඵනහද? මිනී
ල් තඵහ න්නහ ශයෝවරක්ද ඒ? නළවළ. ඒ ශෂෝභලින්
containers ඳව ඳරිවයණඹ යන්ශන්, ශඵොන්ශන් වුද? අශප්
යශට් අනහත තහරුණිඹ. ආණ්ඩුශේ ''තහරුණිශේ ශවටට''
ශඳොන්ශන් ශෂෝභලින්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,
තහරුණිශේ ශවටට ආණ්ඩුශේ ශේලඳහරනාශඹෝ ශඳොන්ශන්
ශෂෝභලින්. මිනිශවක් භළරුණහට ඳසශේ ශෂෝභලින් වන එ
ශනභ ශදඹක්. වළඵළයි ජීත් ශරහ ඉන්න මිනිසුන්ට ශෂෝභලින්
වන එ තයේ අඳයහධඹක් තත් නළවළ. ඒ තභයි ඇත්ත. ඒ
නිහ ඇත්තටභ අද ශඵොදු ඵශ ශේනහ වහමුදුරුරු ඳහයට ඵළවළරහ
උේශකෝණඹ යන්න ඕනෆ මුසලිේ ිහඳහරිඹහශේ ිහඳහයඹට
විරුේධ ශනොශයි, අනහත තරුණ ඳයේඳයහශේ ජීවිත අඳුරු
යන ශේ අඳයහධරට විරුේධයි.
ශේහ ශන් අඳයහධ. ශේලඳහරන ඵරතුන් තභන්ශේ ඵරඹ
ඳහවිච්ික යරහ ශේ විධිඹට ත අවුරුදු ඳවක්, දවඹක් ශෂෝභලින්
ළහුශොත් අශප් යශට් තරුණඹන්ට ශභොද ශන්ශන්? ඳණ
තිශඵන මිනිසුන්ට ශෂෝභලින් වනහ. ඳණ තිශඵන මිනිසුන්ට
යරිඹහ වනහ. යරිඹහ වන්ශන්, වී හට ශනොශයි; ශඳොල්
ඳළශඹට ශනොශයි; ශත් වට ශනොශයි, ජීත් න තරුණඹහටයි.
ආණ්ඩු එ භත් ඳළන් ශඵෝතරඹකින් රුපිඹල් 450 ඵේදක් අඹ
යන්න ඕනෆ. වළඵළයි ශේලඳහරනාශඹකුශන් රුපිඹල් මිලිඹන
350ට ළඩි ප්රරභහණඹක් එශවභ අඹ යරහ නළවළ.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අඹථහ විධිඹට ඳත්හ ශන
ඹන ශේ ිහඳහයඹ නතය ශශෝතින් -සප්රී තු ශන්රහ, ශෂෝභලින්
රේ යරහ, යරිඹහ රේ යරහ නීති විශයෝධී වදන ශේ
අයක්කු නතය ශශෝතින්- රංහට බිලිඹන ණන ආදහඹභක්
ඉතුරු ශනහ. ශොවහටද, බහණ්ඩහහයඹට. බහණ්ඩහහයශේ ල්ලි
නළවළ, ල්ලි නළවළ කිඹ කිඹහ පී.බී. ජඹසුන්දය භවත්භඹහ "ආර්ථි
කහතඹහ"ඹ කිඹරහ උර තිඹන්න වදනහ ශන්. අන්න
බහණ්ඩහහයඹට ල්ලි එන ක්රාභ. ශර්ගු ශදඳහර්තශේන්තු ශේට
වරිඹට භළදිවත් ශනහ නේ, සුයහ ඵදු ශොභහරිසතුභහ ශේට
වරිඹට භළදිවත් ශනහ නේ, ඕනෆභ ශේලඳහරන ඵරශතක්
වුණත් භක් නළවළ ශේ ශෂෝභලින්ලින් ජනතහශේ ජීවිත විනහල
යන ශේ ිහඳහයඹ නතය යනහ කිඹරහ යජඹ ඊට ප්රරතිඳත්තිභඹ
ලශඹන් භළදිවත් ශනහ නේ, ඒ වයවහ අනිඹමින් යජඹටත්
ආදහඹභක් එනහ. එතශොට අයක්කු නිසඳහදනඹට නීතිනුකර
සප්රී තු ශන්න්න ඕනෆ. අපි අවන්ශන්, ශේ සප්රී තු ශන්න
ශොේඳළනිරට
අදහශ,
නීතිඹ
ක්රි0ඹහත්භ
යන්න
ඔඵතුභන්රහට ඵළරි ඇයි කිඹරහයි.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භභ තමුන්නහන්ශේශේ
අධහනඹ ශේ හයණඹ ශශයහි ශඹොමු යනහ. අපි දන්නහ,
භවය ආඹතන සුයහ ඵදු ශදඳහර්තශේන්තුශන්භ අය අයශන
තිශඵනහ කිඹරහ. ඇක්මි රංහ ඩිසටිරර්ස කිඹන ආඹතනඹට
ඵරඳත්ර  තිශඵනහ. වුළුර ඩිසටිරර්ස කිඹරහ ආඹතනඹක්
තිශඵනහ. ත එ එ නේලින් තිශඵන ආඹතන තිශඵනහ.
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ඊට අභතය ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ
හයණඹක් තිශඵනහ. Herbal products තිශඵනහ. Herbal
productsරට natural alcohol ශන්නහ, ලීටර් 14,000ක්. ත
ආඹතනඹක් තිශඵනහ, භළශජසට්රිා නළචුයල් ඩ්ඩ් කිඹරහ. ඒ
ආඹතනඹ 2012 අවුරුේශේ විතයක් හය වඹට ලීටර් 20,000
ණශන් ශනළල්රහ තිශඵනහ. එ යට ලීටර් 20,000
ණශන් රංහට ශේ සප්රී තු ශන්රහ තිශඵනහ. ත
ආඹතනඹක් තිශඵනහ. ඒ ආඹතනඹ හය වතයට natural
alcohol වළටිඹට ලීටර් 20,000 ණශන් අවුරුේදට ලීටර් 80,000
ශන්රහ තිශඵනහ. එ ආඹතනඹක් අවුරුේදට ලීටර්
120,000ක් ශන්නහ. ඒහ ශන්න්ශන් ශභොටද? Scent
සන්නද? නළවළ. ඒහ ශන්න්ශන් තරුණඹන්ට scent
සන්න ශනොශයි, තරුණඹන්ට ශෂෝභලින් සන්නයි.
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඒ ආඹතන raid ශශෝතින්
ශඳශන්වි, ඒ ආඹතනර ළඩි පුයභ තිශඵන්ශන් සප්රී තු ශනොශයි
කිඹරහ. ඒ ආඹතනර ළඩි පුයභ තිශඵන්ශන් ශෂෝභලින් ව
යරිඹහයි.

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

( ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ නිහ ශේ අඳයහධඹ නතය යන්න යජඹ ප්රරතිඳත්තිභඹ
ීරයණඹක් න්න ඕනෆ. අපි කිඹනහ, ශේ වහ යජඹ නිවඬ
ශනහ නේ ශේ යශට් භව ජනතහශේ උේශකෝණඹක් ඇති
ශන්න ඕනෆ කිඹරහ. භභ විලසහ යනහ, ඒට භව නහඹ
වහමුදුරුන්ශේත්, මුළු භවත් ංකයත්නශේත් ආශිර්හදඹ
තිශඵනහ කිඹරහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

There is a point of Order being raised by the Hon.
Ajith P. Perera
රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, බහනහඹතුභහ වන් ශහ,
අද අඳට බහය ශදන්න තිබුණු ඳනත් ශටුේඳත් විසිඑභ බහය දීරහ
තිශඵනහ කිඹරහ. දළන් ශේරහ ඳ.. 6.00යි. තභත් භට රළබිරහ
තිශඵන්ශන් ඳනත් ශටුේඳත් 15යි. එතශොට ත වඹක්
රළශඵන්න තිශඵනහ. බහනහඹතුභහ බහ ල් තඵන
අසථහශේ කිේහ, ඒහ රළබී තිශඵනහඹ කිඹරහ. ඒ ළරැදියි. භභ
ශේ හයණඹ කිඹන්ශන් වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් වීභ
වහයි. ශේ ක්රාභඹ නිහ හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ේපර්ණශඹන්භ අඩහශ
ශනහ. ශභොද නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිතුභහ කිඹපු හයණඹ
ළරැදියි. භභත් රැඳිරහ ඉන්ශන් ශේ ඳනත් ශටුේඳත් 21 භට
ඵරන්න අලි නිහයි. විඳක්ශේ නිශඹෝජි ප්රරධහන ංවිධහඹ
වළටිඹට භශේ යහජහරිඹ ඒ ළන ඵරන එ. ඒ නිහ භභ තභත්
ඵරහශඳොශයොත්තුශන් ඉන්නහ, ඒහ රළශඵයි කිඹහ. බහශේ
ටයුතු අන් ශන්න ත ල්ඳ ශභොශවොතයි තිශඵන්ශන්.
තත් ඳනත් ශටුේඳත් වඹක් එන්න අලියි.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ශේ හයණහශේදී අඳට භවහ
ංකයත්නශේ විතයක් ශනොශයි අන් ආමිඹන්ශේත් වහඹ
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අලියි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, මුසලිේ ප්රරජහ, ශදභශ
ජනතහ, විශලේශඹන්භ ශේශන් පීඩහට ඳත් න උතුරු,
නළශඟනහිය ජනතහ, ඔඵතුභහ නිශඹෝජනඹ යන තුයශේ
ජනතහ -තුයශේ දරුන්- ශේ ඇත්ත තත්ත්ඹ දන්නහ නේ අපි අයක්කු කිඹරහ ශඵොන්ශන් ශෂෝභලින් කිඹරහ දන්නහ නේශඵොයිද? යරිඹහ ඇඟට වනහ කිඹරහ දන්නහද? ඒ මිනිසසු
දන්ශන් නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ඵරඳත්ර  ඳහවිච්ික
යරහ නීතිනුකර සිප්පු ශඳරිල්රකුයි ශේ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ
ශේ තත්ත්ඹ ශක්න්න යජඹට පිඹයක් න්න ඵළරි නේ ශේ
යශට් භව ජනතහ, සිවිල් ිහඳහය ඇතුළු සිඹලු ජනතහ ිහඳහය
ශේට එතු ශන්න ඕනෆ. භහ හිතන වළටිඹට
තමුන්නහන්ශේරහට ශේ පිඹය න්න ඵළවළ.
ඊශඟට භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ, අද දින
ඉදිරිඳත් යන රද ඳනත් ශටුේඳත් පිිතඵ. භහ ලිනුත් කිේහ
හශේ බහනහඹතුභහ අඳට කිේහ, අද ඉදිරිඳත් ශ ඳනත්
ශටුේඳත්ර සිඹලුභ පිටඳත් ඳක් නහඹ රැසවීභට රඵහ දීරහ
තිශඵනහ කිඹරහ. අශප් ඳක්ශේ ණ්ඩහඹේ නහඹයඹහ න
අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීරතුභහශන් භහ ශේ පිිතඵ ඇහුහ. එතුභහ
කිේශේ, ඊශඟ බහ හයඹට නිහඹ ඳත්ර ඹ - Order Paper එවළදුහ, වළඵළයි ඒ අඹට ශේ සිඹලුභ ඳනත් ශටුේඳත් රඵහ
දුන්ශන් නළවළ කිඹරහයි. ඳක් නහඹයින්ට ශේ ඳනත් ශටුේඳත්
රඵහ දුන්නහ කිඹන එ ළරැදියි. එඹ ති නළවළ. ශභභ බහටයි
ඒහ රළශඵන්න ඕනෆ. ඳක් නහඹයින්ටත් ශේ සිඹලුභ ඳනත්
ශටුේඳත්ර පිටඳත් රඵහ දීරහ නළවළ. රක්සභන් කිරිඇල්ර
භන්ත්රීරතුභහත් ශේ බහශේ සිටින නිහ භහ ළරැදි නේ නිළරැදි
යන්න. ඳනත් ශටුේඳත් කිහිඳඹක් ඳභණයි ඳක්
නහඹයින්ටත් රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන්, සිඹල්රභ රඵහ දීරහ නළවළ.
දළනට භටත් රළබී තිශඵන්ශන් ඹේ ප්රරභහණඹක් ඳභණයි.
ශභඹ ශඳෞේලි ප්රරලසනඹක් ශනොශයි. ශභඹ අශප්
ඳහර්ලිශේන්තුශේ හර්ඹ භණ්ඩරඹ අඳවසුතහට ඳත් යන්න අඳ
යන ශදඹකුත් ශනොශයි. හර්ඹ භණ්ඩරඹ ශභඹට  කිඹන්න
ඕනෆත් නළවළ. ශභඹ එතුභන්රහශේ  කීභක් ශනොශයි. ශභඹ
ආණ්ඩුශේ නිහඹ ඳත්ර ශේ ළටලුක්. ශභභ ඳහර්ලිශේන්තු
උත්තරීතයභ සථහනඹයි, ඳහර්ලිශේන්තු අධියණඹටත් ඩහ
උත්තරීතයයි කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ කිඹනහ නේ ඒ
ඳයභහදර්ලඹ ශෝ? ඒ ආදර්ලඹ ශෝ? අධියණඹට ඹන්න තිශඵන
අසථහත් උල්රංකනඹ යන ක්රාභඹක් තභයි ශේ තිශඵන්ශන්.
අද ශේ බහ අහන න ශතක් භභත් ශේ බහශේ රැඳී සිටිනහ.
ශේ බහ අහන න ශභොශවොශත්දීත් ශේ බහශේ
භන්ත්රීරරුන්ශේ භවජන ඳයභහධිඳති අයිතිඹ රැ ශදමින් ශභභ
ඳනත් ශටුේඳත්ර පිටඳත් සිඹලුභ භන්ත්රීරරුන්ට රඵහ ශදයි
කිඹහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.

රු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ (බුේධ ලහන වහ
ආමි ටයුතු නිශඹෝජි අභහතිතුභහ)

(ண்புகு ம்.லக..டி.ஸ். குணலர்ென - தபரத்ெ சசன,
ெ அலுலல்கள் பெ அகச்சர்)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, බුේධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු පිිතඵ ළඩ ඵරන ඇභතියඹහ වළටිඹට භහ ඉතහභ
න්ශතෝ නහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීරතුභහ ශභභ ල්
තළබීශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ේඵන්ධ. රු අජිත් පී.
ශඳශර්යහ භන්ත්රීරතුභහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශනොසිටිඹහ නේ එභ
ශඹෝජනහ සථිය යන්ශන් භභයි. ඒ ශභොද, විශලේශඹන්භ
ශඵෞේධ යටක් වළටිඹටත්, ශඵෞේධයින් වළටිඹටත් අපි ඒ ශඵෞේධ
ප්රරතිඳත්ති යකින්න ඵළඳිරහ ඉන්නහ. ඒශක් කිසිභ විහදඹක් නළවළ.
ඒ හශේභ ර ශරෝ හසී ශඵෞේධ ජනතහශේ මුදුන් භල්ඩ
ව දශ දහ වහමුදුරුන්ට අපි යන ළරකිල්රත්, බක්තිඹත් පජහක්
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රුඑේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ]

වළටිඹට යන්නට අලි ළඩ පිිතශශ ේඳහදනඹ ශ යුතු
තිශඵනහ. එභ නිහ දශ දහ වහමුදුරුන් ළඩ සිටින ඒ පජනීඹ
අනයශේ විතයක් ශනොශයි, රංහශේ සිඹලුභ ආේ ේඵන්ධ
පජනීඹ සිේධසථහන පිහිටහ තිශඵන පජනීඹ නයර භත්ඳළන්වල්
අරංගු යන්නට ඕනෆඹ කිඹන භතඹ අපි ඉන්නහ. ඒ හශේභ
භශේ ශඳෞේලි භතඹක් වළටිඹට භත්ඳළන්වල් ේපර්ණශඹන්
අරංගු යනහ නේ භශේ තුට භහ ප්රරහල යනහ.
ශශවොභ වුණත් අපි ශෞයනීඹ භවහ ංක යත්නඹට න් දිඹ
යුතුහක් ශභන්භ අපි ඊශඟට අනිහර්ඹශඹන්භ අශප් අනහත
ඳයපුය ළන ල්ඳනහ ශ යුතු තිශඵනහ. අද ඹේ ඹේ ප්රරශේලර
ඳහල් විශේ ඳසු න භවය දරුන් අතශශොසක් හශේ
ප්රරභහණඹක් භත්ඳළන්රට ඇේඵළහි න තිඹක් දකින්නට
තිශඵනහ. ඒ හශේභ ආභ ධර්භඹ අනු ටයුතු ශනොයන
සිඹලුභ ශදනහ ඒ ආශේ තිශඵන නීති රීති වරිවළටි පිිතඳදිනහ නේ
යජඹට ඒ ේඵන්ධ අලුතින් නීති රීති ඳළන විඹ යුතු න්ශන්
නළවළ. නමුත් අඳට තිශඵන නහටු, අශප් යශට්
ශඵොශවෝශදශනක් තභ තභන්ශේ ආේර තිශඵන නිඹභඹන්
පිිතඳදින්න ටයුතු යන්ශන් නළති එයි.
ඒ හශේභ අශප් රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ කිේහ, භත්ඳළන් පිටු
දළකීශේ ටයුත්ත ඳවුල් ංසථහ ඇතුශශන් ආයේබ යරහ යශට්
ප්රරචලිත ිහඳහයඹක් වළටිඹට ශන ඹන්නට ඕනෆඹ කිඹරහ. අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහශේ භහින්ද ිකන්තන ළඩපිිතශශ තුිතන් "භතට
තිත" ළඩ පිිතශශ අද හර්ථ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.
ඒ ශඳෞේලි අපි දන්නහ. ඒ අශප් අභහතිහංලඹ ඹටශත්
ළශනන විඹක්. ශඳොලිස හර්තහ දිවහ ඵළලුහභ එඹ අඳට
ශඳශනනහ. ශඳොලීසිඹ ව සුයහ ඵදු ශදඳහර්තශේන්තු භඟ
ේඵන්ධේ ඳත්මිනුයි අපි භතට තිත ළඩ පිිතශශ
ේඵන්ධ ටයුතු යනු රඵන්ශන්. අශප් යශට් ඒ ේඵන්ධ
විලහර ලශඹන් ශභශවයුේ සිේධ නහ.
භත්ඳළන් විතයක් ශනොශයි, අශනකුත් තවනේ ඖධ ර්,
විනහලහරී ඖධ ර්, ංජහ, ශවශයොයින් ළනි ශේල් ඇතුළු
විනහලහරී සිඹලු ශේල් අත් අඩංගුට ළනීශේ ශේඹ ළඩි
ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඳනනු රඵන දඩ මුදල්, දවමේ
ශඵොශවොභ ළඩි යරහ තිශඵනහ. භවය අඹ ඒහටත් බඹ නළති
මුදල් ඵරහශඳොශයොත්තු ශේ ශේල් යනහ. නමුත් ඒට යජඹට
ඳභණක්භ ඇඟිල්ර දිගු ශ යුතු නළවළ. ශභොද භභ එශවභ
කිඹන්ශන්, යජඹක් වළටිඹට අපි ඒ අලි නීති රීති ඳනනහ.
කිරිඇල්ර භන්ත්රීරතුභහ ඉල්රහ සිටිඹහ හශේ ඉදිරිශේදී ඒ අලි අංල
භඟත්; ටයුතු ශ යුතු අඹ භඟත් හච්ඡහ යරහ ශේ ශේල්
අරංගු යන්නට අපි ටයුතු ය ශන ඹනහඹ කිඹන එ භභ
න්ශතෝශඹන් ශේ බහට ප්රරහල යනහ. සතුතියි.

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

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

( ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Ajith P. Perera, what is your point of Order?
රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අද දශේ ශඳොශයොන්දු වුණු වළටිඹට අද දින ඉදිරිඳත් ශ
ඳනත් ශටුේඳත් 21 සිංවර බහහශන් ශවෝ ශදභශ බහහශන්
තභත් අඳට රළබිරහ නළවළ. ඒහ ඉංග්රී සි බහහශන් තිශඵන ඵ
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කිඹනහ. ඒ අඳට අදහශ න්ශන් නළවළ. ශභොද යහජි බහහ
න්ශන් සිංවරයි. ඒ ඳනත් ශටුේඳත් බහහ තුශනන්භ තිශඵන්න
ඕනෆ.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

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

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භන්ත්රීරතුභහ ථහ ශහට ඳසශේ
ඔඵතුභහට අසථහ රඵහ ශදන්නේ.

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, අද දශේ නිහඹ ඳත්ර ශේ
ඇතුශත් ශරහ තිබුණු ඳනත් ශටුේඳත් 21 හි පිටඳත් භහ ශත
රළබිරහ නළවළ. එභ පිටඳත් රඵහ ශදනහ කිඹරහ බහනහඹතුභහ
කිේත්, තභත් ඒ ශරිරහ නළවළ. බහශේ ටයුතු
අන්වීභට ශභොශවොතක් තිබිඹදීත් භභ ශේ හයණඹ කිඹනහ.
බහනහඹතුභහශේ ප්රරහලඹ  කීශභන් ශතොය යපු
ප්රරහලඹක් ඵත් භභ කිඹන්න ළභළතියි. ඒ නිහ මුද්ර්ණහරශේ
තිශඵන ශේල් බහත ශහ න්න ඵළවළ. ශේ බහට ඹේ
ශෞයඹක් තිශඵන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ අධියණඹට ඹහභට
ඹේ ඳහර්ලසඹක් ඵරහශඳොශයොත්තු නහ නේ, අධියණඹ ශත
ඹන්ශන් කුභන ශටුේඳතක් භත ඳදනේද කිඹන එ ඵරහ කිඹහ
ළනීශේ අයිතිහසිභ, ඒ අසථහ ඒ ඒ ඳහර්ලසඹන්ට රඵහ
ශදන්න අලියි.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

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

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Sunil Handunnetti, what is your point of Order?
රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, නිහඹ පුසතශේ වන් අද
ඉදිරිඳත් ශ ඳනත් ශටුේඳත් 21න් ශේ බහශේ රැශමින් ශේ
ළන ථහ ශ භට ඳභණක් අහනශේදී ඒහශේ ඉංග්රී සි පිටඳත්
21භ ව සිංවර පිටඳත්ලින් 15ක් රළබිරහ තිශඵනහ. වළඵළයි
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ේප්රරදහඹ ඒ ශනොශයි. ශභතළනට ඇවිල්රහ ෆ
වන ශනහට; ථහ යන ශනහට විතයක් ඒ ඳනත්
ශටුේඳත්ර පිටඳත් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ශේ බහශේ සිටින
අශනකුත් සිඹලු භි භන්ත්රීරරුන්ශේ ශේ භත ඒහ තළබුශේ
නළති ඵ අඳට ශඳශනනහ. භභ ශේ ළන ථහ ශනොශහ නේ,
භටත් ශභඹ රළශඵන්ශන් නළවළ. ශේශන් අහනශේ යන්ශන්
ශේ
ඳහර්ලිශේන්තු
ේපර්ණශඹන්
වෆල්ලු
කිරීභක්.
තමුන්නහන්ශේරහශේ ශේ ටයුත්ත තිශඵන්ශන්, "අඳට ඕනෆ
නීතිඹක් ක්රි0ඹහත්භ යන්න පුළුන්"ඹ කිඹන ඳදනශභන්.
විශලේශඹන් ඔඵතුභන්රහ -ආණ්ඩු- කිඹනහ නේ, ශේ
ඳහර්ලිශේන්තු උත්තරීතයයි කිඹරහ ඒ උත්තරීතය ඵ
රැශන්ශන් ඳහර්ලිශේන්තු ේප්රරදහඹන් ආයක්හ ශශොත් ඳභණයි.
ඒ නිහ ශේ ේඵන්ධශඹන් අපි අශප් විශයෝධඹ ඳහනහ.
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ඒ හශේභ තභයි ශේ ඳනත් ශටුේඳත් භත ඹේ ඳහර්ලසඹක්
අධියණඹට ඹන්න උත්හව යනහ නේ, ශවෝ අලිතහක්
තිශඵනහ නේ, සිංවශරන්, ශදභශශන්, ඉංග්රී සිශඹන් කිඹන ්රිතවිධ
බහහශන් ශේ ඳනත් ශටුේඳත් බහත විඹ යුතු තිශඵනහ. ඒ
අලිතහ නළති තභයි අද ඳහර්ලිශේන්තු හයඹ අන්
යන්ශන් කිඹන හයණඹත් භභ ශේ අසථහශේදී හර්තහත වීභ
වහ අධහයණඹ යනහ.
භවජන
නිශඹෝජිතශඹකු
වළටිඹට;
ඳහර්ලිශේන්තු
භන්ත්රීරයශඹකු වළටිඹට; ජනතහ ඳයභහධිඳති නිශඹෝජනඹ යන
පුේරශඹකු වළටිඹට ඒ වහ භභ භශේ විශයෝධඹ ඳහනහ.
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මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Lakshman Kiriella, what is your point of Order?
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ண்புகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, සථහය නිශඹෝ දිවහ ඵරන
ශොට, රු අසර් භන්ත්රීරතුභහ කිඹන විධිඹට ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ඳනත් ශටුේඳත් තළඳෆශරන් ඹන්න ඵළවළ. අශප් ශේ භත
තිශඵන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] It has to be tabled.

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි,-

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

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

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

No, no - [Interruption.]
මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. A.H.M. Azwer.
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, භශේ හිතත් මිත්ර ඹහ
ආයේබශේදී ශ ප්රරහලඹට ඳටවළනි ප්රරහලඹක් දළන් යන්ශන්.
ශභොද, එතුභන්රහට ඒ අණ ඳනත් සිඹල්ර ඉංග්රී සි බහහශන්
රළබිරහ තිශඵනහ කිඹන එ- ඒයි ඇත්ත.

රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ண்புகு சுனல் ஹந்துன்தனத்ெ)

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ண்புகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශේශන් ශඳන්නන්ශන් ශභොක්ද? අද ශේ ඳහර්ලිශේන්තු
නිේ ච්ශච්රිඹක් ශයි. සථහය නිශඹෝ අනු ළඩ
යන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳක් නහඹඹන්ශේ රැසවීශේදී
එක් කිඹනහ. ඳක් නහඹ රැසවීශේදී භට කිේහ, අද
ඳහර්ලිශේන්තු අන් ශන්න ලින් ශේ ඳනත් ශටුේඳත්
සිඹල්ර ශදනහ කිඹරහ.

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

රු ථහනහඹතුභහත්- [ඵහධහ කිරීභක්]

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ ළරැදියි.

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ண்புகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භභ පිිතන්නහ ඒහ සිංවර බහහශන් ව
ද්ර්විඩ බහහශන් රළබිඹ යුතුයි කිඹරහ. නමුත් රු බහනහඹතුභහ
බහ ශනොභඟ ඹළේශේ නළවළ. අද උදෆනභ ශේ ප්රරලසනඹ අශප්
විරුේධ ඳක්ශේ ංවිධහඹතුභහ අවන විට රු ථහනහඹතුභහ
කිේහ රළශඵනහ කිඹරහ. අද ශඳොඩි ප්රරභහදඹක් ඇති ශරහ
තිශඵනහ. ශභශවේ ශනොශයි ශන් ඒහ මුද්ර්ණඹ යන්ශන්
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි. භභ ඉසය හරශේ Motion
එක් ශනහහ, ඳහර්ලිශේන්තුට printing press එක් ඕනෆ
කිඹරහ. අද නතුරු එඹ සිේධ ශරහ නළවළ. අපි එඹ ඉදිරි හරශේදී
ඵරමු. එතළනින් මුද්ර්ණඹ යරහ එන්න ඕනෆ. භවය විට ඒ ප්රරභහදඹ
ඳභණයි තිශඵන්ශන්. නමුත්, ංචහක් ශවෝ ශනත් ළරැේදක් සිදු
ශරහ නළවළ. ශොශවොභ වරි දළන් රළබිරහ තිශඵනහ. අශනක් බහහ
ශදශනුත් දළන් රළශඵනහ. දළන් අපි ගිඹත් ඒහ අශප් ශේඹ උඩ
තඵනහ. එශවභ නළත්නේ ඔඵතුභහ නිශඹෝඹක් යන්න ඒහ
ඔක්ශෝභ තළඳෆශරනුත් ඹන්න කිඹරහ මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීරතුභනි. ඔක්ශෝභ රෆසතියි කිඹන එ තභයි භහ අධහයණඹ
ය සිටින්ශන්.

රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ண்புகு யக்ஷ்ன் கல்ய)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ සිේධ ශරහ නළවළ ශන්. ඒයි අඳ කිඹන්ශන්. [ඵහධහ
කිරීේ] ශේ ච්ශච්රිඹක් ශනොශයි. ශේ ඳහර්ලිශේන්තු.

රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

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

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Ajith P. Perera, what is your point of Order?
රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

(ண்புகு அஜத் பீ. தபல)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි, ආණ්ඩුක්රාභ ිසථහශේ 23
(1) හි වන් ශනහ, "සිඹලුභ නීති ව අනුනීති ඳළනවීභ
නළතශවොත් ෆදීභ ද එකී සිඹලුභ නීති ව අනුනීති ඳශ කිරීභ ද,
ඉංග්රී සි බහහශන් ව ඳරිර්තනඹක් ද ඇති ජහති බහහ ශදශන්
භ විඹ යුත්ශත් ඹ." කිඹහ. ඒ කිඹන්ශන් සිංවර බහහශන් ව
ශදභශ බහහශන්. එශවභ නේ සිංවර බහහශන් ව ශදභශ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ]

බහහශන් තභයි ශේ යශට් නීති ඳනන්ශන්. නීතිඹ ඳනන්ශන්
සිංවර බහහශන් ව ශදභශ බහහශන්. ඳරිර්තනඹ තභයි
ඉංග්රී සි බහහශන් තිශඵන්න ඕනෆ. අඳ ශේේසඨහධියණඹ ශත
ඉල්ලීභක් යනහ නේ යන්න අලි න්ශන් සිංවර ව ශදභශ
බහහ; ඒ කිඹන්ශන් අශප් යහජි බහහ ඳදනේ යශනයි. ඒ නිහ
හයණඹ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලියි. ශභඹ සථහය නිශඹෝරට
ඳටවළනියි; අශප් ශේඹ භත තඵරහ නළවළ; ඒ හශේභ ආණ්ඩුක්රාභ
ිසථහට ඳටවළනියි. ඒ නිහ ශේ ඳනත් ශටුේඳත් 21 ළනභ
ඉදිරි පිඹයක් තඵන්න පුළුන්භක් නළවළ කිඹරහ භභ කිඹහ
සිටිනහ. ශේ විශයෝධතහ ටවන් ය තඵන්න කිඹරහ ඉල්රහ
සිටිනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීරතුභනි. ශඵොශවොභ සතුතියි.

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ

612

According to the procedures of Parliament, all Bills
have to be tabled in Parliament in all three languages. As
per the Deputy Secretary-General of Parliament, only 15
Bills are available in all three languages. He will certify
as to what are the Bills that have been tabled today.
Those 15 Bills will be accepted as tabled in the proper
procedure and all other Bills will be treated as not tabled
in Parliament today. That is my Ruling.
Thank you.
ප්රරලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்பொக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

ඳක් නහඹඹන්ශේ රැසවීශේදී ශේ පිිතඵ ීරයණඹක්
ත්තහ-

මරහනහරඪ භන්ත්රීරතුභහ

(ெகயகெங்கும் உபொப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුතියි රු භන්ත්රීරතුභහ. භහ දළන් භශේ නිශඹෝඹ
ඳශ යනහ.

ඳහර්ලිශේන්තු ඊට අනුකර අ.බහ. 6.15ට, 2013 භහර්තු 19 න
අඟවරුහදහ ප.බහ. 09.30 න ශතක් ල් ගිශේඹ.
அென்படி ப.ப. 6.15 ணக்கு, பளுன்மம், 2013 ர்ச் 19,
தசவ்லய்க்கறக ப.ப.9.30 ணலக எத்ெகலக்கப்பட்டது.

Adjourned accordingly at 6.15 p.m. until 9.30 a.m. on
Tuesday, 19th March, 2013.

ළ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්ර්ණඹ වහ සකීඹ නිළයදි ශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීරන් මින් පිටඳතක් ශන නිළයදි ශ යුතු
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ වළන්හඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.

குமப்பு
உபொப்பனர் இபொெப் பெப்பற் தசய்லபைம்பும் பகற ெபைத்ெங்ககரத் ெது பெல் தெரலகக் குமத்து அெகனப் பகற
ெபைத்ெப்படெ பெ ககடத்ெ இபை லங்களுள் ஹன்சட் பெப்பசபைக்கு அநப்புெல் லலண்டும்.
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.
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:

දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිශේන්තු විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. පිටඳතක් ශන්හ ළනීභ අලි
නේ හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් හසතු රු. 2.50කි. ශොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102,
පිඹසිරි ශොඩනළගිල්ශල් යජශේ ප්රරහලන හර්ඹහංලශේ අධිහරී ශත ෆභ ර්ඹභ ශනොළේඵර්
30 දහට ප්රරථභ දහඹ මුදල් ශහ ඉදිරි ර්ශේ දහඹත්ඹ රඵහ ශන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.
නිඹමිත දිශනන් ඳසු එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුේ ඳත් බහය නු ශනොරළශේ.

சந்ெ ; ஹன்சட் அெக அமக்ககன் லபைடந்ெ சந்ெ பப 2,178. ஹன்சட் ெனப்பெ பப 18.15. ெபற்
தசயவு பப 2.50. லபைடந்ெ சந்ெ பற்பணக அத்ெட்சகர், அசங்க தலரபட்டலுலயகம், இய. 102,
பசம கட்டிடம், பன்ககட வீெ, கபைரப்பகன, தகழும்பு 6 ன்ம லயசத்ெற்கு அநப்ப பெககரப்
தபற்பொக்தகள்ரயம். எவ்லலண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் லெெக்கு பன் சந்ெப்பணம்
அநப்பப்பட லலண்டும். பந்ெக் ககடக்கும் சந்ெ லண்ணப்பங்கள்
ற்பொக்தகள்ரப்படட்ட.

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of Hansard is available for
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an annual subscription fee to the
SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102, Piyasiri Building, Pamankada Road,
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year.
Late applications for subscriptions will not be accepted.
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