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ளபளளுநன்ம்
PARLIAMENT
—————–—2013 ජූලි 25 ලන බ්රශවපපින්දාා
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අ. භා. 1.00

පාර්ලියම්්දුරල රැවප විය. කාානායකුරමා [ගරු

චමල් රාජපක් මශතා] ූලාවනාරඪ විය.

ளபளளுநன்ம் ழ.. 1.00 நணழக்குக் கூடினது.
சளளனகர் அயர்கள் [நளண்புநழகு சநல் பளஜக்ஷ] தலலந
யகழத்தளர்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

නියේාන

அழயழப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

ඳහර්ලිශේන්තු ටයුතු පිළිඵ හය බහ රැසවීභ
ளபளளுநன் அலுயல்கள் ற்ழன குழுக் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඳහර්ලිශේන්තු ටයුතු පිළිඵ හය බහශේ රැසවීභ්ෂ 2013
ජලි භ 25 න බ්රවසඳිනන්දහ නනේ අද දින ඳස රු 2000ට
භහශේ නිර හභයශේදී ඳළළත්වීභට නිඹමිත ඵළවින් නඹට ඳළමිණ
වබහගි න ශර රු භි භන්ත්රීන් යලඹලු ශදනහට ශභන්න්
දළනුේ දීභට ළභළත්ශතමි0

ලිපි යල්ඛනාදිය පිළිගැ්දවීම

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட த்தழபங்கள்
PAPERS PRESENTED
2011 ර්ඹ වහ ඉඩේ ප්රිනසසයණ ශොමින් බහශේ හර්ිත
හර්තහ0- [අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ ආමි ටයුතු අභහතය රු
දි0මු0 ජඹයත්න භවතහ ශනුට රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

වභායම්වය මත ිනබිය යුුරයයි නියයෝග කරන දී.
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டலனழடப்ட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2012 ර්ඹ වහ පුත්තරභ දිසත්රි්ෂ ශල්ේ හර්ඹහරශේ හර්ඹ හධන
හර්තහ වහ ගිණුේ0- [යහජය ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල ටයුතු අභහතය රු
ඩබ්ලිේ0ඩී0ශේ0 ශශනවියත්න භවතහ ශනුට රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

වභායම්වය මත ිනබිය යුුරයයි නියයෝග කරන දී.
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டலனழடப்ட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2010 ර්ඹ වහ ෘිතර්භ ශදඳහර්තශේන්තුශේ හර්ිත හර්ඹ හධන
හර්තහ0- [ෘිතර්භ අභහතය රු භිනන්ද ඹහඳහ අශබ්ර්ධන භවතහ ශනුට
රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

වභායම්වය මත ිනබිය යුුරයයි නියයෝග කරන දී.
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டலனழடப்ட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2012 ර්ඹ වහ ඵන්ධනහහය ශදඳහර්තශේන්තුශේ හර්ඹ හධන
හර්තහ0- [පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහහය ප්රිනසසයණ අභහතය රු
චන්ද්රයලරි ජදීය භවතහ ශනුට රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

වභායම්වය මත ිනබිය යුුරයයි නියයෝග කරන දී.
சளபீடத்தழல் இபைக்கக் கட்டலனழடப்ட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිය්දප ගුණලර්නන මශතා සජවම්පාාන ශා
ජාපලශන අමාතයුරමා වශ ආණ්ු  පාර්පලයේ ප්රනාන
වවවිනායකුරමා)
(நளண்புநழகு
தழசஷ்
குணயர்த
வர்யமங்கல்,
யடிகளலநப்பு
அலநச்சபைம்
அபசளங்கத்
தபப்ழன்
பதற்சகளளசளநம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)
රු ථහනහඹතුභනි නළත ඳදිසචි කිරීශේ අභහතයතුභහ
ශනුශන් භභ 2011 ර්ඹ වහ නළත ඳදිසචි යවීශේ
අධිහරිශේ හර්ිත හර්තහ ව ගිණුේ ප්රහලඹ ඉදිරිඳත් යමි0

ශභභ හර්තහ නළත ඳදිසචි කිරීශේ ටයුතු පිළිඵ
උඳශ්ධල හය බහට ශඹොමු ශ යුතු ඹළන් භභ ශඹෝජනහ
යමි0

ප්රපනය විමවන දි්ද වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
මීශඟට හය බහ හර්තහ පිළිළන්වීභ - වත්ළනි
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඳශමුළනි ළයලහයඹ වහ යජශේ ගිණුේ
පිළිඵ හය බහශේ ඳශමුළනි හර්තහ නභ හය බහශේ
බහඳින රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ වියලන් පිළිළන්වීභ0

යජශේ ගිණුේ පිළිඵ හය බහශේ
හර්තහ

அபசளங்கக் கணக்குகள் ற்ழன குழுயழன்
அழக்லக
REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC
ACCOUNTS
ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා සජාතය්දතර ූලය
වශයයෝගිතා අමාතය වශ මුාල් ශා ්රමවම්පාාන නියයෝජය
අමාතයුරමා)
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந - சர்யசதச ழதழன
கூட்டிலணப்பு
அலநச்சபைம்
ழதழ,
தழட்டநழடல்
ழபதழ
அலநச்சபைம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)
රු ථහනහඹතුභනි වත්ළනි ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඳශමුළනි
ළයලහයඹ වහ යජශේ ගිණුේ පිළිඵ හය බහශේ ඳශමුළනි
හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යනහ0

නභ හය බහශේ ඹේ ඹේ නිරී්ෂණ ළන ශේ අසථහශේ
භභ චන සල්ඳඹ්ෂ ථහ යන්නට ළභළිනන්0 ශේ වහ අඳට
ේපර්ණ වශඹෝඹ දීභ ව ශේ ළඩ ටයුතු හර්ථ කිරීභට
වහඹ දීභ ළන විණහධිඳිනතුභහට ව නතුභහශේ හර්ඹ
භණ්ඩරඹටත් ශේ විඹඹට ේඵන්ධ වුණු ඳහර්ලිශේන්තුශේ
හර්ඹ භණ්ඩරඹටත් ඳශමුශන්භ භභ සතුිනන්ත ශනහ0
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ]

2010 භළන් භ 20ළනි දින වත්න ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඳශමු
ළයලහයඹ වහ ශත්රීේ හය බහ වියලන් නේ යන රද
යජශේ ගිණුේ පිළිඵ හය බහ 2010 ජනි භ 08න දින
ප්රථභ යට රැසවීශභන් අනතුරු නිිනඳතහ රැස වී ඳහර්ලිශේන්තුශේ
සථහය නිශඹෝ අස 125 ප්රහය යජශේ ආඹතනර ගිණුේ
විබහ යන රදී0
ශභභ හර්තහශන් 2010 ජුනි භ 08ළනි දින යලට 2011
ශදළේඵර් භ 31ළනි දින ද්ෂහ ව හර සීභහ තුශ 2005 යලට
2009 ද්ෂහ ඳශ ව විණහධිඳිනයඹහශේ හර්තහන්ින දළ්ෂවුණු
විණන ශේද භත ඳදනේ විභර්ලනඹ යන රද අභහතයහසල 20්ෂ
ඇතුළු යජය ආඹතන 69්ෂ ආයණඹ ය ඇත0 නශභන්භ 2009
ර්ශේ විණහධිඳිනයඹහශේ හර්තහශේ වන් ව
අිනරි්ෂතඹන් සීභහ ඉ්ෂභවීේ අය ශනොරත් හය ඳහඩු ශභන්භ
නභ ආඹතනර ත්භන් හර්ඹ හධනඹ පිළිඵ ද ශභභ හය
බහ විබහ ය ඇත0
හර්තහශේ ඳරිශිසට අස 01 ඹටශත් හය බහ වියලන්
වඳුනහ න්නහ රද යහජය ආඹතන විලහර සයහට ශඳොදු ව
රුණු හභහනය නිරී්ෂණ ශර ඉදිරිඳත් ය ඇත0 නී  ෆභ
නිරී්ෂණඹ්ෂ භඟභ නභ රුණට අදහශ හය බහ වියලන්
ඉදිරිඳත් යන රද නිර්ශ්ධල වන් ශොට ඇත0
ඳරිශිසට අස 2 ඹටශත් න්ෂ න්ෂ යජශේ ආඹතන
ේඵන්ධශඹන් හය බහ වියලන් නිරී්ෂණඹ යන රද
ඌනතහන් අඩු ඳහඩු ව ළයදි ක්රිඹහහයේ ශන වළය ද්ෂහ
ඇත0
නිරී්ෂණඹන් භඟින් වඳුනහ ත් අඩු ඳහඩු යජශේ
ආඹතනඹන්ින ඳරදහයී ක්රිඹහහරිත්ඹ භත අිනතය ඵර ඳෆභ්ෂ
ඇින යන ඵළවින් අදහශ ඳහර්ලසඹන් හය බහ වියලන් රඵහ දී
ඇින නිර්ශ්ධල අනුභනඹ ය තභ ආඹතනශේ දළ්ෂභ ශභශවය
ව අයමුණු හ්ෂහත් ය නු ඇතළන් ඹන දළඩි විලසහඹ භත
ශභභ හර්තහ ඳහර්ලිශේන්තු ශත ඉදිරිඳත් යනු රඵන්0
රු ථහනහඹතුභනි භභ ත රුණු න්ෂ ශද්ෂ
ඳභණ්ෂ භත්ෂ යන්න ළභළිනන්0 අඳට ශඳනුණු න්ෂ රුණ්ෂ
තභන් ශඵොශවෝ විට අශේ යහජය අභහතයහසල වහ ශදඳහර්තශේන්තුර
ප්රධහීනන් ව විණහධිඳිනතුභහ ව නතුභහශේ නිරධහරින් අතය
මීට ඩහ ශවො ේඵන්ධතහ්ෂ ිනශඵන්න ඕනෆඹ කිඹන න0
ශඵොශවෝ විට ඒ අභහතයහසලඹ ශවෝ ශදඳහර්තශේන්තු තුශ
විණනඹ ළන ශවො විභර්ලනඹ්ෂ යන්ශන් අශේ හය
බහශන් ළවීභ්ෂ රළුදණහට ඳසශේන්0
ශේ ශවො තත්ත්ඹ්ෂ ශනොශන්0 රු ථහනහඹතුභනි
විණහධිඳිනතුභහ රුණු ඉදිරිඳත් යපුහභ ඒ අභහතයහසලඹට
ශවෝ ශදඳහර්තශේන්තුට අසථහ්ෂ ළරශනහ සහදඹ්ෂ
ඇින යන්න0 ඒ භතු යපු රුණු අනු ශල්ේතුභහත් -ප්රධහන
මරය නිරධහරිඹහ- විණහධිඳිනතුභහත් අතය මලි සහදඹ්ෂ
ඇින ශන්න ඕනෆ0 ඒ ඉදිරිඳත් යපු රුණුරට ශල්ේතුභහට
ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ යන්න පුළුන්0 ඒ ඳළවළදිලි කිරීභ
ේඵන්ධශඹන් විණහධිඳිනතුභහ ෆහීභට ඳත් ශනහ නේ
ඒ ඒ හර්තහට ඇතුශත් ශන්ශන් නළවළ0 දළන් අඳට
ශඳශනන්ශන් ඒ සහදඹ ඇින ශනොවීශභන් ුරළු ුරළු ශ්ධල් ඳහ
විණහධිඳිනතුභහශේ හර්තහර නිතයභ ටවන් ශන
ආහයඹන්0 ඒ නිහ අශේ හරශඹන් ශොඩ්ෂ ඒ රුණු ශොඹහ
ඵළලීභ වහ මිඩසගු ශනහ0
ඒ නිහ භශේ ඳශමුළනි නිර්ශ්ධලඹ තභන් ඒ අභහතයහසලර
ශල්ේරු ව ශදඳහර්තශේන්තු ප්රධහනින් මුල් අසථහරදී -ශේ
රුණු ශඳන්රහ දුන්නු අසථහරදී- තත් විධිඹකින් කිඹනහ
නේ ඹේ රුණ්ෂ විණහධිඳිනතුභහශේ හර්තහට ඇතුළු
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ශන්න ඉසශල්රහ ඒ සහදඹ ඇින යන්න කිඹන නන්0 ඒ
ශරහශේදී විණහධිඳිනතුභහ ෆහීභට ඳත් ශනහ නේ ඒ
රුණ නතුභහශේ හර්තහට ඇතුශත් ශන්ශන් නළවළ0 ඒ හශේභ
අපි විබහ යන්න අලය ශන්ශන්ත් නළවළ0 ඒ වන්දහ ඒ යන
න ඉතහභ අලයන්0 අශේ ිනතත් ඩිේ ගුණශේය භළිනතුභහත්
භහත් යලඹලුභ ශල්ේරුන් ශන්වහ0 ශන්රහ මීට ඩහ ශවො
ේඵන්ධඹ්ෂ ිනශඵන්න ඕනෆ කිඹන හයණහ අපි නතුභන්රහට
අධහයණඹ ශහ0 නශවභ වුණහභ තභන් අඳට යශේ ශවො ඳහරන
තත්ත්ඹ්ෂ ඇින යන්න පුළුන් න්ශන්0 ඒ හශේභ
ඳහර්ලිශේන්තුටත් ඩහත් ශවොට  කිඹන්න අඳට පුළුන්
ශන්ශන්0
ශදළනි හයණහ ශභඹන්0 රු ථහනහඹතුභනි අඳට
ශඳනුණහ
හුඟ්ෂ අසථහරදී ඒ රළුදණු ප්රිනඳහදන
ේපර්ණශඹන්භ ඳහවිච්චි යන්ශන් නළින ඵ0
ශඵොශවෝ අසථහරදී විශේචන නල්ර ශනහ ශේ මුදල් භදි
යලඹඹට වඹ්ෂ ශදන්න ඕනෆ ශභච්චය ශදන්න ඕනෆ අච්චය ශදන්න
ඕනෆ කිඹරහ0 නශවභ කිේහට ඒ ඒ අභහතයහසල ව
ශදඳහර්තශේන්තුර ගිණුේ ටයුතු දිවහ ඵරන ශොට ඇත්ත
ලශඹන් අඳට ශඳශනනහ ර්ඹ අහනශේදී මුදල් විලහර
ප්රභහණඹ්ෂ ඉිනරි ශනහ කිඹරහ; ඒහ ආඳුර බහණ්ඩහහයඹට
ඹනහ කිඹරහ0 නඹ ඳහරනඹ - governance - අිනන් නච්චය ශවො
ශදඹ්ෂ ශනොශන්0 ශේ රු බහ ඉතහභ ල්ඳනහහරී ඒ ඒ
අභහතයහසලඹට ශවෝ ශදඳහර්තශේන්තුට මුදල් රඵහ දුන්නහට
ඳසශේ නශවභ යලදු න න ශවො ශදඹ්ෂ ශනොශන්0 නින තත්
ඳළත්ත්ෂ ිනශඵනහ0 ශනත් ශනකුට ශනොදී තභන් අඳ ඒ මුදල් ඒ
අභහතයහසලඹට ශවෝ ශදඳහර්තශේන්තුට රඵහ ශදන්ශන්0 ඒ නිහ
නභ අභහතයහසලර ව ශදඳහර්තශේන්තුර යුතුභ්ෂ ිනශඵනහ
හුඟ්ෂ දුයට හච්ඡහ යරහ සහද යරහ ණන් ිනරේ ඵරරහ ඒ
මුදල් නිඹභ ළරළසභ්ෂ අනු වරි විධිඹට ශඹොදහ ළීනභට0 භහ 12
තුශ අඳ ශොශවොභද ශේ මුදල් ළඹ යන්ශන් කිඹන න
ේඵන්ධශඹන් ශවො දළනුභ්ෂ ිනශඵන්න ඕනෆ0 නශවභ නළින
ආහට ගිඹහට ටයුතු කිරීභ ශවො නළවළ0 ශේ ඳහර්ලිශේන්තු රඵහ
ශදන ප්රිනඳහදන ඳරිඳහරනභඹ ලශඹන් වරිඹට ශභනහයණඹ
ශශේ නළත්නේ ඒ ආඹතනරට යලදු න්ශන් ඳහඩු්ෂ0 ඒ විතය්ෂ
ශනොශන්0 නඹ මුදල් රඵහ න්න ඕනෆභ ිනුදණු අශන්ෂ
ශදඳහර්තශේන්තුරටත් ඳහඩු්ෂ0 ඒ ඔ්ෂශෝටභත් ඩහ නියල
ළරුරේ ස ශනොකිරීභ තුළින් යටට යලදු න්ශන්ත් ඳහඩු්ෂ0 ඒ
වන්දහ භභ ිනතනහ ශේ රළශඵන ප්රිනඳහදන වරි විධිඹට ඳහවිච්චි
කිරීභ ඉතහභ අලයන් කිඹරහ0
රු ථහනහඹතුභනි අඳ තත් හයණඹ්ෂ භත්ෂ යන්න
ඕනෆ0 අශේ දළනට ිනශඵන්ශන් performance audit කිඹන නන්0
ඒ ඒ ආඹතනඹ ඹේ ඹේ ළඩ ශහට ඳසශේ අපි අඩු ඳහඩු ශඳන්හ
ශදනහ; රුණු ශොඹහ ඵරනහ0 අපි රුණු ශොඹහ ඵරන ශොට
ඒ ළශේ යල්ධධ ශරහ ඉයන්0
අශේ ශොඹහ ඵළලීශේදී න්ෂශෝ ශවොය ළඩ්ෂ යපු ශශන්ෂ
අල්රහ න්න පුළුන්0 නශවභ නළත්නේ අනහතශේදී රිසහ ඹන්න
පුළුන් ිනර - loophole න- වරහ දභන්න පුළුන්0 නමුත් ඒ
න ශොට නභ යල්ධධිඹ යලදු ශරහ ඉයන්0 ශඵොශවෝ විට අවුරුදු
ශද්ෂ අවුරුදු තුන්ෂ ත ශරහ; නශවභ නළත්නේ නභ යජශේ
නිරධහරින් ශනත් තළන්රට භහරු ශරහ0 නභ නිහ භහ ිනතන
වළටිඹට අඳට අලය නහ රු අභහතය භණ්ඩරඹ භඟත්
හච්ඡහ යරහ ශභොන ශභොන ශවේතු නිහද ශභශවභ යල්ධධ වුශණ්
කිඹරහ performance audit න්ෂ නශවභ නළත්නේ post-mortem
න්ෂ යන්න0 නතශොට ශරඩහ භළරිරහ0 ඒ නිහ ඒ නතයේ
ළදත් නළවළ0 නමුත් අනහත ළරුරේ ස කිරීභට ඒ
අලයන්0 ඒ ක්රිඹහත්භ න භන්භ running audit න්ෂ
යන්න අඳට ළරුරේ වදන්න නහ0 අනහතශේදී ඒ විධිඹට
ටයුතු යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ0
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අහන ලශඹන් අශේ විණහධිඳිනතුභහටත් නතුභහශේ
හර්ඹ භණ්ඩරඹටත් අශේ හර්ඹ භණ්ඩරඹටත් ඒ හශේභ
ඉතහභ ශවොට ළඩ යන අශේ ශල්ේරුන්ට ව ඒ අඹශේ
නිරධහරි භණ්ඩරඹටත් නළත ය්ෂ භශේ සතුිනඹ පුද යන්න
ළභළිනන්0 ශඵොශවොභ සතුිනන්0

ගරු දිය්දප ගුණලර්නන මශතා

(நளண்புநழகு தழசஷ் குணயர்த)

(ii)

ළඩිභ ්ධවිඳහර්ලසවි ආධහය රඵහ ශදන ප්රධහන
යටල් දවඹ (10) ශර්ද;

(iii)

්ධවිඳහර්ලසවි ආධහය රඵහ දුන් ඉවත න්ෂ න්ෂ යට
රඵහ දී ඇින මුදල් ප්රභහණඹන් ශන් ශන්
ලශඹන් ශොඳභණද;

(iv)

ඵහුඳහර්ලසවි ආධහය රඵහ දුන් යටල් ව
ජහතයන්තය ආඹතන ශර්ද;

(v)

ඵහුඳහර්ලසවි ආධහය ළඩිශඹන්භ රඵහ දී ඇින
යටල් ශවෝ ආඹතන 10 රඵහ දී ඇින ආධහයර
ටිනහභ ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
රු ථහනහඹතුභනි බහනහඹතුභහ ශනුශන් භහ "නී 
හර්තහ මුද්රණඹ ශ යුතු ඹළන්" ශඹෝජනහ යනහ0

ප්රපනය විමවන දි්ද වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

ඹන්න නතුභහ වන් යන්ශනිනද?
(ආ) ශ්රී රසහට විශ්ධල ආධහය රඵහ ළීනභ වහ අනුභනඹ
යන්නහ ව උඳහඹ භහර් ශර්ද ඹන්න නතුභහ ශභභ
බහට දන්න්ශනිනද?

ලාර්තාල මුද්රණය කෂ යුුරයයි නියයෝග කරන දී.
அழக்லக அச்சழடப்டக் கட்டலனழடப்ட்டது.
Ordered that the Report be printed.

(ඇ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?

යපත්වම්

நநக்கள்

ழதழ, தழட்டநழடல் அலநச்சலபக் சகட்ட யழள:

PETITIONS

(அ) 2005ஆம்
ஆண்டு
பதல்
2011ஆம்
ஆண்டு
யலபனழள களப்குதழனழநள் இங்லகக்கு,

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
රු ුරශේධහ ජී0 ජඹශේන භවත්මිඹ
රු ඳවිත්රහශ්ධවි න්නිආයච්චි භවත්මිඹ රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ
-

ඳළමිණ නළත0
ඳළමිණ නළත0
ඳළමිණ නළත0

ගරු ශ්රියානි වියිවි්රම මශත්ිය

(i)

யபைடளந்தம்
கழலடக்கப்தற்
தயழளட்டு
உதயழத்ததளலககள் தயவ்சயளக னளது;

(ii)

ஆகக் கூடுதள இபைதபப்பு உதயழகல
யமங்கும் ழபதளநள (10) த்து ளடுகளும்
னளலய;

(iii)

இபைதபப்பு உதயழகல யமங்கழபெள் சநற்குழப்
ழடப்ட்ட
எவ்தயளபை
ளடும்
யமங்கழன
ணத்ததளலக தயவ்சயளக னளது;

(iv)

ல்தபப்பு உதயழகல யமங்கழன ளடுகள் நற்பொம்
சளா்யசதச ழபொயங்கள் னளலய;

(v)

ஆகக்கூடுதள ல்தபப்பு உதயழகல யமங்கழ
பெள் 10 ளடுகளும் அல்து ழபொயங்களும்
யமங்கழபெள்
உதயழகழன்
தபொநதழ
தயவ்சயளக னளது;

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) ஸ்ரீனளணழ யழசஜயழக்கழபந)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
රු ථහනහඹතුභනි භභ භහරශබ් තරසභ උතුය
මිල්රවත්ත ඳහය අස 767/4/1 දයන සථහනශඹින ඳදිසචි
ඒ0ඒ0ඩී0ඒ0 න්ත භවතහශන් රළුදණු ශඳත්භ්ෂ පිළින්මි0

ඉදිරිපත් කරන ා යපත්වම මශජන යපත්වම් පිළිබඳ කාරක
වභාල පැලරිය යුුර යයි නියයෝග කරන දී.

சநர்ப்ழக்கப்ட்ட நநலயப் தளதுநநக் குழுவுக்குச் சளட்டக்
கட்டலனழடப்ட்டது.
Petition ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රපනල ලාිකක පිළිුරරු

யழளக்களுக்கு யளய்ப யழலடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ன்லத அயளா் குழப்ழடுயளபள?
(ஆ) இங்லகக்கு தயழளட்டு உதயழகல தற்பொக்
தகளள்யதழல்
ழன்ற்ப்டுகழன்
உளன
யமழ
பலகள் னளலய ன்லத அயளா் இச்சலக்கு
அழயழப்ளபள?
(இ) இன்சல், ன்?

වියේ ආනාර : විවපතර

தயழளட்டு உதயழத் ததளலககள்: யழபம்
FOREIGN AID : DETAILS

2588/’12

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Will he state for the period from the year 2005 to
2011(i)

separately, the amounts of foreign aid
received annually;

(The Hon. Sajith Premadasa)
මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහශන් ඇූ  ප්රලසනඹ- (1):

(ii)

the 10 major countries that provide the
highest amount of bilateral aid;

(අ)

(iii)

separately, the amounts of money provided
by each of the aforesaid countries that
provided bilateral aid;

1. ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

ර් 2005 යලට 2011 ද්ෂහ හර සීභහ තුශ ශ්රී රසහට
(i)

හර්ිත රළුදණු විශ්ධල ආධහය ප්රභහණඹන් ශන්
ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;

ඳහර්ලිශේන්තු

917

918

[රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ]

(iv)
(v)

the countries and international institutions
that provided multilateral aid;

120 ශනෝර්ඩි්ෂ සර්ධන අයමුදර
130 ඔශඳ්ෂ අයමුදර
(v)

separately, the value of the aid provided by
the 10 countries or institutions which have
provided the highest amount of multilateral
aid?

(b)

Will he inform this House the strategies that are
adopted to obtain foreign aid to Sri Lanka?

(c)

If not, why?

ශභභ හර සීභහ තුශ ඵහුඳහර්ලසවි ආධහය
ළඩිශඹන්භ රඵහ දී ඇින ආඹතන 10 ඳවත ද්ෂහ
ඇින අතය රඵහදී ඇින ආධහයර ටිනහභ ශන්
ශන් ලශඹන් ඇමුණුභ 1ින ද්ෂහ ඇත0
010 ආයලඹහනු සර්ධන ඵළසකු
020 ශරෝ ඵළසකු
030 ශරෝ ආවහය ළඩටවන
040 න්ෂත් ජහතීන්ශේ ශභහ අයමුදර
050 යුශයෝපීඹ ආශඹෝජන ඵළසකු

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා

060 යුශයෝඳහ සභඹ

(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

070 ෘිතහර්මි සර්ධනඹ වහ ව

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama )
රු ථහනහඹතුභනි මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ශදනහ0

(අ)

(i)

(ii)

ජහතයන්තය අයමුදර
080 ආවහය වහ ෘිතර්භ සවිධහනඹ

ර් 2005 යලට ර් 2011ද්ෂහ හර සීභහ තුශ
ශ්රී රසහට රළුදණු විශ්ධල ආධහය ප්රභහණඹන්
ශන් ශන් ලශඹන් ඇමුණුභ 1 ින ද්ෂහ ඇත0
ශභභ හර සීභහ තුශ ළඩිභ ්ධවිඳහර්ලසවි ආධහය
රඵහ ශදන රද ප්රධහන යටල් 10 ඳවත ද්ෂහ
ඇත0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

චීනඹ
ජඳහනඹ
ඉන්දිඹහ
න්ෂත් යහජධහනිඹ
ජර්භනිඹ
ශඩන්භහර්ඹ
ශොරිඹහ
ශනදර්රන්තඹ
ප්රසලඹ
සවීඩනඹ0

(iii)

ඇමුණුභ 1 ින ද්ෂහ ඇත0 ඇමුණුභ 1 වභාගත*
යමි0

(iv)

ශභභ හර සීභහ තුශ ඵහුඳහර්ලසවි ආධහය රඵහ
දුන් ජහතයන්තය ආඹතන ඳවත ද්ෂහ ඇත0
010 ආයලඹහනු සර්ධන ඵළසකු
020 ශරෝ ඵළසකු
030 ආවහය වහ ෘිතර්භ සවිධහනඹ
040 ෘිතහර්මි සර්ධනඹ වහ ව
ජහින අයමුදර
050 න්ෂත් ජහතීන්ශේ ශභහ අයමුදර
060 ශරෝ ආවහය ළඩටවන
070 න්ෂත් ජහතීන්ශේ සර්ධන
ළඩටවන
080 යණහතඹන් පිළිඵ න්ෂත්
ජහතීන්ශේ භව ශොභහරිස
090 න්ෂත් ජහතීන්ශේ ජනවන අයමුදර
100 යුශයෝපීඹ ආශඹෝජන ඵළසකු
110 යුශයෝඳහ සභඹ

090 න්ෂත් ජහතීන්ශේ සර්ධන
ළඩටවන
100 න්ෂත් ජහතීන්ශේ ජනවන අයමුදර0
(ආ) ශ්රී රසහට විශ්ධලහධහය රඵහ ළීනභ වහ අනුභනඹ
යන්නහ ව උඳහඹ භහර් මුදල් වහ ක්රභේඳහදන
අභහතයහසලශේ විශ්ධල ේඳත් ශදඳහර්තශේන්තුශේ වහ
ශ්රී රසහ භව ඵළසකුශේ විවිධ හර්තහන් භඟින් ප්රහල ය
ඇින අතය උඳහඹ භහර් පිළිඵ ඳවත දළ්ෂශන
උපුටනඹන් පිළිශළින් ඇමුණු 2 3 ව 4ින ද්ෂහ ඇත0

• ඇමුණුභ 2

-

"ණඹ ළීනශේ උඳහඹ භහර්"
ඹනුශන්
විශ්ධල
ේඳත්
ශදඳහර්තශේන්තු වියලන් නිකුත්
යන රද "සර්ධනශඹිනරහ
ශෝලීඹ වශඹෝගීතහඹ - 2011"
පිටු 16 යලට
18

•

ඇමුණුභ 3 -

"යජශේ ණඹ ශභනහයණ
උඳහඹ භහර්"/ "ණඹ ළීනශේ
ළඩටවන 2011" ඹනුශන්
මුදල්
වහ
ක්රභේඳහදන
අභහතයහසලඹ භඟින් නිකුත් යන
රද හර්ිත හර්තහ 2011 පිටු
154 වහ 155

•

ඇමුණුභ 4 -

"The Medium Term Debt
Management Strategy 2013 2017 and Issues And
Challenges" ඹනුශන් ශ්රී රසහ
භව ඵළසකු වියලන් නිකුත් යන
රද "Public Debt Management
in Sri Lanka - Performance
in 2012 and Strategies for
2013 and Beyond" හර්තහශේ
31 යලට 34 ද්ෂහ පිටු0

ඇමුණුේ 2 3 ව 4 වභාගත** යමි0
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී0

2013 ජලි 25

919
*වභායම්වය මත තබන ා ඇමුණුම:
சளபீடத்தழல் லயக்கப்ட்ட இலணப்பு :
Annex tabled:

** පුවපතකායේ තබා ඇත.
** நூழலனத்தழல் லயக்கப்ட்டுள்து.

* *Placed in the Library.
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ඳහර්ලිශේන්තු

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
රු ථහනහඹතුභනි භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹන්0
මීට භහ තුනට ශඳය ඇශභරිහශේ විශ්ධල ශල්ේ ශජෝන් ශරී
වියලන් නතුභහශේ විශ්ධල ආධහය අඹ ළඹ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන
අසථහශේ දී අශේ යටට රඵහ ශදන විශ්ධල ආධහයලින් යලඹඹට
20්ෂ ේඳහදු යන්නට ශශනේ බහටන් House of
Representatives නටන් ශඹෝජනහ ය ිනශඵනහ0 විශලේශඹන්භ
ඔඵතුභහශේ ආඹතනඹ තුශ ිනශඵන භව ඵළසකු තුළින් Majority
Group කිඹන ආඹතනඹට භහඹට රුපිඹල් ර්ෂ 63්ෂ
ශනහ0 Thompson Advisory Group කිඹන ආඹතනඹට
භහඹට රුපිඹල් ර්ෂ 83්ෂ ශනහ0 ශේ ආඹතන ශදභ
විශලේශඹන්භ ත්ශතොත් ශඳශමවීශේ සවිධහන0 නනේ lobbying
groups. Thompson Advisory Group ආඹතනඹට භහඹට
රුපිඹල් ර්ෂ 83්ෂ ශනහ0 ශේ ආඹතන ශදටභ ශන්ශන්
ඇත්ත ලශඹන්භ ශ්රී රසහශේ ප්රිනරඳඹ ශොඩනඟන්නටන්0 ඉිනන්
ශේ හශේ විලහර ධනසන්ධඹ්ෂ විශ්ධශීඹ ආඹතන ශදට Majority Group නටන් Thompson Advisory Group නටන් භහසඳතහ ශනශොට අශේ යටට ඇශභරිහ න්ෂත්
ජනඳදශඹන් රඵහ ශදන ආධහය ේඳහදු න්ශන් ශොශවොභද ශේ
අඹට ශන මුදරට ශේ අඹ අශේ යට ශනුශන් ඒ යුතුභ
ඉසට යනහද කිඹරහ භහ රු ඇභිනතුභහශන් අවන්නට
ළභළිනන්0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ ශේ ප්රලසනඹ අවපු න ළන භභ
ඔඵතුභහට සතුිනන්ත නහ0 ශභොද ඒ තත්ත්ඹ ළන මුළු
යටටභ ඳළවළදිලි කිරීභ අතයලයන්0 ඔඵතුභහත් දන්නහ ඇින
ඇශභරින් ආර්ථිඹ අර්ුදදඹට ර්ෂශරහ ිනශඵන ඵ0 නභ
නිහ ඇශභරින් යජඹ විවිධ ක්රිඹහ භහර්ඹන් න්නහ0

තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ fiscal cliff ළන0 ඒ කිඹන්ශන්
ඳයණ විධිඹටභ ළඩ ය ශන ගිශඹොත් ආර්ථිඹ නළින බස න
තත්ත්ඹට ඳත් ශන්න ඉසශල්රහ ඇශභරින් ආණ්ඩු
යන ණ්ඩහඹභන් විරු්ධධ ඳ්ෂඹන් -අශේ හශේ ශනොශන් ඒ
ශොල්ශරෝ ශඵොශවොභ වශඹෝශඹන් ළඩ යනහ0- හච්ඡහ
යරහ ශඳොදු නිභනරට නශඹුණහ0 වර් ද යලල්හ භන්ත්රීතුභහ ඒ
ළන ශවොට දන්නහ0 ඔඵහභහ ජනහධිඳිනතුභහ කිේහ "අපි ඹේ ඹේ
ඉිනරිකිරීේ ශේ විධිඹට යනහ" කිඹරහ0 අය ශොල්ශරොත් කිේහ
ශේ ඵදු ළඩි කිරීභ භනඹ යනහ කිඹරහ0 ශේ මුළු ශරෝඹටභ
ඵරඳහන භසත තීන්දු්ෂ ඇශභරින් යජඹ ත්තහ0 ඒ කිඹන්ශන්
ශඵොශවෝ ආඹතනරට ඊට ඉසශල්රහ අවුරු්ධශ්ධ ිනුදණ
ප්රිනඳහදන අඩු ශහ0 ඒට across-the-board කිඹරහ තභන් භභ
කිඹන්ශන්0 ශේ ඇශභරිහ රසහට විතය්ෂ දුන්න ශඳොඩි
තයටු්ෂ ශනොශන් රු භන්ත්රීතුභනි0 ඒ ශොල්ශරෝ ප්රිනඳත්ිනභඹ
ලශඹන් across-the-board ශරෝශේ වළභ යටටභ ශදන ආධහය
ප්රභහණශේ අඩුවීභ්ෂ ශහ0
ඇත්ත ලශඹන්භ ඔඵතුභහ ඇහු ප්රලසනඹට අදහශ රුණ ළන
අපි න විධිඹකින් තුටු ශන්න ඕනෆ0 ශභොද අශේ යශේ තභන්
අභ විධිඹට මරයහධහය ඳරහ ිනශඵන්ශන්0 ශන යටර ඊට
ළඩිඹ ශොඩ්ෂ ඳරහ ිනශඵනහ0 ඒ නිහ ශේ රසහට
නළත්නේ අශේ මරය ශභනහයණඹට විරු්ධධ ත්ත තීයණඹ්ෂ
ශනොශන් ඒ ශොල්රන්ශේ අබයන්තය තීයණඹ්ෂ0 නිදුරන්ෂ
ලශඹන් ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ යන්න අඳට පුළුන්0 භවය විට
අශේ බහණ්ඩහහයඹත් කිඹනහ යලඹලුභ ප්රිනඳහදනලින් යලඹඹට
10්ෂ අඩු යනහ කිඹරහ යශේ ආර්ථි තත්ත්ඹ භත0 යලඹඹට
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10්ෂ ළඩි යනහ කිඹරහ නේ භභ අවරහ නළවළ0 නමුත් වදියලශේ
අසථහ අනු වළභ ප්රිනඳහදනශඹන්භ ශොට්ෂ අඩු ශනහ0 ඒ
හභහනය මරය ශභනහයණශේ රකුණ්ෂ0
ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ සතුිනන්ත නහ0 භට
ශඳන්න්න ඕනෆ වුශණ් රසහට විරු්ධධ ශ ශදඹ්ෂ ශර
ශේ අර්ථථනඹ්ෂ කිරීභට ශොශවත්භ ඵළරි ඵන්0
අද ඇශභරිහශේත් ශරොකු සහදඹ්ෂ ිනශඵනහ ඇන් ශේ ශේ
යටලින් ශේ විධිඹට ළපුශේ ශනත් යටලින් ළපුශේ නළත්ශත්
කිඹරහ0 නමුත් fiscal cliff නශන් ශබ්ශයන්න ඇශභරිහශේ
ඔඵහභහ ජනහධිඳිනතුභහ ඒශොල්රන්ශේ විරු්ධධ Republican
ඳහ්ෂිතඹන් භඟ නඟ වුණු ේමුිනශේ ප්රිනපරඹ්ෂ තභන් ශේ0
දළන් ඔඵතුභන්රහශේ නහඹතුභහත් Republican ඳහ්ෂිතන්න්
භඟ ගිවිුරේ වරහ ිනශඵනහ ශන්0 ඒ නිහ නතුභහශනුත් අවරහ
ඵරන්න0 රු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහ ෆහීභට ඳත් ශනහද භශේ
අර්ථ ථනඹ පිළිඵ?

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භභ ෆහීභට ඳත් න්ශන් නළවළ0 ශභොද
ප්රලසනඹට ශනොශන් උත්තයඹ දුන්ශන්0

භභ අවපු

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඇන් නළත්ශත්?

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
රු ඇභිනතුභහ භභ ඇහුශේ-

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශදශනි අතුරු ප්රලසනඹ0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ශදශනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න ශෝ0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
රු ඇභිනතුභහ ශඳොඩි නිළයදි කිරීභ්ෂ යන්න ඕනෆ0 දකුණු
ආයලඹහශන්භ ළඩිශඹන්භ ආධහය ඳරහ ිනශඵන්ශන් ශ්රී රසහශේ0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නළවළ0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ඒ තභන් තය තත්ත්ඹ0 භභ ඒන් ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත්
ශශේ0 භ්ෂ නළවළ0 භභ රු උත් ඇභිනතුභහශන් ඇහුශේ මුළු
ශරෝඹටභ න විධිඹට ආධහය ඳපු ථහ ළන ශනොශන්0 භව
ඵළසකු භහසඳතහ Majority Group කිඹන ආඹතනඹට වළටතුන්
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ර්ෂඹ්ෂ ශනහ0 Thompson Advisory Group කිඹන
ආඹතනඹට භහඹට අූ තුන් ර්ෂඹ්ෂ ශනහ0 ශේ ආඹතන
ශදභ ශඳරමවීශේ භහේ0 ඒ කිඹන්ශන් lobbying firms.
ශභඳභණ මුදර්ෂ ළඹ යන්ශන් ආධහය ඳහ න්න ශනොශන්
ශන්0 භභ ඔඵතුභහශන් ඇහුශේ ශභඳභණ මුදර්ෂ ශරත්
ශභඳභණ ප්රිනඳහදනඹ්ෂ විඹදේ යරහත් ඇශභරිහ න්ෂත්
ජනඳදඹ අශේ යටට රඵහ ශදන ආධහය යලඹඹට 20කින් ඳනහ
කිඹන්ශන්-

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඒ රළුදණු ප්රිනරහබඹ ශභෝෂද කිඹරහ අවන්න0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
-ශේ ශන මුදර අඳශත් ඹෆභ්ෂ ශනොශන්ද කිඹහන්0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නළවළ ඔඵතුභහ ඇශභරිහශේ ඉශන ත්ත භන්ත්රීයශඹ්ෂ
ශන්0 ඔඵතුභහ දන්නහ ඇශභරින් ක්රභඹ තුශ lobbying groups
ිනශඵන ඵ0

තු්ෂකු විකුණන මිනිුරන්ශේ lobbying firms ිනශඵනහ0
නිතයභ ඒ ේටිඹ ඇවිල්රහ lobby යනහ0 හනහට
රසහශේ ඒහ යන්ශන් ශනොනිර ලශඹනුන්0 නිර ලශඹන්
යන්ශන් නළවළ0 නමුත් ඒ වඬ ශනිඹන්න ෘත්තීඹභඹ ශොටස
ඉන්නහ0 ර්භහන්ත වහ විතය්ෂ ශනොශන් යටරටත් ශේ
lobbying groups ඳහවිච්චි යන්න යල්ධධ ශනහ0 නශවභ නළින
අඳට ඵළවළ ඇශභරිහශේ ඉන්න ඔ්ෂශොභ භන්ත්රීරුන්ට ථහ
යන්න0 අඳට ඵළවළ ඔ්ෂශොභ ඵරධයන්න්ට ථහ යන්න0 ඹථහ
තත්ත්ඹ ඒන්0 ඹථහර්ථඹට මුහුණ ශදන්න අඳට යල්ධධ ශනහ0
නශවභ තභන් ජහතයන්තය නුශදනු ේඵන්ධතහ ඇින ශන්ශන්0 ඒ
නිහ විශලේශඹන් යු්ධධශඹන් ශොඩ ආපු යට්ෂ වළටිඹට අඳට
නිේ ඉන්න ඵළවළ0 ඩඹසශඳෝයහ දිනඳතහ විලහර මුදල් ප්රභහණඹ්ෂ
lobbying firmsරට ශනහ0 තහනහඳින හර්ඹහරරට විතය්ෂ
බහය දීරහ ශේ යන්න ඵළවළ0 රු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ ඒ ඵ
ශවොඳින් දන්නහ0 ශේ භවය අනි්ෂ භන්ත්රීරුන්ට ඩහ ජිත්
ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ ඒ ඵ දන්නහ නතුභහ අවුරුදු තුන වතය්ෂ
ඇශභරිහශේ ිනටපු නිහ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අවුරුදු තුන්ෂ ශනොශන්
වතය්ෂ ිනටිඹහඹ කිඹහ ඒත් දළන් වදන්න ඹන්න නඳහ0
රු භන්ත්රීතුභනි ඒ ක්රභඹට අනුත ශන්ශන් නළින අඳටත්
දළන් යන්න ශදඹ්ෂ නළවළ විශලේශඹන් අඳට මුහුණ ශදන්න
ශරහ ිනශඵන අභිශඹෝ ළන ඵරනශොට0 අද නියන්තයශඹන්
අඳට විරු්ධධ අශේ යටට විරු්ධධ යජඹට විරු්ධධ අශේ
ජනහධිඳිනතුභහට විරු්ධධ ඒ ශොල්රන් ප්රචහයඹ්ෂ ශන ඹනහ0
ඒ ශරොකු සවිධහනඹ්ෂ0 භහස ඳතහ මිනිසුරන්ශන් ල්ලි නතු
යරහ ඒහට විඹදේ යනහ0 ඒ නිහ අඳට නිේ ඉන්න ඵළවළ0
අපි අසභ කිඹන්න ඕනෆ අඳටත් නළනි ණ්ඩහඹේ ඉන්න
ඕනෆ; ඒහට විඹදේ යන්න ඕනෆඹ කිඹන න0 ඒ තභන් වළටි0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඒ ප්රලසනඹට ඳභණ්ෂ විනහඩි 13්ෂ අයශන ිනශඵනහ0
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ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
තුන් ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශනොශන් භභ ශදළනි ප්රලසනඹට
ඹනහ0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
රු ථහනහඹතුභනි අද ඇවිල්රහ ඉන්න සයහත් අඩුන්0
භට තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ්ෂ අවන්න අසථහ රඵහ ශදන්න0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු ථහනහඹතුභනි නතුභහ ඒ ප්රලසන අවනහ නේ අඳට
හයලන්0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
හයලඹ අයන් ශදන්න හශේ වදන්ශන්0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
රු ඇභිනතුභනි අශේ යශේ අඳනඹනලින් යලඹඹට 21්ෂභ
ඹන්ශන් ඇශභරිහ න්ෂත් ජනඳදඹටන්0 නමුත් ඔඵතුභහශේ
ආණ්ඩුශේ ඇභිනයශඹ්ෂ iPad ඳහවිච්චි යමින් ඳවුශල්
හභහජිශඹෝ ඩිසනිරන්තඹට ඹරහ Gmail ඳහවිච්චි යන්න
නඳහ; Google ඳහවිච්චි යන්න නඳහ; McDonald's නශන් න්න
නඳහ; Kentucky Fried Chicken න්න නඳහ ඹනහදී ලශඹන්
ඇශභරිහනු බහණ්ඩ ර්ජනඹ කිරීශේ ප්රඹත්නඹ නියත න
ශොට ඒශන් ක්ර සාහ්ෂ ඹන්ශන් නළ්ධද ඇශභරිහ
න්ෂත් ජනඳදඹට අශේ යටට රඵහ ශදන වන ආධහය ේඳහදු
යන්න කිඹරහ?

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු භන්ත්රීතුභහ පිළිතුය ශේන්0 අශේ යජඹ ශරෝශේ
ිනශඵන යලඹලුභ යටල් න්ෂ මිත්රන්0 ඇශභරිහ අශේ මිත්ර යට්ෂ0
ශොන් විධිඹකින්ත් ඇශභරිහනු යජඹට විරු්ධධ අශේ යජඹ
ක්රිඹහ යරහත් ථහ යරහත් නළවළ0 ඒ හශේභ අශන්ෂ
යටරටත් අපි විරු්ධධ ශන්ශන් නළවළ0 අපි ඉතහභ ශවො
ශනොඵළඳුණු ප්රිනඳත්ිනඹ්ෂ ක්රිඹහත්භ යන යට්ෂ0 ඔඵතුභහ
උඳල්ඳනඹ යනහ නේ ඇශභරිහ අඳට ද ශදන්න

ඳහර්ලිශේන්තු

925

926
(vi)

[රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ]

රළවළසිනන් අඳට ශනොශඹ්ෂ විධිශේ යදය යනහ කිඹරහ
ඔඵතුභහශේ ිනශඵන ඒ දළනුභ අඳට නළවළ0 අපි ඵරන්ශන් වළභ
ශදනහත් න්ෂභ ශවොඳින් ඉන්න0 අශේ ශවො තහනහඳිනයශඹ්ෂ
ඇශභරිහශේ ඉන්නහ0 අපි හච්ඡහ යනහ0 භභ අවුරු්ධදට
ශදය්ෂ ඹනහ; ඇශභරිහනු යජශේ බහණ්ඩහහයඹත් න්ෂ අපි
ථහ යනහ0 අශේ යජඹ කියල විශට ඇශභරිහ වතුශය්ෂ
වළටිඹට රරහ නළවළ0

ඒ පු්ධර ණඹ ප්රභහණශඹින සන්දනඹ
රුපිඹල්ලින් ව ඇශභරිහ න්ෂත් ජනඳද
ශඩොරර්ලින් ශර්ද;

ඹන්න නතුභහ ශන් ශන් ලශඹන් වන් යන්ශනිනද?
(ආ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?
ழதழ, தழட்டநழடல் அலநச்சலபக் சகட்ட யழள:
(அ) 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 நற்பொம் 2012 ஆகழன ழதழனளண்டுகழன்

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

படியழன் சளதுள்யளபொ,

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භභ ඇහුශේ විභල් වීයසල ඇභිනතුභහශේ ක්රිඹහ රහඳඹ
ළනන්0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු ථහනහඹතුභනි වරි ළඩ්ෂ ශනහ0 න්ෂත් ජහින
ඳ්ෂඹ වළභ දහභ භශන් අවනහ විභල් වීයසල භවත්භඹහශේ
අදවස ළන0

(i)

அபசளங்கத்தழன் யபைடளந்த யபைநளம்;

(ii)

அபசளங்கத்தழன் யபைடளந்த யபைநளத்தழற்கும்
தசயழற்கும் இலடனழள எப்பீட்டு ளவதழனழள
யழத்தழனளசம்;

(iii)

தநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழ (GDP);

(iv)

(அ) (ii)
இல்
குழப்ழடப்ட்டுள்
யழத்தழனளசத்தழல, அந்த யபைடத்தழன் தநளத்த
உள்ளட்டு உற்த்தழனழன் சதவீதநளகவும்;

(v)

ஆதளபையபைக்கள கடன்;

(vi)

ஆதளபையபைக்கள
கடன்
எப்பீட்லட
பளயழலும் க்கழன அதநளழக்க தடளளழலும்

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

அயர் தயவ்சயளகக் கூபொயளபள?

(The Hon. Sajith Premadasa)
ඔඵතුභහ නතුභහශේ ක්රිඹහරහඳඹ ප්රින්ෂශේඳ යන්න0

(ஆ) இன்சல், ன்?

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා

asked the Minister of Finance and Planning:

(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තමුන්නහන්ශේරහශේ ඳ්ෂශේ හශේ කිේටු ේඵන්ධතහ
නළවළ අශේ0

(a)

ලාර්ෂික රාජය ආාායම : විවපතර

Will he state as at the end of the financial years,
separately, for the years 1950, 1960, 1970, 1980,
1990, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 and 2012(i)

the annual Government revenue;

(ii)

the comparative difference in annual
Government revenue and expenditure;

(iii)

the Gross Domestic Product (GDP);

(iv)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහශන් ඇූ  ප්රලසනඹ - (1) :

the difference referred to in (a) (ii) as a
percentage of GDP in the relevant year;

(v)

the per capita debt; and

(අ)

(vi)

the comparison of per capita debt in Rupees
and USD?

அபசளங்கத்தழன் யபைடளந்த யபைநளம்:யழபம்
ANNUAL GOVERNMENT REVENUE: DETAILS
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2. ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 ව 2012 ඹන මරය ර්ඹන්
අහනශේදී
(i)

හර්ිත යහජය ආදහඹභ ශොඳභණද;

(ii)

හර්ිත යහජය ආදහඹභ ව විඹදභ
සන්දනහත්භ ශන ශර්ද;

අතය

(iii)

දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදිතඹ (GDP) ශොඳභණද;

(iv)

(අ)(ii) ින වන් යන රද ශන අදහශ
ර්ශඹින දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදිතශඹින ප්රිනලතඹ්ෂ
ශර ශොඳභණද;

(v)

ඒ පු්ධර ණඹ ප්රභහණඹ ශොඳභණද;

(b)

If not, why?

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු ථහනහඹතුභනි මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභාගත* යනහ0

* වභායම්වය මත තබන ා පිළිුරර:

* சளபீடத்தழல் லயக்கப்ட்ட யழலட :
* Answer tabled:

2013 ජලි 25
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(අ)

(i)

928

2002. Accordingly, even though the debt has increased in
absolute value, as a percentage of GDP it has gradually
decreased over the period from 105.6 per cent in 2002 to
79.1 per cent in 2012.
Sri Lanka‟s per capita income has increased to US
Dollars 2,923 in 2012. During the last eight years, the per
capita GDP has more than doubled in comparison to the
period of 15 years that took us to reach the US Dollars
1,000 mark in 2004. This reflects that the country has
reached a faster phase of growth during this period.
The Government has been able to manage an average
budget deficit of 7 per cent of GDP during the period of
the last eight years in comparison to 19.2 per cent of
higher deficit in 1980 and 10.4 per cent in 2001. The
targetted deficit in 2013, which is 5.8 per cent of GDP, in
the context of the last three years‟ achievement in
reducing the deficit, reflects the Government
commitment in strengthening fiscal consolidation
towards lowering the deficit to below 5.0 per cent of
GDP by 2015.
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Minister, I thank you even though you tabled the
answer. I would like to ask more generalized questions as
you have the ability to answer. Hon. Minister, you are
taking pride in saying that the debt to GDP has reduced
drastically but the more alarming factor is that revenue to
GDP had reduced even more drastically. It is from 16.9
to 13.1 per cent. That impact is far greater than the debt
to GDP. Now, what I would like to reflect on the GDP,
which I am sure you would also agree, is that the increase
in the GDP on one side, artificially maybe, has created
this distortion. Hon. Minister, can you give a reason as to
why your revenue has dropped against GDP?
ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(ආ)

(ii)

ඉවත ගුශේ (ii) තීරුශේ ද්ෂහ ඇත0

(iii)

ඉවත ගුශේ (iii) තීරුශේ ද්ෂහ ඇත0

(iv)

ඉවත ගුශේ (iv) තීරුශේ ද්ෂහ ඇත0

(v)

ඉවත ගුශේ (v) තීරුශේ ද්ෂහ ඇත0

(vi)

ඉවත ගුශේ (vi) තීරුශේ ද්ෂහ ඇත0

ඳළන ශනොනඟී0

රු භන්ත්රීතුභනි භට රළ ත ිනශඵන ටවන භහ කිඹන්නේ0
අශන්ෂ විසතය ඔඵතුභහට ඵරහ න්න පුළුන්0

The Government debt at the end of 2012 totalled to
Rs. 6,000.1 billion. This consisted of Rs. 3,232.8 billion
of domestic debt and Rs. 2,767.2 billion of foreign debt.
The total debt accounted for 79.1 per cent of GDP in 2012
in comparison to 78.5 per cent recorded in 2011 and the
highest ratio of 105.6 per cent which was recorded in

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු භන්ත්රීතුභනි අශේ ඒ revenue කිඹන ශොට ඳවත
ඵළවළරහ ිනශඵනහඹ කිඹරහ අඳ පිළින්නහ0 ඇත්ත ලශඹන් ශේ
සර්ධන ළඩරට අශේ යශේ GDP න ළඩි ය ළීනභ
වහත් අශේ විඹදේ ළඩි ය ළීනභ වහත් මීට ඩහ අශේ
ආදහඹේ ළඩි ය ළීනභ අතයලයන්0 ශභතළන ශවේතු ශද්ෂ
ිනශඵනහ0 අඳ වුරුත් පිළින්නහ න ශවේතු්ෂ තභන් අශේ tax
compliance කිඹන න0 ඔඵතුභන්රහශේ යජඹ ිනුදණු හරශේත්
අඳටත් ශේ විලහර ප්රලසනඹත් න්ෂ ළශටන්න යල්ධධ නහ0 යශේ
ආදහඹභ විලහර ප්රභහණඹ්ෂ ිනශඵනහ රු ථහනහඹතුභනි0
අශේ බහණ්ඩහහයඹට නළත්නේ යජඹට විඹදේ කිරීභ වහ
රහශන නන ප්රභහණඹ ඉන් ශොට්ෂ0 ඒ ළඹුයටභ
අධයඹනඹ යරහ හුඟ්ෂ විඳුේ අඳ දී ිනශඵනහ0 න හරඹ
ආදහඹේ ඵදු ශදඳහර්තශේන්තුට අලය ශේ සයහ නළවළ
කිඹරහ අඳ විලහර සයහ්ෂ ඵහ ත්තහ0 ඒ හශේභ ශවො
ශොඩනළඟිලි න උඳයණ ඔ්ෂශොභ අඳ රඵහ දී ිනශඵනහ0 ඒ
හශේභ ඊටත් ඩහ ඔඵතුභහ පිළින්නහ ශදඹ්ෂ ිනශඵනහ0 භහ
ිනතන වළටිඹට නඹ ඔඵතුභන්රහත් ළභළින ශදඹ්ෂ ශන්න ඕනෆ0
අශේ ඵදු ුවඹ තුශත් හුඟ්ෂ ඳවුරේ අඳ රඵහ දී ිනශඵනහ0
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(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

ඇත්ත ලශඹන්භ ඵදු නයහඹ ඹටශත් ඒ ඵදු ක්රභඹ යර
යන්න යර යන්න ඒ පු්ධරඹහට නළත්නේ ශොේඳළනිඹට
ශන්න ිනශඵන ඵදු ප්රභහණඹ හධහයණ වළටිඹට ශඳශනන්න
ශඳශනන්න තභන් ඒශොල්ශරෝ ඵදු ශන්ශන්0 ශභොද අශේ
යශේ තභ ිනශඵන්ශන් අශේ income න අපිභ declare යන්න
ඕනෆ ක්රභඹ්ෂ0 තභන්භ තභන් ඒ income න ශවොඹහ න්ශන්0 ඒ
නිහ අපි ප්රිනඳත්ිනඹ්ෂ වළටිඹට පුළුන් තයේ ශේ ඵදු ක්රභඹ යර
යනහ0 Compliance ළඩි යනහ0 භහ ඔඵතුභහත් න්ෂ නඟ
ශනහ0 Tax compliance must increase.
රු ථහනහඹතුභනි ශදළනි ක්රභඹ තභන් අශේ tax
ප්රිනඳත්ිනඹ0 ශභෝෂද අශේ ඵදු ප්රිනඳත්ිනඹ? ශේ අසථහශේදී අශේ
ඵදු ප්රිනඳත්ිනඹ තභන් වන ඵදු ක්රභඹ්ෂ තුළින් ඒ මුදල් යටට රඵහ
ළීනභ0 භවය විට ළු ල්ලි ශන්න පුළුන්0 ශන ශන
විධිශඹන් උඳඹහ ත් මුදල් ශන්න පුළුන්0 තමුන්නහන්ශේරහත් ඒ
වහ න න උඳක්රභ ශහ0 තමුන්නහන්ශේරහ විතය්ෂ ශනොශන්0
නන්0නේ0 ශඳශර්යහ භවත්භඹහත් ඒ ශහ0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)
Incentives දීරහ ඒ ළඩි යන න තභන් ශ යුත්ශත්0 A
higher tax compliance is better than trying to impose one
hundred different taxes. අපි ඒ පිළින්නහ0 නමුත් භහ
ඇහුශේ දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදිතඹ වහ ආදහඹභ අතය ඇින ඳයතයඹන්0
ඔඵතුන්රහශේ ඇසතශේන්තු අනු යලඹඹට 98්ෂ රඵහ ිනශඵනහ0
ඒ කිඹන්ශන් ශභතළන ප්රලසනඹ්ෂ ිනශඵනහ0 ඔඵතුභන්රහ න්න
පුළුන් උඳරිභ - maximum - ආදහඹභ රඵහ න්නහ0 ඒශ්ෂ
ඳයසඳයඹ්ෂ නළවළ0 දළන් ජනතහට ශන්න පුළුන් උඳරිභඹට
ඇවිල්රහ ිනශඵන්ශන්0 නශවභ නේ දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදිතශේ
ප්රලසනඹ්ෂ ිනශඵනහ0 ඔඵතුභහ දන්නහ ඇිනශන්0 භහ අවන්න ඕනෆ
නළවළ0 ආණ්ඩුශේ නිහ කිඹන්ශන් නළතු ඉන්න ශන්0 නමුත් භහ
කිඹන්ශන් -

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඇත්ත කිඹන්න භභ පුළුන් තයේ භවන්යල න්නහ0

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඔඵතුභන්රහත් ඒ ශහ0 අපි ඒ නත්රහ නළත ශනහහ0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
න ඳළත්තකින් ඔඵතුභන්රහ භවශරොකුට ඳේශඳෝරි වනහ
ඒ අඩු ශනහ කිඹරහ0 ශේ ඊට ඩහ බඹහන ශදඹ්ෂ0

(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
භහ ඒට විරු්ධධ නහ ශනොශන්ශන්0 භහ කිඹන්ශන් those
are mechanisms to get that money. ශඵොශවෝ විට අපි න න්ෂ
ශනහට ඵළණ න්නහ0 ඇන් ශභශවභ ශශේ කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ
අපිට ඵණිනහ; අපි ඔඵතුභන්රහට ඵණිනහ0 නමුත් ඇත්ත
තත්ත්ඹ නේ අපි ඒ මුල් ප්රලසනඹට තභන් ශේ අද මුහුණ ශදන්ශන්0
ඒ නිහ අශේ ඵදු collection න දියුණු යන්න දළන් අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ0 ඵදු මුදල් අඩු වීභ ළන භහ අශේ ඵදු
නිරධහරින් න්ෂ හච්ඡහ ශහභ ඔවුන් දළ්ෂව න ශවේතු්ෂ
තභන් අපිට න න ශොටසරට වන ශදන්න යල්ධධ ශරහ
ින තභ0 ආශඹෝජන යන ශොටසරට ශන්න පුළුන්0
විශලේශඹන්භ ෘිතර්භ ්ෂශේත්රඹට ඒ හශේභ ීවය ්ෂශේත්රඹට
වන ශදන්න යල්ධධ නහ0 ඔඵතුභහ දන්නහ අපි අද හුඟ්ෂ වන
දීරහ ිනශඵන ඵ0 අපි ශනොශඹ්ෂ විධිශේ වන දීරහ ිනශඵනහ0
වනහධහයක්රභ තුළින් වන රඵහ දීරහ ිනශඵනහ0 ඒ නිහ භහ
ශොශවත්භ කිඹන්ශන් නළවළ අපි න්න ආදහඹභ ඇිනන් කිඹරහ0
ඒ ළඩිදියුණු යන්න ඕනෆ0 ඒ භහර්ශේ අපි ඹනහ කිඹරහ
ඔඵතුභහට භහ භත්ෂ යනහ0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
රු ඇභිනතුභනි ඔඵතුභහ දුන් පිළිතුය භහ අඹ යනහ0 රු
ඇභිනතුභනි අපි කිඹනශ්ධත් ඔඵතුභන්රහ කිඹනශ්ධත් අතය
ඳයසඳයඹ්ෂ නළවළ0 දළන් ශභතළන ිනශඵන්ශන් tax compliance.
ඒ ඇත්තන්0 භහ ිනතන්ශන් ඒ broadbase යරහ පුළුන් තයේ
tax න අඩු යරහ-

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශේ අසථහ ිනශඵන්ශන් ථහ ඳත්න්න ශනොශන්0 ප්රලසන
අවන්නන් පිළිතුරු ශදන්නන්0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු ථහනහඹතුභනි භභ ඒට පිළිතුරු ශදන්නේ0
භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ ඒ ශරශේ ශොඹහ ත්ත න ළන අපි
ශඵොශවොභ තුටු ශනහ0 අශේ ඵදු ආදහඹභ ළඩි ය ළීනභට අපි
ශනොශඹ්ෂ පිඹයල් න්නහ; පුළුන් තයේ භවන්යල න්නහ0
භවය විට ඊශඟ අඹ ළශඹන් ඒහ තත් ඳළවළදිලි යන්න
පුළුන්0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
රු ථහනහඹතුභනි භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ0
කහතශඹෝ ළන ශනොශන්0 ඊශේ ඔඵතුභහ භට කිේහ පී0 ත0
ජඹුරන්දය භළිනතුභහ ිනටිශේ නළවළන් කිඹරහ0 භහර්තු 18න දින
වළන්හේ හර්තහශේ තීරු අස 2862ින යසජිත් යලඹමරහපිටිඹ
භළිනතුභහ -නට ිනටපු නිශඹෝජය මුදල් ඇභින- කිඹනහ පී0 ත0
ජඹුරන්දය ිනටිඹහ කිඹරහ0 භභ ශේ වළන්හේ හර්තහ ිනඹහ ශනන්
ථහ යන්ශන්0 හභහනයශඹන් මුදල් ප්රලසන ේඵන්ධශඹන් භභ
ශඵොශවොභ ඕනෆමින් ඳශයසමින් ථහ යන්ශන්0 ශභොද
අඳට -

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා

කාානායකුරමා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
Incentives දීරහ න්න ඕනෆ0

(Mr. Speaker)
අවන්න ඕනෆභ ිනශඵන්ශන් ශභෝෂද?

(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(சளளனகர் அயர்கள்)

931

2013 ජලි 25

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඔඵතුභහට භභ උත්තයඹ්ෂ ශදන්නේ0 භට වසන්න ශදඹ්ෂ
නළවළ0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
උත්තයඹ්ෂ ශදන්න0 ශේ වළන්හේ හර්තහ -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
මිසටර් වීයයලසව අත්න් ය දී ිනශඵන ලියුභ දීරහ ිනශඵන්ශන්
2005 ජුනි භහශේ 23ළනි දහ0 ඒ හරශේ පී0 ත0 ජඹුරන්දය ිනටිඹහ
කිඹරහ කිඹනහ0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නළවළ0 ඔඵතුභහට භභ නිඹභ තත්ත්ඹ ඳළවළදිලි යන්නේ0
ශභොද නළත්නේ ශේ නය හීනඹ්ෂ හශේ වළභදහභ ඉදිරිඳත්
යනහ0

රු ථහනහඹතුභනි ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ ශරහශේ මුදල්
ඇභින ශරහ ිනටිශේ භභ0
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ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
1999.

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
අන්න ඒන් ඒ narrative න0 ඒ ඔඵතුභහ දන්නහ0 ශවොට
ශත්ශයනහ0 ඒ ශරහශේ අපි තභන් ඒ ළන ඵරන්න ඳරී්ෂණඹ්ෂ
ඳටන් න්න කිඹරහ වීයයලසව භවත්තඹහ ඳත් ශශේ0 ඒන්
ඉිනවහඹ0 ඒ නිහ ශේශ්ෂ ළයදි ශොඹහ න්න අඳට ඔඹ රුණු
උදවු ශන්ශන් නළවළ0

ඒ ඳරී්ෂණශඹන් ඵරන්න ඕනෆ0 භට ත කිඹන්න පුළුන්0
ඒහ ශේ ශරහශේ කිඹන්න භභ ළභළින නළවළ0 ශේට අහු වුණු
මිනිසුර හශේ හශේ supportersරහද කිඹරහ කිඹන්න භට
වුභනහ්ෂ නළවළ0 ඒ යපු අඹ ඔඵතුභහත් ශවොට දන්නහ0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඔේ0 ශවොට දන්නහ0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
නහටුන්0 භභ ශේ කිඹන්ශන් ශඵොශවොභ  ී ශභන්0
ශභොද නිවහල් ශ්රී අභයශේය භළිනතුභහ ශේ යටට ඉභවත්
ශේඹ්ෂ ශ ශශන්ෂ0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
දළන් ඔඵතුභහ කිේහ ශන්0 දළන් භභ කිඹන ශ්ධත් අවන්න0

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නතශොට ඇත්ත ලශඹන්භ කියල ළරැ්ධද්ෂ ශරහ නළවළ0 ඒ
ශරහශේ භභත් යලටිඹහ0 යලඹමරහපිටිඹ භවත්තඹහත් ිනටිඹහ0
ජඹුරන්දය භවත්තඹහත් යලටිඹහ0 අපි තුන් ශදනහ ශේ ඳරී්ෂණඹ
ආයේබ ශහ0 ඒ යල්ධීවන් ඇින වුශණ් ඊට හුඟ්ෂ ලින්0 That is
the narration of it. ශඵොශවොභ සතුිනන්0

ලවපමුල් යරෝශ : වම්පත් හිඟය

யஸ்பல் நபைத்துயநல : யப் ற்ளக்குல
WALASMULLA HOSPITAL: SHORTAGE OF RESOURCES

2920/’12

3. ගරු බුේධික පිනරණ මශතා
ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒත් ඳදනේ ය ශන තභන් භභ කිඹන්ශන්0 නතුභහ ශේ
ේඵන්ධශඹන් ීනිනඹ ඉදිරිඹට ගිිනල්රහ ිනශඵනහ0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නළවළ නළවළ0 භභ ඒ ඳළවළදිලි යන්නේ0 ඒ ශරහශේ යසජිත්
යලඹමරහපිටිඹ භළිනතුභහ භශේ නිශඹෝජය ඇභිනතුභහ0 භභ
ඇභිනතුභහ0 ඊට ඉසය ිනුදණ යල්ධීවන් ළන ඒ හරශේ පුත්
ඳත්ලින් -අපි භහධයඹට සතුිනන්ත ශන්න ඕනෆ- භහධයශඹන්
ථහ ශහ ඊට ඉසයශරහ ිනුදණ racket න්ෂ ළන0 ඒ නදහ
ිනුදණ racket න්ෂ ශනොශන් රු භන්ත්රීතුභනි0 ඊට ඉසයශරහ
ිනුදණ දීර්ක හරඹ්ෂ ශරීශන ආපු racket න්ෂ ළන ඒ
අසථහශේදී තභන් භහධය වයවහ ශවළිදයවු වුශණ්0 ඒ අසථහශේදී
භභත් ලියුභ්ෂ ලිේහ භශේ නිශඹෝජය ඇභිනතුභහත් ලිේහ "ශේ
ඳත්තයර ළශටනහ ඒ නිහ ඒ ළන ඳරී්ෂහ යන්න" කිඹරහ0
ශේ යල්ධීවන් ඇින වුශණ් ශේ කිඹන හරශේ ශනොශන් ඊට ඉසය
හරශේ0

(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ශෞය අභහතයතුභහශන් ඇූ  ප්රලසනඹ - (1) :

(අ)

(i)

වේඵන්ශතොට දිසත්රි්ෂශේ පිිනටි රසමුල්ර
ශයෝවර අට ේභහන යහශිඹ ශයෝගී ජනතහට
ශෞය ශේහන් ඳඹනු රළූ  ශයෝවර්ෂ ඵත්;

(ii)

ශේ න විට නභ ශයෝවශරින වදයරුන්ශේ
දළඩි ිනඟඹ්ෂ ඳිනන ඵත්;

(iii)

ශයෝවශරින ශල් ඵළසකුශේ ටයුතු ව භෘත
ලරීයහහයශේ මිීන ළපීශේ ටයුතු යලදු ශනොන
ඵත්;

(iv)

නභ ශයෝවශරින කියලදු හේටුට ශන්හයල
ශයෝගීන් ඇතුශත් ය ශනොන්නහ ඵත්;

(v)

ශෞය වදය නිරධහරි හර්ඹහරඹ රසමුල්ර
නයශඹන් ඉත් කිරීභට ළරුරේ ය ඇින ඵත්;

නතුභහ දන්ශනිනද?
(ආ) රසමුල්ර ශයෝවශරින ඳිනන භහන වහ ශබෞින
ේඳත් ිනඟඹ ඩිනමින් භ වළයවීභට ටයුතු
යන්ශන්දළන් නතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිනද?
(ඇ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?

ඳහර්ලිශේන්තු
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சுகளதளப அலநச்சலபக் சகட்ட யழள:
(அ) (i)

அம்ளந்சதளட்லட நளயட்டத்தழல் அலநந்துள்
யஸ்பல் நபைத்துயநலனளது, சுற்பொக்
கழபளநங்கள் யற்ழலுள் சளனளர்களுக்கு
சுகளதளப
சசலயகல
யமங்கழ
யந்த
நபைத்துயநல ன்லதபெம்;

(iii)

(iv)

(v)

நபைத்துயநலனழல்
இபத்த
யங்கழனழன்
டயடிக்லககள் ழசபத அலனழல் ழசபதப்
ளழசசளதல
டயடிக்லககள்
லடதபொயதழல்ல ன்லதபெம்;
சநற்டி
நபைத்துயநலனழன்
ந்ததயளபை
யளட்டிலும்
தங்கழனழபைந்து
சழகழச்லச
தபொயதற்களக
சளனளழகள்
அநநதழக்கப்டுயதழல்ல ன்லதபெம்;
சுகளதளப
நபைத்துய
உத்தழசனளகத்தர்
அலுயகத்லத யஸ்பல் கபத்தழலிபைந்து
அகற் தழட்டநழடப்ட்டுள்ததன்லதபெம்

அயர் அழயளபள?
(ஆ) யஸ்பல் நபைத்துயநலனழல் ழவும் நழத நற்பொம்
ததவக யப் ற்ளக்குலலன ழயர்த்தழ தசய்ன
துளழதநளக டயடிக்லக டுப்ளபள ன்லத அயர்
இச்சலனழல் அழயழப்ளபள?
இன்சல், ன்?

asked the Minister of Health:
(a)

(b)

(c)

ගරු ලිත් දිවානායක
අමාතයුරමා)

Is he aware that (i)

the Walasmulla Hospital situated in
Hambantota District is a hospital that had
provided health services to the patients
living in several surrounding villages;

(ii)

a severe shortage of doctors exist in the
aforesaid hospital by now;

(iii)

the functions of the blood bank of the
hospital and cutting open of the corpses at
the mortuary are not carried out;

(iv)

residential patients are not admitted to any
of the wards of the aforesaid hospital; and

(v)

it has been planned to shift the Office of the
Medical Officer of Health from Walasmulla
Town?

Will he inform this House whether prompt action
will be taken to rectify the shortage of human and
physical resources that exist in Walasmulla
Hospital?
If not, why?

මශතා

සයවෞඛය

නියයෝජය

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க - சுகளதளப ழபதழ அலநச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)
රු ථහනහඹතුභනි ශෞය අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ
නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ0

(අ)

(i)

ඔේ0

(ii)

වදයරු ිනඟඹ භඟ වළයවීභ වහ ශේ න විට
ටයුතු ශශයමින් ඳතී0

இன்யழல்
குழத்த
நபைத்துயநலனழல்
நபைத்துயர்களுக்கள
ளளழன
ற்ளக்குல
ழவுகழது ன்லதபெம்;

(ii)

(இ)
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ශභොද වදයරු වියලතුන්ෂ අලයන්0 දළනට
අට්ෂ ඉන්නහ0 අපි ශවට අනි්ධදහට ශදන
ඳත්වීේලින් ඒ න වදයරුන් ඹේ ප්රභහණඹ්ෂ
ශේ
ශයෝවර
වහ
ශඹොමු
යන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ0
(iii)

ශභභ ශයෝවශල් ශල් ඵළසකුශේ වහ භෘත
ලරීයහහයශේ ටයුතු හභහනය ඳරිදි යලදු යනු
රළශබ්0

(iv)

ශයෝවරට හභහනය ඳරිදි ශයෝගීන් ඇතුශත් කිරීභ
යලදු ශමින් ඳතී0

(v)

නළනි ළරුරභ්ෂ ශනොභළත0

(ආ) ශභභ ශයෝවශල් ශබෞින වහ භහන ේඳත් ිනඟඹ භඟ
වළයවීභ වහ ශේ න විට ටයුතු ශශයමින් ඳතී0
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී0
රු භන්ත්රීතුභනි දිහ ශයෝවර්ෂ වළටිඹට ිනුදණු ශභභ ශයෝවර
මලි ශයෝවර්ෂ ඵට ඳත් ශහ0 දළනට ශභභ ශයෝවශල් විශලේා
වදයරු ශදන්ශන්ෂ ඉන්නහ0 ගිඹ ඳුදහ ශභහ ශයෝ
ේඵන්ධශඹන් විශලේා වදයයශඹකුත් ඇවිල්රහ ිනශඵනහ0
ඒ හශේභ හන් ශයෝ වදයයශඹකුත් ඉන්නහ0 ශේ ශයෝවර
උස කිරීභ නිහ විශලේා වදය ශේහ භට ඇවිල්රහ
ිනශඵනහ0
රු ථහනහඹතුභනි ශේ ශයෝවල් ශේ ආහයශඹන්
ඳරිර්තනඹ ශශයන ශොට ඹේ ඹේ අඩු ඳහඩුේ ිනශඵනහ0
ශභොද තභ ශේ ශයෝවශල් ඳරිර්තන අසථහ0 නමුත් ඒ
ශේහන් ළඳයීභට තභන් ශේ ශයෝවර උස යරහ ිනශඵන්ශන්0
දළනට විශලේා වදයරු ශදඳශ්ෂ ඇවිල්රහ ඉන්නහ0 ශවට
අනි්ධදහ රළශඵන න ඳත්වීේලින් ඹේ ප්රභහණඹ්ෂ ශේ ශයෝවරට
ශඹොමු යන්න අපි ටයුතු යනහ0 මලි ශයෝවර්ෂ ඵට ඳත්
වුණහභ වදයරු වියලතුන්ෂ ඕනෆ නහ0 දළනට අටන් ඉන්ශන්0
ඒ නිහ ත වදයරු ප්රභහණඹ්ෂ අපි ශේ ශයෝවරට රඵහ
ශදන්න ඕනෆ0
ශල් ඵළසකු වහ වදයරු පුහුණු යරහ ඒ පුහුණු ශ
වදයරු රඵහ ශදන්න ඕනෆ0 ඒ වහත් දළන් ටයුතු යනහ0
ඒ වහ අලය උඳයණ ඔ්ෂශොභ රඵහ දීරහ ිනශඵනහ0
ශේ ශයෝවශල් ලරයහහයඹ ළන භභ DMO භවත්තඹහත්
න්ෂ ථහ ශහ0 ප්රශ්ධලශේ දහනඳිනශඹ්ෂ ඒ වහ අලය
ේපර්ණ මුදර රඵහ ශදන්න ටයුතු යරහ ිනශඵනහ0 දළන් ඒ
ළරුරේ ස ය ශන ඹනහ0 ඳශහත් බහශේ ප්රධහන
අභහතයතුභහ ශතභවල් ඳරිඳහරන ශොඩනළඟිල්ශල් ඳශමුළනි
පිඹය වහ අලය ප්රිනඳහදන රඵහ ශදන්න දළනට ඇසතශේන්තු
ස යරහ ිනශඵනහ0
ඊට අභතය ශෞය අභහතයහසලශේ ශල්ේතුභහ ඳත්පු
හච්ඡහශේ ප්රිනපරඹ්ෂ වළටිඹට යලඹලුභ ශොඩනළඟිලි
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අලුත්ළඩිඹහ කිරීභ වහ යහජය ඉසජිශන්රු සසථහශන් දළනට
ඇසතශේන්තු ස යරහ ිනශඵනහ0 ඒ වහ අපි ප්රිනඳහදන රඵහ
ශදනහ0 ඊට අභතය අබයන්තය භහර් ඳ්ධධිනඹ ර්ෂ 15්ෂ ළඹ
ය ඉදි යරහ ිනශඵනහ0 ''ශෝ්ෂ භවත්භඹහ'' කිඹන ප්රශ්ධලශේ
දහනඳිනශඹ්ෂ තභන් ඒ ප්රිනඳහදන රඵහ දීරහ ිනශඵන්ශන්0 දළනට
ශභභ ශයෝවර පරදහන්තහ වහ ශඳශ ළශවනහ0 ඒත්
ශයෝවරට අලය ශදඹ්ෂ0
ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ -2012 ර්ශේ- අබයන්තය ශයෝගීන් විලහර
සයහට - 9 879 ශදශනකුට- ප්රිනහය යරහ ිනශඵනහ0 2013
ඳශමුළනි හර්තු න විට 2 576 ශදශනකුට ප්රිනහය යරහ
ිනශඵනහ0 ඒ නිහ ශේ ශයෝවර මලි ශයෝවර්ෂ ඵට
ඳරිර්තනඹ කිරීභ ඉතහභ ළදත් ශනහ0 ශභොද ඒ ප්රශ්ධලශේ
විලහර ශයෝගීන් සයහට ශේ තුළින් ශේහ්ෂ ශනහ0 ඒ
ශේහ වහ අලය ඳවුරේ රඵහ ශදන්න ටයුතු යරහ
ිනශඵනහ0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශේ ශයෝවර මලි ශයෝවර්ෂ යරහ අවුරුදු ණනහ්ෂ
ශනහ0

ගරු බුේධික පිනරණ මශතා
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
රු ථහනහඹතුභනි ඔඵතුභහ නිළරැදිභ කිේහ0 භභ ශේ
ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් යරහත් දළනට භහ 10්ෂ ශනහ0 දළන් නතුභහභ
කිඹනහ 23 ශදශනකු යලටිඹ යුතු වදයරුන්ශන් දළනට
ඉන්ශන් අට ශදනන් කිඹරහ0 රු ථහනහඹතුභනි නතශොට
අලය වදයරුන්ශේ සයහශන් තුශනන් නන් ඉන්ශන්0 භභ
ශේ ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් යරහත් භහ 10්ෂ ශනහ0 ඒ නිහ ඉතහ
ඳළවළදිලින් ඳුර ගිඹ භහ 10 හරඹ තුශදීත් ඉන්න ඕනෆ
වදයරු සයහශන් තුශනන් නන් ඉන්ශන් කිඹන න0 ශේ
වදයරුන්ශේ සයහ ්ෂණි ළඩි යන්න ක්රිඹහදහභඹ්ෂ
ිනශඵනහද ඊ ශඟ සීභහහයල පුහුණුශන් නන පිරිට අභතය?

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
සීභහහයල වදයරුන්ශන් තභන් රඵහ ශදන්න ශන්ශන්
රු භන්ත්රීතුභනි0 නශවභ නළතු අඳට වදයරු ශනත්
සථහනලින් න්න ඵළවළ0 ඒ යලටින ප්රභහණඹ ශභනහයණඹ ය
න්න ඕනෆ0 ඳුර ගිඹ හරශේ තමුන්නහන්ශේරහශේ ශෞය
නිශඹෝජය ඇභිනයශඹ්ෂ ිනටිඹහ0 තමුන්නහන්ශේ දන්නහ ඇින
ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ ශෞය නිශඹෝජය ඇභිනයඹහ වළටිඹට
ිනටපු හරශේ ිනුදණු තත්ත්ඹ ශොශවොභද කිඹන න0 අපි තභන්
ශේ ශයෝවර ශේ තත්ත්ඹට ඳත් යරහ දියුණු යන්න ඹන්ශන්0
දියුණු යන්න ඹන ශොට ඵළණුේ අවන්න ශනහ0 ඒ හභහනය
ශදඹ්ෂ0 ළඩ යන ශොට ශන් ඵළණුේ අවන්න ශන්ශන්0 පර
ඇින රුට තභන් ල් වන්ශන්0

ගරු බුේධික පිනරණ මශතා
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
රු ථහනහඹතුභනි භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ0

න්ෂස-ශර් ඹන්ත්ර ක්රිඹහ යන්නන් ශනොභළින වීභත් ශල්
ඵළසකුට අලය පුහුණු පිරි ශනොභළිනවීභත් කිඹන ප්රලසන ශදට
ශභෝෂද ිනශඵන විඳුභ?
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ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
දළනට ශල් ඵළසකුට අලය උඳයණ ව සථහනඹ
ිනශඵනහ0 දළන් ඒ වහ පුහුණු කිරීභ්ෂ යනහ0 පුහුණු
වදයරු තභන් ඒ වහ ශඹොදන්න ඕනෆ0 ඒ යන්ශන්
ජහින භේටශභන්0 ඒ පුහුණු වදයරු රඵහ ශදන්න අශේ
ශෞය අභහතයහසලශේ ශල්ේතුභහ ගිිනල්රහ හච්ඡහ ය
ිනශඵනහ0 ඒ වදයරුත් අපි ඉ්ෂභනට රඵහ ශදනහ0 රු
ථහනහඹතුභනි දිහ ශයෝවර්ෂ මලි ශයෝවර්ෂ ඵට
ඳරිර්තනඹ ශනහ0

දළන් ඒ ශේහ ිනත ඒ ශයෝවර දියුණු යන්න ටයුතු ය
ිනශඵනහ0 භහත් ඳශහත් බහශේ ිනටපු ශෞය අභහතයයශඹ්ෂ0
මලි හරශේ අලය යලඹල්ර යන්න වරි අභහරුන්0 ශභොද ශේ
යශේ ිනශඵන ේඳත් ප්රභහණඹ අඩුන්0 නමුත් ශේ ආහයශඹන් ඹන
ශොට අලය ප්රිනපරඹ රළශඵනහ0 දළන් ශේ ශයෝවර දියුණු
තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ0 ඒ වහ දහනඳිනශඹෝත් උදවු යනහ0
රු ථහනහඹතුභනි ඔඵතුභහශේ ඳශහශත් ඉන්න දහන ඳිනශඹ්ෂ
කිඹරහ ිනශඵනහ ී ඹ්ෂ ගිඹත් භ්ෂ නළවළ ඒ ශයෝවශල්
ලරයහහයඹ ශනුශන් අලය ේපර්ණ මුදර ශදන්න ළභළිනන්
කිඹරහ0 දළන් ඒ ඇසතශේන්තු ස යරහ ිනශඵනහ0 ඒ ළන අපි
තුටු ශන්න ඕනෆ0 අබයන්තය භහර් ඳ්ධධිනඹ ශනුශන් ර්ෂ
15්ෂ ළඹ යරහ ිනශඵනහ ''ශෝ්ෂ භවත්භඹහ'' කිඹන දහන
ඳිනඹහ0 ඵරන්න ශොච්චය ශවොද කිඹරහ0 ඒ ශයෝවර දියුණු
යන්න ශඵොශවොභ ඕනෆභ්ෂ ිනශඵනහ ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහට0
ඒ කිඹන්ශන් ඒ ශයෝවශල් ටයුතු ශවොඳින් යලදු නහ කිඹන
නන්0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශේ ප්රලසනඹට ත්ත හරඹ ළඩින්0

ගරු බුේධික පිනරණ මශතා
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
රු ථහනහඹතුභනි භශේ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ0

දළන් ඒ ශයෝවර මලි ශයෝවර්ෂ ඵට ඳත් ශරහ ිනශඵනහ
කිඹන න රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභහ වන් ශහ0 රු
ථහනහඹතුභහභ කිඹනහ ඒ ශයෝවර මලි ශයෝවර්ෂ ඵට ඳත්
ශරහ දීර්ක හරඹ්ෂ ත ශරහ ිනශඵනහ කිඹරහ0 මලි
ශයෝවර්ෂ ඵට ඳත් ශරහ දීර්ක හරඹ්ෂ ත ශරහ ිනබිඹදීත්
අලය ේඳත් ටි රඵහ ශදන්න ිනශඵන ප්රභහදඹ ශභෝෂද? ඒ
හශේභ භහ ශදළනි අතුරු ප්රලසනශඹන් අවපු න්ෂසශර් ඹන්ත්ර
ක්රිඹහරුන් පිළිඵ ඇභිනතුභහ පිළිතුය්ෂ දුන්ශන් නළවළ0 ඒ
ප්රලසන ශදටභ භට පිළිතුරු ශදන්න0

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
න්ෂසශර් ඹන්ත්රඹ්ෂ ශදනහ නේ ඊට අදහශ නිරධහරිශඹකු
ශදන්නත් ඕනෆ0 ඒ තභන් භහ කිේශේ ඒ ඳරිර්තනඹ යලදු ශන
ශොට ටි ටි අලය ේඳත් රඵහ ශදනහ කිඹරහ0 න ඳහයට
යලඹල්ර රඵහ ශදන්න ඵළවළ0

ගරු බුේධික පිනරණ මශතා
(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ඹන්ත්ර ිනශඵනහ0 අලය පු්ධරඹන් නළින න ළනන් භහ
අවන්ශන්0

ඳහර්ලිශේන්තු

937
ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ශේහ රඵහ දීරහ දළනට නභ ශයෝවර දියුණු යශන ඹනහ0

asked the Minister of Public Administration and
Home Affairs:
(a)

Is he aware that the villagers of certain areas in the
Homagama, Padukka and Hanwella Divisional
Secretaries' Divisions have been severely
inconvenienced due to non deployment of Grama
Niladaris in certain Grama Niladhari Divisions of
the said Divisional Secretaries' Divisions?

(b)

Will he inform this House, separately -

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශසමුල්ර ශයෝවර පිළිඵ රු ඇභිනතුභහශේ අධහනඹට
ශඹොමු යන්න0
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(i)

the number of Grama Niladaris serving at
present;

சலளநளகந, ளதுக்க நற்பொம் லங்தயல் ழபசதச
தசனளர் ழளழவுகள்: கழபளந உத்தழசனளகத்தர்கள்

(ii)

the number of GN Divisions with vacancies
for Grama Niladaris;

HOMAGAMA, PADUKKA AND HANWELLA DIVISIONAL
SECRETARIES' DIVISIONS : GRAMA NILADARIS

(iii)

the names of the aforesaid GN Divisions;

යශෝමාගම පාදුක්ක වශ ශවලැල් ප්රායේශීය යල්කම්
යකොට්ඨාව : ග්රාම නිනාරි

in each of the above-mentioned Divisional
Secretaries' Divisions?

3266/’12

5. ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
යහජය ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල ටයුතු
ප්රලසනඹ - (1):

(අ)

(c)

අභහතයතුභහශන් ඇූ 

ශවෝභහභ ඳහදු්ෂ ව වසළල්ර ප්රහශ්ධශීඹ ශල්ේ
ශොේඨහඹන්ින භවය ග්රහභ නිරධහරි ේර ග්රහභ
නිරධහරින් ශේශේ ශඹොදහ ශනොභළින වීභ නිහ ඒ ඒ
ප්රශ්ධලඹන්ින ේහසීහු දළඩි දුසයතහට ඳත් වී ඇින ඵ
නතුභහ දන්ශනිනද?

(ආ) ඉවත වන් න්ෂ න්ෂ ප්රහශ්ධශීඹ ශල්ේ ශොේඨහශේ
(i) දළනට ශේඹ යනු රඵන ග්රහභ නිරධහරින්
සයහ ශොඳභණද;
(ii)

පුයේඳහඩු ඳිනන ග්රහභ නිරධහරි ේ සයහ
ශොඳභණද;

(iii)

නභ ග්රහභ නිරධහරි ේර නේ ශර්ද;

ගරු විජය ාශනායක මශතා සරාජය පරිපාන ශා වපලයේ
ක යුුර නියයෝජය අමාතයුරමා)
(நளண்புநழகு
யழஜன
தலளனக்கஉள்ளட்டலுயல்கள் ழபதழ அலநச்சர்)

(අ)

(ඇ) ශනො නශේ නේ ඒ භන්ද?

(அ)

எவ்தயளபை

தற்சளது
சசலயனளற்பொம்
கழபளந
உத்தழசனளகத்தர்கழன்
ண்ணழக்லக
னளததன்லதபெம்;

(ii)

தயற்ழடங்கள் ழவும் கழபளந உத்தழசனளகத்தர்
ழளழவுகழன் ண்ணழக்லக னளததன்லதபெம்;

(iii)

குழத்த கழபளந உத்தழசனளகத்தர்
தனர்கள் னளலய ன்லதபெம்

ழளழவுகழன்

தயவ்சயளக அயர் இச்சலனழல் அழயழப்ளபள?
(இ)

(ආ)

(i)

ழபசதச

(i)

இன்சல், ன்?

ழபையளக,

දින්න පුයහ ග්රහභ නිරධහරි පුයේඳහඩු ඳිනන ේ වහ
ළඩ ඵළලීභට ග්රහභ නිරධහරින් ඳත් ය ඇින අතය ශේ න
විටත් 2012010005 දිනළින ළේ නිශේදනඹ අනු ග්රහභ
නිරධහරි පුයේඳහඩු පියවීභ වහ අඹදුේ ඳත් ළහ
2013005004 දින විෘත තය විබහඹ්ෂ ඳත්හ ඇත0
නභ තය විබහශේ ප්රිනපර ශ්රී රසහ විබහ
ශදඳහර්තශේන්තුශන් රද ඳුර ුරදුුරේ රඵන
අශේ්ෂඹන් ඒ ඒ ප්රහශ්ධශීඹ ශල්ේ ශොේඨහශේ
ඳත්නහ පුයේඳහඩු සයහ අනු ඵහ ළීනභට ටයුතු
ශශර්0

சலளநளகந, ளதுக்க நற்பொம் லங்தயல் ழபசதச
தசனளர்
ழளழவுகழலுள் எபை
சழ
கழபளந
உத்தழசனளகத்தர்
ழளழவுகழல்
கழபளந
உத்தழசனளகத்தர்கள் சசலயனழல் ஈடுடுத்தப்டளத
களபணத்தழளல் அப் ழபசதசங்கழன் நக்கள் ளளழன
சழபநங்களுக்கு உள்ளகழபெள்ர் ன்லத அயர்
அழயளபள?

(ஆ) சநச குழப்ழடப்ட்டுள்
தசனளர் ழளழயழலும்,

தளது

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public
Administration and Home Affairs)
රු ථහනහඹතුභනි යහජය ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල ටයුතු
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ0

ඹන්න ශන් ශන් ලශඹන් නතුභහ ශභභ බහට
දන්න්ශනිනද?

தளது ழர்யளக, உள்ளட்டலுயல்கள் அலநச்சலபக் சகட்ட
யழள:

If not, why?

(ii)

939

2013 ජලි 25
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ිනශඵනහ0 ඇභිනතුභනි යහජය ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල ටයුතු
අභහතයහසලශේ ශල්ේතුභහ ශයොවහන් ශත්තයලසව නතුභහද
දන්ශන් නළවළ තභත් ශල්ේතුභහ ලශඹන් යලටින්ශන්0-

ගරු විජය ාශනායක මශතා

(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
නළවළ0

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
ගිඹ ශර් භහර්තු භහශේ 17න දහ නතුභහ "Ceylon Today"
පුත් ඳතට කිඹහ ිනුදණහ ඒ ය -2012 ය- අන් න
ශොට තය විබහඹ්ෂ ඳත්හ ශභභ පුයේඳහඩු 4 000 පුයහ
අන් යනහ කිඹරහ0 නමුත් ශේ න ශොට ඔඵතුභහ කිඹන -

ගරු විජය ාශනායක මශතා

(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
රු භන්ත්රීතුමිඹනි ඔඵතුමිඹ වන් ශ නභ ිනශඵන
ශල්ේයඹකු ඳුර ගිඹ අවුරුදු ශද තුන තුශ අශේ
අභහතයහසලශේ යලටිශේ නළවළ0

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
යහජය ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල ටයුතු
ශල්ේතුභහ නශේ කිඹහ ිනශඵනහ0

අභහතයහසලශේ

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශල්ේයඹහශේ නභ ළඩ්ෂ නළවළ0

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
ශල්ේයඹහශේ නභ ශශේ ශතත් භහ අවන ප්රලසනඹ
ශභඹන්0 ගිඹ ය අන් න ශොට නභ පුයේඳහඩු
ේපර්ණශඹන්භ පුයනහඹ කිඹන භතඹ තුශ -

ගරු විජය ාශනායක මශතා

(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
අපි විබහඹ්ෂ ඳත්හ ිනශඵනහ0

(ඇ) අදහශ ශනොශේ0

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
රු ථහනහඹතුභනි භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹන්0

රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභහ කිඹපු ආහයඹට ශේ න ශොට
තය විබහඹ්ෂ ඳත්හ පුයේඳහඩු පුයන්න රෆසින යරහ

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
තය විබහඹ්ෂ ඳත්නහඹ කිේහ0 ඒ හශේභ භෘ්ධධි
නිරධහරින් ශභභ පුයේඳහඩුරට ඳත් යන්න ඹන ඵත් ඒ තය
විබහඹ ේඵන්ධශඹනුත් ශඳොඩි ප්රලසනඹ්ෂ ිනශඵන ඵත් නතුභහ
ප්රහල යරහ ිනශඵනහ0 ශේ න ශොට නභ ප්රලසනඹ නියහයණඹ
ශනොකිරීභ නිහත් පුයේඳහඩු 4 000්ෂ ිනශඵන නිහත් ඒ ප්රශ්ධලශේ
ජනතහ ඉතහභ අසීරු තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ ිනශඵනහ0 ශභභ
පුයේඳහඩු ේපර්ණ යන්ශන් දහද ?
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ඳහර්ලිශේන්තු

ගරු විජය ාශනායක මශතා

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க)

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
රු භන්ත්රීතුමිඹනි ග්රහභ නිරධහරි පුයේඳහඩු පියවීභට
2012010005 දිනළින ළේ ඳත්රශඹන් අඹදුේ ඳත් ළහ ිනශඵනහ0
2013005004 න දින විෘත තය විබහඹ්ෂ ඳත්හ ිනශඵනහ0
ඒහශේ ප්රිනපර නන්නන් ිනශඵන්ශන්0 ඒ පුයේඳහඩු 4 000 වහ
ඉතහ ඉ්ෂභනින් ඵහ ළීනේ ටයුතු යනහ0 ඔඵතුමිඹ කිඹපු
විධිඹට භෘ්ධධි නිරධහරින් ඒ තනතුරුරට ඳත් යන්න ූ දහනේ
යරහ නළවළ0 තය විබහශේ ප්රිනපර අනු තභන් ුරදුුර අඹ
ප්රහශ්ධශීඹ ශල්ේ ශොේඨහ භේටමින් ශතෝයහ න්ශන්0

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
රු ථහනහඹතුභනි භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹන්0

පුයේඳහඩු 4 000්ෂ ිනශඵනහ0 නභ තය විබහඹට ශඳීන යලටි
සයහ ී ඹද කිඹරහ දළන න්න පුළුන්ද?

ගරු විජය ාශනායක මශතා

(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
නභ සයහ නේ භට ඉදිරිඳත් යන්න අඳවුරන්
ථහනහඹතුභනි0
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රු

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
ශභභ පුයේඳහඩු 4 000භ ේපර්ණ යන්නද ශේ ටයුතු
යන්ශන්?

ගරු විජය ාශනායක මශතා

(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
ේපර්ණ යන්න පුළුන්0

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභනි ඔඵතුභහ විබහඹට ශඳීන යලටි
සයහ දන්ශන් නළත්නේ ශොශවොභද කිඹන්ශන් ශේ පුයේඳහඩු
ේපර්ණ යන්න පුළුන් කිඹරහ?

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
තය විබහඹ්ෂ නිහ විබහඹට ඉල්ලුේ යපු සයහ
කිඹන්න0

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
විබහඹට ඉල්ලුේ යපු සයහ තභන් භහ ඉල්රන්ශන් රු
ථහනහඹතුභනි0

ගරු විජය ාශනායක මශතා

(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
රු ථහනහඹතුභනි විලහර පිරි්ෂ ඉල්ලුේ යරහ
ිනශඵනහ0 ඒ පිරිශන් ඒ අලය ප්රභහණඹ ඵහ න්න පුළුන්0

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
රු ථහනහඹතුභනි භහ වන් ශ ප්රශ්ධලර ග්රහභ
නිරධහරි ේ ශද තුන නභ නිරධහරිඹකු යහජහරි
ආයණඹ යන ශවේතු නිහභ ජනතහ අසීරු තත්ත්ඹට ඳත්
ශරහ යලටිනහ0 නභ නිහ නදිශනදහ ළඩ ටයුතු ය න්න ඵළරි
තත්ත්ඹට නභ ජනතහ ඳත් ශරහ ිනශඵනහ0

ඔඵතුභහ භ කිේහ ශේ ආන තුශන් ඳභණ්ෂ පුයේඳහඩු 43්ෂ
ශේ න විට ිනශඵනහඹ කිඹහ0 ශේ තයේ පුයේඳහඩු ිනඹහශන
ශේ යශේ ජනතහශේ අලයතහන් ඉසට යන්ශන් ශොශවොභද
කිඹන නන් භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ0 ඒන් භහ ඇහුශේ -

ගරු විජය ාශනායක මශතා

(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
රු ථහනහඹතුභනි ඉතහ ඉ්ෂභනින් ශේ ඵහ
ළීනේරට අලය ටයුතු ය ිනශඵනහ0 ඉදිරි භහ ශද
ඇතුශත ශේ යලඹල්රභ අන් ය ඒ නිරධහරින් ඒ සථහනරට
ශඹොදන්නට පුළුන්භ ිනශඵනහඹ කිඹරහ භහ විලසහ
යනහ රු භන්ත්රීතුමිඹනි0

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
රු ථහනහඹතුභනි භශේ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹන්0
භභ නිශඹෝජය ඇභිනතුභහශන් ශේ හයණඹ දළන න්නට
ළභළිනන්0 විශලේශඹන් අද තහ්ෂණඹ දියුණු ශරහ ිනශඵනහ0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
විසතය කිඹන්ශන් නළින ප්රලසනඹ අවන්න0

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
ශේ අතුරු ප්රලසනඹට ඒ අදහශන් රු ථහනහඹතුභනි0
විශලේශඹන් "ශේ ශඳොත" කිඹහ භෘදුහසඹ්ෂ ශේ ශනශොට
නිර්භහණඹ ශරහ ිනශඵනහ0 ශේ "ශේ ශඳොත" කිඹන
භෘදුහසඹ - software න- බහවිත යන්න ශේ ග්රහභ නිරධහරින්ට
අලය ඳවුරේ යජඹ වියලන් රඵහ දී ිනශඵනහ ද? ඒ වහ
අලය යන පුහුණු රඵහ දී ිනශඵනහ ද? අද ග්රහභ
නිරධහරිශඹ්ෂ ේ ශද තුන ළඩ ටයුතු යනහ0 නිනදී
ඔවුන්ට ඇින න අසීරුතහ ශේ තුළින් අභ ය න්නට
පුළුන්ශන් කිඹහ භහ ිනතනහ0 ශේ පිළිඵ රු නිශඹෝජය
ඇභිනතුභහ දළනුත් ශරහ ිනශඵනහද?

ගරු විජය ාශනායක මශතා

(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
රු ථහනහඹතුභනි යලඹලුභ ග්රහභ නිරධහරින්ශේ ශේහ
ඳවුර වහ අලය උඳයණ ව හර්ඹහර උඳයණ
යලඹල්රභ රඵහ ශදන්නට -

ගරු යරෝසි යවනානායක මශත්ිය

(நளண்புநழகு (தழபைநதழ) சபளஸி சசளளனக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
ශේ තහ්ෂණඹ ළන -ශේ " ශේ ශඳොත" කිඹන භෘදුහසඹ
ළන- රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභහ දළනුත් ශරහ ිනශඵනහ ද?
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(ආ) ඉවත ආඹතන තුශනින අනහත සර්ධන ළරුරේ
ශර්ද ඹන්න ශන් ශන් ලශඹන් නතුභහ වන්
යන්ශනිනද?

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
පිළිතුරු ශදන්න ඉඩ ශදන්න0

(ඇ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?
கடற்தளமழல்,
வபக
அலநச்சலபக் சகட்ட யழள:

ගරු විජය ාශනායක මශතා

(நளண்புநழகு யழஜன தலளனக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
රු භන්ත්රීතුමිඹ අඳ හච්ඡහ ය ඉතහ ඉ්ෂභනින් laptops
රඵහ දීභට අලය ටයුතු ශේ ශනශොට ය ශන ඹනහ0 ඒ
තුළින් ග්රහභ නිරධහරින්ට ඒ ශේඹ ඳවුරශන් යන්නට
පුළුන්භ ඇිනශේඹ කිඹහ අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ0 තද
අඳ "ශේහ පිඹ" හර්ඹහර ඉදි යරහ හර්ඹහලීඹ උඳයණ රඵහ
ශදනහ0 ඒ යලඹල්රභ ක්රිඹහත්භ ශනහ0

அழயழபைத்தழ

(அ) 2005ஆம் ஆண்டு பதல் இன்பொ யலபனள களப்
குதழனழநள்,

කාානායකුරමා

(i)

கலபசனளப
ய
பகளலநத்துயக்
கபைத்தழட்டத்தழளல்
ழலசயற்ப்ட்டுள்
ழகழ்ச்சழத்தழட்டங்கள் னளலய ன்லதபெம்;

(ii)

`டீ தகளம்' ழபொயத்தழன் தசனற்ளடு னளது
ன்லதபெம்;

(iii)

இங்லக கடற்தளமழல் கூட்டுத்தளத்தழளல்
ஆற்ப்ட்ட
நக்கள்
சசலயகள்
னளலய
ன்லதபெம்

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අස 7- 3773/'13-(1) රු විජිත ශබ්රුශොඩ භවතහ0

அயர் இச்சலக்கு அழயழப்ளபள?
(ஆ) சநற்டி பன்பொ ழபொயங்கழதும்
அழயழபைத்தழத்
தழட்டங்கள்
னளலய
தழத்தழசன அயர் குழப்ழடுயளபள?

ගරු විජිත යේරුයගොඩ මශතා

(நளண்புநழகு யழஜழத சபைதகளட)

தழர்கள
ன்லத

(இ) இன்சல், ன்?

(The Hon. Vijitha Berugoda)
රු ථහනහඹතුභනි භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ0

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:

ගරු දිය්දප ගුණලර්නන මශතා

(a)

(நளண்புநழகு தழசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
රු ථහනහඹතුභනි ෘිතර්භ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භහඹ්ෂ ල් ඉල්රනහ0

Will he inform this House in relation to the period
from the year 2005 up to date (i)

the programmes implemented by the
Coastal Resources Management Project;

(ii)

the functions of the institution known as "D
Com"; and

(iii)

the public services delivered by the Ceylon
Fisheries Corporation?

ප්රපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නියයෝග කරන දී.

யழளலய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டலனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

යලරෂ වම්පත් කෂමනාකරණ ලයාපිිනය :
ලැඩව ශ්ද

கலபசனளப ய பகளலநத்துயக் கபைத்தழட்டம்:
ழகழ்ச்சழத்தழட்டங்கள்
COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT :
PROGRAMMES
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8. ගරු යශා්ද යවමසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு தசலளன் சசநசழங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)
ීවය වහ ජරජ ේඳත් සර්ධන අභහතයතුභහශන් ඇූ 
ප්රලසනඹ- (1) :

(අ) 2005 ර්ශේ යලට ශේ ද්ෂහ ව හරඹ තුශ
(i)

ශයශ ේඳත් ශභනහයණ යහඳෘිනඹ භගින්
ඉටු යන රද ළඩටවන් ශර්ද;

(ii)

ඩී ශොේ ආඹතනශේ ක්රිඹහහරීත්ඹ ශර්ද;

(iii)

රසහ ීවය සසථහ භගින් ඉටු යන රද භවජන
ශේහන් ශර්ද;

ඹන්න නතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිනද?

யபங்கள்

(b)

Will he state separately the future development
plans of the above three institutions?

(c)

If not, why?

ගරු සවලාය) රාජිත යවනාරත්න මශතා සීවලර ශා ජජ
වම්පත් වවලර්නන අමාතයුරමා)
(நளண்புநழகு (லயத்தழன களழதழ) பளஜழத சசளபத்
கடற்தளமழல், வபக யபங்கள் அழயழபைத்தழ அலநச்சர்)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development)
රු ථහනහඹතුභනි නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේන්0

(අ) (i) ශභභ යහඳෘිනඹ ශභභ අභහතයහසලඹ ඹටශත් ක්රිඹහත්භ
ශනොශේ0
(ii)

ශභභ ආඹතනඹ ශභභ අභහතයහසලඹ
ක්රිඹහත්භ ශනොශේ0

ඹටශත්

ශභභ ප්රලසනශේ (අ) (iii) ශොටශන් අහ ඇින රසහ ීවය
සසථහ භගින් ඉටු යන රද භවජන ශේහන් ශර් ද
ඹන්නට පිටු තුන ඳභණ පිළිතුය්ෂ ිනශඵනහ0 නභ නිහ භහ
ශභභ පිළිතුශයින ඉිනරි ශොට වභාගත* යනහ0
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[රු (වදය) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ ]

* වභායම්වය මත තබන ා පිළිුරයරහි ඉිනරි යකො ව:

* சளபீடத்தழல் லயக்கப்ட்ட யழலடனழன் ஞ்சழன குதழ :
* Rest of the Answer tabled:

[යමම ඇමුණුම පුවපතකායේ ා තබා ඇත.]

[இந்த இலணப்பு நூல் ழலனத்தழலும் லயக்கப்ட்டுள்து]
[This annex is also placed in the Library.]

ගරු යශා්ද යවමසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு தசலளன் சசநசழங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)
ශඵොශවොභ සතුිනන්0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
රු ඇභිනතුභනි ඔඵතුභහ නේ ළඩ යන ඇභිනයශඹ්ෂ0
යශේ ිනශඵන හරගුණ තත්ත්ඹ දළන න්න ඹේ ක්රභඹ්ෂ
ිනශඵනහද කිඹරහ ඔඵතුභහට කිඹන්න පුළුන්ද? ශභොද ඳුර ගිඹ
දහ ඇින වුණු හරගුණි ශනසවීේ ීවයඹන්ට දළන න්නට ඵළරි
වීශභන් ඉතහභ නහටුදහඹ තත්ත්ඹ්ෂ ඇින වුණහ0

ගරු සවලාය) රාජිත යවනාරත්න මශතා

(நளண்புநழகு (லயத்தழன களழதழ) பளஜழத சசளபத்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ඒශදි ඇත්තටභ අපි ජීවිත අිනමි වුණු-

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භභ දන්නහ ඔඵතුභන්රහ පුළුන් තයේ ළඩ ය ිනශඵන
ඵ0 ශේ විසතය දළන න්ශන් නළින අඳට ඉදිරිඹට ඹන්න පුළුන්
න්ශන් ශොශවොභද? ශේ දිනර අිනතය හරගුණ තත්ත්ඹ්ෂ
ිනශඵන නිහ භහළු මිර ළඩි ශරහ ිනශඵනහ0 අඳ ඉදිරිඹට
ටයුතු යශන ඹන්ශන් ශොශවොභද? භහ දන්නහ ඔඵතුභහ
භවන්යල ශරහ ළඩ යන්න වදනහ කිඹරහ0

ගරු සවලාය) රාජිත යවනාරත්න මශතා

(நளண்புநழகு (லயத்தழன களழதழ) பளஜழத சசளபத்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
රු භන්ත්රීතුභනි හරගුණ විදයහ ශදඳහර්තශේන්තුට
තහ්ෂණඹ පිළිඵ ප්රලසනඹ්ෂ ිනශඵනහ0 ඒ පු්ධරඹන්ශේ
ප්රලසනඹ්ෂ ශනොශන්0 ඒ ආඹතනශේ ිනශඵන අඩු ඳහඩු්ෂ0 නමුත්
අශේ ඹහත්රහ ුරඳරී්ෂහයණ ඳ්ධධිනඹ - Vessel Monitoring
System කිඹන න- දළන් Cabinet-Appointed Negotiating
Committee නශ්ෂත් අහන අදිඹශර්න් ිනශඵන්ශන්0 නඹ අන්
වුණහට ඳුර ළබිනේ භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් යරහ අනුභළිනඹ
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අයශන ශේ ය අහන ශන්නට ශඳය නඹ ක්රිඹහත්භ
යනහ0 ඒශ්ෂ ිනශඵනහ නිඹභ satellite භහර්ශඹන් න්න
weather forecast න0 ඒ කිඹන්ශන් අනහත හරගුණ තත්ත්ඹ0
නභඟින් ඳළඹ 24ට ඉසය ශරහ ඒ නිඹමිත හරගුණඹ යලඹලුභ
ීවයඹන්ට දන්න්න අඳට පුළුන්0 ඵහුදින ඹහත්රහර transponder
නටභ අඳට ඒ විසතය රඵහ ශදන්න පුළුන්0 න්ෂදින ඹහත්රහරට
අශේ භධයසථහන වයවහ ඒ ශතොයතුරු රඵහ ශදන්න පුළුන්0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
රු ථහනහඹතුභනි භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹන්0
රු ඇභිනතුභනි ඉන්දිඹහශේ ව භහරදින්ශන් ීවයඹන් අශේ
රසහශේ මුහුදුයඹ - territorial waters - ආක්රභණඹ යනහ0
ශේ ේඵන්ධශඹන් නියන්තයශඹන් අඳට ශේනහ ශදඳළත්ශතන්භ
උහවිඹට ඉදිරිඳත් යනහ අත් අඩසගුට න්නහඹ කිඹන
ප්රලසනඹ ිනශඵන ඵ0 මීට ඩහ මිත්රශීලී -ඉන්දිඹහටත්
භහරදින්නටත් ප්රලසනඹ්ෂ ශනොන විධිඹට- අඳට ශේ ටයුතු
යන්න ඵළරිද? ඒ හශේභ දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ
සශලෝධනශඹන් ඳශහත් බහ රසනට ශඵදරහ ිනශඵන නශ්ෂ
ශඳොලීයලඹ අතය ප්රලසන ිනශඵනහද නළ්ධද කිඹන නට ඔඵතුභහට
උත්තය ශදන්න පුළුන්ද?

ගරු සවලාය) රාජිත යවනාරත්න මශතා

(நளண்புநழகு (லயத்தழன களழதழ) பளஜழத சசளபத்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ශභෝෂද ඔඵතුභහ ඇහුශේ? දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ
සශලෝධනඹ-

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඔඵතුභහ ශඵොශවොභ ශවො සථහයඹ්ෂ අයශන ශේ යශේ
ආණ්ඩුක්රභ යසථහට අනුූලර ටයුතු යනහ0 ඵරඹ
විභධයත කිරීභ තුශ ශඳොලීයලඹ අතය ප්රලසනඹ්ෂ ිනශඵනහද?

ගරු සවලාය) රාජිත යවනාරත්න මශතා

(நளண்புநழகு (லயத்தழன களழதழ) பளஜழத சசளபத்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ඒ ීවය ප්රලසනඹ්ෂ ශනොශන්0 ශ්ධලඳහරන ප්රලසනඹ්ෂ ශන්0
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ශේ ීවයඹන්ශේ ප්රලසනඹ ළන භභ ඔඵතුභහට කිඹන්නේ0
අශේ ීවයඹන් ඉතහ ුරළු ප්රභහණඹන් ඉන්දිඹහනු මුහුදු රහඳඹ
ඳළත්තට ඹන්ශන්0 ඒත් තනි තනි ගිිනන් අහු ශන ඒහ විතයන්0
ඒ අඹශේ අඹ නන්ශන් යලඹ ණනින්; දවස ණනින්0 ඒ නිහ ඳුර
ගිඹ හරශේ අඳ දිටභ ඔවුන් භඟ හච්ඡහ ශහ0 යජඹන්
යජඹන් අතය අඳ ේඵන්ධ ශරහ ථහ ශහ0 ඒ ශභොන තත්ත්ඹ
ඹටශත් ටයුතු ශත් ශභින කියලභ අඩු්ෂ ිනුදශණ් නළවළ0 ඒ
අනු ඳුර ගිඹ හරශේ අශේ යජඹත් තීන්දු ශහ අශේ අඹට
යනහ හශේභ ඒ අඹත් අත් අඩසගුට අයශන ඵන්ධනහහයත
යරහ නඩු අවන්න0 ඒත් න්ෂ දළන් ඒ ීවයඹන්ශේ ඳළමිණීභ
ඉතහභ අභ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ ිනශඵනහ0 දළනට යලඹඹට
80්ෂ විතය නශවභ නන්ශන් නළවළ0 ිනටපු භන් ශවොශයන් නන
ශශන්ෂ විතයන්0 ශනදහ හශේ ණ්ඩහඹේ පිටින් නන්ශන්
නළවළ0
භහරදින්ශනන් වුරුත් ඳළමිශණන්ශන් නළවළ0 ශනත්
කියලභ යටකින් අඳට ප්රලසනඹ්ෂ නළවළ0 ශේ ීවය සවිධහන ව
යට අතය ප්රලසනඹ්ෂ විධිඹට වින්නට විධිඹ්ෂ නළවළ0 ශභොද
ඒශොල්රන් ඉල්ලීභ යන්ශන් අවුරු්ධදට දස 70්ෂ ඒ
ශොල්රන්ට රඵහ ශදන්න අඳට දස 70්ෂ නශවන් රඵහ ශදනහ
කිඹරහ න්0 ඒශන් දහත් විඳුභ්ෂ රළශඵන්ශන් නළවළ0 දස
70්ෂ ඒ අඹට දුන්ශනොත් ඒ අඹ දවස ණනින් ඇවිල්රහ ශභින
නහතළන් ආදිඹ ඳහවිච්චි යනහ0 අශන්ෂ හයණඹ ඒ අඹශේ
ඳළත්තට දස 70්ෂ ශදන නශන් උතුශර් ීවයඹන්ට කියලභ
ටිනහභ්ෂ රළශඵන්ශන් නළවළ0 ශභොද ශරල්රන් අල්රහ
ළීනභ වහ ඹන්ශන් දකුශණ් ීවයඹනුන්0 ඉිනන් නශවභ දකුශණ්
ීවයඹන් ශනුශන් නළනි තීයණඹ්ෂ ළීනශභන් උතුශර්
ීවයඹන්ට ඉතහභත්භ අහධහයණඹ්ෂ යලදු නහ0 ඒ නිහ උතුශර්
ීවය සවිධහන න්ෂත් ඒට නඟ නළවළ0 ඒ නිහ භභත් භඟ
ේඵන්ධ ශරහ ශේ සවිධහන ශදභ - දකුණු ඉන්දීඹ ීවය
සවිධහනඹත් උතුශර් ීවය සවිධහනඹත් - හච්ඡහ ඳළළත්වුහ0
නමුත් ඒ නටත් ඔවුන් නඟ වුශණ් නළවළ0 භභත්
ප්රිනඳත්ිනඹ්ෂ ලශඹන් ඒට නඟ නළවළ0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අස 9 රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භහ දන්නහ ඔඵතුභහ ශඵොශවොභ නිර්භීත
යසථහට අනුූලර ටයුතු ය ිනශඵන ඵ0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා
ආණ්ඩුක්රභ

ගරු ම්දත්රීලරයයක්

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
රු ථහනහඹතුභනි භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ0
භහ අතුරු ප්රලසන ශදන් ඇහුශේ0

(நளண்புநழகு உபொப்ழர் எபையர்)

(An Hon. Member)
ෘජු ථහ යනහ0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඔේ0 ඔඵතුභහ ෘජු ථහ යනහ0 අඳ නඹ අඹ යනහ0

ගරු සවලාය) රාජිත යවනාරත්න මශතා

(நளண்புநழகு (லயத்தழன களழதழ) பளஜழத சசளபத்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ශඳොලීයලඹ පිළිඵ භභ අද උශ්ධ රඳහිනනිඹ ව ගුන් විදුලිඹ
වයවහ ඳළඹ ශද්ෂ ථහ ශහ0 නිනදී යලඹලුභ තත්ත්ඹන් දළන්වහ0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
නශවභ නේ භභ අශන්ෂ භන්ත්රීතුභන්රහට ප්රලසන අවන්න
ශදන්ශන් නළවළ භභ වරිඹටභ 2000ට ප්රධහන ටයුතු ආයේබ
යනහ0 ශවොන් ඔඵතුභහ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
රු ථහනහඹතුභනි ප්රලසන ඇසීභ ඳටන් ත්ශත් ඳසරු
1015ටන්0
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ඳහර්ලිශේන්තු

කාානායකුරමා

ගරු බුේධික පිනරණ මශතා

(Mr. Speaker)
ඒ භභ දන්ශන් නළවළ නයහඹ ඳත්රඹ ඵරන්න0

(The Hon. Buddhika Pathirana)
රු ථහනහඹතුභනි භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

ගරු දිය්දප ගුණලර්නන මශතා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ශවොන්0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඳසරු 2000ට ප්රධහන ටයුතු ආයේබ ශනහ0 ප්රලසන ඇසීභට
දීපු හරඹ අන්0

ප්රලසන අස 9 -2589/'12 - (1) රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(நளண்புநழகு புத்தழக தழபண)

(நளண்புநழகு தழசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
රු ථහනහඹතුභනි ශඹෞන ටයුතු වහ නිපුණතහ
සර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ
වහ ින ශද්ෂ ල් ඉල්රනහ0

ප්රපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නියයෝග කරන දී.

யழளலய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டலனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අස 13 -3775/'13 - (1) රු විජිත ශබ්රුශොඩ භවතහ0

ගරු විජිත යේරුයගොඩ මශතා

(The Hon. Sajith Premadasa)
රු ථහනහඹතුභනි භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ0

(நளண்புநழகு யழஜழத சபைதகளட)

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා

ගරු දිය්දප ගුණලර්නන මශතා

(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු ථහනහඹතුභනි මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ භහඹ්ෂ ල්
ඉල්රනහ0

ප්රපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නියයෝග කරන දී.

யழளலய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டலனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අස 10 -2895/'12 - (1) රු යවි රුණහනහඹ
භවතහ0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
රු ථහනහඹතුභනි භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු ථහනහඹතුභනි මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ භහඹ්ෂ ල්
ඉල්රනහ0

ප්රපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නියයෝග කරන දී.

யழளலய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டலனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

950

(The Hon. Vijitha Berugoda)
රු ථහනහඹතුභනි භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ0
(நளண்புநழகு தழசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
රු ථහනහඹතුභනි ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ
ිනඹ්ෂ ල් ඉල්රනහ0

ප්රපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නියයෝග කරන දී.

யழளலய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டலனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ශදන ටඹ0 ප්රලසන අස 4 -3072/'12 - (2) රු අජිත් පී0
ශඳශර්යහ භවතහ0

ගරු යජෝ්ද අමරුරවග මශතා

(நளண்புநழகு சஜளன் அநபதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
රු ථහනහඹතුභනි රු අජිත් පී0 ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ
ශනුශන් භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ0

ගරු දිය්දප ගුණලර්නන මශතා

(நளண்புநழகு தழசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
රු ථහනහඹතුභනි ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ින
ශද්ෂ ල් ඉල්රනහ0

ප්රපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නියයෝග කරන දී.

யழளலய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டலனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

කාානායකුරමා

කාානායකුරමා

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අස 11 -2921/'12 - (1) රු ුද්ධධි ඳිනයණ භවතහ0

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අස 6 -3683/'13 - (1) රු නිභල් විශේයලසව භවතහ0

(சளளனகர் அயர்கள்)

(சளளனகர் அயர்கள்)
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ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
රු ථහනහඹතුභනි
රු නිභල් විශේයලසව භන්ත්රීතුභහ
ශනුශන් භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ0

ගරු දිය්දප ගුණලර්නන මශතා

(நளண்புநழகு தழசஷ் குணயர்த)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
රු ථහනහඹතුභනි ෘිතර්භ අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
නභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ භහඹ්ෂ ල් ඉල්රනහ0

ප්රපනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නියයෝග කරන දී.

யழளலய நற்தளபை தழத்தழற் சநர்ப்ழக்கக் கட்டலனழடப்ட்டது.

Question ordered to stand down.

ய/ சழளம் தபைந்சதளட்டக் கம்ழ : யபைநளம்
நற்பொம் இளட்டம்
CHILAW PLANTATIONS COMPANY LIMITED : INCOME AND
PROFIT/ LOSS

3684/’13

සගරු නිමල්

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர் - நளண்புநழகு
ழநல் யழசஜசழங்க சளர்ளக)

(The Hon. A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. Nimal
Wijesinghe)
ශඳොල් සර්ධන වහ ජනතහ තු සර්ධන අභහතයතුභහශන්
ඇූ  ප්රලසනඹ - (1) :

(අ)

(i)

සී/ වරහත ළවිලි භහභ ඹටශත් ඳහරනඹ න
තු ශර්ද;

(ii)

නභ න්ෂ න්ෂ ත්ශත් භමි ප්රභහණඹ ව යනු
රඵන ප්රධහන හන් ශන් ශන් ලශඹන්
ශර්ද;

(iii)

ඳුරගිඹ ර් 10 තුශ න්ෂ න්ෂ ත්ශතන් රළූ 
ආදහඹභ ව රහබඹ ශවෝ අරහබඹ ශන් ශන්
ලශඹන් ශොඳභණද;

ඹන්න නතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිනද?
(ආ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?
ததங்கு அழயழபைத்தழ, நக்கள் சதளட்ட அழயழபைத்தழ அலநச்
சலபக் சகட்ட யழள:
(அ) (i)

ய/ சழளம் தபைந்சதளட்டக் கம்ழனழன் கவழ்
ழர்யகழக்கப்டும்
சதளட்டங்கள்
னளலய
ன்லதபெம்;

(ii)

சநற்டி எவ்தயளபை சதளட்டத்தழதும் களணழ
னழன் பப்வு நற்பொம் சநற்தகளள்ப்டும்
பக்கழன னழர்ச் தசய்லககள் தழத்தழசன
னளலய ன்லதபெம்;

(iii)

கடந்த 10 யபைடங்களுக்குள் எவ்தயளபை சதளட்
டத்தழலிபைந்தும் கழலடத்த யபைநளம் நற்பொம்
இளம்
அல்து
ட்டம்
தழத்தழசன
வ்யதயன்லதபெம்

அயர் இச்சலனழல் அழயழப்ளபள?
(ஆ) இன்சல் ன்?

asked the Minister of Coconut Development and
Janatha Estate Development:
(a)

Will he inform this House (i)

the estates managed under
Plantations Company Limited;

Chilaw

(ii)

the extent of land of each estate and the
main crops cultivated in them separately;

(iii)

the income derived from each estate along
with the profit generated or the loss
incurred by each estate during the last 10
years?

(b) If not, why?

සී/ව ශාලත ලැවිලි වමාගම : ආාායම වශ
ාභය/ අාභය

12. ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා
වියිසිවශ මශතා යලනුල )

952

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුපපකුමාර මශතා සයපොල් වවලර්නන ශා
ජනතා ලුර වවලර්නන අමාතයුරමා)
(நளண்புநழகு .பீ. ஜகத் புஷ்குநளப - ததங்கு அழயழபைத்தழ,
நக்கள் சதளட்ட அழயழபைத்தழ அலநச்சர்)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut
Development and Janata Estate Development)
රු ථහනහඹතුභනි භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය වභාගත*
යනහ0

* වභායම්වය මත තබන ා පිළිුරර:

* சளபீடத்தழல் லயக்கப்ட்ட யழலட :
* Answer tabled:

ඳහර්ලිශේන්තු

953
(iii)
[රු ඒ0පී0 ජත් පුසඳකුභහය භවතහ]

954
(iii)
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ගරු යජෝ්ද අමරුරවග මශතා

(நளண்புநழகு சஜளன் அநபதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
රු ථහනහඹතුභනි ඊශේ නතුභහ ප්රහලඹ්ෂ ශහ නතුභහ
න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ හභහජිත්ශඹන් ඉල්රහ අස ශරහ
ඳහර්ලිශේන්තුශන් ඉත් ශරහ ඹනහ කිඹරහ0 ශේ ශභෝෂද
කිඹන න අඳට ශඳොඩි ප්රශවේලිහ්ෂ0 අපි දළන න්න ළභළිනන් [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ප්රශවේලිහ්ෂ ඇින ශන්ශන් නළවළ0 ශවට යලට ප්රලසන 15භ
නයහඹ ඳත්රශේ ඳශ ශනහ0 ඒ හශේභ ප්රලසන යලඹල්රභ -[ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] නතුභහ ඊශේ වළන්දෆශේ දන්රහ ිනශඵනහ0 නතශොට ශේ
නයහඹ ඳත්රඹ මුද්රණඹ යරහ නළවළ0

ගරු යජෝ්ද අමරුරවග මශතා

(நளண்புநழகு சஜளன் அநபதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ඒ භන්ත්රීයඹහට ළඹ්ෂ ිනශඵනහද දන්ශන් නළවළ නතුභහට
භව ඇභිනභට අශේ්ෂත්ඹ ශනොරළශඵන් කිඹරහ0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඒ අවන්න ඕනෆ ඒ ඳළත්ශතන් භශන් ශනොශන්0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
Sir, I rise to a point of Order.

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

ගරු යජෝ්ද අමරුරවග මශතා

(நளண்புநழகு சஜளன் அநபதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
රු ථහනහඹතුභනි
අශේ ේප්රදහඹ ිනශඵන්ශන්
ඳහර්ලිශේන්තුශේ නයහඹ ඳත්රඹට ප්රලසන 15්ෂ ඇතුශත් කිරීභට0 අද
නයහඹ ඳත්රශේ ිනශඵන්ශන් ප්රලසන 13න්0 භභ දළන න්න ළභළිනන්
කුභන ශවේතු්ෂ භත ප්රලසන 13ට සීභහ ශහද කිඹරහන්0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඒ භටත් ප්රලසනඹ්ෂ0 භන්ත්රීයශඹ්ෂ නතුභහශේ ප්රලසන ඉල්රහ
අස යශන ිනශඵනහ0

ගරු යජෝ්ද අමරුරවග මශතා

(நளண்புநழகு சஜளன் அநபதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ඒ භන්ත්රීයඹහ තභ ඳහර්ලිශේන්තුශන් අස ශරහ නළවළ ශන්0
ඉල්රහ අස වීශේ ලිපිඹ්ෂ දීරහ නළවළ0 භභ දන්ශන් නළවළ ඇන්
කිඹරහ0 ශේ අඳට ප්රශවේලිහ්ෂ0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඉල්රහ අස ශන්නභ ඕනෆ නළවළ0 තමුන්නහන්ශේටත්
ප්රලසනඹ්ෂ අවරහ ඉල්රහ අසය න්න පුළුන්0

(Mr. Speaker)
යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහශේ point of Order න
ශභෝෂද?

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
රු ථහනහඹතුභනි අඳට කිඹන්න පුළුන්ද දහද ශේ
ඉල්රහ අස ය ත්ශත් කිඹරහ0 ශභොද හභහනයශඹන් අපි
ප්රලසනඹ්ෂ ඉල්රහ අස ය න්න වළදුශොත් අඳට කිඹනහ
ුරභහනඹ්ෂ ල් ඕනෆ කිඹරහ0 ශභොද print යන්න ශභශවභ
schedule යරහ ිනශඵනහ කිඹරහ0 ශේ ප්රලසන අලය නළවළන්
කිඹරහ දහද කිේශේ?

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
භවය ඒහට නශවභ හරඹ්ෂ ළඩ්ෂ නළවළ0 ප්රලසනඹ්ෂ ඉල්රහ
අස ය න්න නේ ඕනෆ ශරහ පුළුන් ඇතුළු ය න්න
තභන් අභහරු0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
රු ථහනහඹතුභනි විඳ්ෂඹට න විධිඹ්ෂ ආණ්ඩු
ඳ්ෂඹට තත් විධිඹ්ෂ0 ශේ වරි ළඩ්ෂ ශන් රු
ථහනහඹතුභනි0
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ඳහර්ලිශේන්තු

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඵරන්න ඔඵතුභහත් අද වට ශදන්න ප්රලසනඹ්ෂ ඉල්රහ අස
ය න්නහ කිඹරහ0 භභ ශවට ඒ යලඹලු ටයුතු -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒ හශේ අසථහ්ෂ නන්ශන් නළවළ0 ශභොද අඳට ඒ හශේ
අසථහ්ෂ නන්ශන් න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ අපි ආණ්ඩු
ත්තහට ඳසශේ0 අපි ශභතළන අවන්ශන් ශේ ප්රලසන ශොන්
ශරහශේද ඉල්රහ අස ය ත්ශත් කිඹන නන්0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
හරඹ්ෂ ිනුදණහශන් ඊශේ ව 3000 යලට0

ගරු රවි කරුණානායක මශතා

(நளண்புநழகு பயழ கபைணளளனக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒ කිඹන්ශන් ශේට ඉසය තභන් ශරහ ිනශඵන්ශන්0 ආ!
නශවභ නේ ඒ වරි0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
 3000 යලටභ හරඹ ිනුදණහ0

දළන් රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ0

ගරු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு அநுப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
රු ථහනහඹතුභනි ඳහර්ලිශේන්තුශේ පුසතහරඹට
අනුඵ්ධධ පිිනටුහ ිනශඵන Research Division නශන්
භන්ත්රීරුන්ට අලය විවිධ ශතොයතුරු රඵහ ළීනභ වහ විලහර
දහඹත්ඹ්ෂ ඳඹනහ0 ජනහධිඳින ශල්ේ හර්ඹහරඹට ඹන
ලිපිරට පිළිතුරු රඵහ ශදනහ0 නතුභන්රහ රඵහ ශදන ශතොයතුරු
අඳට රඵහ ශදනහ0 නමුත් භභ ඳුර ගිඹ භළන් භහශේ
ශඳොලිසඳිනතුභහශන් රඵහ ත යුතු ශතොයතුරු ඹ්ෂ ඉදිරිඳත්
ශහ0 ඳර්ශේණ ඒශඹන් ජුනි භහශේ 18 ශනි දහ
ශඳොලිසඳිනතුභහට දන්හ ිනශඵනහ ඒ වහ ශතොයතුරු රඵහ
ශදන්න කිඹරහ0 නමුත් රඵහ දීරහ නළවළ0 නළත භහඹට ඳුර
නළත භත්ෂ කිරීභ්ෂ යරහ ිනශඵනහ ශේ ශතොයතුරු රඵහ
ශදන්න කිඹරහ0 නමුත් රු ථහනහඹතුභනි ශඳොලිසඳිනතුභහශේ
හර්ඹ භණ්ඩරඹ වියලන් මුළුභනින්භ ඳහර්ලිශේන්තුට ශභභ
ශතොයතුරු රඵහ දීභ ප්රින්ෂශේඳ ශොට ිනශඵනහ0 නඹ
ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීරුන්ට ඹේ ශතොයතුරු රඵහ ළීනභ වහ
ශශයන ඵහධහ්ෂ ශර තභන් ඳිනන්ශන්0 නභ නිහ රු
ථහනහඹතුභහශේ අධහනඹට ශභභ රුණ ශඹොමු යන්නට
ළභළිනන්0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඔඵතුභහශේ ප්රලසනඹ ළන භභ ශොඹහ ඵරහ අලය ටයුතු
යන්නේ0
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රාජය යවලක වවලර්නන ූලය වවවපාාල
සවවවපාාගත කිරීයම්) පනත් යකටුම්පත
அபச ஊமழனர் அழயழபைத்தழ ழதழக்
கூட்டுத்தளம் (கூட்டிலணத்தல்)
சட்டபம்

THE STATE EMPLOYEES' DEVELOPMENT FINANCE
CORPORATION (INCORPORATION) BILL

ගරු යනර්දජ්ද වි්රමසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு தபன்ஜன் யழக்கழபநசழங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)
රු ථහනහඹතුභනි අද දින නයහඹ ඳත්රශේ අස 18 ඹටශත්
වන් යහජය ශේ සර්ධන මරය සසථහ (සසථහත
කිරීශේ) ඳනත් ශටුේඳත භහ ඉල්රහ අස ය ළීනභට අය
ඳතමි0

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
බහශේ නඟත්ඹ?

ගරු ම්දත්රීලරු

(நளண்புநழகு உபொப்ழர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
අලවර යාන දුල පනත් යකටුම්පත ඉල්ා අවපකර ග්දනා දී.
சட்டபம், அநநதழபெடன் யளஸ் தப்ட்டது.
Bill, by leave, withdrawn.

යේශීය ආාායම් පනත : යයෝජනාල

உண்ணளட்டு இலயளழச் சட்டம் : தவர்நளம்
INLAND REVENUE ACT : RESOLUTION
[අ0බහ0 2005]

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා සජාතය්දතර ූලය
වශයයෝගිතා අමාතය වශ මුාල් ශා ්රමවම්පාාන නියයෝජය
අමාතයුරමා)
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந - சர்யசதச ழதழன
கூட்டிலணப்பு
அலநச்சபைம்
ழதழ,
தழட்டநழடல்
ழபதழ
அலநச்சபைம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)
රු ථහනහඹතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ
ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ඳවත වන්
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ:
" 2013006018 දින ඉදිරිඳත් යන රද ආදහඹේ භත ව ඵදු ේඵන්ධශඹන්
්ධවිත් ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ ව ඵදු ඳළවළය වළරීභ ළශළ්ෂවීභ වහ
ශ්රී රසහ ප්රජහතහන්ත්රි භහජහදී ජනයජශේ ආණ්ඩු ව ඉන්දීඹ
ජනයජශේ ආණ්ඩු අතය 2013 ජනහරි භ 22 ළනි දින ඇින ය ත්
ගිවිුරභ 2006 අස 10 දයන ශ්ධශීඹ ආදහඹේ ඳනශත් 97(1)(අ) න්ිනඹ
ඹටශත් අනුභත ශ යුතුඹළන් ශභභ ඳහර්ලිශේන්තු ශඹෝජනහ යන්0
(අභහතය භණ්ඩරශේ අනුභිනඹ දන්හ ිනශබ්0)"

රු ථහනහඹතුභනි නයහඹ ඳත්රශේ ශඹෝජනහ පිළිඵ
දළනුේදීභ ව දිනට නිඹමිත ටයුතු ඹටශත් ඇින අස 1 2 3 4
ව 5 විඹඹන් අද අපි හච්ඡහට ළීනභට ඵරහශඳොශයොත්තු
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නහ0 ඒහ නේ ලශඹන් වන් යනහ නේ 2006 අස 10
දයන ශ්ධශීඹ ආදහඹේ ඳනත ඹටශත් ශඹෝජනහ 2007 අස 48
දයන විශලේ ශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනත ඹටශත් නිඹභඹන් ශද්ෂ
2006 අස 12 දයන මු්ධදය හසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත
ඹටශත් නිශඹෝඹ ව (52 න අධිහයඹ න) ුරයහඵදු ආාහඳනත
ඹටශත් අස 957 දයන ුරයහඵදු නිශේදනඹ0 ශේ හයණහ තභන් අද
අපි හච්ඡහ යන්ශන්0
ඒහ ඔ්ෂශොභ නට අයශන විසතය යන්නේ0 අශේ මරය
ඳරිඳහරනඹ ය ශන ඹන අසථහර දී ඒ ඒ ප්රසතුත
ේඵන්ධශඹන් තීයණ න්න යල්ධධ ශනහ0 ශඵොශවෝ අසථහරදී
ඒ තීයණ කියලඹේ හර සීභහ්ෂ තුශ ශේ රු බහශේ අනුභිනඹ
වහ අපි ඉදිරිඳත් යනහ0 ඒ අනු තභන් ශේ විවිධ නිඹභඹන්
විවිධ ඳනත්ර ඹේ ඹේ ශොටස හච්ඡහ වහ ඉදිරිඳත්
යන්ශන්0 භභ ඒහ නකින් න විසතය යන්නේ රු
ථහනහඹතුභනි0
ඳශමුළනි හයණඹ තභන් ශ්රී රසහ වහ ඉන්දිඹහ අතය
්ධවිත් ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීශේ ගිවිුරභ0 දළනට ඳිනන ගිවිුරභට
සශලෝධනඹ්ෂ ශර ්ධවිත් ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ වහ ඵදු
ශනොශහ භඟවළරීභ ළශළ්ෂවීභ වහ විසතයහත්භ ශටුේඳත්
ගිවිුරභ්ෂ 2012 ශඳඵයහරි භ 23 ළනි දින නිරධහරි භේටශභන්
ශොශමදී අත්න් යන රදි0 නඹ 2012 ජනි භ 11 ළනි දින
අභහතය භණ්ඩරඹ වියලන් අනුභත යන රදු 2013 ජනහරි 22
ළනි දින ඉන්දිඹහශේ නදිල්ලි නයශේදී යහජය භේටශභන්
විධිභත් ශර අත්න් යන රදි0 ශේ විධිඹට ශ්ධලඹන් අතය
්ධවිඳහර්ලසවි ඵදු ගිවිුරේ - ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීශේ ගිවිුරේ- 38්ෂ
දළනට ිනශඵනහ0 ඒ න්ෂභ තභන් අඳට ඉන්දිඹහ භඟ ඇින ය
ත් ගිවිුරභ ළන රහ ඵරන්න ශන්ශන්0 නින ඳශමුන අයමුණ
තභන් න යටකින් තත් යටට ප්රහේධනඹ තහ්ෂණඹ වහ පිරිස
රනඹ උනන්දු යවීභ භඟින් ආර්ථි සර්ධනඹ ශේත්
කිරීභ0 ශදන රුණ තභන් නභ ආදහඹභ ේඵන්ධශඹන් ්ධවිත්
ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ පිණි ආනුසගි ඳත්නහ ඵහධ ඉත්
කිරීභ0 විශ්ධශි ආශඹෝජන්න් හභහනයශඹන් තභන්ශේ භේ
යශේදී ශභන්භ තභන් ආශඹෝජනඹ යන යශේදීද ඵ්ධදට ඹටත් ශේ0
ඵදු ශන්ශන්ෂ නභ ආදහඹභ ශනුශන් නභ හර සීභහ්ෂ
වහ ශදය්ෂ ඵදු ශවීභ අලය ශනොශේඹ ඹන්න ්ධවිත් ඵදු
ළශළ්ෂවීශේ ගිවිුරශභන් තවවුරු යන ශදඹ්ෂ0 ජහතයන්තය
භනහභන ටයුතු ශනෞහ ශභශවයුේ ආදී ශ්ධල් භත රළශඵන
ප්රබ මර ධර්භඹ තදුයටත් ක්රිඹහත්භ යන අතය අඹ යන
ඵ්ධද යලඹඹට ඳනවකින් අඩු ය ිනශඵනහ ශේ ගිවිුරභ ඹටශත්0
ශභභ ගිවිුරභ ක්රිඹහත්භ කිරීභ නිහ ආදහඹභට ඇින න ඳහඩු
නතයේ විලහර ශනොශේ0 නශවත් ශ්රී රසහශේ ආශඹෝජන කිරීභ දිරි
ළන්වීභ වහ ව ශ්රී රසහ වහ ඉන්දිඹහ අතය ශශශ වහ
ආර්ථි ඵතහ පුළුල් කිරීභ වහ ඇතුශත් යනු රළඵ ඇින
විධිවිධහනලින් අත් න මරය ප්රිනරහබ ඉවත වන් ශ
ආදහඹශේ ්ෂණි ඇින න ඳවශ ළටීභට ඩහ ළඩි ඵ
අශේ්ෂහ ශ වළකිඹ0 නශේභ ශභළනි ගිවිුරේ ශදයට අතය ශවො
ිනත මිත්රත්ඹ වහ මීඳ වශඹෝගීතහ ශොඩ නළඟීභටද
ශඵශවවින් ඉවල් නු ඇත0 ඒ න්ෂ0
විශලේශඹන් භහ වන් යන්නට ඕනෆ අද ශරෝශේ වළභ
තළනභ හශේ ්ධවිත් ඵදුයණශඹන් මුදහ වළරීශේ ගිවිුරේ
ිනශඵනහ යහජය තහන්ත්රි භේටමින් හච්ඡහ යරහ0 ඒ අද
ශරෝඹභ පිළිත් නයහඹ්ෂ0 පුයළයලඹන් ශදයටට අන්ින වුත්
ශේ ගිවිුරභ ඹටශත් න යටකින් ඳභණ්ෂ ඒ අඹ නතු යන ඵදු
මුදල්රට කියලඹේ වනඹ්ෂ ළරශනහ විශලේශඹන්භ
ආශඹෝජනඹ දිරි ළන්වීභ වහ0 ඒ නිහ විශලේශඹන් අපි
ඉන්දිඹහත් න්ෂ නළනි ගිවිුරභ්ෂ ඇින ය ළීනභ ඉතහභ
අලයන්0 ශභොද අශේ යශේ ආශඹෝජන දිවහ ඵළලුහභ ළරකිඹ
යුතු ආශඹෝජනඹ්ෂ රළශඵන්ශන් ඉන්දිඹහශන් කිඹරහ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්න පුළුන්0 විශලේශඹන් රසහශේ
ආශඹෝජනඹ යන ශඳෞ්ධලි අසලශේ අඹ අතරින් ඵළලුශොත්
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ඉන්දිඹහ ඉතහභ ප්රඵර තළන ඉන්නහ0 ඒ නිහ ශේශන් ශේ
යටට -අඳට- රළශඵන ආශඹෝජන ප්රභහණඹ ශී්ර විධිඹට ළඩි
ශනහ0 ඒට ඳුරතරඹ්ෂ වළටිඹට තභන් අපි ශේ වන රඵහ
ශදන්ශන්0 ඒ තභන් ්ධවිත් ශවීේ ශනොය න යටදී විතය්ෂ ඵදු
ශන ප්රිනඳත්ිනඹට ඹෆභ0
ඊශඟට අපි ළේ නිශේදන කිිනඳඹ්ෂභ ඉදිරිඳත් යනහ0
ඒහ වහ දළන් ඳහර්ලිශේන්තුශේ අනුභළිනඹ න්න ඕනෆ0 ශභොද
තීන්දු්ෂ ත්තහට ඳසශේ නිඹමිත හර ඳරිච්ශේදඹ තුශ අඳට ඒ
වහ ශභභ රු බහශේ අනුභළිනඹ රඵහ න්න යල්ධධ ශනහ0
ඒහ අතරින් න්ෂ තභන් 2012012008 දිනළින අස 1787/41 දයන
ළේ නිශේදනඹ0 2012 ඹර න්නශේදී ශ්ධශීඹ ශරොකු ලනු යතු
ලනු වහ අර්තහඳල් අසළන්න ශශශශඳොශට රළ ත අන් ශමින්
ඳළතීභත් භඟ නී  ද්රයන්ින මිශ ඉවශඹහභ ළරකිල්රට ශන
ආනඹනි ශරොකු ලනු යතු ලනු වහ අර්තහඳල් වහ ව ඵ්ධද අඩු
කිරීභ ශභභ ළේ නිශේදනඹ භඟින් යලදු ශහ0 අශේ ශ්ධශීඹ stock
න අන් වීශන නන ශොට ඇින න හභහනය පිළිශත අනු
මිර ශොඩ්ෂ ඉවශ නඟිනහ0
ඒ ශරහට ඳහරිශබෝගිඹහ ළන ල්ඳනහ යරහ යජඹට
භළදිවත් ශන්න ශනහ0 ඒ අනු ආනඹනි ශරොකු ලනු කිශරෝ
ග්රෆභඹට රුපිඹල් 50්ෂ ඳළළින ඵ්ධද රුපිඹල් 15 ද්ෂහත්
අර්තහඳල් කිශරෝ ග්රෆභඹට රුපිඹල් 50්ෂ ව ඵ්ධද රුපිඹල් 15
ද්ෂහත් යතු ලනු වහ කිශරෝ ග්රෆභඹට රුපිඹල් 25්ෂ ඳළළින
ඵ්ධද රුපිඹල් 15 ද්ෂහත් අඩු කිරීභ ශභභ ළේ නිශේදනඹ භඟින්
යලදු යනහ0
වළභ විටභ යජඹට නිසඳහදඹහ ව ඳහරිශබෝගිඹහ ඹන
ශදශදනහභ පිනන ක්රිඹහ භහර්රට ඹන්න ශනහ0 ශඵොශවෝ විට
නිසඳහදඹහට ශවො මිර්ෂ රඵහ ශදන්න ඕනෆ0 ඒ මිර රඵහ දුන්ශන්
නළත්නේ ඒ අඹට ඒ නිසඳහදන ක්රිඹහදහභශඹන් ඈත් ශන්න යල්ධධ
ශනහ0 අශන්ෂ අතට ඳහරිශබෝගිඹහටත් රිරන විධිඹට අඳට ඒ
මිර ස යන්න යල්ධධ ශනහ0 නියන්තයශඹන්භ අඳට ඒ
ිනශඵන අණ ඳනත් ඹටශත් හධහයණ මිරට ඳහරිශබෝගිඹහටත්
ඒ බහණ්ඩ රඵහ ශදන්න යල්ධධ ශනහ0 ඒ හශේභ අර ලනු
අර්තහඳල් ළනි ශ්ධල්ර season න ඉය වුණහට ඳසශේ මිර
ළඩි න විට අඳට ඒ ඵදු ස යරහ ඳහරිශබෝගිඹහට වනඹ්ෂ
ශදන්න යල්ධධ ශනහ0 නමුත් නළත ය්ෂ ඒ ශ්ධශීඹ ශශශ
ශඳොශ ර්ධනඹ න ශොට ශ්ධශීඹ නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ න
ශොට ශස ඵ්ධද ළඩි යරහ අඳට පිට යටින් නන බහණ්ඩ සීභහ
යන්න පුළුන්0
ඊශඟට විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵ්ධද ක්රිඹහත්භ වීශේදී
අඹවඳත් හරගුණි තත්ත්ඹන් ශවේතුශන් අශේ්ෂිතත අසනු
අඩු වීභ භත නශලු ඇතුළු අතයලය ආවහය මිර ණන් ඉවශ
ඹහශේ ප්රණතහ්ෂ භතු ව ඵළවින් වහ ඳළින උත් භඹද
ළරකිල්රට ශන ඳහරිශබෝගි ජනතහට අතයලය ආවහය
ශනුශන් වන ළරසීභ වහ ඳත්නහ ඵදු අනුප්රභහණ නශරභ
ඳත්හ නිමින් ශභභ ළේ නිශේදනඹ ක්රිඹහත්භ යනු
රළුදහ0
නඹට අභතය ශ්ධශීඹ ශඳොල්ශතල් නිසඳහදන්න් ආය්ෂහ
ය ළීනශේ අයමුණින් අඩු ඵ්ධද්ෂ ඹටශත් ශභයටට ශන්හ
ශඳොල්ශතල් වහ රේ කිරීභට ශඹොදහ න්නහ palm ශඩි භද
ශවෝ ඵහඵුර ශතල් විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵ්ධදට ඇතුශත් ය
ඉවශ ඵදු අනුප්රභහණඹන් ඳළනවීභද ශභභ ළේ නිශේදනඹ භඟින්
යලදු වුණහ0 විශලේශඹන් ඔඵතුභන්රහ දන්නහ අශේ යශේ
ශඳොල්ශතල් ව palm oil කිඹන ඒ ද්රය ශද අතය න්ෂතයහ
භතුලිතතහ්ෂ ිනශඵන්න ඕනෆ ඵ0 න ඳළත්තකින් අපි ශඳොල්
නිසඳහදන්න් රැ න්න ඕනෆ0 අඩු ඵ්ධදට palm oil රහශන
ආශොත් ශන්ශන් අශේ නිසඳහදඹහට විලහර ඳවය්ෂ දින නන්0
අශන්ෂ අතට ඒ ශඳොල්ශතල් නිසඳහදනඹ යන අඹත් ඉල්රහ
යලටිනහ ශේ යටින් අලය ප්රභහණඹ න්න ඵළරි වුශණොත් පිට
යටින් ඹේ කියල ප්රභහණඹ්ෂ රඵහ දීරහ ඒ මි්ර යන්න ඉඩ ශදන්න
කිඹරහ0 ඉිනන් ඒ උච්චහචනඹ න තත්ත්ඹට රිරන විධිඹට
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ]

ටයුතු ය නඹ සථහය ය ළීනභන් අපි ශස ඵදු ඳළනවීශභන්
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්0
ඊශඟට මු්ධදය හසතු ේඵන්ධශඹන් ත නිශඹෝඹ්ෂ අපි
අනුභළිනඹ වහ ඉදිරිඳත් ය ිනශඵනහ0 ඳුර ගිඹ අඹ ළශඹන් අපි
මු්ධදය හසතු රුපිඹල් 250 ද්ෂහ ළඩි ශහ0 අඹ ළඹ විහදශේදිත්
විරු්ධධ ඳ්ෂශේ ප්රධහන භහතෘහ්ෂ වුණහ ශේ අඹ කිරීභ ළඩින්
කිඹන න0
ඒ හශේභ ෘත්තීඹ ණ්ඩහඹේ ීනිනා ණ්ඩහඹේ
ශයජිසට්රහර්රු ඒ මුදර අධින් කිඹහ යජඹට රුණු කිඹහ යලටිඹහ0 ඒ
නිහ ශඳොදුශේ අපි ඒ රුපිඹල් 50 ද්ෂහ අඩු ය ිනශඵනහ0 ඒ
අඩු කිරීභට භහමී ළේ නිශේදනඹකින් ඒ ීනතයනුූලර
යන්න ඕනෆ0 ඒන් නතළන ය ිනශඵන්ශන්0
අහන න වළටිඹට ිනශඵන්ශන් ඊතන්ල් භදයහය පිළිඵ
ප්රලසනඹන්0 ඊතන්ල් භදයහයඹ න අසථහදී තවනේ යන්න
ටයුතු ශහ0 යජඹ වියලන් අනුභත යන රද ඳර්ශේණ වහ
අධයහඳනි ආඹතන ශයෝවල් ව යජශේ ශදඳහර්තශේන්තු භඟින්
ශඹොදහ නු රඵන සප්රීතු ශ්ධශීඹ ළඳයීශේදී ලීටර් 500 ද්ෂහත්
ආනඹනඹ කිරීශේදී ලීටර් 100 ද්ෂහත් අන් නිඳළයුභ ුරයහ ඵ්ධද
ශවීභට ඹටත් ශනොන ඖධ වහ හර්මි නිසඳහදන වහ
ශඹොදහ නු රඵන සප්රීතු ශ්ධශීඹ ළඳයීශේදී ලීටර් 500 ද්ෂහත්
ුරයහ ඵ්ධශදන් නිදවස ඵ ශභභ ළේ නිශේදනශඹින වන්
නහ0
ඇත්ත ලශඹන් ශේ යලඹලු අණඳනත්ර වයඹ නළත්තේ
ේපිණ්ඩනඹ තභන් අශේ යටට ඵරඳහන ඒ ආර්ථි හතහයණඹ
ශනස න විට උච්චහචනඹ න විට ඒ වහ භහන වනින
ඵරතර රඵහ ශන ළේ නිශේදන භඟින් ඒහ ඳහරනඹ කිරීභ0 ඒ
වහ අශේ රු බහශේ අනුභිනඹ රඵහ ශදන ශර භභ
ශෞයශඹන් ඉල්රහ යලටිනහ0 ශඵොශවොභ සතුිනන් රු
ථහනහඹතුභනි0

ප්රපනය වභාිමමුඛ කරන දී.

யழள டுத்தழனம்ப்தற்து.
Question proposed.

කාානායකුරමා

(சளளனகர் அயர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඊශඟට (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භන්ත්රීතුභහ0 ඊට ශඳය රු
උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහශේ නභ මරහනඹ වහ
ශඹෝජනහ යන ශර භහ ඉල්රහ යලටිනහ0

ගරු ිනවපව කරල්ලියේා මශතා සෂමා වවලර්නන ශා කා්දතා
ක යුුර අමාතයුරමා)
(நளண்புநழகு தழஸ்ற கபல்லினத்த - சழபொயர் அழயழபைத்தழ, நகழர்
அலுயல்கள் அலநச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women‟s Affairs)
ශේ අසථහශේදී "රු උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ
මරහනඹ ත යුතුඹ"න් භහ ශඹෝජනහ යනහ0

ප්රපනය විමවන දි්ද වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුල කාානායකුරමා ූලාවනයය්ද ඉලත් වුයය්ද, ගරු

උදිත් යොකුබණ්ඩාර මශතා මුාවනාරඪ විය.

அதன்ழகு,
சளளனகர்
அயர்கள்
அக்கழபளசத்தழழன்பொ
அகசய, நளண்புநழகு உதழத் தளக்குண்டளப அயர்கள் தலலந
யகழத்தளர்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. UDITH
LOKUBANDARA took the Chair.
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ගරු සආචාර්ය) ශර් ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අද විහද යන ශ්ධශීඹ
ආදහඹේ ඳනත ඹටශත් ශඹෝජනහ විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු
ඳනත ඹටශත් නිඹභඹ මු්ධදය හසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත
ඹටශත් නිශඹෝඹ ව ුරයහඵදු ආාහඳනත ඹටශත් නිඹභඹ
ේඵන්ධ රු ඇභිනතුභහ අඳට දළන්වහ0 ඒ පිළිඵ අශේ අදවස
කිිනඳඹ්ෂ ශේ රු බහශේදී ඉදිරිඳත් යන්න භහ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ0 රු ඇභිනතුභහ කිේහ ්ධවිත්
ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ ව ශ්රී රසහ ව ඉන්දිඹහ අතය ිනශඵන
ේඵන්ධතහ ශොඩ නළඟීභ වහ අලය යන ීනිනභඹ ඳුරබිභ
ස යන්න තභන් ශේ ශඹෝජනහ ශනළවිත් ිනශඵන්ශන් කිඹහ0
ඇත්ත ලශඹන්භ නතුභහන් භභන් ශවොටභ දන්නහ
Comprehensive Economic Partnership Agreement කිඹන
න0 ඒ කිඹන්ශන් බහණ්ඩ වහ ශේහ ේඵන්ධශඹන් පුළුල්
ගිවිුරභ්ෂ ඉන්දිඹහත් භඟ අත්න් යන්න යලඹලු ටයුතු
ේඳහදනඹ ය ිනුදණු අසථහ රු ජනහධිඳිනතුභහ නඹ
අත්න් යන්න ඔන්න ශභන්න ිනබිඹදී භවය පු්ධරඹන්ශේ
ශඳෞ්ධලි ඕනෆ නඳහේ භත නඹ අත්න් කිරීභ නතය ශහ0
නශවභ නතය ය නළත හච්ඡහට බහජනඹ යන්න ඕනෆ
කිඹහ කිේහ0 භට භතන් භවරු කිේහ ශේ ගිවිුරභ අත්න්
ශශොත් ඵහඵර්රු ඳහ ඉන්දිඹහශන් නන් කිඹහ0 ඉන්දිඹහශේ භව
ශරොකු සයහ්ෂ ය්ෂහ නළතු යලටිනහ0 ය්ෂහ නළතු යලටින අඹ
ශභශව නන් කිේහ0 නමුත් භභ ලිනුත් ද්ෂ ශභතළන කිඹහ
ිනශඵනහ ඉන්දිඹහශේ ඵහඵර්රු ශභශව නනහට ඩහ Ramani
Salon න Nayana Salon න හශේ salons ිනශඵන උදවිඹ
ඉන්දිඹහශේ ගිිනන් ඵහඵර් හේපු දභහ ිනශඵනහඹ කිඹහ0 ඒ නිහ ඒ
තර්ඹ කියලශේත්භ අදහශ තර්ඹ්ෂ ශනොශන්0 ඔවුන්ට අලය
ශරහ ිනශඵන්ශන් ඵදු ළඩි ය හර්ඹ්ෂභතහකින් ශතොය
ඔවුන්ශේ නිසඳහදන හභහනය ඳහරිශබෝජඹහට ළඩි ණනට
විකුණන්නන්0 රු ඵළයලල් යහජඳ්ෂ ඇභිනයඹහ ඊශේ ශඳශර්දහ
ඳත්තයඹට කිඹරහ ිනුදණහ -ඒ ප්රධහන ඳත්තයර මුර පිටුශේ
වන් ශරහ ිනුදණහ- දළන් CEPA න අලයතහ්ෂ නළවළ කිඹහ0
නතුභහ කිඹනහ “There is no need for CEPA between Sri
Lanka and India as both countries have moved along”
කිඹරහ0

ඒ කිඹන්ශන් CEPA න අලයන් කිඹහ කිඹ්ධදි රු
ඇභිනතුභහ ඒ වහ ශභතළනට ීනින සශලෝධන ඉදිරිඳත් ය්ධදි
යටල් ශද අතය ේඵන්ධතහඹ ශොඩ නඟන්න ඕනෆ කිඹහ
කිඹ්ධදි ශ්ධලඳහරන ලශඹන් ශනොශඹකුත් ප්රලසන ඳළන නළශඟ්ධදි
න ඳළත්තකින් කිඹනහ අඳට ඉන්දිඹහ අලයන් ඉන්දිඹහත්
න්ෂ ආර්ථි ේඵන්ධතහ්ෂ ශොඩ නඟන්න ඕනෆ කිඹහ0 අනි්ෂ
ඳළත්ශතන් “ඉන්දිඹහත් න්ෂ කියලභ ේඵන්ධඹ්ෂ ශොඩ නළඟීභ
ශනොශ යුතුන් ඉන්දිඹහ අශේ තුශය්ෂ” කිඹන ශදබිඩි
පිළිශත්ෂ තභන් ශේ ආණ්ඩු ඇත්ත ලශඹන්භ ඉසයවට
අයශන ඹන්ශන්0 රු මුදල් නිශඹෝජය ඇභිනතුභහ ශභොනහ
කිේත් යහජඳ්ෂරුන් කිඹන ශ්ධ තභන් භහ ිනතන වළටිඹට යල්ධධ
න්ශන්0 නතළනදී ශේ ශශනන නිඹභඹන්ර ඇින ප්රශඹෝජනඹ
ශභෝෂද කිඹන හයණඹ පිළිඵ අඳට ප්රලසන යන්න යල්ධධ
නහ0 ශභතළනදී රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභහ කිේහ
ඳහරිශබෝගිඹහ ළනත් ඵරන්න ඕනෆ නිසඳහදනඹ යන
පු්ධරඹහ ළනත් ඵරන්න ඕනෆඹ කිඹරහ0 යතු ලනු ළනන්
අර්තහඳල් ළනන් ශභතුභහ කිේහ0 රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභනි
2004 ඉරහ -අවුරුදු අට විතය- වළභ දහභ Dambulla market
නශ්ෂ යතු ලනුරන් අර්තහඳල්රන් ිනුදණු මිර පිළිඵ ශතොයතුරු
ඇතුශත් ශල්නඹ්ෂ භහ ශඟ ිනශඵනහ0 නතුභහ කිඹන්න උත්හව
ශහ ශේ නිඹභශඹන් අර්තහඳල්රන් ශඵොේඵන් ලනුරන් ඵ්ධද
රුපිඹල් 50 ඉරහ රුපිඹල් 15ට අඩු ශහඹ කිඹරහ0 නශවභ ශන්ද
රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභහ?
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ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඒ හරශේ0

ගරු සආචාර්ය) ශර් ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ඔේ0 ඒ හරශේ0 ඒ හරශේ කිඹන්ශන් ශේ ඵ්ධද අඩු යරහ
ිනශඵන්ශන් 2013 ශඳඵයහරි භහශේ 08ළනි දහන්0 ඊට ඳසශේ
නතුභහ කිේහ "නළවළ නළවළ නළතත් භවය ශරහට ළඩි
යන්න යල්ධධ නහ"ඹ කිඹරහ0 නතුභහට අභත වුණහද දන්ශන්
නළවළ 2013 භළන් භහශේ 21ළනි දහ නළතත් ශේ ඵ්ධද රුපිඹල්
15 ඉරහ රුපිඹල් 25ට ළඩි ය ිනශඵන ඵ0 භහ ශභතළනදී වන්
යන්න ඕනෆ මුස ඇටරට රුපිඹල් 100න් ේපිරට රුපිඹල්
100න් භෆරට රුපිඹල් 20න් ලශඹන් ගිඹ භහශේ නළතත් ශේ
ඵ්ධද ළඩි ය ිනශඵන ඵ0
රු ඇභිනතුභනි භන්ූ ර් ඳරිේපු වහ රුපිඹල් ශදශ්ෂ ිනුදණු
ඵ්ධද දළන් ටි දට ලින් රුපිඹල් 22 ද්ෂහ ළඩි ය
ිනශඵනහ0 භහ දන්ශන් නළින නිහන් ශේ ප්රලසනඹ අවන්ශන්0 ශේ
යශේ භන්ූ ර් ඳරිේපු හ යන ශොවි භවත්රුන් ඉන්නහද?

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු භන්ත්රීතුභහ අඳ වදන්ශන් විල්ඳ ශ්ධල්; මුස ඇට ළනි
ශ්ධල්0

ගරු සආචාර්ය) ශර් ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
භට ශත්ශයනහ0 ඔඵතුභහ කිඹන න වරි0 භහ අවන්ශන්
ශේන්0 භන්ූ ර් ඳරිේපු න ශොවි භවත්රු භට වමු ශරහ
නළවළ0 නමුත් භන්ූ ර් ඳරිේපු න ඳහරිශබෝගිශඹෝ ඉන්නහ0 අශේ
යශේ හභහනයශඹන් ශොතයේ විල්ඳ ිනුදණත් මිනිුරන් ඳරිේපු
නහ0 ඒහට ශනත් විල්ඳ ිනශඵනහ0 නමුත් රු ඇභිනතුභනි
ඔඵතුභහන් භහන් ශදශදනහභ market නට ගිඹහභ ඳරිේපු න්නහ0
ශභොද ඔඵතුභහන් භහන් ශදශදනහභ හරශඹන් හරඹට ඳරිේපු
නහ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
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උේඵරඩ දහන්න ඵළවළ0 අශේ ශල්ර දළන් ෆභ වදන්ශන්
උේඵරඩ නළතුන්0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නශවභ යන්ශන් නළතු අශේ ීවයඹන්ට ඒ ආය්ෂණඹ protection න- ශදන්ශන් ශොශවොභද?

ගරු සආචාර්ය) ශර් ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ශභතළන ශරහ ිනශඵන්ශන් ආණ්ඩුට මුදල් අලය නිහ ඵදු
ඳළනවීභන්0 ඔඵතුභහභ රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහශේ
ප්රලසනඹට උත්තය ශදමින් කිේහ "ඔේ0 අශේ ආදහඹභ අඩු ශරහ"
කිඹරහ0 දළන් ආදහඹභ අඩු ශරහ නේ ඒ ආදහඹභ ළඩි ය න්න
ඵදු වනහ0

රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභහ දළන් 2013 ර්ශේ ඳශමු ළනි
භහ 4ට ඇසතශේන්තු ශ ඵදු ිනශඵනහ ශන්0 ඒ ඇසතශේන්තු
ශ ඵදුරට හශේ්ෂ රළුදණු ඵදු ප්රභහණඹත් ඔඵතුභහ මීට ින
ශදට ලින් ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් ශහ ශන්0 ඒ ඵදු
ශොටසලින්
ශඵොශවොභඹ්ෂ
අඩු
ශරහ
ිනශඵනහ0
ඇසතශේන්තුට ඩහ යලඹඹට 20්ෂ යලඹඹට 30්ෂ හශේ අඩු ශරහ
ිනශඵනහ0 නමුත් අඩුශන්භ ඵදු අඩු ශරහ ිනශඵන්ශන්
ශභොනහරද? යලඹඹට නකින් ඳභණ -අඩුශන්භ- ඵදු අඩු ශරහ
ිනශඵන්ශන් ආවහය ද්රයරට වන ඵදුරන්0 අපි දන්නහ ශේ
යශේ ආවහය ද්රයරට වන ඵ්ධද තුළින් තභන් ළඩිපුයභ ඵදු
ප්රිනලතඹ්ෂ නතු ය න්න පුළුන් ශරහ ිනශඵන්ශන් කිඹරහ0
ඵදු ශනොශන අඹ භව ශොඩ්ෂ ඉන්නහ0 නමුත් අිනස
මිනිුරන්ශේ ඳරිේපු ටිට ලනු ශඩිඹට ඵදු වනහ0
රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභනි ඔඵතුභහ ශවොටභ දන්නහ ඳුර
ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ මුල් භහ වතයට හශේ්ෂ ශේ අවුරු්ධශ්ධ මුල්
භහ වතය ත්තහභ ළඩිපුයභ ඵදු ළඩි වුශණ් ශභොනහටද කිඹරහ0
යලඹඹට 39කින් ළඩි වුශණ් ශභොන ඵ්ධදද? රු ඇභිනතුභනි
ඔඵතුභහ ශවොටභ දන්නහ යලඹඹට 39කින් ළඩි වුශණ් ආවහය
ද්රයරට වන ඵ්ධද කිඹරහ0 ආවහය ද්රයරට වන ඵ්ධද තභන්
ළඩිපුයභ ළඩි වුශණ්0 ඒ තභන් ශේ දසර-

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි රුපිඹල් ශදට ිනුදණු ඳරිේපු
ඵ්ධද රුපිඹල් 22ට ළඩි යරහ ිනශඵනහ0 ඒශන් ඳවය වන්ශන්
ශොන් ඳහරිශබෝගිඹහටද? ඒශන් අත ිනත ශදන්ශන් ශොන්
ඳරිේපු ශශශන්දහටද? ඳරිේපු රසහශේ හ යන්ශන් නළවළ0
නතශොට ඳහරිශබෝගිඹහට ඳරිේපු ටි්ෂ ශඳොල් ේශඵෝර
ටිකුත් න්ෂ ආවහය ශේරට නතු ය න්න ඵළවළ0 ශොන්
විධිඹටත් ශඳොල් ේශඵෝරඹට උේඵරඩ නේ නතු ය
න්න ඵළවළ0 ශභොද උේඵරඩර ඵදු ශභතුභන්රහ ළඩි යරහ
ිනශඵනහ-

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
යර උේඵරඩ ජහඩි ඔ්ෂශෝභ රසහශේ වදනහ0

ගරු සආචාර්ය) ශර් ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
උේඵරඩරට ඵ්ධද රුපිඹල් 275න්0 උේඵරඩරට
රුපිඹල් 275 ඵ්ධද්ෂ ඳළශනේහභ මිනිුරන්ට ශඳොල් ේශඵෝරඹට

(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
අපි ශේ ශශනන නිඹභඹන් ඹටශත් ඵදු අඩු යනහ0 ඔඵතුභහ
විසතය ඵරන්න0

ගරු සආචාර්ය) ශර් ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභනි අඩු ශශේ ශඳඵයහරි භහශේන්0
දළන් ජලි භහඹ0 ශඳඵයහරි භහශේ අඩු ශහට දළන් නළත ළඩි
යරහ ිනශඵනහ0 රු ඇභිනතුභනි භහ ඔඵතුභහට අභිශඹෝ challenge - යනහ පුළුන් නේ ඔඵතුභහ ඊශඟ ථිඹහට
කිඹන්න ඇත්ත ලශඹන්භ ඵදු අඩු ශරහද ළඩි ශරහද කිඹහ
කිඹන ශර0 ඳුර ගිඹ භහශේ ළේ න්ෂ භඟින් ඒහ ළඩි ශහ0
අඩු ශ ඒහ ළන ථහ යරහ ළඩ්ෂ නළවළ0 ඹථහර්ථඹ තභන් අඩු
ශ ඒහ ඊටත් ඩහ ළඩි යරහ ින තභ0

රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභනි අශන්ෂ හයණඹ තභන්
ළභන්ර ආනඹන ඵ්ධදත් රුපිඹල් යලඹඹකින් ළඩි යරහ
ිනශඵනහ කිඹන න0 ශේ දසර ජනශල්න වහ සයහ ශල්න

ඳහර්ලිශේන්තු
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[රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ]

ශදඳහර්තශේන්තුශන් මිනිුරන්ශේ ඵත් ඳශත් ප්රභහණඹ ළන
රුණු ඉදිරිඳත් යනහ0 ශේ ඔඵතුභහභ ඕනෆ නේ ගිිනල්රහ
ඵරන්න0 ඔඵතුභහට රළබිරහ ඇින0 ඔඵතුභහශේ අභහතයහසලඹ
ඹටශත්න් ඒ ශදඳහර්තශේන්තු ිනශඵන්ශන්0 අද මිනිුරන් ඵත් න
ප්රභහණඹත් අඩු ශරහ ිනශඵනහ; පිටිලින් වදන ආවහය න ඳහන්
ව ශයොටි න ප්රභහණඹත් අඩු ශරහ ිනශඵනහ0 ඔඵතුභන්රහ
කිේහ "මිනිුරන්ශේ ඵත් ඳරිශබෝජනඹ ළඩි යන්න ඕනෆ නිහ
තභන් අපි පිටිර ඵ්ධද ඉවශ දභන්ශන්" කිඹරහ0 පිටිර ඵ්ධද ඉවශ
දළම නිහ දළන් මිනිුරන් පිටි ආවහය න්ශනත් නළවළ0 මුදල් භදි
නිහ ඵත් න්ශනත් නළවළ0 ඒ තභන් ඇත්ත ථහ0 භහ
අතයඹ්ෂ කිඹනහ නේ ඒ අතයඹන් කිඹරහ ඔේපු යන ශර
ඊශඟ ථිඹහට කිඹන්න ඔඵතුභහට පුළුන්0 අතයඹ ශනොශන්0
ඳුර ගිඹ ිනශේ ජනශල්න වහ සයහ ශල්න
ශදඳහර්තශේන්තුශන් ඉදිරිඳත් ය ිනශඵන දත්තරට අනුන් භහ
ශේ ථහ යන්ශන්0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අශන්ෂ හයණඹ තභන්
ඊතන්ල් භධයහය ළන ශේ රු බහශේ ථහ ශහ0 ඒහ ඖධ
වදන්න ඕනෆඹ කිේහ0 නමුත් ඳත්තය ඵරන මිනිුරන් TV ඵරන
මිනිුරන් වළශභෝභ දළ්ෂහ ඒ ඊතන්ල් භධයහය ශනහශේ ඖධ
වදන්න ශනොශන් කිඹරහ0 භතන් ශන් containersර ඇවිල්රහ
ිනුදණහ0 ඒ containers විෘත යන්න ශදන්ශන් නළතු ඒට
ශරොකු teledrama න්ෂ ශහ0 ඳසශේ ශඳොලීයලශඹන් ඳළනරහ ඒහ
විෘත ශහ0 ඒහශේ ශභොනහද ිනුදශණ්? ඊතන්ල් භධයහය0
අය්ෂකු වදන්න තභන් ඊතන්ල් භධයහයඹ ශනළල්රහ ිනුදශණ්0
ඒහ මිනිුරන්ට  වි කිඹරහ label න්ෂ අරරහ ිනුදණහ0 භහ
දන්ශන් නළවළ භවය ශ්ධලඳහරනාශඹෝත් ඒට ේඵන්ධන්
කිඹරහ ථහ්ෂ ිනශඵනහ0
ඒහ යටපුයහ විකුණනහ0 ඒ ඔවුන්ට මුදල් උඳඹන්න ිනශඵන
ක්රභශේදඹ්ෂ වළය ශන ශභෝෂද කිඹරහ භට ඔඵතුභහශන් ප්රලසන
යන්න යල්ධධ ශනහ0
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නින ශභශේ කිඹනහ:

“ Proposal has been submitted by the BOI by
Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited…”
අ්ෂය 29කුත් රේ 2්ෂ විලහර
දළනට දුේරිඹ
ශදඳහර්තශේන්තුට ඵදු දී ිනශඵන ඉඩභ්ෂ ඔවුන්ශන් නළත
ඳයහ ශන ආශඹෝජන භණ්ඩරඹට ඳයහ දීරහ ආශඹෝජන
භණ්ඩරශඹන් ශචලීනහ නන්0 ඊ0  ත0 කිඹන ශඳෞ්ධලි භහභට
රඵහ ශදන්න කිඹනහ0 ශේශ්ෂ ශභශවභ කිඹහ ිනශඵනහ:

“ Sri Lanka Railways has given their written
confirmation to hold the said land up to November
2013”.
ඒ කිඹන්ශන් ශචලීනහ භහභ ඔවුන්ශේ යහඳෘිනඹ ඳටන්
න්නහ ශත්ෂ ඒ අ්ෂය 29 ශචලීනහට ඳභණ්ෂ ශදන්න exclusively - ිනඹහ ශන ඉන්නහ කිඹරහ දුේරිඹ
ශදඳහර්තශේන්තු ී ශභන් යුතු ලියුභ්ෂ ලිඹරහ -ලිඛිත- දීරහ
ිනශඵනහ ලු0
මරහනරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අපි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට
ඇවිල්රහ ප්රලසන අවනහ0 භහ ණනහට ලින් ඉදිරිඳත් ශ
ප්රලසනඹ්ෂ 2013 අශප්රේල් 23 ළනිදහ භභ ඇහුහ0 නභ ප්රලසනඹ නදින
වළන්හර් හර්තහශේ තීරු අස 1777ින ශභශේ වන් ශනහ:
" (අ) 1994 ර්ශේදී ප්රිනඳත්ින ළරුරේ ේඳහදන වහ ක්රිඹහත්භ
කිරීශේ අභහතයහසලඹ භඟින් ආයේබ යන රද භයදහන රිශඳොලි
ශශශ සී ර්ණඹ නමින් සථහනඹ්ෂ ඳිනන ඵත්;"

රිශඳොලි ශශශ සී ර්ණඹ ිනශඵන්ශන් ඔඹ කිඹන අ්ෂය
29්ෂ විලහර ඉඩශේ0 භභ ගිිනල්රහ ඵළලුහ0 ඒ පින්තය ඳහ භහ ශඟ
ිනශඵනහ0 ඒ ප්රලසනශේ (ආ) (i)ශොටයලන් භභ ශභශවභ ඇහුහ0
" ඉවත වන්
වුරුන්ද?

ශශශ

භධයසථහනශේ

ත්භන්

බහයරුන්

ශභිනදී භභ ඉතහභ ළදත් ශදඹ්ෂ ථහ යන්න ඕනෆ0 අපි ශේ
ථහ යන්ශන් ඵදු පිළිඵන්0 න සශලෝධනඹකින් ඵදු වනහ0
ත සශලෝධනඹකින් යටල් ශද්ෂ අතය ඵදු වන්ශන් නළින
න විධිඹට ීනිනඹ ශනස යනහ0

ශේ ප්රලසනඹට පිළිතුය නදින වළන්හේ හර්තහශේ අස 1779
ව 1780 තීරුර වන් ශනහ0

2013.07.23 ළනි අඟවරුහදහ "රසහදීඳ" ඳත්රශේ ශේ විධිඹට
වන් ිනශඵනහ0

ශේ ඉඩශේ අන්ිනහයඹහ දුේරිඹ ශදඳහර්තශේන්තු කිඹරහ ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුශේදී කිඹනහ0

"භයදහශන් භවහ ඉඩභ්ෂ ශඳෞ්ධ0 භහභ්ෂ ගිලී"

භභ ශේ ලිපිඹ වභාගත* යනහ0 නඹ වළන්හේ හර්තහට
ඇතුශත් යන ශර ඉල්රහ යලටිනහ0
ශොශම 10 භයදහන ප්රශ්ධලශේ පිිනටි අ්ෂය 29 ඳභණ
විලහරත්ශඹන් යුත් ඉඩභ්ෂ ඩුඵහන් වහ චීන භහේර
වශඹෝඹ ඇින ආයේබ යන රද ශචලීනහ නන්0ඊ0 ත0 රසහ
ශඳෞ්ධලි භහභට ශදන්න කිඹරහ ළබිනේ ඳත්රිහ්ෂ දභරහ
ිනශඵනහ0 ශඳොඩි ප්රභහණඹ්ෂ ශනොශන් අ්ෂය 29්ෂ! ඳර්චස
29්ෂ ශනොශන් භයදහශන් අ්ෂය 29්ෂ0 භභ ශේ ළන ශඳොේඩ්ෂ
ශොඹරහ ඵළලුහ0 ශොඹරහ ඵරන ශොට භට රළුදණහ
13/0949/561/011 Cabinet Memorandum න0

—————————
* පුවපතකායේ තබා ඇත.

* நூழலனத்தழல் லயக்கப்ட்டுள்து.
* Placed in the Library.

ඊශඟට ආ (ii) ශොටයලන් භභ ශභශවභ අහ ිනශඵනහ:
" අධි ආය්ෂිතත රහඳ ඳහ විෘත ය ඇින භඹ නභ ශශශ
භධයසථහනඹට ඇතුළු න භහර් හ තළ තභට ශවේතු ශර්ද?"

රිශඳොලි කිඹරහ market න්ෂ ිනුදණහ0 ඒ market න
රසහ ශේභ ඉන්න ශොවි භවත්රුන්ට -ශශශ
භවත්රුන්ට- ඇවිල්රහ ඔවුන්ශේ බහණ්ඩ විකුණහ න්න ෘිත
ශබෝ විකුණහ න්න ඒහ පිට යටරට ඹන්න ඉඩ වදරහ ිනුදණු
තළන්ෂ0 ශේ අ්ෂය 29 ඉඩශේ තභන් ඒ ිනුදශණ්0
ඒ ප්රලසනඹට උත්තයඹ වළටිඹට ශභශවභ වන් ශනහ0
ශේ ශවොට අවන්න0
" යු්ධධ වමුදහ වුය්ෂ තුශ ිනබිඹ යුතු ආය්ෂිතතබහඹ වහ යවයබහඹ
ශවේතුශන් වුය භධයශේ පිිනටි ශභභ ශොඩනළඟිල්රට යලවිල්
පු්ධරඹන් වට ඇතුළු වීභ වහ ඉඩ රහ දීභට වළකිඹහ්ෂ
ශනොභළත0"

2013 ජලි 25

967

ඒශන් කිඹන්ශන් "ශේ අිනස මිනිසුරන්ට ශභතළන
ශශශහේ යන්න ඵළවළ; ශේ යු්ධධ වමුදහ වුය්ෂ0 යලවිල්
ළයලඹන්ට නන්න ඵළවළ" කිඹන නන්0 ඒ විධිඹට උත්තයඹ ශදනහ0
ඊශඟට ආ (iii) ශොටයලන් භභ අවන ප්රලසනඹ ශේන්: ශේ
තභන් ළදත්භ ශ්ධ0
" නින ිනමිරුන්ට යහඳහය ටයුතු ය ශන ඹහභට නභ
භධයසථහනඹ රඵහ ශදන්ශන්ද?"

රිශඳොලි ශශශ සී ර්ණඹ ිනශඵන්ශන් ඒ අ්ෂය 29
ඇතුශශේ ිනශඵන බිල්ඩිශේ0 ඒ ප්රලසනඹට ශදන උත්තයඹ ශේන්:
" රිශඳොලි ශශශ සී ර්ණඹ තුශ පිිනටි යුද වමුදහට අඹත්
හර්ඹහර සථහනත කිරීභට අලය ඉඩේ වහ ශොඩනළඟිලි රඵහ
ළීනභට අලය ටයුතු යලදු ශශයමින් ඳිනන අතය ඒහ යු්ධධ
වමුදහ ශත රඵහ ත් ඳුර රිශඳොලි යු්ධධ වමුදහ වුය සී ර්ණඹ
ේපර්ණශඹන්භ නිදවස කිරීභට ටයුතු ශඹොදහ ඇත0"

ඒ කිඹන්ශන් ශේ අ්ෂය 29 තුශ ිනශඵන රිශඳොලි නශ්ෂ ඇින
යහඳහරිඹන්ශේ ඉඩේ ඔවුන්ශේ ආඹතන ඔවුන්ශේ යහඳහය
සථහනඹ රඵහ ශදනහ කිඹන න0
භහ ශඟ ිනශඵනහ Ministry of Defence නශන් නපු ලියුේ0
ඒහශේ ිනශඵන රුණු භභ කිඹන්නේ0 2012 ශනොළේඵර්
භහශේ 19ළනි දහ යුද වමුදහඳිනට ශේ ලියුභ ලිඹන්ශන් යහජය
ආය්ෂ වහ නහරි සර්ධන අභහතයහසලශඹන්0 ශල්ේ
ශනුට අත්න් යරහ ිනශඵන්ශන් අිනශර් ශල්ේ ශේ0ඒ0
යසජිත් භවත්භඹහ0
නින ශභශේ වන් නහ:
" ඵඩහ තුශ පිිනටි ශොඩනළඟිලි යුද වමුදහ වියලන් දළනටභත්
ඳරිවයණඹ ශනොයන්ශන් නේ අදහශ ශ්ධඳශ ිනමිරුන් ශත
නිදවස කිරීභට ටයුතු යන ශර0000"

ිනමිරුන් කිඹන්ශන් ශභතළන ඉන්න අිනස ශශශන්ශදෝ;
නදහ දිසත්රි්ෂ 21කින් නතළනට ෘිත ශබෝ ශනහපු පු්ධරශඹෝ0 ඒ
සථහන නළත ඔවුන්ට රඵහ ශදන්න කිඹරහ යුද වමුදහඳිනතුභහට
නිශඹෝඹ්ෂ නිකුත් යනහ යහජය ආය්ෂ වහ නහරි
සර්ධන අභහතයහසලශේ ශල්ේ ශනුට අිනශර් ශල්ේ0
ඔඹ අතයතුය රිශඳොලි ආඹතනශේ පු්ධරඹන්ට යුද
වමුදහශන් ලියුභ්ෂ 2012 ඔ්ෂශතෝඵර් 25 ශනි දහ නනහ0 රු
යත් අමුණුභ ඇභිනතුභනි ශේ අවන්න ඔඵතුභහ ශේහ දළන
න්න ඕනෆ0
" ශභභ ශොඩනළඟිලි සී ර්ණඹ නිදවස ය දීභට ඇින වළකිඹහ
ේඵන්ධශඹන් "රිශඳොලි" යුද වමුදහ වුශර් සථහනත යලටින
මරසථහන/ඒ භඟ ේඵන්ධතහශන් දීර්ක ශර රුණු
ශොඹහ ඵරන රදී0
නිනදී ඳවත වන් ශවේතු භත විඹත ශොඩනළඟිල්ර ශත යලවිල්
පු්ධරන්න් වට ඇතුළු වීභ වහ ඉඩ ප්රසතහ රහ දිඹ ශනොවළකි
ඵට රුණු අනහයණඹ විඹ0
අ0

යලවිල් පු්ධරන්න් වුරු භධයශේ පිිනටි විඹත
ශොඩනළඟිල්ර ශත ඹහේ/ඊේ යලදු කිරීශේදී වුශර්
ආය්ෂහට ඵර ඳළභ්ෂ ඇින වීභ0"

ඊට ඳසශේ කිඹනහ "විලහර ටිනහභකින් යුත්
යුශධෝඳයණ බහණ්ඩ ශභින ිනශඵනහ0 ආවහය ද්රයර ආය්ෂහ
අලයන්0" කිඹරහ0
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ඊශඟට ප්රධහන ලශඹන් කිඹනහ ශභන්න ශභශවභ:
" ශොශම නයශේ ආය්ෂහ ඳඹන බට පිරිස ශ්ෂන්ද්රිත ශභභ
ඵඩහ සී ර්ණශේ සථහනත යලටීභ0"

ඒ නිහ කියල විධිඹටත් ශේ "රිශඳොලි" නශ්ෂ ඉඩභ ඒ
ිනමිහයඹන්ට ශදන්න ඵළවළ කිඹරහ 2012 ඔ්ෂශතෝඵර් භහශේ
25ළනි දහ ලියුභ්ෂ ඹන්ශන් army නශ්ෂ ඊ0 පී0 ද ඉශේ
අශබ්ශේය ශේජර් ශජනයහල්; යුද වමුදහඳින ශනුට0
භභ ඒ ලිපි වභාගත* යනහ0 ශභෝෂද නශවනේ ශභතළන
යල්ධධ න්ශන්?
භහ ශඟ ිනශඵනහ ශේ Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited
කිඹන ආඹතනශඹන් ඉදිරිඳත් යරහ ිනශඵන proposal න0
ශේශ්ෂ න ළනි පිටුශේ ිනශඵනහ chart න්ෂ0 නින ිනශඵනහ
“Progress to date” කිඹරහ0 භභ ශේ ශල්නඹත් වභාගත*
යනහ0
ශේශ්ෂ ිනශඵනහ land survey, BOI accreditation, Draft
Project pre-feasibility and exclusive status for CNEB.
නශවභනේ ශේශ්ෂ අන්ිනඹ ිනශඵන්ශන් exclusively "රිශඳොලි"
නශ්ෂ ේටිඹට ශනොශන් Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited
කිඹන ආඹතනඹට ඳභණන්0 ඒ අන්ිනඹ දීරහ ිනශඵන්ශන් දහද?
2012 ජනහරි භහශේ0 න්ෂශෝ ශේ මිනිසුර කිඹන්ශන්
අතයඹ්ෂ0 නශවභ නළත්නේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශේ ප්රලසනඹට
උත්තය දීපු ඇභිනයඹහ කිේශේ අතයඹ්ෂ0 නශවභත් නළත්නේ
ආය්ෂ අභහතයහසලඹ කිඹන්ශන් අතයඹ්ෂ0 ශේ රුණු තුනභ
ඇත්ත ශන්න ඵළවළ0 ශේ රුණු තුශනන් නන් ඇත්ත0
ඊට ඳසශේ 2012 භහර්තු භහශේ ශභශේ කිඹනහ:

Preliminary Project Report for submission to BOI and
MOT.
ඊට ඳසශේ 2012 අශප්රේල් භහශේත් කිඹනහ0 නශවභ දිගින්
දිටභ 2012 ජනහරි භහශේ යලට ඔ්ෂශතෝඵර් න තුරු වළභ
භහශේභ ශේ අයණ මිනිුරන්ට කිේහ "ඔශවේරහට ශේ ශදන්න
ඵළවළ ඔශවේරහ යලවිල් පු්ධරශඹෝ ශේ army camp න්ෂ
ඔශවේරහ ශේට ඇවිල්රහ ආය්ෂහට යදය ඇින යන නිහ
army camp නට ඇතුළු ශන්න ඉඩ ශදන්න ඵළවළ" කිඹරහ0
නශවභ නේ වුද ශේ ශචලීනහ? වුද ශචලීනහ? වුද
ශචලීනහ? ශේශ්ෂ ිනශඵනහ ඔ්ෂශතෝඵර් 2012 "Meeting with
Secretary to the Ministry of Transport" කිඹරහ0 වුද ප්රහවන
අභහතයහසලශේ ශල්ේයඹහ? ශඵරහජිශඹෝ නේජීනේ ඵළලිස
කිඹන ළයලශනෝ ආඹතනර බහඳින ධේමි ශඳශර්යහ භළිනතුභහ
තභන් ශේ ප්රහවන අභහතයහසලශේ ශල්ේයඹහ0 දළන් නතුභහත්
න්ෂ වේඵ ශරහ ථහ ශහ කිඹරහ කිඹනහ0 දළන් ඵරන්න ඊ
ශඟට ශභොද ශන්ශන් කිඹහ0 ශඳශනනහ ශන්ද ශභතළන ශරහ
ිනශඵන ශ්ධ? ශඳශනනහ ශන්ද? ඊට ඳසශේ ිනශඵනහ "000the
commitment given by BOI in principle based on the above
undertaking of the CGR" කිඹරහ0 නශවභ නේ ශ්රී රසහ දුේරිඹ
ශදඳහර්තශේන්තු ශභොන අභහතයහසලඹ ඹටතටද නන්ශන්? ඒ

————————————
* කාාල අලවානයේ පෂ කර ඇත.

* உலபனழழபொதழனழல் தபப்ட்டுள்து.
* Produced at end of speech.
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ]

නන්ශන් ප්රහවන අභහතයහසලඹ ඹටශත්0 නශවභ ශන්ද? ප්රහවන
අභහතයහසලශේ ශල්ේයඹහ ලිඛිත දන්රහ ිනශඵනහ ශේ
ශචලීනහ කිඹන නට ශේ ඉඩභ ශදනහ කිඹරහ0 ඒ undertaking
න ඹටශත් තභන් ශේ යලඹලු ශ්ධ ශන්ශන්0 ශේශ්ෂ
ිනශඵනහ " 000based on the presentation made by the principal
investor to the Secretary, Ministry of Defence and Urban
Development, Secretary of Ministry of Transport, Chairman
of the UDA and other authorities, they have granted
preliminary approval for the design” කිඹරහ0
ඔවුන්ට අනුභළිනඹ රඵහ දීරහ ිනශඵනහ ඒ මලි ළඩ ටයුතු
යන්න0 දළන් ඔන්න නනහ ශවො ථහ්ෂ: “The project will
be implemented by the principal investor in two phases”. ශේ
principal investor කිඹරහ කිඹන්ශන් Chelina NEB Lanka
(Pvt.) Limited කිඹන ආඹතනඹන්0 ශභන්න ශේ ශවොටභ අව
ත්තහ නේ ශවොන්0 අශේ ුරජී ශේනයලසව භශේ රයහණ මිත්ර
භන්ත්රීතුභහශේ නඩු්ෂ ේඵන්ධශඹන් ඳත්තශර් ිනුදණහ0 නතුභහට
විරු්ධධ නඩු්ෂ දහරහ නතුභහ ඒ නඩු දිනරහ ිනුදණහ0 ඊ ශඟට
Phase I. ශේ අ්ෂය 29 infrastructure facilities ශභොනහද?
"000development of base infrastructure facilities such as...... in
the project land within internal roads". ශරොකු ඉඩභ්ෂ ිනුදණහභ
ඒ ඇතුශශේ ශඳොඩි ඳහයල් ටි්ෂ දහන්න ඕනෆ0 තහය ටි්ෂ දහරහ
හනු ටි්ෂ ඳන්න ඕනෆ0 The next is, Provision of Power
Requirements. රන්ේ න්න ේබි අදින්න ඕනෆ0 ඊ ශඟට
Sewerage and Stormwater Management. අඳද්රය ව ළින
තුය ඵිනන්න හනු ඳන්න ඕනෆ0 හනු ඳන්න approve යරහ
ිනශඵන cost න ී ඹද? ඇශභරින් ශඩොරර් මිලිඹන 350න්0
රුපිඹල් බිලිඹන 47න්0 රුපිඹල් ශෝටි 4 700න්0 ශේ ශොශවොභද
ශන්ශන්? ශොශම ිනශඵන අ්ෂය 29 ශේ ඉඩභ පුයන්න
ඕනෆ ඉඩභ්ෂ ශනොශන්; flat land න්ෂ0 පුයන්න ඕනෆ නළවළ0
ශභොකුත් යන්න ඕනෆ නළවළ0 භයදහශන් ිනශඵන ශේ ඉඩභට
ශභොකුත් යන්න ඕනෆ නළවළ0 ශු්ධධ ශහ0 ඳහයල් ටි්ෂ දළේභහ0
තහය දළේභහ0 හනු ළපුහ0 රුපිඹල් ශෝටි 4 700න්0 ශේ ශන්න
ඵළවළ0 ශේශ්ෂ
ශභෝෂ වරි ශරොකු ශවොයඹ්ෂ ිනශඵනහ0
ශභෝෂද ශභතළන ශන්ශන්?
ඊ ශඟට කිඹනහ "Phase II". භභ නතළනට නන්නේ0 භභ ඒ
ඳළවළදිලි යරහ ශදන්නේ0 " "00000construction of high-end
commercial towers, residential towers, convention facilities,
hotels, operational support services et cetera". ඒට cost න
ශඩොරර් මිලිඹන 1 000න්0 ඒ කිඹන්ශන් හනු ඳන්න ශඩොරර්
මිලිඹන 350න්0 ශේ තේටු නිහ ශවෝටල් සී ර්ණ ශේ
ඔ්ෂශෝභ වදන්න ශඩොරර් මිලිඹන දහවන්0 නශවභ නේ ශේශ්ෂ
යව ශභෝෂද? "000in order to implement this project, the
principal investor, Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited, is
now required to acquire the land on 99-year lease for it to
make its initial payment for the land upfront by way of
Foreign Direct Investment”.
ශේශ්ෂ කිඹනහ ශේ අනූන අවුරු්ධදට ඵදු ශදනහ කිඹරහ0
ඇත්තටභ අනූන අවුරු්ධදට ඵදු ශදන නන් විකුණන නන් අතය
ශරොකු ශන්ෂ නළවළ0 භභ කිඹන්නේ ශභොද කිඹරහ0 ශේශ්ෂ
ශභන්න ශභශවභ ශදඹ්ෂ කිඹනහ0 ශේ අනුභළිනඹ ඉල්රරහ
ළබිනේ නට දහරන් ිනශඵන්ශන්0 According to this, the
principal investor is required to include freehold transfer
facility of condominium units in fourth floor and above to a
third party.

970

දළන් ශභතළන කිඹනහ අපි ආණ්ඩුශන් අනූන අවුරු්ධදට
ඵදු න්නහ අයශන අපි තුන්ළනි ඳහර්ලසඹට විකුණන ශොට
ඔවුන්ට යලන්න්ෂය ඔේපුට විකුණන්න ඉඩ ශදන්න කිඹරහ0
ඒ ශොශවොභද නශවභ යන්ශන්? විශ්ධශිඹන්ට යලන්න්ෂය
ඔේපුට විකුණන්න වදනහ0
ඒ අලය න්ශන් ඇන් කිඹරහ ඊට ඳසශේ කිඹනහ0 ඒ
අලය න්ශන් "000because it is much beneficial to the
company for the smooth operation of the project". ඒ
කිඹන්ශන් Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited කිඹන
ආඹතනශේ ප්රිනඹ වහ ඔවුන්ට රහබ රඵහ ළීනභ වහ
ශභන්න ශේ විධිඹට 99 අවුරුදු ඵ්ධදට න්නහ ඉඩශේ වදන නිහ
යලන්න්ෂයඹට විකුණන්න ළබිනේ අනුභළිනඹ ශදන්න කිඹන
නන්0 ඊට ඳසශේ ශභන්න ශභශවභ කිඹනහ:

"....the difference attributable to the value of such
condominium units being transformed from a leasehold
basis to a freehold basis. That revenue collected shall be
remitted to the Consolidated Fund”.
ඒ කිඹන්ශන් ශභෝෂද? යලන්න්ෂය ඔේපුට විකුණන න
ව 99 අවුරු්ධශ්ධ ඵ්ධද අතය මිශල් ශන්ෂ ිනශඵනහ නේ ඒ
ශන බහණ්ඩහහයශේ ඒහඵ්ධධ අයමුදරට දභන්න කිඹනහ0
ඉිනන් ශභෝෂද ශේ කිඹන්ශන්? ශේ ආණ්ඩුශේ භිනන්ද
චින්තනශේ ශභෝෂද කිේශේ? න ඉඩේ අඟර්ෂ විකුණන්න
ශදන්ශන් නළවළ කිේහ; ුර්ධදන්ට විකුණන්න ශදන්ශන් නළවළ
කිේහ; යලඹඹට යලඹඹ්ෂ ඵදු දභනහ කිේහ0 නමුත් ශභෝෂද ශේ
යන්ශන්? න ලත ඳව්ෂත් නන ඵ්ධද්ෂ ළන ශභින ථහ
යනහද? න ලත ඳව ඵ්ධද්ෂ වන්න ඕනෆ කිඹරහ
කිඹනහද? දළන් ඳරිේපු කිශරෝ නශ්ෂ ඵ්ධද රුපිඹල් 2 ඉරහ
රුපිඹල් 22 ද්ෂහ ළඩි ශහ0 ලනුර ඵ්ධද ළඩි ශහ0
අර්තහඳල්ර ඵ්ධද ළඩි ශහ0 ළභන් ටින් නශ්ෂ ඵ්ධද ළඩි ශහ0
Reload නට ඵ්ධද ළඩි ශහ0 ශභින කිඹනහ ලත ඳව්ෂත් ඵදු
වන්න ඕනෆ නළවළ කිඹරහ0 අශේ ජහින ේඳත් න
පිටශොටුශේ භයදහශන් ශෝල්ශෂේස නශ්ෂ ිනශඵන ඉඩේ ුර්ධදන්ට
විකුණන්න කිඹනහ ලත ඳවත් ඵදු නළින0 දුේඳත් මිනිශවකු
ඉඩභ්ෂ පිශයේශොත් අල්රහශන ගිිනන් දභනහ ූලඩුශේ0 ද්ෂ
ශඳන්නුහ ටීවී නශ්ෂ -“යලය” රඳහිනනිශේද ශොශවේශදෝශොල්දහදුකුශේ ශනෝනහ ශනකුට ශච්ච යල්ධධිඹ්ෂ0 ඒ
ශොල්දහදුහ ළඩ යන්ශන් ශොශම0 ඒ ශොල්දහදුහශේ බිරි
ශඳොඩි නිහඹ්ෂ ඉදි ය ශන ිනශඵනහ0 නඹ ඉඩභ පුයරහ
යපු අනය ඉදි කිරීභ්ෂ කිඹරහ ඒ ශනෝනහ භවත්භඹහන් ඹ
අවුරුදු වතශර් ඳශවේ ශභන් ශදන්නහන් අයශන ගිිනල්රහ ඳළඹ 12්ෂ
ූලඩුශේ දභරහ0 ඊට ඳසශේ ප්රිනබහ භවහනහභ ශවේහ භවත්භඹහ ටීවී
නට කිේහ ීනිනඹට අනු ශභශවභ යන්න ඵළවළ අේභහ
ශශනකු යද්ෂ ශහ නේ දරුන් ශදශදනහ ූලඩුශේ දභන්න
ඵළවළ කිඹරහ0 නශවභ යන ආණ්ඩු නශවභ යන ඔඹ
ශඳොලීයලඹ නශවභ යන ආය්ෂ අභහතයහසලඹ ුර්ධදන්ට ශදනහ
ලත ඳව්ෂත් න්ශන් නළින ශොශම භධයශේ අ්ෂය 29්ෂ0
ශභින කිඹනහ ශේ ඉඩභ හධහයණ මිරට ශදන්න කිඹරහ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු භන්ත්රීතුභනි රුණහය නිලසලබ්ද න්න0 ශේ
අසථහශේදී රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ
ඇින0
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අනුරරුල ගරු උදිත් යොකුබණ්ඩාර මශතා ූලාවනයය්ද ඉලත්
වයය්ද නියයෝජය කාානායකුරමා [ගරු ච්දදිම වීරක්යකොි  මශතා]
ූලාවනාරඪ විය.
அதன் ழகு, நளண்புநழகு உதழத் தளக்குண்டளப அயர்கள்
அக்கழபளசத்தழழன்பொ அகசய, ழபதழச் சளளனகர் [நளண்புநழகு
சந்தழந வீபக்தகளடி] அயர்கள் தலலந யகழத்தளர்கள்.
Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair,
and MR. DEPUTY SPEAKER (THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY) took the Chair.

ගරු සආචාර්ය) ශර් ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශේ ආඹතනඹට ශේ ඉඩභ
රඵහ ශදන්න නේ ශේ ඉඩභ දුේරිඹ ශදඳහර්තශේන්තුශන් BOI
නට ඳයහ න්න ඕනෆ0 වරි ශන් රු ඇභිනතුභනි? ඒ ඳයහ
ළීනභ තභන් නළත ඳයහ ශදන්ශන් Chelina NEB Lanka (Pvt.)
Limited නට0 ශභින ශභන්න ශභශේත් කිඹනහ:

“To authorize the Commissioner General of Lands to
transfer an extent of 29 acres and 2 roods to the Board of
Investment of Sri Lanka as an outright grant without any
cost”.
ඒ කිඹන්ශන් කියලභ ශවීභකින් ශතොය ශේ transfer
යන්න කිඹරහන්0 ඊට ඳසශේ ශභශවභත් කිඹනහ:

“To authorize the Commissioner General of Lands to
include the following conditions in the said free grant of
land to the BOI”.
වරි ශන්ද? ශේ ඉඩභ BOI නට නිේ ශදන ශොට
ශොන්ශ්ධයල ඹ්ෂ දභන්න කිඹනහ0 ශොන්ශ්ධයල දභනහ ශන්0
වරි අපි කිඹනහ ශවොන් කිඹරහ0 ශොන්ශ්ධයල දභරහ තභන්
ශදන්ශන්0 ශභොනහද ශොන්ශ්ධයල?
ශභභ ශොන්ශ්ධයලර ිනශඵන්ශන් ශභශවභන්: “To authorize
the BOI to lease the land to Chelina NEB Lanka (Pvt.)
Limited on a 99-year lease”.
ී ඹ ණශන්ද ශේ ඉඩභ විකුණන්ශන්? ී ඹටද ශේ ඉඩභ
විකුණන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්? “BOI shall lease out such
land to principal investor, Chelina NEB Lanka (Pvt.)
Limited, on a 99-year lease based on the valuation by the
Government Chief Valuer”. ඒ කිඹන්ශන්
ප්රධහන
ත්ෂශේරුරුශේ මිරට අනු ශේ ඉඩභ ඳයන්න පුළුන්
කිඹනහ0
දළන් අපි ල්ඳනහ ය ඵරමු Krrish Group න ළන0 ශේ
දසර ඒ ළන වළභ ශදනහභ ථහ යනහ ශන්0 Krrish Group
නට දීරහ ිනශඵන්ශන් අ්ෂය 4්ෂ ශඩොරර් මිලිඹන 50ටන්0
නතශොට අ්ෂය 29්ෂ -නිේ ණන් වළදුශොත් වශඹන් ළඩි
ශශොත්- ශඩොරර් මිලිඹන 350්ෂ ශඩොරර් මිලිඹන 360්ෂ විතය
ශනහ0 ඒ අට ිනශඵන ඉඩේ න්ෂ ඵළලුහභ ශඩොරර් මිලිඹන
360්ෂ තභන් ශභභ ඉඩශේ හධහයණ ටිනහභ ශන්න ඕනෆ0
නතශොට ශභතළන කිඹන ශඩොරර් මිලිඹන 360ත් හණු
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ඳන්නන් තහය දභන්නන් කිඹන ශඩොරර් මිලිඹන 350ත් අතය
ශඵොශවොභ ශරොකු ේඵන්ධඹ්ෂ ිනශඵනහ0 නතශොට ශේ
කිඹන්ශන් ශඩොරර් මිලිඹන 360ට ඳහශර් තහය දභරහ හණු
ඳරහ ඒ ආණ්ඩුට ශදනහ කිඹන නන්0
දළන් ඵරන්න0 ශභින ත හයණඹ්ෂ ිනශඵනහ0 භහ ලින්
ඉදිරිඳත් ශ ඔවුන්ශේ financial proposal නශ්ෂ 8න පිටුශේ
ශභන්න ශභශවභ ිනශඵනහ0 “Transport Towers” නින
පින්තයඹ්ෂ භහ ශඟ ිනශඵනහ0 ශේ ප්රහවන කුලුනු වදන්ශන්
දුේරිඹ ශදඳහර්තශේන්තුට -

නියයෝජය කාානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you have only two more minutes left.
ගරු සආචාර්ය) ශර් ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ඉයහන් වික්රභයත්න භන්ත්රීතුභහට නිඹමිත ශරහශන් විනහඩි
5්ෂ භට ශදනහ0

ශභින ශභශේ වන් නහ:

“CNEB will provide the MoT with a modern Grade-A
office facility (Transport Towers) as consideration for a
99-year lease for the site”.
ශභින නඹ ශළින්භ ඉදිරිඳත් යනහ0 රු මුදල් වහ
ක්රභේඳහදන නිශඹෝජය අභහතයතුභනි නඹට ශන්ශන් නළවළ0
ශභඹ barter ක්රභඹ්ෂ0 ලතඹ්ෂත් ශන්ශන් නළවළ0 ඒ ශනුට
ප්රහවන අභහතයහසලඹට building න්ෂ ශදනහ0 ප්රහවන
අභහතයහසලඹට ශභොනහටද buildings රු ඇභිනතුභනි? ඔඹ
ිනශඵන buildings ශවොටභ ඇින0 ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ප්රහවන
අභහතයහසලශේ ඳහඩු රුපිඹල් ශෝටි 380න්0 රුපිඹල් ශෝටි
4 700්ෂ ටිනහ ශභභ ඉඩභ න තම ශදොන්තු්ෂත් න
ශඩොයරඹ්ෂත් න ඳවුභ්ෂත් න යුහන් න්ෂත් න
ශඹන් න්ෂත් ඵදු වන්ශන් නළතු රුපිඹල් ශෝටි 4700
ශනුට ශේ ශොල්ශරෝ කිඹන ඳරිදි ශඩොරර් මිලිඹන 350ට
හුභහරු ය න්න වදනහ0
ජනහරි භහශේ යලට අශප්රේල් භහඹ ද්ෂහ ශඳොශවොය
වනහධහයඹට ශොඳභණද දුන්ශන් රු ඇභිනතුභනි? මුදල් වහ
ක්රභේඳහදන අභහතයහසලශේ හර්ිත හර්තහට අනු 2013
ජනහරි යලට අශප්රේල් ද්ෂහ ශඳොශවොය වනහධහයඹ වහ ශන්
ය ිනශඵන්ශන් රුපිඹල් ශෝටි 640න්; ඳහල් ශඳොත් නිර ඇඳුේ
වහ ශන් ය ිනශඵන්ශන් රුපිඹල් ශෝටි 123න්0 නමුත් ඉඩශේ
ඵදු නිදව රුපිඹල් ශෝටි 4 700න්0 වුද ශභතයේ හනහන්ත
ආශඹෝජශඹෝ? ඔවුන් වුද කිඹරහ භහ කිඹන්නේ0 අපි ඒ ළන
ශොඹහ ඵළලුහ0 Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited. ශභින
ිනශඵනහ ඔවුන්ශේ Chelina Capital Corporation කිඹන භවු
භහශේ Corporate Profile න0 භහ ශභඹ වභාගත* යනහ0
ශභින ශභශවභ ිනශඵනහ - Strategic Advantages of Chelina
Capital Corporation.ශභෝෂද කිඹන්ශන්? “Our professional

———————————* ලියවිල් ඉදිරිපත් යනොකරන දී.
ஆயணம் சநர்ப்ழக்கப்டயழல்ல.
Document not tendered.
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[රු (ආචහර්ඹ) වර් ද යලල්හ භවතහ]

team is well capable of successfully securing government
stand-alone projects...”ශභන්න ඳශමු න ශ්ධ0 ඒ ශොල්රන්ශේ
strategic advantage න ශභෝෂද? ඒ ශොල්රන්ශේ strategic
advantage න තභන් ආණ්ඩුශේ projects ඔවුන්ට න්න
පුළුන්ඹ කිඹන න0 ඒ ශළින්භ ළු ුරදුලින් ලිඹහ
ිනශඵනහ0
ඊශඟට ඔවුන් කිඹනහ අශේ clientsරහ වුද කිඹරහ0 What is
our track record? අශේ භන් භඟ කුභ්ෂද?
ශභන්න අවන්න රු ඇභිනතුභනි0
ශභන්න ශභශවභ:

ශභතළන

කිඹනහ

“ We have been successful in winning many mega
projects for our clients ...” It further states that
“Most of our achievements remain undisclosed due
to sensitivity of shared interest by parties
involved”.
ශභෝෂ ද කිඹන්ශන් රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි?
ශභතළන කිඹනහ "අශේ ප්රධහනභ වළකිඹහ තභන් යජශේ
ශොන්ත්රහත්තු රඵහ ළීනභට පුළුන් වීභ" කිඹහ0 ඔවුන් ඒහ
ශභොනහ ද කිඹහ කිඹන්ශන් නළවළ0 ශභොද? ඒහ යවයත නිහ0
මිනිුරන්ශේ ල්ලි ත හට ශවෝ ශොන්ත්රහත්තුරට ශදනහ නේ
ඒහ ශොශවොභ ද රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි යවයත
ශන්ශන්?
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතතුභනි භහ දළන් ප්රලසන තුන්ෂ
ඉදිරිඳත් යනහ යහඹ අභහතයතුභහට භවහභහර් අභහතයතුභහට
ව මුදල් ඇභිනතුභහට0 2009 ජනහරි 1 නදහ යලට Chelina
Capital Corporation ශවෝ ඊට අනුඵ්ධධ ආඹතන භඟ ශ
නුශදනු ශභොනහ ද කිඹන්න0 ඔවුන්ට ශව මුළු මුදල් ප්රභහණඹ
ශොඳභණ ද? ඔවුන්ශේ අධය්ෂ භණ්ඩරශේ විසතය ශභොනහ ද?
ශේහ අඳට අවන්නට යල්ධධ ශනහ0 ශභන්න ඵරන්න0
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වුද ශේ? මුළු shares ප්රභහණඹ ී ඹ ද? shares තුනන්0 Per share
රුපිඹල් 10 න්0 Total stated capital න රුපිඹල් 30න්0 වත්
ශදන්ඹශන්! රුපිඹල් ිනශවේ total stated capital න ිනශඹන
ආඹතනඹ්ෂ ඔවුන්ශේ strategic advantage න තුළින් රුපිඹල්
ශෝටි දව දවස ණන ආණ්ඩුශේ project න්ෂ න්න
උත්හව යනහ0 අශබ්යලසව කිඹන පු්ධරඹහ වදියලශේභ ගිඹ
භහශේ ශේශන් ඉල්රහ අසශරහ ඒ ශනුට නදහ භ ත
ශශන්ෂ ඳත් යරහ0 ඇන් ශේ ඉල්රහ අසවීභ? වුද ශේ
පු්ධරඹහ? වුද ශේ අශබ්යලසව? ශේහ ළන අධහනඹ ශඹොමු
යන්නට යල්ධධ ශන්ශන් ශේ අ්ෂය 29 නිහ ඳභණ්ෂ
ශනොශන්0 ජනතහට තභන් ශේ ඵදු වන්ශන්0 ජනතහට තභන්
ජීත් ශන්න ඵළරි0 ජනතහට තභන් ශේ දු ශදන්ශන්0 ඊශේ
දඹහයලරි ඳනිනහඹ කිඹහ නශවන් ශරොකු show න්ෂ ශහ0 ශන
ශභෝෂ ශවෝ න්ෂ කිඹහ ශරොකු show න්ෂ යනහ0 Rugger
matches වනහ0 Cricket matches වනහ0 මිනිුරන්ට ඒහ
ඵරන්නට ශදනහ0 මිනිසුරත් බිල්ශරෝ හශේ ශේශඵෝ හශේ
ඉබ්ශඵෝ හශේ ඕහ ඵර ඵරහ ඉන්නහ0 ඒ අතයතුය මුළු යටභ
දණඹ යනහ0 මුළු යශේභ ල්ලි ශවොයහ නහ0 ඒ තභන්
ශන්ශන්0 This is a "Smoke and Mirrors" show. You say,
“No, everything is okay”.
CHOGM න නනහ අය නනහ ඔ්ෂශොභ වරි කිඹරහ ඒ
ළුශර් ගිිනන් ශභොද යන්ශන්? ළුශර් ගිිනන් මිනිුරන්ශේ
ශ්ධල් ශවොයහ නහ0 රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි මීට ඩහ
ශේ පිළිඵ ථහ යන්න ශදඹ්ෂ ඉතුරු ශරහ නළවළ කිඹරහ භහ
ල්ඳනහ යනහ0 රු නිශඹෝජය මුදල් ඇභිනතුභනි භහ විලසහ
යනහ ඔඵතුභහ ශේ ඵදු පිළිඵ ථහ ය්ධදි ශේහ ළන
ශවොට ශවොඹහ ඵරහවි කිඹරහ0
because this is an unsolicited
proposal. This proposal did not come through a tender
process. When you are giving an unsolicited proposal, how
can you give 29 acres of land to a company that has a stated
capital of Rs. 30? It just does not make sense.

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

These are all gonibilla companies.
With absolute arrogance they say that their strategic
advantage is to win government projects but they will not
disclose information because of the secrecy and sensitivity of
those projects. හශේ යවස ද ශේ යකින්ශන්? හ ද sensitize
යන්න වදන්ශන්?
අහන ලශඹන් රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි අඳ
ශොඹහ ඵළලුහ Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited කිඹන්ශන්
වු ද කිඹහ0 භහ නේ කිඹන්න ළභළින න්ශන් නළවළ0 නමුත්
අශබ්යලසව කිඹහ පු්ධරශඹ්ෂ ඉන්නහ0 ඒ අශබ්යලසව කිඹන
පු්ධරඹහ Sri Lankan ශශන්ෂ0 ජමීල් යුරෂස කිඹන්ශන් අයහබි
ජහිනශඹ්ෂ0 නේේ ුදල්ජන්ස කිඹහ ත Sri Lankan ශශන්ෂ
ඉන්නහ0 හභහනය ජනතහට ශදන්නට ඵළවළන් කිඹපු army න
ඉන්න නිහ රිශඳොලි නශ්ෂ ශශශන්න් ඳන්නපු තළන -ශේ
අ්ෂය 29- ශදන්න ඹනහ ශේ ශචලිනහ කිඹන ආඹතනඹට0 අභ
ලශඹන් රුපිඹල් ශෝටි 4700්ෂ න්න ඕනෆ ඉඩභට යලඹඹට
යලඹශේ ඵ්ධද ළහුහභ තත් ශෝටි 4700්ෂ ඵදු වළටිඹට න්න
ඕනෆ0 ඊට ඳසශේ ශභොවුන් ඉදිරිඳත් යනහ ඇශභරින් ශඩොරර්
බිලිඹන 103්ෂ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] රුපිඹල් බිලිඹන 140්ෂ0 රුපිඹල්
ශෝටි 17 000ට ළඩි ආශඹෝජනඹ්ෂ යන්න ඉල්රන්ශන්0
දළන් අඳ ඵළලුහ විලහර ශොේඳළනිඹ්ෂ ශන්නට ඇින කිඹහ0

ගරු සආචාර්ය) ශර් ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

Yes, therefore there must be an invisible hand.
ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Exactly.
ගරු සආචාර්ය) ශර් ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

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

So, I ask this House, particularly the Hon. Minister, to
look into this.
රු ඇභිනතුභනි න ශදඹ්ෂ යන්න0 ශේහට ඵදු ඳනන්න0
ශේහට ඵදු ඳනරහ අද ඔඹ ළඩි යපු අර ඵ්ධද අඩු යන්න; අද
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ළඩි යපු ඳරිේපු ඵ්ධද අඩු යන්න; අද ළඩි යපු ශඵොේඵන් ලනු
ඵ්ධද අඩු යන්න; අද ළඩි යපු ළභන් ඵ්ධද අඩු යන්න0 ඒහ
අඩු යරහ ශේ අඹට ඵදු ඳනන්න0 ශඵොශවොභ සතුිනන්0

* වභායම්වය මත තබන ා යල්ඛන:

சளபீடத்தழல் லயக்கப்ட்ட ஆயணங்கள்:
Documents tabled:

[යමම යල්ඛන පුවපතකායේ ා තබා ඇත.]

[இந்த ஆயணங்கள் நூல் ழலனத்தழலும் லயக்கப்ட்டுள்து]
[This Documents are also placed in the Library.]

[අ0බහ0 3000]

ගරු අතාවුා යවයනවිරත්න මශතා සග්රාමීය ය ක යුුර
අමාතයුරමා)
(நளண்புநழகு
அலநச்சர் )

அதளவுத தசதயழபத் - கழபளநழன அலுயல்கள்

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs)
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි අද ඉදිරිඳත් ය ඇින
ශඹෝජනහ වහ නිඹභඹන් ළන ථහ යමින් මුදල් අභහතයහසලඹ වහ
අනිකුත් අභහතයහසල ළන ඹේ ඹේ අදවස ඉදිරිඳත් යන්න
ශඹදුණහ0 අශේ ආචහර්ඹ වර් ද යලල්හ භන්ත්රීතුභහ භවජනඹහට
අඳවහ න විධිඹට ථහ ශහ0 මිනිසුර ඉබ්ශඵෝ හශේ ඵරහ
ඉන්නහඹ ශේශඵෝ හශේ ඵරහ ඉන්නහඹ කිඹරහ නතුභහ
කිේහ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඔේ ඔේ0 ඒහත් ශනොකිඹහ ථහ යන්න
ිනුදණහ ශන්0 මිනිසුර ශභොශඹ්ෂ නළින උත්භ්ෂ දළනුභ්ෂ නළින
ඉබ්ශඵෝ ශේශඵෝ හශේ ඵරහ ශන ඉන්නහ කිඹරහ ඒ
ආචහර්ඹතුභහ කිේහ0 ආචහර්ඹතුභහ ශේ යශේ ජනතහ ළන
ිනතන්ශන් ඒ ආහයඹට හශන් භට ශේන්ශන්0 භභ නේ
කිඹන්ශන් නතුභහ ජනතහට නින්දහ්ෂ ශහ කිඹරහන්0 අශේ ඡන්ද
දහඹඹන්ට නතුභහ අඳවහඹ්ෂ ශශේ0 නතුභහට ිනශඵන්ශන් ඒ
කිඹපු ථහ ඉල්රහ අස ය න්නන්0 ඒ ථහ ඉල්රහ අස ය
න්න ආචහර්ඹතුභනි0 රු වර් ද යලල්හ භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ
ශේශඵෝ ඉබ්ශඵෝ කිඹරහ ජනතහට අඳවහ යරහ ශේ යන
නහටයඹ ශභෝෂද? ශභෝෂද ශේ ජනිහ?

ඊශේ ඔඵතුභන්රහ දඹහයලරි ජඹශේය භන්ත්රීතුභහ ළනත් ඒ
විධිඹට කිේහ0 භව න්ෂශනහශේ වළයලරීශේ ඉරහභ ඔඹ හශේ
තභන් ජනතහට ථහ යන්ශන්0 ඒ නිහ තභන් දඹහයලරි
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු අතහවුද ශශනවියත්න භවතහ]

ජඹශේය භන්ත්රීතුභහ කිේශේ ත දව අවුරු්ධදටත් ශේන
ශත්ෂ භහනශේත් න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹට වරි භඟ්ෂ නළවළ
කිඹරහ0 අන්න ඒ භඟ නළින ය න්න ජනතහට අඳවහ යන්න0
ශේශඵෝ කිඹන්න ඉබ්ශඵෝ කිඹන්න වය්ෂ කිඹන්න0 තභන්ශේ
ඡන්ද දහඹඹන්ටත් න්ෂන් නශවභ කිඹන්ශන්0 යනන්පී නශ්ෂ
ඡන්ද දහඹඹන්ටත් න්ෂන් ඔඹ කිඹන්ශන්0 තභන්ශේ ඡන්ද
දහඹඹන්ට ඔඹ විධිඹට නින්දහ යන්න නඳහ0 ආචහර්ඹ තනතුය්ෂ
දයහ ශන නළනි නින්දහ වත චන ථහ යන්න ශවොද?
ඡන්ද දහඹඹහ ශභොන තීයණඹ්ෂ දුන්නත් ඒ තීයණඹ වරි කිඹරහ
ින නභරහ පිළි අයශන ශේ යශේ ී භ ඳහරනඹ බහය න්නහ
මි්ෂ ශභශවභ ථහ කිරීශේ ක්රභඹ්ෂ නළවළ0 ඔඵතුභහ කියලභ
වයඹ්ෂ නළින ළඹුය්ෂ නළින ශේ යශේ ජනතහ අඳුයන්ශන්
නළින ශශනකු හශේ ථහ ශහ0 ඒ නිහ ශේ යපු නින්දහට
ජනතහශන් භහ න්න ඒ චන ඉල්රහ අස ය න්න
කිඹරහන් භභ අහන ලශඹන් කිඹන්ශන්0

ගරු සආචාර්ය) ශර් ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
භභ ඒ ථහ ඉල්රහ අස ය න්නහ0

ගරු අතාවුා යවයනවිරත්න මශතා

(நளண்புநழகு அதளவுத தசதயழபத்)

(The Hon. Athauda Seneviratne)
ශඵොශවොභ ශවොන්0 ඒ ශවො ශීරහචහයභ්ෂ0

ගරු සආචාර්ය) ශර් ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு (களழதழ) லர்ர த சழல்யள)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
රු ඇභිනතුභනි භභ ඒ ශරහශේ ජනතහ වෆල්ලු යන්න
ිනතරහ ශේශඵෝ ඉබ්ශඵෝ කිඹරහ කිේශේ නළවළ0

නශවභ අදවස වුණහ නේ භහ නඹ ඉල්රහ අස ය න්නහ0
භභ නශවභ ජනතහට අඳවහ යන ජහිනශේ භන්ත්රීයශඹ්ෂ
ශනොශන්0 භභ කිේශේ ජනතහට ආණ්ඩු රන්ශන් ජනතහ
ශේශඵෝ ඉබ්ශඵෝ හශේ ිනතහශනන් කිඹන නන්0 ශඵොශවොභ
සතුිනන්0

ගරු අතාවුා යවයනවිරත්න මශතා
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තමුන්නහන්ශේරහ තත් ඒශ්ෂ ඳළටලිරහ ඹන්ශන් නළින හඩි
ශන්න0 ඒ ශොන් ළශේ තත් නල්ලිරහ ඹන්ශන් නළින හඩි
ශන්න0 ඒ ශත්රුේ න්න0 ශේ හශේ ළරැ්ධද්ෂ වුණහභ ඒ
ශඳන්හ ශදන්න අඳට යුතුභ්ෂ ිනශඵනහ0 ආචහර්ඹතුභහ ඒ යපු
හර්ඹ ශඵොශවොභ ශවොන්0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ශභතුභහ ආචහර්ඹ
ශනොශන් ශන්0 ශභතුභහ ශභොන ආචහර්ඹද? ශභතුභහ අනහචහර්ඹ0
දළන් නළඟිටරහ ථහ යන්ශන් අනහචහර්ඹ0 ඵරන්න ශේ
අනහචහර්ඹ ථහ යනහ0 ආචහර්ඹතුභහ ඒ ප්රහලඹ ඉල්රහ අස
ය ත්තහ0 ඒ ශනුට දළන් අනහචහර්ඹ නළඟිටරහ ථහ යනහ0
ශභෝෂද ශේ ථහශේ ශත්රුභ?
ශභොන ආණ්ඩු්ෂ ආත් ඵදු ඳනනහ ඵදු අඩු යනහ ඵදු
අස ය න්නහ0 නශවභ තභන් ආණ්ඩු ටයුතු යන්ශන්0 ඒ ඒ
යුඹන්ර ිනශඵන තත්ත්ඹන් අනු ඒ අලයතහන් අනු නභ
ටයුතු යලදු යනහ0 අද ශභතුභහ මුදල් නිශඹෝජය ඇභිනතුභහ
වළටිඹට රුණු ඉදිරිඳත් ශශේ ලින් රට ඇින න ඒ
තත්ත්ඹන් අනුන්0 භවය ඒහට ඵදු ළඩි යන්නට යලදු නහ0
අශේ යශේ අර්තහඳල් අසළන්න ළඩි න හරඹට පිට යටින්
ශන්න අර්තහඳල්රට ඵදු ළඩි යනහ0 අශේ යශේ ශොවීන්
යකින්නන් නළනි ළඩ පිළිශශල් ස යන්ශන්0 ඒ අනු
තභන් ටයුතු යන්ශන්0 ඒ නිහ ඵදු ඳළනවීභ ඵදු අඩු කිරීභ
ඵදු ඉත් කිරීභ ඉිනවහශේ ෆභදහභ ෆභ ආණ්ඩු්ෂ වියලන්භ යලදු
යරහ ිනශඵනහ0 ඒ ළන ශදෝඹ්ෂ කිඹන්න ඵළවළ0 ඒහ යල්ධධ
නහ0 නශවභ ශන්න පුළුන්0 නශවභ විඹ යුතුන්0
තමුන්නහන්ශේරහ ඳුර ගිඹ හරශේ ආණ්ඩුශන් ඇහුහ ශෝ
ආශඹෝජන කිඹරහ0 වුද ආශඹෝජනඹන් යන්න නන්ශන් යන
ආශඹෝජන ශභොනහද කිඹරහ ඇහුහ0 දළන් ආශඹෝජන නළවළ
ආණ්ඩුශේ ප්රිනඳත්ිනඹට විරු්ධධන් රුපිඹර ඵිනනහ ශඩොරර් න
නඟිනහ හශේ ශ්ධල් කිඹ කිඹහ යලටිඹහ0 දළන් ආශඹෝජඹන්
නනශොට - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ුරජී ශේනයලසව භන්ත්රීතුභනි
තමුන්නහන්ශේශේ ශරහශේ දී ඒ ළන ථහ යන්න0 අපි
තමුන්නහන්ශේරහශේ ළඩ ළන ථහ ශශේ නළවළ0 ශේ භෆත
යුශේ තයේ ආශඹෝජනඹන් ශේ යශේ මීට ශඳය ඇින ශරහ නළවළ0
ශේ යට වදන්න අඳට ළඩි ළඩිශඹන් ආශඹෝජනඹන් ඕනෆ0
හභහසශිඹන් වළටිඹට අපි ඉසය ල්ඳනහ ශශේ චීනඹ ත්තත්
අශන්ෂ යටල් ත්තත් විශ්ධශිඹන්ට ආශඹෝජනඹන් යන්නට
ඉඩ දීභ ුරදුුර නළවළ කිඹහන්0 ඉසය අපි නශවභන් ල්ඳනහ ශශේ0
ඒ අනු විශ්ධශිඹන් ශභින ආශඹෝජනඹ යරහ ිනුදණු ඒහත් අපි
නළත රඵහ ත්තහ0 චීනඹත් දළන් විශ්ධශීඹ ආශඹෝජනඹන්ට ශදොය
විෘත යරහ ිනශඵනහ0 ඒ හශේභ ශරෝශේ ෆභ යටභ
ිනශඵන -

(நளண்புநழகு அதளவுத தசதயழபத்)

(The Hon. Athauda Seneviratne)
නළවළ නළවළ නශවභ ශනොශන් කිේශේ0 ඕනෆ නේ තළටිත
යපු න අයශන ඵරන්න0 ඇතුශට ගිිනල්රහ ශේේ යපු න
ඉල්රහ ශන ඵරන්න0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ුරජී ශේනයලසව
භන්ත්රීතුභහ තමුන්නහන්ශේ ඒ භන්ත්රීතුභහ රැ න්නට ථහ
යනහ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ ශනභ න්ෂ0 ශේේ යපු න
අයශන ඵරන්න0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] නළවළ නළවළ ඒ ශනභ
න්ෂ0 ජනතහ ශොයේ ශහ ශනොශන් ශන්0 ජනතහ ශොයේ
යරහ නළවළ ශන්0 ඒ ශොයේ යන අඹට ඳවය වන න
ශනභ ශදඹ්ෂ0 ජනතහ ශේශඵෝ ඉබ්ශඵෝ හශේ ඵරහ ඉන්නහ
කිඹරහන් කිේශේ0 [ඵහධහ කිරීේ] ශේහ කිඹ්ධදී ශභතුභන්රහ ශේ
න න නහටය යඟඳහනහ0 නමුත් නතුභහ නශවභ තභන් කිේශේ0
ුරජී ශේනයලසව භන්ත්රීතුභනි තමුන්නහන්ශේ ශභතළන නහටය
යඟඳෆහට නතුභහ අහනශේ ඒ ශත්රුේ අයශන නඹ ඉල්රහ අස
ය ත්තහ0 [ඵහධහ කිරීේ]
තමුන්නහන්ශේ ඒ ප්රහලඹ
ේඵන්ධශඹන් නතුභහ යකින්න ථහ යනහ0 ආචහර්ඹතුභහ ඒ
ශත්රුේ අයශන ඒ ප්රහලඹ ඉල්රහ අස ය ත්තහ0 [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
නියයෝජය කාානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order, Hon. Sujeewa
Senasinghe?
ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි භභ ශේ ඇභිනතුභහශන්
අවන්න ළභළිනන් ශේ යටට ආපු ආශඹෝජන ශද්ෂ ළන
කිඹන්න පුළුන්ද කිඹරහ0
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නියයෝජය කාානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)
That is not a point of Order. රු ඇභිනතුභහ ථහ යන්න0

ගරු අතාවුා යවයනවිරත්න මශතා

(நளண்புநழகு அதளவுத தசதயழபத்)

(The Hon. Athauda Seneviratne)
තමුන්නහන්ශේ point of Order කිඹ කිඹහ ශභෝෂද ඉදිරිඳත්
යන්න වදන්ශන්? ඹන්න ශෝ වළන්දෆට අය Galle Face
නට0 වළන්දෆට ගිිනන් Galle Face න දිවහ ඵරහ ශන
ඉන්නශෝ0 Galle Face නශ්ෂ තේටු ී ඹ ශවෝටරඹ්ෂ වදනහද?
ඒ ආශඹෝජනඹ්ෂ ශනොශන්ද? ශභශවේ ඇවිත් ශවෝටල් වදන්න
ඊට ළඩිඹ ශරොකු ශොේඳළනිඹ්ෂ ශරෝශේ ිනශඵනහද? ශේ
ආණ්ඩු යන ළඩ නත්න්න දුර්ර යන්න ආශඹෝජඹන්
අතය විශ්ධශිඹන් අතය ළයදි
ප්රචහයඹන් ශනිඹන්න
තමුන්නහන්ශේරහ ඊර්යහශන් වයශඹන් යන යහඳහයඹ්ෂ
තභන් ශේ ය ශන ඹන්ශන්0

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශවෝටරඹ වදන ශොේඳළනිඹ ශභෝෂද?

ගරු අතාවුා යවයනවිරත්න මශතා

(நளண்புநழகு அதளவுத தசதயழபத்)

(The Hon. Athauda Seneviratne)
තමුන්නහන්ශේට උත්තය ශදන්න භභ ඵළඳිරහ නළවළ0 භභ ථහ
යන්ශන් මරහනඹටන්0 තමුන්නහන්ශේ හඩි ශරහ නිේ
ඉන්නහ0

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශවොශේල් නශ්ෂ නභ කිඹන්න0 ශභෝෂද දන්ශන් නළවළ0 ඒ
ළන දන්ශන් නළින ේටිඹ ඉන්නහ0 ශවෝටරශේ නභ ශභෝෂද?

ගරු අතාවුා යවයනවිරත්න මශතා

(நளண்புநழகு அதளவுத தசதயழபத்)

(The Hon. Athauda Seneviratne)
භන්ත්රීතුභහ ගිිනන් හුශස දින්නත් න්ෂ Galle Face නශ්ෂ
ඉශන ඉන්නශෝ0 ඉශන ඉරහ ඵරන්නශෝ0 අය වදහ ශන
වදහශන ඹන්ශන්0 ඒ ශවෝටරඹ ශොඩනඟරහ ඉය යන
හරඹත් ඒශ්ෂ දහරහ ිනශඵනහ0 ඵරහ ශන ඉන්න0

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශභශරෝ ශදඹ්ෂ ශත්ශයන්ශන් නළවළ0 තල් ස ටි නේ
ළශරේහ0

ගරු අතාවුා යවයනවිරත්න මශතා

(நளண்புநழகு அதளவுத தசதயழபத்)

(The Hon. Athauda Seneviratne)
ආශඹෝජන ශද්ෂ කිඹන්න කිඹරහ ශන් කිේශේ0 ඔන්න න්ෂ
කිේහ0 තත් කිඹහ න්න ඕනෆද? ආශඹෝජන නළ්ධද ශේ යශේ?
ඒ නිහ ත තත් ළඩි ළඩිශඹන් ආශඹෝජන රසහට ශන්හ
න්න තභන් අශේ වුභනහ; අශේ අයමුණ0 ශේ යශේ සර්ධනඹ
ළඩි ශරහ නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ රැී  ය්ෂහ ළඩි ශරහ ශේ
යශේ දුේඳත්භ අඩු ය න්න ිනශඵන න භහර්ඹ්ෂ තභන්
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විශ්ධශීඹ ආශඹෝජන0 ඒ අඹ අපි ළහ න්න ඕනෆ0 ආශඹෝජන
යන්න ඕනෆ0
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි අද ශවෝටල් ්ෂශේත්රඹ විෘත
යරහ ිනශඵනහ0 ශවෝටල් වදන්න ප්රශ්ධල ශන් යරහ දීරහ
ිනශඵනහ0 ඒ ප්රශ්ධලර ශවෝටල් වළදී ශන නනහ0 සචහයඹන්
ළඩි ශනහ0 ඒ න අසලඹ්ෂ0
තත් අසලඹ්ෂ තභන් යහඳහය ඳටන් ළීනභ වහ ර්භහන්ත
ඳටන් ළීනභ වහ ඒ ඒ යහඳහරිඹන්ට අලය විධිඹට ඒ ටයුතු
ස ය න්න ඳවුරේ ළරසීභ0 ඒ යහඳහරිඹන් ආර්ණඹ
ය න්න ඒ ළඩ පිළිශශට අපි ඹන්න ඕනෆ0 ඒ වහ ව ළඩ
පිළිශශල් ස යරහ ඒ අඹ ළරහ ඒ අඹට බහය දුන්නහභ
ඒ අඹ නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න ළඩි යන්න; ඒ ශොල්රන්
දියුණු ශන්න දියුණු ශන්න ඒ ශොල්රන්ශන් ඵදු ළීනභ ඵදු
ළඩි ය ළීනභ ළනි ඒ ටයුතු ළඩි ළඩිශඹන් ක්රිඹහත්භ න
ශොට අඳට අසථහ රළශඵනහ අඳශේ ආර්ථිඹ දියුණු ය
න්න0 නශවභ ව ළඩ පිළිශශ්ෂ තභන් අපි ක්රිඹහත්භ යන්න
ඹන්ශන්0
තමුන්නහන්ශේරහ කිඹන්ශන් අපි ණඹ න්නහ ළඩින්
කිඹරහන්0 තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ World Bank න අපි දළන්
ශනිඹන ළඩ පිළිශශට සතුින යනහ; අශේ සර්ධනඹට
සතුින යනහ කිඹරහ0 අශේ සර්ධනශේ ශේඹ ළන ඔවුන්
තුටට ඳත් ශරහ ඉන්නහ0 ඒහ ළන තුටට ඳත් ශරහ ඒ අඹ
ථහ යනහ0 න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ ශොේඳළනිඹ තභන්
ශේට විරු්ධධ ථහ යන්ශන්0
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි යට සර්ධනඹට ණඹ
අලයන්0 ණඹ නළතු සර්ධනඹ වුණු යට්ෂ නළවළ; සර්ධනඹ
යන යට්ෂ නළවළ0 ඇශභරිහ ශේ හරශේ ශොච්චය ණඹ
න්නහද? ණඹ අලයන්0 ණඹ රඵහ න්න ඕනෆ0 නශේ ණඹ රඵහ
ශන තභන් සර්ධනඹ යන්ශන්0 අශේ යශේ ෆභ අසලඹභ ඒ
සර්ධනඹ යහේත ය ශන ඹනහ0 අලුශතන් ශර්ල් ඳහයල්
වදනහ ගුන් ශතොටු ශඳොශල් වදනහ යහඹල් වදනහ විදුලි
ඵරහහය වදනහ0 ණඹ අයශන ශවෝ ශොශවොභ ශවෝ ශේහ
වදමින් ශේ යට සර්ධනඹ යහ ඹමින් යලටිනහ0 ඒ භඟින් තභන්
ශේ යට සර්ධනඹ යහ ශනිඹන්න ිනශඵන්ශන්0 න්ෂත් ජහින
ඳ්ෂශේ තමුන්නහන්ශේරහ හශේ ෆ වපු ශශන්ෂ තභන් ඔඹ
හශේභ ආණ්ඩුට ඵළණපු ශශන්ෂ තභන් තමුන්නහන්ශේරහ
හශේ නින්දහ යපු ශශන්ෂ තභන් උඩ ඳළනපු ශශන්ෂ තභන්
ඊශේ ආණ්ඩුට ආශේ0 තත් නන්න අඹ ඉන්නහ0
ශේවීපී න ශභොනහද කිඹන්ශන්? ශේවීපී නශ්ෂ ෆල්ර්ෂ
ශභශවේ; ෆල්ර්ෂ ළඩිරහ0 ශේවීපී නට ඡන්දශඹන් ඵරඹට නන්න
ඵළවළ අපි ශනභ අයරඹ්ෂ යනහ කිඹරහ ෆල්ර්ෂ ළඩිරහ
නශවන් භන්ෂ ඹනහ0 ශඳයටුහමී භහජහදී අයටුද ශඳයමුණද
කිඹරහ න්ෂ නශවන් ඹනහ0 ශභශවන් ඳයණ ශේවීපී න ය
වශන ඹනහ0 ශේවීපී නශ්ෂ ිනටපු අඹ ී  ශදශන්ෂ ශභවහට
ඇවිල්රහ අද සසථහර බහඳිනරුන් ශරහ ඉන්නහද? තනතුරු
රඵහ ශන ඉන්නහද? අධය්ෂරු ශරහ ඉන්නහද? ඇන්? ඒ
කිඹන්ශන් ඒ ඳ්ෂශේත් භන්ෂ නළවළ; අනහතඹ්ෂ
ශඳශනන්ශන් නළවළ; අනහතඹ්ෂ දකින්න නළවළ0
න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹට -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] න්ෂත් ජහින
ඳ්ෂඹට ශභෝෂද ිනශඵන තත්ත්ඹ? න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹටත්
හරඹ්ෂ අනහතඹ්ෂ ශේන්ශන් නළවළ0 අද ශේ යශේ ජනතහට
ඡන්දඹ ශදන්න ිනශඵන ඳ්ෂඹ ශභෝෂද? ශභොන ඳ්ෂඹටද
ඡන්දඹ ශදන්න පුළුන්? න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹටද? න්ෂත්
ජහින ඳ්ෂඹට ඡන්දඹ ශදන්ශන් ශභොටද? ආණ්ඩු්ෂ
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වදන්නද? න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹට ආණ්ඩු්ෂ වදන්න පුළුන්ද?
ශේවීපී නට ඡන්දඹ දීරහ ආණ්ඩු්ෂ වදන්න පුළුන්ද? යත්
ශෂොන්ශේහට ඡන්දඹ දීරහ ආණ්ඩු්ෂ වදන්න පුළුන්ද? ඒ අඹට
ඵරඹට නන්න පුළුන්ද? යට සර්ධනඹ යන්න පුළුන්ද?
ශභෝෂද ඒ අඹට ිනශඵන ළරළසභ?
යනන්පී නශ්ෂ යනිල් වික්රභයලසව භවත්භඹහ අවුරුදු ශද්ෂ විතය
අභළින ධුයශේ ිනටිඹහ0 නතුභහ ශභෝෂද ශශේ? නතුභහශේ
හරශේ යහජය ශේඹ ේඳහදු යන්න යහජය ශේන්න් ඳත්
යන න නතය යන්න රළවළසින ශහ0 900 000්ෂ යලටිඹ
යහජය ශේන්න් සයහ 600 000 ද්ෂහ අඩු යන්නට තීන්දු
යරහ ිනුදණහ0 අපි නඹ 1 400 000්ෂ 1 500 000්ෂ ද්ෂහ ළඩි
යරහ යහජය ශේඹ ල්ෂිනභත් ශහ0 අපි 42 000්ෂ උඳහධිධහරින්
යහජය ශේඹට ඵහ ත්තහ0 උඳහධිධහරින් යලඹලුභ ශදනහට
ය්ෂහල් දීරහ අඳ ශේ යට ඉදිරිඹට ශන ඹනහ0 අපි දුේඳත්භ
යලඹඹට 7 ද්ෂහ අඩු යරහ ිනශඵනහ0 උ්ධධභනඹ අඩු යරහ
ිනශඵනහ0 ඒ අනු ශේ විධිඹට යශේ සර්ධනඹ ය ශන
ඹනහ0 ඒ අනු තභන් ශේ යට ශොඩ නඟන්නට ිනශඵන්ශන්0 ශේ
යට
ශොඩ
නඟන්නට
ශනත්
පිළිශශ්ෂ
නළවළ0
තමුන්නහන්ශේරහශේ න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ යනිල් වික්රභයලසව
භවත්භඹහ අභළින ධුයශේ යලටි හරශේ න ේරුශ්ෂ න
driver ශශන්ෂ න ශේශඹ්ෂ යහජය ශේඹට ඵහ ත්ශත්
නළවළ0 න්ෂ ශශනකුත් ඵහ ත්ශත් නළවළ0
ඊශඟට නතුභහ ශභෝෂද ශශේ? නතුභහශේ ආර්ථි නයහඹ
ශභෝෂද? නතුභහ ශොඩ නළඟු ආර්ථි නයහඹ ශභෝෂද?
ශභෝෂද ශශේ? ශ ශදඹ්ෂ ිනශඵනහද? ශ ශදඹ්ෂ
ේඵන්ධශඹන් න හර්තහ්ෂ ඉදිරිඳත් යන්නට පුළුන්ද? වළද
න සථහනඹ්ෂ කිඹන්නට පුළුන්ද? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] වළද න
ශොඩනළඟිල්ර්ෂ ශඳන්න්නට පුළුන්ද? වළද න
ඳහය්ෂ
ශඳන්න්නට පුළුන්ද? වළද න ඳහරභ්ෂ ශඳන්න්නට පුළුන්ද?
ශභෝෂද ශඳන්න්නට පුළුන්? යනිල් වික්රභයලසව භවත්භඹහ
2002 - 2004 ද්ෂහ අභළින ධුයශේ ඉරහ ශොඩ නඟපු න
ඳහරභ්ෂ කිඹන්න ඵරන්න; න ඳහය්ෂ කිඹන්න ඵරන්න; න
ගුන් ශතොටුශඳොශ්ෂ කිඹන්න0 ශභොනහද යරහ ිනශඵන්ශන්?
ශ ශදඹ්ෂ කිඹන්න ඵරන්න0 කිඹන්න ශදඹ්ෂ නළවළ0 [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] ඔේ රු ුරජී ශේනයලසව භන්ත්රීතුභනි තමුන්නහන්ශේත්
දඹහයලරි හශේ තභන්0 ශවට අනි්ධදහ න විට ශේ ඳළත්ශත් ඉඳීවි0
තමුන්නහන්ශේත් ශභවහට නන්න0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඹන නන භඟ්ෂ
නළවළ0 ඹන නන භඟ්ෂ නළවළ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඔේ ඔන්ට ඩහ
පච්චහනේ කිඹහපු ේටිඹ අඳට කුණුවරුඳශඹන් ඵළණපු ේටිඹ
දළන් ශේ ඳළත්ශත් ඉන්ශන්0 දළන් ශේ ඳළත්ශත් මුල් පුටුර ඉන්ශන්
නතුභන්රහන්0 නතුභන්රහ තභන් දළන් තමුන්නහන්ශේරහට උත්තය
ශදන්ශන්0 උත්තය ශදන්න අපි ඕනෆ නළවළ0 යනන්පී අඹ දහරහභ
තභන් ආඳුර තමුන්නහන්ශේරහට උත්තය ශදන්ශන්0 නතුභන්රහ
තභන් තමුන්නහන්ශේරහට ශවෝෂට අනින්නට ථහ යන්ශන්0
යනන්පී ශරෝෂශෝ තභන් ශභශවේ ඉරහ තමුන්නහන්ශේරහට
උත්තය ශදන්ශන්0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අඳට ඕනෆ නළවළ අඳට ඕනෆ
නළවළ0 රු ුරජී ශේනයලසව භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහත් නශවභ තභන්0
ඔඵතුභහටත් ඕනෆ ශ්ධල් ඒ විධිඹට කිඹහ න්න පුළුන්0 යනන්පී
න ශභොන භන්ෂද ඹන්ශන්? ශභෝෂද ඹන්න පුළුන් භන?
භන්ෂ නළවළ0 ඳන්න් භනකුත් නළවළ0 යපු ශදඹකුත් නළවළ0 ශේ
යශේ යපු සර්ධනඹකුත් නළවළ0 වුරුත් තමුන්නහන්ශේරහට
යට ඵහය ශදන්නට රළවළසින නළවළ; ඡන්දඹ ශදන්න රළවළසින
නළවළ0 දීරහ ළඩ්ෂ නළවළ0 ඡන්දඹ අවට ඹන ඡන්දඹ අඳශත් ඹන
ඡන්දඹ විනහල න ළඩ්ෂ ශේ ය ශන ඹන්ශන්0 ඒ නිහ
තමුන්නහන්ශේරහ -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඉිනන් ඳරිේපු ඉල්රහ ශන
න්න ශෝ0 ඉල්රහ ශනභ න්න ශෝ ඳරිේපු0 උශ්ධටත් න්න
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දල්ටත් න්න රෑටත් න්න0 න්න තමුන්නහන්ශේරහ ඳරිේපු
න්න0 ඳරිේපු ිනශඵනහ0 ඳරිේපු නළත්ශත් නළවළ0 ඳරිේපු රළබිරහ
ිනශඵනහ0 ඩර ඳරිේපු ිනශඵනහ0 ඕනෆ නේ උඹරහත්
ශදන්නේ0 ශවෝටල්රට ගිිනල්රහත් න්න0 ඒ විධිඹට වදරහ
න්න0 ඳරිේපුභ න්න0 ඳරිේපුභ න්න0 ඳරිේපු හරහ තභන් දළන්
ඇින ශරහ ිනශඵන්ශන්0 ශේවීපී නට ඹන නන භඟ්ෂ නළවළ0
විේරඹකුත් නළවළ; ඡන්දඹකුත් නළවළ0 විේරඹත් නළවළ;
ඡන්ශදත් නළවළ; භනත් නළවළ0 ඒ නිහ ශේ අඹ ශොවහටද
ඹන්ශන්? ඹන භන්ෂ නළවළ0
අිනරු ජනහධිඳිනතුභහශේ භිනන්ද චින්තන ළඩ පිළිශශ
ඹටශත් ශේ යට ඓිනවහයල ලශඹන් භවහ සර්ධන ළඩ
පිළිශශල් -දළළන්ත සර්ධන ළඩ පිළිශශල්- ිනත
අලුත් හර්තහ ිනත අලුත් යුඹට ශන ඹන්න ඹන ශරහන්
ශේ0 ශේ යට සර්ධනඹ යහ ශන ඹන ශරහ ශේ0 ශේ යට
ඓලසචර්ඹත් යට්ෂ ඵට ඳත් යන්නට ශන ඹන ශරහශේ
තමුන්නහන්ශේරහත් උදවු යන්න; දුර්රේ ශඳන්රහ ශදන්න0
ඒ දුර්රේ පුළුන් තයේ වදහශන යට වදන්න අපි ළඳ ශමු0
ඒ වහ තභන් තමුන්නහන්ශේරහට ටයුතු යන්නට ිනශඵන්ශන්0
නශවභ නළින තමුන්නහන්ශේරහ ශේ බහට ඇවිල්රහ ෆ ශෝ
වරහ අඳට ඵළණරහ ළඩ්ෂ නළවළ0 ඵළණ්නහට ශේ යට
වළශදන්ශන් නළවළ0 තර් විතර් ඉදිරිඳත් ශහට ශේ යට
වළශදන්ශන් නළවළ0 ප්රහශඹෝගි ලශඹන් ශේ ළඩ පිළිශශ
ක්රිඹහත්භ ය ශන ඹන්න තමුන්නහන්ශේරහශේ වශඹෝඹ
අඳට අලය ශනහ0
ඒ නිහ තභන් ෆභ ශශන්ෂභ අඳ භඟ නතු ශරහ
ිනශඵන්ශන්0 දළන් අශේ ආණ්ඩු ජහින ආණ්ඩු්ෂ0 දළන් අශේ
ආණ්ඩුශේ මුසලිේ ශොසග්රඹ ඉන්නහ; තුයශේ ශතොණ්ඩභන්
ඇභිනතුභහශේ ඳ්ෂඹ ඉන්නහ0 යලඹලු ශදනහභ ඉන්නහ0 ඒ
ඔ්ෂශොභ නතු ශරහ ඉන්ශන් ශේ ආණ්ඩු ඹන භන නිළයදි
නිහන්0 ශඳොඩි ශඳොඩි අඩු ඳහඩුේ ිනශඵනහ0
ඳහු ගිඹ හරශේත් ශේ යශේ න න ප්රලසන ිනුදණහ0 ශේ
යශේ ආේ ශබ්ද ඇින යරහ යණ්ඩු ඇින යරහ ප්රලසන ඇින
යන්න වදනහ0 අපි ඒහට ේපර්ණශඹන්භ විරු්ධධන්0 අඳට ශේ
යශේ සර්ධනඹ ඉදිරිඹට ශන ඹන්න භගිඹ භහදහනඹ
අලයන්0 ඒ තත්ත්ඹ ආය්ෂහ ය ශන ඹන්න නේ යලඹලු
ශදනහභ ඉදිරිඳත් ශන්න ඕනෆ; ටයුතු යන්න ඕනෆ0 ජහින ශබ්ද
අවුසරහ රඵන භළිනයණශේදී වහමුදුරුන් න්ෂශශන්ෂ
ශදන්ශන්ෂ ඉදිරිඳත් යරහ ආනඹ්ෂ ශද්ෂ දිනහ න්න
පුළුන්ද කිඹරහ ඵරන මිනිසුරත් ඉන්නහ0 නමුත් ශ්ධලඳහරනඹ
කිඹන්ශන් ඒ ශනොශන්0 නදහ යලදුවත් කුභහයඹහට ඕනෆ නේ
ිනුදණහ කිඹුල්ත් නුය තභන්ශේ පිඹතුභහශේ යහජයඹ බහය
න්න0 නමුත් නශවභ ශශේ නළවළ0 යේජුරුන්ශේ සලඹ ඒ
භශේ සලඹ ශේන් කිඹරහ පිඬු යලඟහ ශහ උන් වන්ශේ ඒ
ටයුතු යශන ගිඹහ0 දළන් ශේ අඹට ඕනෆ යනහ භන්ත්රීේ;
ත ත ශ්ධල් ඕනෆ යනහ0 ඒ ුද්ධධහභ ශනොශන්; ඒ
ශඵෞ්ධධ දර්ලනඹ ශනොශන්0 ජහිනහදඹ ඇින යරහ ඡන්දශේදී
ඒ භතු යරහ න්න වදනහ0
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ඒ හශේභ ජහිනහදඹ ඇින
යන අඹට උදවු යන විශ්ධශීඹ ඵරශේ ිනශඵනහ0
NGOහයඹන් උදවු යනහ0 නශවභ උදවු යරහ තත් යණ්ඩු
ඇින යරහ ඒ අඹ භඟින් ආණ්ඩු විශයෝීව භන් භඟට යටට
වතුරුේ යන අඹට උදේ ශන්න ඩඹසශඳෝයහට උදේ
ශන්න න්ෂත් ජහතීන්ශේ භණ්ඩරශේ ඉන්න අඳට විරු්ධධ
නිරධහරින්ශේ වුභනහන් ඉසට යන්න අශේ යට විනහල
යන්න යටට වතුරුේ යන්න ඒ හශේ ඹේ ඵරශේ වදන්න
උත්හව යනහ0 ඒහට රැශටන්ශන් නළින අශේ යට ශබ්යහ
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ශන ශේ යජඹ ඉදිරිඹට ඹන ශේ භනට උදේ ශන්න ඕනෆ0
භවය අඹ කිේහ ඳශහත් බහ අශවෝයල යන්න ඕනෆ ඳශහත්
බහලින් ළඩ්ෂ නළවළ කිඹරහ0 ජනහධිඳිනතුභහ කිේශේ ඳශහත්
බහ ඡන්දඹ ිනඹනහ කිඹරහන්0 දළන් ඳශහත් බහ භළිනයණඹට
නහභ ශඹෝජනහ ළහ ිනශඵනහ0 ශේ යටට ඕනෆ ශ්ධ යන්න
ජනහධිඳිනතුභහ අලය ටයුතු ය ශන ඹනහ0 ඒ අනු ශේ යට
වදන්න ශේ යට දියුණු යන්න ශේ යශේ යලඹලු ජහතීන් යකින්න
ශේ යට ඉදිරිඹට ශන ඹන්න අශේ ජනහධිඳිනතුභහ තභන් ශේ
යුශේ ශේ යශේ ඉන්න නහඹඹහ0 ඒ ශඳෞරුත්ඹ ඒ
නහඹත්ඹ භඟින් යට ආර්ථි ඳළත්ශතන් හශේභ ෆභ
ඳළත්තකින්භ දියුණු ය ිනශඵනහ0 භසතඹ්ෂ වළටිඹට ඒ
ළඩපිළිශශ ය ශන ඹනහ0 නමුත් ඹේ පිරිහීභ්ෂ ිනශඵනහ0
අවුරුදු 40්ෂ 50්ෂ යුද වමුදහශේ ශඳොලියලශේ ීනින-රීින ඇින ක්රිඹහ
යපු යුද තත්ත්ඹ්ෂ ිනුදණු යට්ෂ ශේ0 ඒ තත්ත්ඹ තුශ නය
පුරුදු ඇින ශච්ච අඹ ඉන්නහ0 ඒ හශේභ ශේ විෘත ආර්ථිඹ
තුශ ඉ්ෂභනින් බහණ්ඩ න්න ද්රය න්න ඵඩු මුේටු න්න
ඉ්ෂභනින් ශඳොශවොත් ශන්න "New Rich" class න්ෂ
වදන්න තභන් වළශභෝභ උත්හව යන්ශන්0 ඒ නිරධහරින්
අතයත් ඒ පිරිහීභ ිනශඵනහ0 ශ්ධලඳහරඹන් අතයත් ඒ පිරිහීභ
ිනශඵනහ0 නඩුහයඹන් අතයත් ඒ පිරිහීභ ිනශඵනහ0 ීනිනාන්න්
අතයත් ඒ පිරිහීභ ිනශඵනහ0 පුජරුන් අතයත් ඒ පිරිහීභ
ිනශඵනහ0 ශේ විධිඹට භසත පිරිහීභ්ෂ ශේ යශේ ිනශඵනහ0 ඒ
නිහ ඒ තත්ත්ඹ නිළයදි යන්න ඕනෆ0
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ඒ හශේභ යලඹලු
ශ්ධලඳහරන ඳ්ෂ ශේ යට වදන්න නතු ශන්න ඕනෆ0 ඒ තභන්
නහඹඹන්ශේ ී භ0 ඒට අලය භහජ ිනහත්ෂ භහජ
දර්ලනඹ්ෂ භහජ විග්රවඹ්ෂ ඉදිරිඳත් යරහ ශේ යට වදන ළඩ
පිළිශශ ඉදිරිඳත් ශ යුතු ිනශඵනහ0 ඒ අලයන්0 ඒ වහ
ඉදිරිඳත් ශරහ ළඩ කිරීභ ඉතහභ ළදත් වළටිඹට භහ රනහ0
භහජඹ නය ඳළත්තට න්න න ශඵොශවොභ ශරශවයලන්;
දුණඹට න්න න ශඵොශවොභ ශරශවයලන්; ඒ දුඵරේ ඇින න
තළනට ඳත් න න ශරශවයලන්0 ඒ නිහ තභන් ශනොශඹ්ෂ ළයදි
ක්රිඹහලින් ල්ලි ශවොඹන ල්ලි යහ වමහ ඹන භහජඹ්ෂ විෘත
ආර්ථිඹත් න්ෂ ශේ යශේ ඇින ශරහ ිනශඵන්ශන්0 ඵහු බහණ්ඩ
යුඹත් න්ෂ ඒ තත්ත්ඹ ඇින ශරහ ිනශඵනහ0 ශේ ළයදි වදහ
ශන ඹන්න ඕනෆ0 ඒ වහ දළළන්ත නළගිටීභ්ෂ යහඳහයඹ්ෂ
අලය ශනහ0 ඹවඳත් භහජඹ්ෂ සය භහජඹ්ෂ වදහ න්න
ඒ අලය ශනහ0 නළනි භහජ ක්රභඹ්ෂ ඇින ය න්න අඳ
උත්හව ශ යුතු ිනශඵනහ0 ඒ භන ඹන්න අපි යලඹලු ශදනහභ
නතු ශමු කිඹහ ආයහධනහ යමින් භශේ ථහ අන් යනහ0
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ගරු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு அநுப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ආණ්ඩු නළතත්
ජනතහශේ අතයලය බහණ්ඩ ණනහට ඵදු ඳනන
ශඹෝජනහ අද ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් ය ිනශඵනහ0 අද
ආණ්ඩුශේ නභ ඳළළත්භ වී ිනශඵන්ශන් ඵදු දඩ ව ණඹ භත0
ඵදු දඩ ව ණඹ වයවහ උඳඹහ න්නහ ශේ මුදල් තභන් ශේ
ආණ්ඩු ඉතහභ ළරැදිවත ශර ඉතහභ දිතත ශර අද
ශඹොදමින් ිනශඵන්ශන්0 ඒ මුදල් ජනතහශේ වුභනහ
ශනුශන් ශනොශන් ශඹොදන්ශන්0 භහ රු යත් අමුණුභ
ඇභිනතුභහශන් අවනහ න ිනඹ්ෂ තුශ තමුන්නහන්ශේරහ
ළබිනේ භණ්ඩරඹට ඉදිරිඳත් යන ළබිනේ ඳත්රිහ වයවහ
ශභොන තයේ මුදල් ප්රභහණඹ්ෂ දිතත යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු
ශරහ ිනශඵනහද කිඹරහ0 රු වර් ද යලල්හ භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත්
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ශ රුණ පිළිඵ ඳුර ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශමින්
භභ ඳශමුශන්භ ශභභ රුණ ඉදිරිඳත් යනහ0
ශේ යශේ "භහතහ" කිඹරහ චිත්රඳටඹ්ෂ වළදුහ0 "භහතහ" කිඹන ඒ
චිත්රඳටඹ යට පුයහ යලනභහවල්ර ශඳන්නුහ0 ශඳන්නුහට ඳසශේ
ඒ ත දුයටත් දුන්න ඵළරි යලනභහවල්රට රහබ උඳඹහ න්න
ඵළරි අකුශහ ත්තහ0 ඒ අකුශහ ත්තහට ඳසශේ
තමුන්නහන්ශේරහ අද ශභෝෂද යන්න වදන්ශන්? ඒ දුන්ශන්
නළින අකුශහ ත්ත චිත්රඳටඹ තමුන්නහන්ශේරහ ල්ලි දීරහ න්න
වදනහ0 දළන් භභ මුදල් වහ ක්රභේඳහදන නිශඹෝජය
අභහතයතුභහශන් අවනහ
ඒ චිත්රඳටඹ මිරදී න්න
තමුන්නහන්ශේරහ යජශේ ල්ලි ශන් යනහද?

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු භන්ත්රීතුභනි ත දුයටත් ඒ ළන ථහ යන්න ඕනෆ
නළවළ0 ශභොද ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ චිත්රඳටඹ ශනොන්න යජඹ
තීයණඹ ශහ0

ගරු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு அநுப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශනොන්න තීයණඹ ශහද?

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඔේ0 ඒ නිහ ඒ ළන රඵර ශන්න නඳහ0

ගරු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு அநுப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
දළන් ඵරන්නශෝ0 ශේ ළබිනේ ඳත්රිහශේ වන් ශරහ
ිනශඵනහ ඒ චිත්රඳටශේ විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන නයලඹ - [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] ශඳොේඩ්ෂ ඉන්න ශඳොේඩ්ෂ ඉන්න0 රු ඇභිනතුභහ හඩි
ශන්න ශෝ0 ඇන් රඵර ශන්ශන්? ආචහර්ඹ භර්වින් යලල්හ
භළිනතුභහ ළබිනේ ඳත්රිහ ඉදිරිඳත් යරහ ිනශඵනහ0 නතුභහ
ඉදිරිඳත් ශ ළබිනේ ඳත්රිහශේ ිනශඵනහ "භහතහ" චිත්රඳටශේ
විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 139න් චිත්රඳටශඹන් රද ආදහඹභ රුපිඹල්
මිලිඹන 17න් කිඹරහ0 යට පුයහ යලනභහවල්ර ඒ ශඳන්නුහ0 ිනඹ
ශද ඹන ශොට cinema hallsලින් ඒ ඉත් ශහ0 ඒ දුන්න
ඵළරි චිත්රඳටඹ්ෂ0 දළන් තමුන්නහන්ශේරහශේ ආණ්ඩු වදනහ
රුපිඹල් මිලිඹන 122්ෂ ඳහඩු රළූ  චිත්රඳටඹ රුපිඹල් මිලිඹන
8705්ෂ දීරහ මිරදී න්න0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] න්ශන් නළත්නේ
ශවොන්0 දළන් ශේ ආණ්ඩු ිනශඵන්ශන් ඵසශොශරොත් වුණ චිත්රඳට
දුන්නද? භව ජනඹහට ඵදු වරහ නතු ය න්න ල්ලිලින්
ඵසශොශරොත් ශච්ච චිත්රඳට න්න වදනහ0

ඒ චිත්රඳටඹ න්න කිඹරහ ලියුේ නන්ශන් වුද?
තමුන්නහන්ශේරහශේ ශේදිහර ිනටපු සශේදී රහහයශඹෝ0
න්ෂශශන්ෂ තභන් භවහචහර්ඹ ශයෝවණ ර්ෂසභන් පිඹදහ0 ඉසය
ළරණිඹ විලසවිදයහරශේදී නතුභහට කිේශේ "යර පිඹහ" කිඹරහ0
නතුභහ අත්න් යරහ ලියුභ්ෂ නරහ ිනශඵනහ "ශේ චිත්රඳටඹ
ශවොන් ත්තහට භ්ෂ නළවළ" කිඹරහ0 ඊශඟට වුද? රහී ර්ින
නේවින් ආරිඹදහ0 නතුභහ තභන් අය ප්රයල්ධධ ශවොශය්ෂ න්ෂ නට
ඡහඹහරඳ වශන business යපු පු්ධරඹහ0 ඊශඟට වුද?
ප්රවීණ යසන ශිල්පී ්රිඹන්ත ශභන්ඩිස0 ඒ ශොල්ශරෝ දළන්
ශොශවේද ඉන්ශන්? ඊශඟට වුද? ප්රවීණ චිත්රඳට වහ ශටලි අධය්ෂ
ජඹන්ත චන්ද්රයලරි0 ඊශඟට වුද? ශජයසඨ ථිහචහර්ඹ ධේභ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු අනුය දිහනහඹ භවතහ]
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ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

දිහනහඹ0 ඒ ශොල්ශරෝ දළන් ශොශවේද ඉන්ශන්? ඒ ශොල්ශරෝ
ශේ ආණ්ඩුට කිඹනහ "ශේ ශවො චිත්රඳටඹ්ෂ යට ළන
ිනශඵන චිත්රඳටඹ්ෂ ඒ ආණ්ඩු න්න" කිඹරහ0 දළන් ශේ
ආණ්ඩු ිනශඵන්ශන් ඵසශොශරොත් ශච්ච චිත්රඳට දුන්නද? අපි
ඒන් තමුන්නහන්ශේරහශන් අවන්ශන්0

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

නතළනින් නතය ශන්ශන් නළවළ0 ඊශඟට තමුන්නහන්ශේරහ
භසරයඹ්ෂ නටන්න වදනහ0 ඒ තභන් 2013 ශනොළේඵර්
භහශේ 15 යලට 17 ද්ෂහ ඳළළත්ශන ශඳොදුයහජය භණ්ඩරයීඹ
යහජය නහඹ මුළු0 ශේ භවහ ඳයණ ඵසශොශරොත් වුණ
යහජයතහන්ත්රි ලශඹන් ශරෝශේ කියලදු පිළිළීනභ්ෂ නළින
ශරෝශේ යල්ධධ න කියලදු හර්ඹඹට භළදිවත් ශන්ශන් නළින
ඵසශොශරොත් වුණ ුරදු අධියහජයඹහශේ භන ශදොශ පිනවීභ වහ
අටරහ ිනශඵන ඵසශොශරොත් ආඹතනඹ්ෂ0 ඒ සභඹ ශභෝෂද
ශරෝඹට යරහ ිනශඵන්ශන්? ශරෝ ආර්ථිඹ පිළිඵ
ශභෝෂද ශඳොදු යහජය භණ්ඩරයීඹ සභශේ ිනශඵන භළදිවත්
වීභ? ශරෝ හභඹ පිළිඵ ශභෝෂද ශඳොදු යහජය භණ්ඩරයීඹ
සභශේ ිනශඵන භළදිවත් වීභ? ශරෝ ප්රජහතන්ත්රහදඹ පිළිඵ
ශභෝෂද ශඳොදු යහජය භණ්ඩරයීඹ සභශේ ිනශඵන භළදිවත්
වීභ? ඒ නිේ ුරදු රැජිනශේ භන ශදොශ පුයහ ළීනභ වහ
අටහ ත් ආඹතනඹ්ෂ; මුළු්ෂ0 දළන් ඒ මුළු රසහශේ
ඳත්න්න වදනහ0 ඒ වහ ශොච්චය විඹදේ යනහද? ජී0නල්0
පීරිස අභහතයයඹහ ළබිනේ ඳත්රිහ්ෂ ඉදිරිඳත් යරහ භව
ජනඹහශේ මුදල්ලින් ශෝටි ප්රශෝටි ණන් ශන් ය ත්තහ0
අද තමුන්නහන්ශේරහ ඳරිේපු කිශරෝ නට ඵ්ධද්ෂ වනහ ළභන්
ටින් නට ඵ්ධද්ෂ වනහ0 ඵදු ලශඹන් නතු ය න්නහ ශේ
මුදල්ලින් ශභෝෂද යන්ශන්? යහජය නහඹඹන්ශේ මුළු
ිනඹන්න බහඳින පුටුර හඩි ශන්න ශෝටි ප්රශෝටි ණන්
ශන් යනහ0 නන්න් න ශොට්ෂ විතය්ෂ භභ කිඹන්නේ0
ශභන්න ශශවළිඹ යඹු්ෂළල්ර ඇභිනතුභහ ඉදිරිඳත් ශ
ළබිනේ ඳත්රිහ0 ශභෝෂද නතුභහ කිඹන්ශන්? "භහධය වහ
ප්රචහයණඹ වහ න අනු මිටුශේ හර්ඹඹන් වහ ප්රිනඳහදන
ශන් ය ළීනභ0" ඒ කිඹන්ශන් භහධය ළශේ වහ0 ශඳොදු යහජය
භණ්ඩලීඹ මුළුශේ භහධය ළශේ වහ ී ඹ්ෂ ශන් යනහද?
ශබ් අඩවි වහ රුපිඹල් මිලිඹන 15න් භහධය භධයසථහන වහ
රුපිඹල් මිලිඹන 800න් ප්රචහය ටයුතු වහ රුපිඹල් මිලිඹන
160න්0 මුළු විඹදභ රුපිඹල් මිලිඹන 975න්0 නමුත් විදයහ වහ
තහ්ෂණ අභහතයහසලඹටභ ශන් යරහ ිනශඵන්ශන් රුපිඹල්
මිලිඹන 20න්0

Yes, what is your point of Order?

ශොවි ජනතහශේ වි්රහභ ළටුඳ ශන්න ළඹ න්ශන්
රුපිඹල් මිලිඹන 120න්0 ශොවි ජනතහශේ වි්රහභ ළටුඳ ඳනහ0
විදයහ වහ තහ්ෂණ අභහතයහසලඹට ශන් යනහ රුපිඹල් මිලිඹන
20්ෂ0 ශඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹ මුළුශේ ප්රචහය
විඹදේරට විතය්ෂ ශභච්චය ශරොකු මුදර්ෂ ළඹ යනහ0 භත
තඵහ න්න ඔඹ ශශනන BMW car, Mercedes-Benz carරට
ශනොශන් ප්රචහය විඹදේරට0 හශේ ල්ලිද ශේ? [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] යන්න ඕනෆද? යන්න ඕනෆ තභන්0 නතශොටශන්
ජනභහධය ඇභිනයඹහට නතළන යරහ ව න්න පුළුන්
න්ශන්; ඉදි කිරීේ ඇභිනයඹහට නතළන යරහ ව න්න පුළුන්
න්ශන්0 ඒ නිහ ඒහ යන්න ඕනෆ තභන්0 ශොච්චය මුදර්ෂද
ශේ? රුපිඹල් මිලිඹන 975න්0 අපි අවනහ ශවට යලට ළඩි න
ඳරිේපු කිශරෝ නට වපු ඵ්ධද ශවට යලට ළඩි න ළභන් ටින්
නට වපු ඵ්ධද නතු යරහ ශභෝෂද ශේ යරහ ිනශඵන්ශන්
කිඹරහ0 ශඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹ මුළුශේ භහධය
රැසවීභට විතය්ෂ භහධය ප්රචහය ළඩ ටයුතුරට විතය්ෂ විඹදභ
රුපිඹල් මිලිඹන 975න්0 අපි අවනහ ශභෝෂද නච්චය මුදරකින්
යන්න ිනශඵන්ශන් කිඹරහ0 ඳත්තයරට ads ටි්ෂ දභන්නන්
රඳහිනීන දළන්වීභ්ෂ වදන්නන් -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

Sir, I rise to a point of Order.
නියයෝජය කාානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

Hon. Deputy Speaker, we are a member of the
Commonwealth Parliamentary Association. Therefore,
the Hon. Member cannot make a scathing attack on the
Queen
and
the Commonwealth
Parliamentary
Association. Non-Aligned Summit නටත් ශේන් කිේශේ0
- [Interruption.]
නියයෝජය කාානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! That is not a point of Order. [Interruption.]
ගරු මවග වමරවීර මශතා

(நளண்புநழகு நங்க சநபவீப)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

One of the core values of the Commonwealth is
freedom of expression.
නියයෝජය කාානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)
රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න0 [ඵහධහ කිරීේ]

ගරු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு அநுப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශේ කිඹන්ශන් ශභෝෂද?
[ඵහධහ කිරීේ] ශේ ශේ රැජිනට- [ඵහධහ කිරීේ]

නියයෝජය කාානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)
Order, please! රුණහය රු භන්ත්රීතුභහට ථහ යන්න
ඉඩ ශදන්න0 [ඵහධහ කිරීේ] රු ුරජී ශේනයලසව භන්ත්රීතුභහ හඩි
ශන්න0

ගරු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு அநுப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ගිරුහඳත්තුශේ ඉඳදුණු
කුයවන් තරඳ න කුයවන් හටඹ දභහශන ඉන්න ළමි ුර
ිනශඵන ශල් නිඹශර් ඇවිදින ්ෂශඩන් අත ශවෝදපු ශේ
නහඹඹහශන් ුරදු රැජිනට දළන් ආඩන්ශන්0 ශන වුද?
නශවභශන් ශේ කිඹන්ශන්0 දළන් ශරොකු ශරහ ිනශඵන්ශන් ුරදු
රැජිනද? අපි අවන්ශන් ඒන්0 ඒ ශනුශන් රුපිඹල් මිලිඹන
975න්0 ශේ යශේ භවජනඹහශේ මුදල්0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] උත්ඹට
ශනොශන් නින ප්රචහය ළඩටයුතුරට0 ඳත්තයර දළන්වීේ
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ටිටන් රඳහිනීන දළන්වීභටන් රුපිඹල් මිලිඹන 975්ෂ0
තමුන්නහන්ශේරහ භවජනඹහශේ ල්ලි ශේ විධිඹට නහසින
යනහද? ඒ න්ෂ0
ඊශඟ ප්රධහන රුණ තභන්- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අශන්! ගිිනල්රහ
අය ුරදු ශබ්බිට ළරහ නන්නශෝ0 තුන් ශනි යහජ කුභහයඹහත්
ඉඳදිරහ ශන්ද? ශභතළන ෆ ව ව ඉන්ශන් නළින ගිිනල්රහ ඒ
කිරි ේඳඹහටත් ළරහ නන්නශෝ0 නච්චයන් ිනශඵන්ශන්0 අය
තුන් ශනි- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
නියයෝජය කාානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of
Order?
ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
හභහනයශඹන් ශභන්න් ඩහ න්න න- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අය
අලුත ඉඳදුණු- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

නියයෝජය කාානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. රු අනුය දිහනහඹ
භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න0
ගරු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு அநுப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි තුන් ශනි යහජ කුභහයඹහශේ
nappy න ඉත් කිරීභ වහ ශේඹකු ශවොඹනහලු0 භභ
ිනතනහ නතුභහට ඒ හර්ඹ භණ්ඩරඹට ඵළශන න ශවොන්
කිඹරහ ශස ශවෝදනහට ඩහ ඒත් ටි්ෂ ශවොන් කිඹරහ0 යහජ
කුභහයඹහශේ nappy න ශන්0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඉිනන් භභ ශේ
කිඹන්ශන් රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ඊශඟ- [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] රඵර ශන්ශන් නළින හඩි ශන්නශෝ0 ශභෝෂද
ශේ? වරි යදයඹ්ෂශන්0

නියයෝජය කාානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)
රු අසර් භන්ත්රීතුභහ රුණහය ඵහධහ යන්න නඳහ0
නතුභහට ථහ යන්න ඉඩ ශදන්න0 ථහ යන්න රු
භන්ත්රීතුභහ0

ගරු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு அநுப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඊශඟට ශේ ිනශේභ ඉදිරිඳත් යපු ඊශඟ ළබිනේ ඳත්රිහ
ශභෝෂද? රු වර් භන්ත්රීතුභහත් ශේ පිළිඵ ඳළවළදිලි ශහ0
භයදහශන් නල්ෆින්සටන් යඟවශල් යලට ශට්ෂනිල් වන්දිඹ ද්ෂහ
ප්රශ්ධලශේ ිනශඵන ශේ කිඹන ඉඩභ භහ ිනතන්ශන් ශොශම
නයශේ ඉිනරි වී ිනශඵන ඉතහභත් ටිනහභ ඉඩභ0 ඉඩශේ ප්රභහණඹ
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අ්ෂය 29න් රේ ශදන්0 දළන් තමුන්නහන්ශේරහ ශේ අ්ෂය
29න් රේ ශද ඉඩභ 99 අවුරු්ධදට භහභට ඵදු ශදන්න
ඹනහ0 ශේ 2013 ර්ඹ0 99 අවුරු්ධද්ෂ කිඹන්ශන් 2112 දී තභන්
ශේ ඵදු හරඹ ඉය ශන්ශන්0 නතශොට ශේට අත්න් යපු
අඹත් නළවළ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ආය්ෂහ යපු අඹත් නළවළ0 99
අවුරුදු ඵ්ධද කිඹරහ කිඹන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහශේ ශවොයභ
හ ළීනභ වහ අරහ ිනශඵන ළු්ෂ මි ඇත්ත ථහ්ෂ
ශනොශන්0 දළන් ශේ අ්ෂය 29න් රේ ශදශ්ෂ ඉඩභ ශොශම
නයශේ ිනශඵන ඉතහභත් ටිනහ ඉඩභ0 දළන් තමුන්නහන්ශේරහ
යමින් ිනශඵන්ශන් ශභෝෂද? යශේ ළදත්භ ශශශ
භධයසථහනර ිනශඵන ඉඩේ ටි තමුන්නහන්ශේරහශේ ිනතත්
ශෝර ඵහරඹන්ට විකුණන්නන් වදන්ශන්0 ජනහධිඳිනතුභහ භවනුය
ගිඹ ශරහශේ කිේහ ශඵෝේඵය ිනය ශදය නතළන ිනශඵන න
ශවො නළවළ ඒ ශන ශොතළනට ශවෝ ශන ඹන්න ඕනෆඹ
කිඹරහ0 ශභොද නතළන තභන් නුය ශවොභ ඉඩේ ටි
ිනශඵන්ශන්0 ඊශඟට දළන් ළරුරභ්ෂ ිනශඵනහ ළලිඩ ිනය
ශදය නතළන ිනශඵන න ශවො නළවළ ඒත් ළල්රහඹ ඳළත්තට
අයශන ඹන්න ඕනෆඹ කිඹරහ0 ශභොද නතළනත් ිනශඵනහ
ශවො ඉඩේ ටි්ෂ0
වමුදහ වුරු නතළන ිනශඵන න ශවො නළවළ ඒත් ශන
ඳළත්තට ශන ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ0 නතළනත් ිනශඵනහ ශවො
ඉඩේ ටි්ෂ0 දළන් තමුන්නහන්ශේරහ ශභෝෂද ශේ යන්ශන්?
යශේ ඉතහභත් ටිනහ මිර ශ ශනොවළකි තයශේ යශේ වදත ඵඳු
ශොශම
නයශේ ිනශඵන ප්රධහන ඉඩේ තභන්ශේ
ශෝරඵහරන්න්ට ශදන්න ළරුරේ ය ිනශඵනහ0 දළන් අ්ෂය 29
රේ 2 ඉඩභ තමුන්නහන්ශේරහ ශදන්න වදන්ශන් හටද?
Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited කිඹන භහභට0 රු
නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ශේ භහභ ශේශ්ෂ ඳශමු න
පිඹයට ශඩොරර් මිලිඹන 350කුත් ශදන පිඹය ශනුශන්
ශඩොරර් මිලිඹන 1 000කුත් ළඹ යනහඹ කිඹහ ශේ ළබිනේ
ඳත්රිහශේ ිනශඵනහ0 රු වර් භන්ත්රීතුභහත් රුණු ඉදිරිඳත්
ශහ0 ශේ භහශේ ප්රධහන ශොටසරුන් තුන් ශදනන් ඉනශ
ස න්0
ඒ ප්රධහන ශොටස රුන් තුන් ශදනහටභ ිනශඹන්ශන් න
ශොට ණශන්0 රුපිඹල් 10 ශොටස තුනන්0 ඒ කිඹන්ශන්
රුපිඹල් 30න්0 රුපිඹල් 30්ෂ ිනශඵන භහභ්ෂ තභන් ශඩොරර්
මිලිඹන 1350 යහඳෘිනඹට අත වන්න ඹන්ශන්0 රුපිඹල්
30්ෂ ිනශඵන භහභ්ෂ ශඩොරර් මිලිඹන 1350 යහඳෘිනඹ්ෂ
යන්ශන් ශොශවොභද? රුණහය භට කිඹන්න0 රුපිඹල් 30්ෂ
ිනඹහ ශන ුදරත්විට ඩඹ්ෂ යන්න පුළුන්ද? ුරරුේටු ඩඹ්ෂ
යන්න පුළුන්ද? තමුන්නහන්ශේරහශන් අවන්ශන් නච්චයන්0
ුරරුේටු ඩඹ්ෂ යන්න ඵළරි ුදරත්විට ඩඹ්ෂ යන්න ඵළරි
රුපිඹල් 30්ෂ විතය්ෂ තළන්ඳතු ිනශඵන රුපිඹල් 10 ශොටස
තුන්ෂ විතය්ෂ ිනමි ශොටසරුශෝ තුන් ශදශන්ෂ විතය්ෂ යලටින
ශේ භහභට ශේ ඉඩභ ශඩොරර් මිලිඹන 1350 ආශඹෝජනඹ්ෂ
ශනුශන් ශදනහ0 පිළින්නහද? යහජිත ශේනහයත්න ඇභිනතුභහ
ශේ ළබිනේ ඳත්රිහට අත ඉසුරහද කිඹහ භභ දන්ශන් නළවළ0
වුද ශේශ්ෂ ඉන්ශන්? Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited
නශ්ෂ මීට භහඹට ලින් අන්න් ව -

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශලීනහද? ශචලීනහද?

ගරු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு அநுப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශචලීනහ0
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ඳහර්ලිශේන්තු

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශළිඹහ ශනොශන්0

ගරු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு அநுப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
නළවළ ශළිඹහ ශනොශන්0 ශළිඹහ තභන්0 ඉඩභට ශළිඹහ0
වළඵළන් භහභ ශචලීනහ0 ශේ භහශේ ළින්භ ිනටිශේ ශරෝලිත
අශබ්යලසව0 ශරෝලිත අශබ්යලසව තභන් භහඹට ලින් ශේශ්ෂ
Director Board නශන් අන්න් න්ශන්0 ශභොද නතුභහ ඉශන
ශේ ශදන්න ඵළවළ0 දුන්ශනොත් ළඩඹ අහු ශනහ0 වුද ශරෝලිත
අශබ්යලසව කිඹන්ශන්? පුළුන් නේ ඇභිනරු නළඟිටරහ කිඹන්න0
ශරෝලිත අශබ්යලසව කිඹන්ශන් වුද? Chelina NEB Lanka (Pvt.)
Limited නශ්ෂ ප්රධහන ශොටසරුකු න ශරෝලිත අශබ්යලසව
වුද? ජනහධිඳින හර්ඹ භණ්ඩර ප්රධහීන හමිණී ශනයත්ශේ
ාහිනඹහ0 ශන වුද? ශන හටද ශේ ඉඩභ ශදන්ශන්?

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි ඔඵතුභහට පුළුන්ද අඩුභ
තයශේ ශොශම නයශඹන් ඳර්චස න්ෂ න්න?
ඇභිනයශඹකුට පුළුන්ද ඳර්චස 10්ෂ න්න? නශවභ හටත්
න්න ඵළවළ0 වළඵළන් අද ශභෝෂද යල්ධධ ශරහ ිනශඵන්ශන්? ශේ
භහභ ජනහධිඳින හර්ඹ භණ්ඩර ප්රධහීන හමිණී ශනයත්ශේ
ාහිනශඹකුට ශදන්න වදන්ශන්0 නතුභහ භහඹට ලින් Director
Board නශන් අන්න් ශනහ0 අන්න් න්ශන් ඇන්? නතුභහ යලටිඹදී
දුන්ශනොත් ළඩඹ අහු ශනහ0 ශේ ශොශශේ වරහ වන්ශන්
හටද? ශේ ශොටස රුපිඹල් 30්ෂ ිනශඵන භහභට ශඩොරර්
මිලිඹන
1350
ආශඹෝජනඹ්ෂ
ශශනන්න0
ශේ
ඳහර්ලිශේන්තුට විලසහ යන්න පුළුන්ද? ළබිනේ භණ්ඩරශේ
තමුන්නහන්ශේරහ විලසහ යනහද? තමුන්නහන්ශේරහට ට
අරින්න ඵළවළ0 පුළුන් නේ කිඹන්න යහජිත ඇභිනතුභනි ශේ
ළබිනේ ඳත්රිහට නඟ නළවළ කිඹහ0 ළබිනේ භණ්ඩරශේ
ඔඵතුභහට කිඹන්න ඵළවළ0 ඇන්? ජනහධිඳින හර්ඹ භණ්ඩර ප්රධහීන
ඔඵතුභහට ඩහ ඵරත්0 ඇභිනයඹන්ට ඩහ ඵරත් ජනහධිඳින
හර්ඹ භණ්ඩර ප්රධහීන0 ශේ න විට නතුභහට යන්න ඵළරි ශදඹ්ෂ
නළවළ0 නතුභහ යජශේ සසථහ ී ඹ යලටිනහද? භභ දන්ශන් නළවළ
නතුභහ විසණු ශදවිශඹෝද කිඹහ ඇඟ වළභ තළනභ අත ඳඹ ශොඩ්ෂ
ිනශඵන0 නශවභද කිඹහ ිනශතන තයේ0 මුහුණු ඹන් අත් ශදොශන්
ශභොණයහ පිට හවශන්0 ඒ හශේද කිඹහ ිනශතනහ0 නතුභහ භවජන
ඵළසකුශේ බහඳින0 ය්ෂණ සසථහටත් ේඵන්ධන්0 ඇඳශරෝ
ශයෝවරටත් ේඵන්ධන්0 ජනහධිඳින හර්ඹ භණ්ඩර ප්රධහීන0 [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] නුයනළිශේ ඉන්නහ0 රසහශේ ප්රධහන - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
ශේ ඔ්ෂශොභ න ප්රධහනිශඹකුට යන්න පුළුන්ද? ශේ
ප්රධහනිඹහ වයවහ තභන් නන්ශන්0 ඒ ඵ අද වුරුත් දන්නහ0 නතුභහ
ශන වුරුත් ශනොශන්0 ජනහධිඳිනයඹහශේ බහණ්ඩහහරි
කිඹන්න0 ඒ ශොල්රන්ශේ මුදල් ිනශඵන්ශන් ඒ ශොල්රන් ශඟ0 ඒ
ශොල්ශරෝ වයවහ තභන් ශේහ ශඹොදන්ශන්0 ශේ ශේ යශේ
ජනතහ දළන න්න ඕනෆ0 ශෝටි ප්රශෝටි ණන් ශවොයේ
යන - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ ශභශව0
භභ භර්වින් යලල්හ ඇභිනතුභහ භඟ නඟන්0 නතුභහ භඟ
නඟ න්ශන් නතුභහ නතුභහශේ චිත්රඹ භළනවින් ශඳන්නහ0
ශඳන්මින් නතුභහ ළඩඹ ශදනහ0 නතශොට හධහයණන් ශන්0
[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ හධහයණන්0 නතුභහශේ ප්රහලනඹත් වරි0
නතුභහ කිඹන ප්රහලත් ශවොන්0 ඒ අඹන්න පුළුන්0 ශභොද
න අභහතයයශඹ්ෂ0 නතුභහශේ ළඵෆ පින්තයඹන් නතුභහශේ ළඩන්
අතය භහනභ්ෂ ිනශඵනහ0 වළඵළන් ර්තභහන ආණ්ඩු නශවභ
ශනොශන් ශන්0 ර්තභහන ආණ්ඩුශේ ප්රනානියා
[ූලාවනයේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]
[அக்கழபளசக் கட்டலப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]
[Expunged on the order of the Chair.]

වදහ ශන ිනශඵන චිත්රඹ ශභෝෂද? ුදදු රැස විිනශදන ශඳෝඹට
යලල් න්න- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] වදහ ශන ිනශඵන්ශන් නශවභන්0
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ශරොකු චිත්රඹ්ෂ වදහ ශන ශේ ශඳන්නුේ ය ිනශඵන්ශන් භවහ
ශඵෝධිත් ගුණහසලින් පිරුණු නහඹශඹ්ෂ කිඹහ0 වළඵළන්
යන්ශන් ශභොනහද? ඒන් දළන න්න ිනශඵන්ශන්0 න
භහධයඹටත් විරු්ධධ ලිඹන්න ඵළවළ0
න භහධයඹ්ෂ විරු්ධධ ලිේශොත් ශභොද ශන්ශන්? දකුණු
අිනන් ලිඹන භහධයශේදිඹහට පුරුදු ශන්න ශනහ ේ අිනනුත්
ලිඹන්න0 දකුණු අිනන් ලිඹන භහධයශේදිඹහ විරු්ධධ ඒ ළන
ලිේශොත් ේ අිනනුත් ලිඹන්න පුහුණු අය ත්ශතොත් විතයන්
ආඳුර ඔහුට ලිඹන්න පුළුන්භ රළශඵන්ශන්0 ශභොද ලිේශොත්
අත නළවළ; ලිේශොත් ශඵල්ර නළවළ; ලිේශොත් භහධය ආඹතන
නළවළ0 භහධයලින් පුේඵන රද භහධයලින් රැයණඹ අයශන
ිනශඵන භහධයලින් ප්රඵන්ධඹ්ෂ ශර ශොඩ නඟරහ ිනශඵන
භහධයඹ ඳභණ්ෂ තභන්ශේ ඵරශේ ප්රධහන ශභරභ ඵට ඳත්
යශන ිනශඵන නහඹශඹකු යට ශභශවඹ නහ0 ශේන්
ඇත්ත ථහ0 නශවභ ශස මුහුණු දහ ත්තු ශඵොරු වදහ ත්තු
ආයණඹ දහ ත්තු නහඹශඹකු යට ශභශවයුශොත් ශභොද
යන්ශන්? යශේ යලඹලු ේඳත් ටිනහභ ශ්ධඳශ ඔශවේ ඹන්න
ශදනහ0 ඊට ඳසශේ ඇවිල්රහ ශ්ධල ශප්රේමිත්ඹ පිළිඵ යශේ භවහ
ආලසචර්ඹඹන් පිළිඵ භවහ හේ ප්රරහඳ ඉදිරිඳත් යන්න ඳටන්
අයශන ිනශඵනහ0 ශේ හධහයණද? ඒන් භහ කිඹන්ශන්
භර්වින් යලල්හ ඇභිනතුභහන් ඔහුශේ ක්රිඹහන් අතය භහනභ්ෂ
ිනශඵනහ කිඹරහ0 ඒට රු යන්න ඕනෆ0 ඔහුශේ ශඳනුභන්
ඔහුශේ ක්රිඹහහරිත්ඹන් භහන න න ශවොන්0 වළඵළන් ඔහුශේ
ක්රිඹහහරිත්ඹ ව ඔහු වදහශන ිනශඵන චිත්රඹ යලඹඹට යලඹඹ්ෂ
ඳයසඳයන්0 ඒ භට ඩහ ශවොට දන්නහ ළබිනේ භණ්ඩරශේ
ඇභිනරු0 ළබිනේ භණ්ඩරශේ ශොශවොභද ථහ යන්ශන්
ඇභිනරුන්ට ශොශවොභද අදවස ඉදිරිඳත් යන්න අසථහ
ශදන්ශන් ශොශවොභද වරිවභන් සහදඹ්ෂ යන්ශන් සහදඹ
අදවස ඉදිරිඳත් යන්ශන් ශොශවොභද හච්ඡහ්ෂ යන්න
පුළුන්ද විනහඩි 5්ෂ ඹන්න ලින් භළේලින් වන්ශන් නළ්ධද
කිඹන හයණහ පිළිඵ ළබිනේ භණ්ඩරශේ ඇභිනරු අඳට
ඩහ ශවොට දන්නහ0 ශභෝෂද ශේ ිනශඵන්ශන්? ශේ ශන්
ඇත්ත ථහ0
දළන් අඳ අවන්ශන් න ශදඹන්0 ශේහ ජනඹහශේ ඉඩේ0
ඵරඹට ඳත් න ශොට ශභෝෂද කිේශේ? අන්ිනරුහ
ශනොශන් බහයරුහ කිේහ0 දළන් බහයරුහට දීරහ ිනශඵනහද
තභන්ශේ හර්ඹ භණ්ඩරශේ ප්රධහනිඹහශේ ාහතීන්ට ශොශම
නයශේ ඉඩේ විකුණන්න? ඔහු බහයරුහද? ශේ අ්ෂය 29
රේ 2 රුපිඹල් 30්ෂ ිනත භහභට විකුණන්ශන්0 ඒහ ථහ
යන ශොට අතහවුද ශශනවියත්න ඇභිනතුභහ ශන ශන ඒහ
කිඹනහ0 ඒහ ළඩ්ෂ නළවළශන්0 ඇත්ත ප්රලසනඹ කිඹන්න0 ඒ
විතය්ෂ ශනොශන් කිඹන්ශන් අනූන අවුරු්ධදට ඵදු ශදනහඹ
කිඹරහන්0 වළඵළන් ඊට ඳසශේ ශභොද යන්ශන්? තුන් ළනි
ඳහර්ලසඹට විකිණිඹ වළ කිඹරහ කිඹනහ0 දළන් ආණ්ඩු
විකුණන්ශන් නළින ආණ්ඩු ශන ඳහර්ලසඹට දීරහ තුන් ළනි
ඳහර්ලසඹ්ෂ වයවහ ඒ ඉඩේ විකුණනහ0 ඒ ඳහර්ලසඹ ශභොද
යන්ශන්? ඒශ්ෂ මිර ණන් අඳට තීයණඹ යන්න ඵළවළ0 [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] ආණ්ඩුශේ ඉඩේ ටි තභන්ශේ ිනතතහට ශදනහ0 ඊට
ඳසශේ තුන් ළනි ඳහර්ලසරුහත් අතය නුශදනු ශශයන්ශන්
ඒශොල්ශරෝ0 ඔහු තභන් තුන්ළනි ඳහර්ලසරුහට මිර කිඹන්ශන්0
ඔහුට කිඹන්න පුළුන් "භහ ඳහඩුට වි්ෂහ භහ රුපිඹර්ෂ රහබ
ිනඹහශන වි්ෂහ භහ රුපිඹල් ශද රහබ ිනඹහ ත්තහ" කිඹරහ0
නශවභ කිඹන්න පුළුන්ශන්0 ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේරහ ශේ යශේ
ඉඩේ තුන් ළනි ඳහර්ලසඹට විකුණන්නත් ශොමිස වන්නත්
ශෝටි ප්රශෝටි ණන් සචහ යන්නත් ශේ ශ්ධඳශ ඳහවිච්චි
යමින් ිනශඵනහ0

නියයෝජය කාානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශඵොශවොභ සතුිනන්0
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ගරු අනුර දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு அநுப தழறளளனக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
භහ ථහ අන් යනහ රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි0
අඳ ඊශේ දළ්ෂහ අය ඩු හර්මින්න්ශේ උ්ධශකෝණඹට
ගිිනල්රහ ජීන් කුභහයණතුස අභහතයයඹහට ශඵෝතල් ප්රවහයඹ්ෂ
නල්ර වුණහ0 ෆීලි්ෂස ශඳශර්යහ ඇභිනතුභහත් ඒ හශේ
අයතළබ්ඵඹට මුහුණ දීරහ ිනශඵනහ0 ශේ ශඳන්නුේ යමින්
ිනශඵන්ශන් අන් ය්ෂත් ශනොශන් භවජනඹහට නල්ර වී
ිනශඵන පීඩනශේ තයභන්0 ඒ නිහ ශේ ශවොයේ වන්න ඕනෆ0
ශේහ තමුන්නහන්ශේරහ ආය්ෂහ යන්න ඕනෆ0 ශේහ නළිදයවු
වුශණොත් ත තත් ඳහයට ඵිනන්න ඵළරි තත්ත්ඹ්ෂ තභන්
තමුන්නහන්ශේරහට උදහ ශන්ශන් කිඹරහ ප්රහල යමින් භහ නතය
ශනහ0 ශඵොශවොභ සතුිනන්0

නියයෝජය කාානායකුරමා

(ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශඵොශවොභ සතුිනන්0 රු ිනරස ුරභිනඳහර භවතහ0 Order,

please! Will an Hon. Member propose the Hon. Udith
Lokubandara to take the Chair?
ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now
take the Chair.
ප්රපනය විමවන දි්ද වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුල නියයෝජය කාානායකුරමා ූලාවනයය්ද ඉලත්
වුයය්ද ගරු උදිත් යොකුබණ්ඩාර මශතා මුාවනාරඪ විය.

அதன் ழகு, ழபதழச் சளளனகர் அயர்கள் அக்கழபளசத்தழழன்பொ
அகசய, நளண்புநழகு உதழத் தளக்குண்டளப அயர்கள் தலலந
யகழத்தளர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair.

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ථහ යන්න රු භන්ත්රීතුභහ0
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ගරු ිනවග සුමිනපා මශතා

(நளண்புநழகு தழங்க சுநதழள)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ශභභ විහදඹට ේඵන්ධ වී චනඹ්ෂ ප්රහල කිරීභට රළ තභ
ළන භහ න්ශතෝ නහ0 භට ලින් විඳ්ෂශේ අනුය
දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහත් වර් ද යලල්හ භන්ත්රීතුභහත් නුශදනු්ෂ
ළන ශඵොශවොභ දළඩි ප්රවහයඹ්ෂ නල්ර ශහ0 ඒ අද දශේ
විහදඹට කියලභ ේඵන්ධඹ්ෂ නළින ශදෝ කිඹරහන් භහ ල්ඳනහ
ශශේ0 ඒ ේඵන්ධශඹන් ථහ යන්න ශනභ විහදඹ්ෂ
ඉල්රන්න0

අද ශේ විහදඹ පිළිඵ ඳළන නළශඟන අිනලඹ ළදත් ශ්ධ
තභන් අශේ මු්ධදය හසතු රුපිඹල් 250 යලට රුපිඹල් 50 ද්ෂහ අඩු
කිරීභ0 ඒ ළන අඳ න්ශතෝ නහ0 ශභොද ගිඹ අඹ ළශේදී
විලහර ලශඹන් අඳ ශේ මු්ධදය හසතු ළඩි ශහ0 නමුත්
ජනතහශන් ඉල්ලීභ්ෂ ිනුදණහ නඹ ළඩින් කිඹරහ0 නළත නඹ
සශලෝධනඹ කිරීභ ළන හුඟ්ෂ න්ශතෝන්0
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ අද විඹඹන් 5්ෂ
ඉදිරිඳත් ය ිනුදණත් විශලේශඹන්භ න රුණ්ෂ ේඵන්ධ භහ
ළඩි පුයභ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළිනන්0 ඒ තභන් ශ්ධශීඹ
ආදහඹේ ඳනත ඹටශත් ශඹෝජනහ0 2013006018 දින ඉදිරිඳත්
යන රද ආදහඹේ භත ව ඵදු ේඵන්ධශඹන් ්ධවිත් ඵදුයණඹ
ළශළ්ෂවීභ ව ඵදු ඳළවළය වළරීභ ළශළ්ෂවීභ වහ ශ්රී රසහ
ප්රජහතහන්ත්රි භහජහදී ජනයජශේ ආණ්ඩු ව ඉන්දීඹ
ජනයජශේ ආණ්ඩු අතය 2013 ජනහරි භ 22 ළනි දින ඇින
යත් ගිවිුරභ ප්රහය නශවභ නළත්නේ double taxation කිඹන
න ේඵන්ධශඹන් අයශන ඇින ප්රිනචහයඹ පිළිඵ0 ශභොද
ඹේ ආශඹෝජශඹකුට ශවෝ ආඹතනඹට -අපි වුණත් ශන යට
ආශඹෝජනඹ යනහ නේ ශවෝ ශන යට ශශනකු රසහශේ
ආශඹෝජනඹ යනහ නේ0- යටල් ශදටභ ආදහඹේ ඵදු ශවීභට
යල්ධධ වුශණොත් ඒ ආඹතනඹට වහ ඒ පු්ධරඹහශේ ආදහඹභට විලහර
ප්රලසනඹ්ෂ ඇින නහ0 දළනට යටල් 34 විතය ශභළනි
ක්රිඹහදහභඹ්ෂ යල්ධධ නහ0 ඒ නිහ භහ ිනතනහ ඒ අිනලඹ
ළදත් හයණඹ්ෂ කිඹරහ0 නභ පු්ධරඹකුශන් යටල්
ශදකින් ඵදු අඹ ය ළීනභ ීනින ප්රහය ත්ශතොත් නභ යද්ෂ
වහ ශශනකුට ශදතහ්ෂ උහවි ශදකින් දඬුභ්ෂ ශදනහ
හශේ ළඩ්ෂ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි භහ කිඹනහ අශේ ඵදු
ප්රිනඳත්ිනඹ පිළිඵ ශනස භඟට ඹහ යුතුභන් කිඹරහ0 භහ නශේ
කිඹන්ශන් අශේ ආඹතනලින් අඹ යන ඵදු ප්රිනලතඹ Corporate Tax - යලඹඹට 35්ෂ ඵට ඳත් ශරහ ිනශඵනහ0 නමුත්
යලඹඹට 35ට ිනුදණු ප්රිනලතඹ යලඹඹට 25 ද්ෂහ අඩු යරහ
ිනශඵනහ0 ඹශභ්ෂ ශඳෞ්ධලි ඵදු ශනහ නේ නඹත් ඳුර ගිඹ
ශර් යලට අඩු යරහ ිනශඵනහ0 නමුත් අශේ යශේ තත්ත්ඹ
අනු ශඳෞ්ධලි ආදහඹභ ඉවශභ තරශේ නශවභ නළත්නේ
මිලිඹන 5ට නශවභ නළත්නේ මිලිඹන 10ට ඩහ ළඩි න වළභ
අසථහදීභ ශඳෞ්ධලි ඵදු ප්රිනලතඹ ක්රභක්රභශඹන් ළඩි විඹ
යුතුන්0 ර්තභහනශේ අශේ යශේ ශඳෞ්ධලි ඵදු ව ආඹතනලින්
අඹ යන ඵදු -Corporate Tax- ඹන ශදභ භ ලශඹන් තභන්
ශන්න යල්ධධ න්ශන්0 ශභිනදී ශඳෞ්ධලි ආදහඹේ උඳඹන
ශශනකු ආඹතනඹ ආදහඹභ ළඩි වුණත් ආඹතනඹ ශවිඹ යුතු
ඵදු ප්රභහණඹ ළඩි නේ ඔහු උනන්දු න්ශන් නළවළ ආඹතනඹට
මුදල් ශඹොමු යන්න0 නමුත් අපිට පුළුන් නේ ක්රභක්රභශඹන්
ක්රභක්රභශඹන් අශේ ආඹතනර ඵදු - Corporate Tax - ප්රිනලතඹ
අඩු යරහ නඹ යලඹඹට 20ට ශනි ඹන්න නඹ ඉතහ ශවොන්0
ඒ හශේභ භහ ිනතනහ ශඳෞ්ධලි ආදහඹේ ඵදු යලඹඹට 35 40
ද්ෂහ ළඩි වුණත් භ්ෂ නළවළ කිඹරහ ඉවශ ආදහඹේ රඵහ න්නහ
අඹට0 නශේ ශනොවුණහභ න්ශන් තභන්ශේ ආදහඹේ භේටේ
ශඳෞ්ධලි ළඩි ය ශන ළඩි ය ශන ඹනහ0 වළඵළන් යට
තුශ ඵදු අඹ ය ළීනේ තුළින් ඵදු ශඵදහ වළරීභ්ෂ යලදු න්ශන්
නළවළ0 අඳට ඵදුලින් රළශඵන ආදහඹේ ජනතහ අතය ශඵදහ
වළරීභ්ෂ යලදු යන්න ඵළරි නහ0 ඒ නිහ භ ඵදු ප්රිනලතඹ්ෂ
ඇින කිරීශභන් අපි ජනතහ උනන්දු යන්ශන් නළවළ
ආශඹෝජනඹට0 උදහවයණඹ්ෂ ත්ශතොත් ශඳෞ්ධලි ආදහඹභ
රුපිඹල් ර්ෂ 5්ෂ ිනශඵන ශශනකු දළන් රුපිඹල් ර්ෂ 2
ඵ්ධද්ෂ ශනහ නේ ඔහුට ර්ෂ 3්ෂ හශේ ප්රභහණඹ්ෂ ඵදු
ශන්න යල්ධධ වුශණොත් ඔහු ිනතනහ ඒ මුදර ආඹතනඹට ශවෝ
ශොටස ශශශ ශඳොශට ශවෝ නශවභ නළත්නේ යහඳහයඹට
ආශඹෝජනඹ යන්න0 නශේ ආශඹෝජනඹ යන්න උනන්දු
කිරීශභන් යට තුශ නිසඳහදන ධහරිතහ පුළුල් නහ0 දශ ශ්ධශීඹ
නිසඳහදනඹ ළඩි නහ0 නිනදී ශේහ අසථහ ළඩි නහ0
ශේහන්ලින් බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ ළඩි නහ0 ඒ නිහ දශ
ශ්ධශීඹ ආදහඹභ ළඩි ය න්න නේ නිසඳහදන ධහරිතහ ළඩි ය
න්න නේ ඵදු ප්රිනඳත්ිනශේ ශන්ෂ විඹ යුතුන් කිඹහ භහ දළඩි
ශර යලතනහ0 ශභොද ශවේතු? අද ඳළවළදිලි ශඳශනනහ ධනඹ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු ිනරස ුරභිනඳහර භවතහ]

ළඩිපුය උඳඹන්න පුළුන් අඹශේ ඵදු ප්රිනලතඹ අඩු කිරීශභන් කියල
ශේත්භ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න ආදහඹේ භශේ ශඵදහ වළරීශේ
ප්රිනඳත්ිනඹට ඹන්න අභහරු ඵ0
විශලේශඹන්භ යු්ධධශඹන් ඳසශේ අඳට ආශඹෝජන අසථහ
යහශිඹ්ෂ ඇින ශරහ ිනශඵනහ0 අශේ යහඳහරි අසථහ ළඩි
ශරහ ිනශඵනහ0 වළඵළන් යට තුශ ධනඹ ළඩිපුය උඳඹන අඹට ඒ
මුදල් ආශඹෝජනඹ කිරීභට ආඹතන වයවහ ආශඹෝජනඹ කිරීශභන්
නිසඳහදන ධහරිතහ ශේහ ධහරිතහ ළඩි වීභට උනන්දු ශනොය ඒ
අඹශේ ආදහඹේ ඒ අඹභ ශඳෞ්ධලි භු්ෂින විරහ ඒහ තභන්
අතයභ ශඵදහ වළරීශේ ක්රභශේදඹට ඹෆශභන් අඳට යට තුශ මුදල්
ශඵදහ වළරිභ්ෂ යලදු නහ කිඹහ යලතන්න අභහරුන්0 ඒ නිහ භහ ශේ
හයණඹ ළන අශේ මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන නිශඹෝජය
ඇභිනතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ0
ඳුර ගිඹ අඹ ළශේදී ඒ ඵදු ර් ශද භ ප්රභහණඹකින් තභන්
අඩු ශශේ0 අපි ශරෝශේ අශන්ෂ යටල්ර ඵදු ප්රිනලතඹන්
නිමු0 අද ශරෝශේ දියුණු වුණු යට්ෂ න ළනඩහ ත්ශතොත්
නින Corporate Tax න යලඹඹට 15න්0 ශඳෞ්ධලි tax න යලඹඹට
29න්0 ඕසශේලිඹහ ත්ශතොත් ශඳෞ්ධලි tax න යලඹඹට 45්ෂ
ශනහ0 දියුණු වුණු යටල් ඵළලුශොත් ජර්භනිශේ Corporate
Tax න යලඹඹට 29න් ශඳෝධලි tax න යලඹඹට 45න්0 වළභ
ිනසශේභ යට ශඳෞ්ධලි ඵදු ප්රභහණඹ ආඹතන ඵදුරට ඩහ
යලඹඹට 15්ෂ 20්ෂ ළඩින්0 ශේ ළන උනන්දු ශ යුතුභන්0 විඳ්ෂඹ
භතු යන ශනොශඹකුත් ශ්ධල් ශවො විශේචන ශර න්නහ
මි්ෂ ඒහ ඳළවළය වරින්න නයන්0 ශභොද ඹේ ඹේ නිරධහරින්
භළදිවත් ශරහ ශොයේ යනහ නේ ශභොනහ වරි ක්රභඹට
ශනොභඟ ඹනහ නේ ඒ ළන ශොඹරහ ඵරරහ ඒ ශතොයතුරු තය
නේ විභයලල්ශරන් යලටීභ යද්ෂ නළවළ0 වළඵළන් අශේ රු අනුය
දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ථහ ශශේ "ඵදු" "දඩ" ව "ණඹ" ඹන
චන ළනන්0 ඵදු වන්ශන් නළින ණඹ න්ශන් නළින දඩ
වන්ශන් නළින කියලභ යට්ෂ ශරෝශේ ිනශඵනහද කිඹරහ භභ
අවන්න ළභළිනන්0 ඵදු න්ශන් නළින ණඹ න්ශන් නළින දඩ
න්ශන් නළින කියලභ යට්ෂ ශරෝශේ නළවළ0 උදහවයණඹ්ෂ
වළටිඹට නළනි යට්ෂ ිනශඵනහ නේ අඳට ශොඹහ ඵරන්න
පුළුන් ඒ යශේ ආර්ථි තත්ත්ඹ ඳත්හ ශන ඹන්ශන්
ශොශවොභද කිඹරහ0 නශවභ යන්න ඵළවළ0 නතුභහ ණඹ මුදල් රඵහ
ළීනභ ළන හයණහ කිිනඳඹ්ෂ කිේහ0 න්ෂ තභන් අඳට ණඹ
න්න ඵළවළන් කිඹන න0 ණඹ ශදන්ශන් නළවළන් කිේහ0 අඳට
ණඹ ශන්න ඵළවළන් කිේහ0 අශේ යටට ණඹ්ෂ ශදන්න ඉසය
ශරහ ඹේ ඹේ ශ්ධල්; indicators ශොඹහ ඵරනහ0 ඒ කිඹන්ශන්
ඊශඟ අවුරුදු ඳව දවඹ විස තුශ ප්රිනඳත්ින ළන ශොඹහ ඵරනහ0
සථහයබහඹ පිළිඵ ශොඹහ ඵරනහ0 ඒ ේඵන්ධශඹන් අඳට
ිනශඵන න හයලඹ්ෂ තභන් ශ්ධලඳහරන සථහයබහඹ; Political
stability න0 ඊශඟ න ආර්ථි ප්රිනඳත්ිනශේ සථහයබහඹ0 ඒ
හශේභ අපි ඹන භන් භහර්ශේ ප්රහේධනඹ ළඹ යන්ශන් ශභොන
හශේ යහඳෘින වහද කිඹන නත් ඵරනහ0 භභ ිනතන විධිඹට
ණඹ ළීනශේ දී අඳට ඒ වහ අලය ඳුරබිභ වළදිරහ ිනශඵනහ0 ඒ
වහ අලය යලඹලුභ දත්තඹන් - නිර්ණහඹඹන් - අනුභනඹ ය
ිනශඵනහ0 ඒ නිහ ණඹ ළීනභ ඳවුර නළවළ නශවභ ණඹ්ෂ
ශදන්ශන් නළවළන් කිේහට ණඹ ළීනභට අලය ඳුරබිභ
ක්රභශේදඹ ඒ භන් භහර්ඹ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි සථහයඹ
ිනශඵනහ0
දඩ මුදල් ළන කිේශොත් ආහට ගිඹහට දඩ න්න ඵළවළ0 දඩ
අඹ කිරීශේදී ඹේකියල ීනින-රීින ඳ්ධධිනඹ්ෂ නළත්නේ ක්රභශේදඹ්ෂ
අනුභනඹ යන්න ඕනෆ0 ඒ තුළින් ආදහඹභ්ෂ රඵහ න්නහ භන්
ජනතහ තුශ ඹේකියල විනඹ්ෂ ඇින යන්න පුළුන්0 නඹ යට ඹන
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භන පිළිඵ ඹේකියල ප්රිනඳත්ින භහරහ්ෂ භන් භහර්ඹ්ෂ වහ
ශඹොමු කිරීභ්ෂ0 ඒ නිහ නින යද්ෂ නළවළ0 භභ ිනතනහ මිනිසුර
යන ළයදි හශේ්ෂ ඵළලුහභ අශේ ශඳොලීයලරට මීට ඩහ
විලහර ආදහඹභ්ෂ රඵහ න්න පුළුන් කිඹරහ0 භවය ශරහට ඒ
ආදහඹේ රඵහ ළීනශේ අසථහ ඳළවළය වරිනහ0 ඒ වහ ක්රභශේද
නවීන උඳක්රභ ිනශඵනහ0 ශභොද රසහශේ ඳහයර හවන
තදඵදඹ ළන කිඹනහ0 හවනර ළයදි කිඹනහ0 No-Parking
ළන කිඹනහ0 තත් ශනොශඹ්ෂ ශ්ධල් ළන කිඹනහ0 ශරෝශේ
හභහනයශඹන් දියුණු යටල් ව විලහර ලශඹන් දියුණු වුණ
යටල් න්ෂ ඵළලුශොත් ඹේකියල මුදර්ෂ ළඹ යරහ තහ්ෂණඹ
දියුණු ශශොත් vehicle monitoring system න්ෂ ඇින කිරීභ
තුළින් හවන තදඵදඹ නළින යරහ ළයදි යන අඹට දඩ වරහ
ආදහඹේ ළඩි ය න්න අඳට පුළුන්0 හවනර ළයදි
ේඵන්ධශඹන් ශොඹන්නට උඳක්රභශීලී ඒ ක්රභ ශඹොමු ශහ නේ
ආදහඹේ රඵහ න්න පුළුන්0 නතුභහ ශභතළනදී ශභොනහ කිේහ
වුණත් දඩ ළන අශේ අදව ඒන්0
නතුභහ ඵදු ළනත් ථහ ශහ0 ඵදු ප්රිනඳත්ිනඹ ළනත් මීට ඩහ
ශනස ආහයශඹන් යලතන්න ඕනෆ0 විඳ්ෂශේ තමුන්නහන්ශේරහ
ඳළවළදිලි දළන න්න ඕනෆ අපි ය ශන ඹන ළඩටවන
ශභෝෂද කිඹරහ0 අශේ යට ෘිතර්භඹ වහ විලහර ලශඹන්
ආශඹෝජනඹ ශ යට්ෂ0 ෘිතර්භඹ වහ ශ ආශඹෝජනශේ
ප්රිනපරඹ්ෂ වළටිඹට ශේ හශේ යුඹ ආර්ථිශේ ශරොකුභ
ළටලු අඳට දයහ න්න පුළුන් ශරහ ිනශඵනහ0 ඕනෆභ යට්ෂ
යහ ඳිනන්ශන් ශ්ධශීඹ ලශඹන් ෘිත ආර්ථිඹ භතන්0 අපි
ඒට ඳළවළදිලි ළඩටවන්ෂ ඇින ය ිනශඵනහ0 ඳුරගිඹ අවුරුදු
වඹ්ෂ ත්ශතොත් වතය්ෂ ත්ශතොත් ශද්ෂ ත්ශතොත් අඳට ඒ
ළන යද්ෂ කිඹන්න ඵළවළ0
ශභිනදී Non-Aligned Movement න ළන ඹේකියල අදව්ෂ
ඉදිරිඳත් ශරුණහ0 භට භතන් අපි ශඳොඩි හරශේ NonAligned Movement නශ්ෂ Conference න්ෂ රසහශේ ිනුදණහ0
ඒ 1976 අශෝසතු භහශේ 16ළනි දහ යලරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹ
අභළිනනිඹශේ හරශේ0 ඒ මුළුශන් ඳසශේ ශේ යටට රළුදණු
හයලඹ ළන අඳට අශඵෝධඹ්ෂ ිනශඵනහ0 ශේශදි අනලය
විඹදේ ිනශඵනහ නේ නහසිනහය ළඩ ශශයනහ නේ ඒහ
ළන දළනුත් කිරීභ ළන ප්රලසනඹ්ෂ නළවළ0 නමුත් ශේ
Commonwealth න -ශඳොදු යහජය භණ්ඩරයීඹ ජන
නහඹන්න්ශේ වමු- අපි ශේ යශේ අනහතඹ වහ හයලඹට
වයහ න්න ඕනෆ0 ශභොද ශේ වහ භහමී ජනතහ ඒ හශේභ
ආශඹෝජන්න් යහඳහරි ප්රජහ විලහර ලශඹන් ේඵන්ධ
නහ0 ඒ නළවළ කිඹන්න ඵළවළ0 Commonwealth Business
Forum න්ෂ ිනශඵනහ0 ඒ හශේභ Commonwealth Youth
Forum න්ෂ වළදිරහ ිනශඵනහ0 Commonwealth Heads of
Government කිඹරහ ිනශඵනහ0 ඒ හශේභ ශේ නයහඹ ඳත්රශේදී
හච්ඡහ යන ශොඩ්ෂ රුණු ඊශඟට ඉදිරිඳත් නහ
තමුන්නහන්ශේරහ කිඹන න්ෂත් ජහතීන්ශේ සවිධහනඹට0 අද UN
නශ්ෂ ප්රඵරන්න් වළටිඹට ත්ශතොත් UN Security Council නශ්ෂ
ප්රඵරන්න් වළටිඹට ඵහුතයඹ්ෂ යටල් ශඳොදු යහජය භණ්ඩරයීඹ
යටල් නශවභ නළත්නේ ශේ Commonwealth countries.
යු්ධධශඹන් ඳසශේ ශවී ගිිනල්රහ ිනශඵන්ශන් අවුරුදු වතයන්0
ශඳොදු යහජය භණ්ඩරයීඹ යටර හභහජිඹන්ශන් භන්විත ශේ
ළඩටවන 2009න් ඳසශේ අඳට රළශඵන්ශන් ඳශමුළනි
තහටන්0 ශරෝඹ ඉදිරිශේ අශේ යට ළන; යට අබයන්තයශේ
ිනශඵන ද්ෂතහ ව අඳට ිනශඵන නය අරසයණඹ පිළිබිඹු
යන්න ශභඹ ශවො අසථහ්ෂ0 නශවභ නළත්නේ ඒ ශ්ධල්
showcase යන්න යටට ිනශඵන අසථහ්ෂ ශභඹ0 ඳ්ෂ
විඳ්ෂ ශේදඹකින් ශතොය ශේ අසථහශන් ප්රශඹෝජනඹ ත
යුතුන්0 ඔඵතුභන්රහට ශේ ළන විශේචන ිනශඵනහ; නහසිනඹ ළන
විශේචන ිනශඵනහ0 නහසිනඹ ළන විශේචන යන න ප්රලසනඹ්ෂ
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නළවළ0 ඒ ළන යජඹ දළනුත් යන්න තමුන්නහන්ශේරහට
ී භ්ෂ ිනශඵනහ0 ඒ ේඵන්ධශඹන් අවුර්ෂ නළවළ0 නමුත්
ශඳොදු යහජය භණ්ඩරයීඹ මුළු අශේ යශේ ඳළළත්වීශභන් අශේ
යටට ිනමි න හයලඹ ුරළු ශොට ිනතන්න නඳහ0 ශේ අසථහශන්
උඳරිභ ප්රශඹෝජන ත යුතුන් කිඹරහ අඳ විලසහ යනහ0 ශේ
අසථහ ශඵොශවොභ හරඹකින් උදහ න්ශන්0 වළඵළන් ශේ
අසථහශේදී යට තුශට නන ජහතයන්තය ප්රජහ තුශ ිනශඵන අදව
හුඟ්ෂ ශනස0 ශේ යටට ශනොඳළමිණි; නන්න ශවේතු්ෂ නළින විලහර
පිරි්ෂ ශේ ශනොළේඵර් භහශේ රසහට නනහ0 රසහ ළන ඒ
අඹශේ ඔළුශේ; ඒ අඹශේ භනශේ ිනශඵන චිත්රඹ අඳට ඉසය
"ඵළේඩෆේ" හශේන් අඳට ඉසය "ඉයහඹ" හශේන්0 ඒ නිහ
ශභය ශේ මුළු අඳ යශේ ඳළළත්වීභ ඒ පින්තයඹ ශනස
කිරීභට ිනශඵන භවඟු අසථහ්ෂ කිඹමින් භට ශේ අසථහ රඵහ
දීභ ළන සතුිනන්ත ශමින් භභ නිවඬ නහ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ශඵොශවොභ සතුිනන්0

මීශඟට රු ඉයහන් වික්රභයත්න භන්ත්රීතුභහ0 ඔඵතුභහට විනහඩි
25 හරඹ්ෂ ිනශඵනහ0
[අ0බහ0 3057]

ගරු ඉරා්ද වි්රමරත්න මශතා

(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අද අශේ ිනරස ුරභිනඳහර
භන්ත්රීතුභහ ශඳොදු යහජය භණ්ඩරයීඹ මුළු ළන වන් ශහ0
භභ ඉසශල්රහභ කිඹන්න ඕනෆ ඒ මුළු රසහශේ ඳත්න්න
න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹත් න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ නහඹඹහත්
මුර ඉරහභ වශඹෝඹ දීරහ ිනශඵනහ කිඹරහ0 ඒ නිහ ඒ ළන
කියලභ ළරැදි අදව්ෂ ප්රහල ශනොශ යුතුන් කිඹහ භහ ිනතනහ0
භභ නඹ නිළරැදි යන්නට ඕනෆ0

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ අද භහතෘහට
නන්න ප්රථභශඹන් ඊශේ වුණු යලදුවීභ ළන අදත් ථහ යපු නිහ
භභත් ඒ ළන චනඹ්ෂ නතු යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ0
ශ්ධලඳහරනාඹන් හුඟ්ෂ ශරහට ජනතහ ශඹොමු යන්ශන්
ඔවුන් ශදටභන්0 නමුත් ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීරු වළටිඹට
ඇත්තටභ අඳට ිනශඵන්ශන් යශේ ශඳොදු ජනතහශේ ප්රලසන ළන
ථහ යරහ ඒහට විඳුේ ශොඹන්නන්0 දඹහයලරි ජඹශේය
භන්ත්රීතුභහ ඊශේ ශේ ඳළත්ශත් ඉරහ ඔඹ ඳළත්තට ගිඹහ0 ඳ්ෂඹ
භහරු ශහ0 භභ දන්නහ ශේ යජඹට ඇභිනරු ශොඹහ න්න
අඳවුරතහ්ෂ ිනශඵනහ කිඹරහ0 ඒ නිහ ලින් රට විඳ්ෂශේ
යලටින භන්ත්රීරු බිලී ඵහ ශන ඒ අඹට ඇභින ධුය දීරහ ශේ යශේ
ඇභින භණ්ඩරඹ ඒ විධිඹට භන්විත ය ශන ඔවුන් ක්රිඹහ ය
ශන ඹනහ0 නමුත් භභ දහත් ිනතුශේ නළවළ ශ්රී රසහ නිදවස
ඳ්ෂශේ ඳහ්ෂිතඹන් අතරින් භව ඇභින ශශන්ෂත් ශතෝයහ
න්න ශ්රී රසහ නිදවස ඳ්ෂඹට ඵළරි ඹන් කිඹරහ0
ඇත්තටභ ශ්රී රසහ නිදවස ඳ්ෂශේ ඉන්න භහන ේඳත
ළන ඉශබ්ටභ ප්රලසනඹ්ෂ ඇින ශනහ0 ඒ විතය්ෂ ශනොශන් ශේ
යජඹ න්ධහන යජඹ්ෂ0 ශ්රී රසහ නිදවස ඳ්ෂශඹන් භවඇභින
අශේ්ෂශඹ්ෂ ශවොඹහ න්න ඵළරි වුණහ නේ න්ධහනශේ
අශන්ෂ ඳ්ෂලින්ත් -න්ධහනශේ තත් ඳ්ෂ කිිනඳඹ්ෂ
ිනශඵනහ- ශශන්ෂ ශතෝයහ න්න ිනුදණහ0 නශවභත් ශතෝයහ
න්න ඵළරි නේ භහධය දළනුත් යරහ ඳත්තයර දහරහ ශශනකු
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ශතෝයහ න්න ිනුදණහ0 ශේ යශේ හුඟ්ෂ වි්ධතුන් ඉන්නහ0
ෘත්ිනඹශේදින් ඉන්නහ0 ඒ අසථහ දුන්නහ නේ නන්න් ශශන්ෂ
වරි ඔඹ අභිශඹෝඹ බහයශන ක්රිඹහ යන්න රළවළසින ශරහ
නනහ ඇින0

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් යප්රමජය්දත මශතා
පුනර්ජනනීය බක්ින අමාතයුරමා)
(நளண்புநழகு .டி. சுசழல் ழசபநஜனந்த
புதுப்ழக்கத்தக்க சக்தழ அலநச்சர்)

සපරිවර
-

ශා

சுற்ளடல்,

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Environment and Renewable Energy)
ඔඵතුභහ භට අය ශදනහද ඒට පිළිතුය්ෂ ශදන්න?

ගරු ඉරා්ද වි්රමරත්න මශතා

(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
නළවළ0 භට ශඵොශවොභ ශටි හරඹන් ිනශඵන්ශන්0 ඔඵතුභහශේ
ථහශේදී ඒ ළන කිඹන්න පුළුන්0 භභ අඟවරුහදහ විදුය
වික්රභනහඹ භන්ත්රීතුභහ භඟ ගුන් විදුලි ළඩටවන ඉන්න
ශොට අඳට කිිනඳ ශදශන්ෂ දුයථනශඹන් ථහ ශහ0 න
පු්ධරශඹකු ථහ යරහ කිේහ භභ ශ්රී රසහ නිදවස ඳ්ෂශේ
අවුරුදු 42 හභහජිශඹ්ෂ; නිරතර දයරහ දය දිඹ ඇදරහ ක්රිඹහ
යපු ශශන්ෂ කිඹරහ. නශවභ වන් යරහ කිේහ ශේ හශේ
න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශඹන් නන නන අඹට තළන ශදන නිහ භට
විලහර නහටු්ෂ ඇින ශනහ කිඹරහ0 ඊශඟට භශන්
ශළින්භ ප්රලසනඹ්ෂ ඇහුහ දඹහයලරි ජඹශේය කිඹන ඔඹ
භන්ත්රීතුභහ ඒ ඳළත්තට ඹන න ඇත්තද කිඹරහ0 ඳ්ෂඹට දීර්ක
හලීන විලසහශඹන් ළඩ යන පු්ධරඹන්ට ඳ්ෂඹට
ශළදිඹහ්ෂ ිනශඵන ඒ ගුණහස ිනශඵන අඹට අද ශ්ධලඳහරනශේ
තළන්ෂ නළවළඹ කිඹරහ නහටුශන් වරි කිඹන්න ඕනෆ0 [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] ඒ නිහ ශ්ධලඳහරන ඳ්ෂ භහරු කිරීභ යශේ ජනතහ
පිළිකුල් යන ශදඹ්ෂ කිඹරහ භභ විලසහ යනහ0

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් යප්රමජය්දත මශතා

(நளண்புநழகு .டி. சுசழல் ழசபநஜனந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
භසර භයවීය භන්ත්රීතුභහත් ඳ්ෂ භහරු ශරුහ ශන්0

ගරු ඉරා්ද වි්රමරත්න මශතා

(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
යටට ශේඹ යනහ; අශේ ඳ්ෂ තුශ අහධහයණ යලදු
ශනහ; ශේ හශේ ශ්ධල් හුඟ්ෂ අඹ කිඹහ ශන කිඹහ ශන
ඹනහ0 භභත් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඇවිල්රහ දළන් අවුරුදු තුන්ෂ
ශනහ0

ගරු මවග වමරවීර මශතා

(நளண்புநழகு நங்க சநபவீப)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
භභ ඳළන්නහ ශනොශන් භහ ඳළන්නුහ0

ගරු ඉරා්ද වි්රමරත්න මශතා

(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
භසර භයවීය භන්ත්රීතුභහ ිනටපු ශජයසඨ ඇභින ශශන්ෂ0
දළන් ඔහු වන් ශහ ඔහු ඳළන්ශන් නළවළ ඳළන්නුහ කිඹරහ0
[ඵහධහ කිරීේ] ශේ න න ශ්ධල් කිේහට භභත් ඳහර්ලිශේන්තුට
ඇවිල්රහ අවුරුදු තුන්ෂ ශනහ0 ශේ ේපර්ණශඹන් භට
ළටශවන්ශන් නළවළඹ කිඹරහ ඔඵ ිනතන්නට පුළුන්0 නමුත් ටි්ෂ
ශභෝයරහ ශන්න ඇින; බහශට දළන් තළේබිරහ ශන්න ඇින0
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ]

ජනතහ යේටන්න හටත් ඵළවළ0 ඳ්ෂ භහරු කිරීභ පිල් භහරු
කිරීභ ඳ්ෂශඹන් ඳනින ශනහශේ හයලඹට මි නළත්නේ

[ූලාවනයේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டலப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]
[Expunged on the order of the Chair.]

හයලඹට මි ඒ ඳ්ෂශේ හයලඹට ශනොශන් කිඹරහ වන්
යන්නට ඕනෆ0 ඒ නිහ යට පිළිකුල් යන ශ්ධලඳහරන
සසෘිනඹ්ෂ තභන් ශේ යශේ අද ඇින ශරහ ිනශඵන්ශන්0 දළන් භභ
අද විහදඹට නිඹමිත භහතෘහට නන්න අලයන්0 න න ඵදුර
ප්රිනලතඹ ශන් කිරීභ ළන ශේ බහශේ හච්ඡහ්ෂ ඇින වුණහ0
භභ යත් අමුණුභ නිශඹෝජය මුදල් ඇභිනතුභහ කිේ භවය
ශ්ධල් න්ෂ නඟ ශන්ශන් නළවළ0 ශභොද ශඵොශවොභ ශඟින්
ඵළලුශොත් ශේ ඵදුර ඹේ කියල ළඩිවීේ ිනශඵන නිහ0
ලනු අර්තහඳල් ඳරිේපු සීනි වල් කිඹන මිනිුරන් ප්රධහන
ලශඹන් ඳහරිශබෝජනඹ යන ශ්ධල් ත්තහභ ඒහශේ මිර
ශතො වයවහ ඳවශ භේටභ ිනඹන්න ෆඹභ්ෂ ිනශඵනහ0 භභ
උදහවයණ කිිනඳඹ්ෂ අයශන ථහ යන්න ඕනෆ0 උදහවයණඹ්ෂ
වළටිඹට ඵළලුශොත් වහල්ර මිර 2006 2007 අතශර් යලඹඹට 65ත්
70ත් අතය ළඩිවීභ්ෂ ිනශඵනහ0
අවුරු්ධදට අදහශ ඵළලුශොත් යලඹඹට 15 විතය ළඩි වීභ්ෂ
ිනශඵනහ0 කුකුළු භසර මිර ඵළලුශොත් යලඹඹට 86 ළඩි
වීභ්ෂ ිනශඵනහ0 ඒ කිඹන්ශන් කුකුළු භසර මිශල් යලඹඹට 20
විතය ළඩි වීභ්ෂ හර්ිත ිනශඵනහ0 ඵර භහළු අයශන
ඵළලුශොත් යලඹඹට 30 විතය ශනස වීභ්ෂ ිනශඵනහ0 යර
අයශන ඵළලුශොත් යර මිර ළඩි වීභ යලඹඹට 188න්0
අවුරු්ධද හරඹ්ෂ තුශ ඵළලුශොත් යලඹඹට 40 විතය මිර ළඩි
වීභ්ෂ ිනශඵනහ0 ලනුර මිර ළඩි වීභ යලඹඹට 167න්0 අවුරු්ධදට
අදහශ ඵළලුහභ යලඹඹට 40න්0 නශලුර ඳභණන් යලඹඹට 10-20
අතශර් න අඩු ප්රිනලතඹකින් මිර ළඩි ශරහ ිනශඵන්ශන්0 ඒ
වළශයන්න අශන්ෂ ෆභ ආවහය ද්රයඹභ මිර ළඩි ප්රිනලතඹකින්
ළඩි ශරහ ිනශඵනහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි උ්ධධභනඹ අඩුන් කිඹරහ
ලින් රට භව ඵළසකුශේ හර්තහශන් අඳට කිඹනහ0 භව
ඵළසකුශේ හර්තහ පිළිශඹර යන ශොට උ්ධධභනඹට අදහශ
ආවහය පිළිඵ මිර පිළිඵ දත්ත න්ශන් ශතො ආඹතනශඹන්0
ශතො ආඹතනඹ ශභෝෂද යන්ශන්? භවය ශරහට
ශතො ගිිනන් ශශ ශඳොශශන් ළඩි මිරට බහණ්ඩ අයශන අඩු
මිරට විකුණනහ0 අඳ අභත ශනොශ යුතු ශදඹ්ෂ ිනශඵනහ0
ආවහය ද්රය විකිණීභට ශතො ශශ ළල් 268්ෂ විතය
ිනශඵනහ0 නමුත් ශේ යශේ ඳහරිශබෝගිඹහ -ශේ යශේ ජනතහශේ ඵඩු බහණ්ඩ න්ශන් හභහනයශඹන් ශඳේටි ඩඹකින්
ඳවුර්ෂ නිහඹ යන ඩඹකින්0 නතළන ිනශඵන මිරන්
ශතො මිරන් අතය ශන්ෂ ිනශඵනහ0 නමුත් ශතොට
ිනශඵන්ශන් ශශ ශඳොශ ප්රභහණශඹන්භ යලඹඹට 10න්0 යලඹඹට
90ට ඩහ ශේ ඵඩු බහණ්ඩ න්ශන් ශඳොඩි ශඳොඩි ඩ
හේපුලින්0 ඒ අඹ නශලු භස භහළු වහල් ආදී යලඹල්ර න්ශන්
ඔඹ ශඳොඩි ශඳොඩි ඩලින්0 ශභොනහද ශේ දත්තලින් යන්ශන්?
ශේ අඩු මිර දත්ත ශඳන්නරහ උ්ධධභනඹ අඩුන් කිඹරහ
ශඳන්නනහ0 ඇත්තටභ උ්ධධභනඹ ඊට ඩහ හුඟ්ෂ ළඩින්0
උ්ධධභනඹ ළඩි වීශභන් ඳවය දින්ශන් හභහනය ජනතහටන්0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අපි දන්නහ යජඹ ඵදු න්න
ඕනෆ කිඹරහ0 යජඹට ඵදු අලයන්0 නමුත් ශොශවොභද ශේ ඵදු
න්ශන්? න්ෂශෝ ඍජු ඵදු න්න පුළුන්; නශවභ නළත්නේ
ක්ර න්න පුළුන්0 නමුත් ශේ යශේ ඵදු ළඩි ළඩිශඹන් න්ශන්
ක්රන්0 බහණ්ඩ වයවහ තභන් ළඩිශඹන්භ ඵදු න්ශන්0 බහණ්ඩ
වයවහ ඵදු ත්තහභ නඹ ෆභ ශනකුටභ න වහ භහන
ක්රිඹහත්භ ශනහ0 නමුත් ආදහඹභ අඩු පු්ධරඹහට නින අහයලඹ
ිනශඵනහ; ආදහඹභ ළඩි පු්ධරඹහට නින හයලඹ ිනශඵනහ0

998

ආදහඹභ අනු ඍජු ඵ්ධද්ෂ ත්ශතොත් ළඩිශඹන් වේඵ යන
පු්ධරඹහ ළඩිශඹන් ඵදු ශන්න ඕනෆ0 නමුත් ශේ යශේ ඍජු ඵදු
යලඹඹට 20ට ඩහ අඩුන්; ක්ර ඵදු යලඹඹට 80ට ඩහ ළඩින්0 ඉිනන්
ඵදු ඉවශට ඹන ශොට උ්ධධභනඹ ඉවශට ඹන ශොට
විශලේශඹන් අඩු ආදහඹේරහභින්ට තභන් නඹ විලහර ප්රලසනඹ්ෂ
ශරහ ිනශඵන්ශන්0 ඳරිේපු ත්ශතොත් ඳරිේපු කිශරෝට
රුපිඹල් ශද්ෂ ිනුදණු ඵ්ධද රුපිඹල් 22්ෂ ශහ කිඹරහ අද දල්
වන් ශහ0 උේඵරඩ ත්තහභ කිශරෝ නට රුපිඹල්
275 ඵ්ධද්ෂ වරහ ිනශඵනහ0 අද දල් කිේහ හශේ ඳරිේපු
න්නත් ඵළවළ0 අඳට උේඵරඩ දහරහ ේශඵෝරඹත් න්න ඵළරි
තත්ත්ඹ්ෂ තභන් දළන් උදහ ශරහ ිනශඵන්ශන්0 ටින් භහළු අය
ශන ඵරන්න0 ටින් භහළු වළභ ඳවුර්ෂභ හශේ වළභ ිනඹභ
න්නහ ශදඹ්ෂ ශරහ ිනශඵනහ0 ඒ ළභන් ටින් නශ්ෂ ඵ්ධද
ඇත්තටභ ළඩි ශහ0 ශේ ිනශඵන්ශන් 2012 භළන් 23 දිනළින අස
1757/23 දයන ළේ ඳත්රඹන්0 නඹ 2012 ශනොළේඵර් 08 දිනළින
අස 1783/17 දයන ළේ ඳත්රඹත් න්ෂ රහ ඵළලුශොත් ඒ
භහ වඹ තුශදී ටින් භහළුරට අදහශ ඵ්ධද රුපිඹල් 85 ඉරහ
රුපිඹල් 100ට ළඩි යරහ ිනශඵන ඵ ශඳශනනහ0 ඒ ඵදු
ප්රභහණඹ යලඹඹට 17කින් විතය ළඩි යරහ ිනශඵනහ0 ඒ හශේභ
ළභන් ශවරින් ආදි ෆභ භහළු ර්ඹභ ඵ්ධද ළඩි යරහ
ිනශඵනහ0 ශතො මිර -wholesale price න- ත්ශතොත් ග්රෆේ
425 ළභන් ටින් න රුපිඹල් 160ත් 180ත් අතය ශනහ0
නමුත් අපි ශේට ගිිනන් ඒ න්නශොට භවය විට රුපිඹල්
230්ෂ ඳභණ ශන්නට නහ0
ඒ විතය්ෂ ශනොශන්0 ශේ ඊශේ ශඳශර්දහ නළතත් -

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඔඵතුභහ ඳළවළදිලි ය ශදන්න අශේ යශේ ඹේකියල බහණ්ඩඹ්ෂ
නිසඳහදනඹ යනහ නේ පිට යටත් ඒ බහණ්ඩඹ නිසඳහදනඹ
යනහ නේ අශේ ශොවිඹහට ීවයඹහට ඹේකියල හයලඹ්ෂ
රන්න ඒ බහණ්ඩඹට ශස ඵ්ධද්ෂ ඳළනවීශේ ළරැ්ධද ශභෝෂද
කිඹරහ0 වළභ ශරහශේභ තමුන්නහන්ශේරහශේ ප්රිනඳත්ිනඹ ඒ
තභන්0 පිටින් ශනළවිත් න න0 ශේහ ඔ්ෂශොභ විකුණහ ශන
න න0 අපි ඒට නඟ න්ශන් නළවළ0

ගරු ඉරා්ද වි්රමරත්න මශතා

(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
ප්රලසනඹ ඇුරහට ශඵොශවොභ සතුිනන්0 ඒ ප්රලසනඹට භහ දළන්
පිළිතුරු ශදන්නේ0 ඔේ ඵදු අඹ යන්න ඕනෆ0 ශොවිඹහ ආය්ෂහ
යන්න ඕනෆ0 ඳහරිශබෝගිඹහත් ආය්ෂහ යන්න ඕනෆ0 ඒ
ශදභ යන්න අලයන්0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අපි ශභතළන ථහ
යන්ශන්
ශොවිඹහ ආය්ෂහ යන්ශන්
ශොශවොභද
ඳහරිශබෝගිඹහ
ආය්ෂහ යන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහන්0
ඔඵතුභහ ශොවිඹහශේ ආය්ෂහ ළන ථහ යන්න ඕනෆ නළවළ0
දළන් භට ශඳොශවොය වනහධහයඹ ළනත් ථහ යන්නට ශනහ0
නමුත් ඒට ශරහ නළවළ0 ඒ ේඵන්ධ ශතොයතුරු භහධයලින්
දකින්න ඇින0 ඒ නිහ යජඹ ශොවිඹහ ආය්ෂහ යන්ශන්
ශොශවොභද කිඹරහ භහ දළන් ථහ යන්න ඹන්ශන් නළවළ0
ශොවිඹහශේ වි්රහභ ළටුඳත් ඒ විධිඹන්0

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි සීමිත හරඹ්ෂ ිනශඵන නිහ
අපි ඳහරිශබෝගිඹහ ළන ශභොශවොත්ෂ ථහ යමු0 අද
ඳහරිශබෝගිඹහට ළඩි මිර්ෂ ශන්න යලදු ශරහ ිනශඵනහ0
ඊශේ ශඳශර්දහ ඔඵතුභහ කිේහ මිර අඩු ශරහ කිඹරහ0 නමුත්
ලනුරට ඳනන ඵ්ධද නළතත් ළඩි ශහ0 ඒ ඵ්ධද රුපිඹල් 15
20 30 යරහ ිනශඵනහ0 ශේ අභත යන්න නඳහ0 ඒ ඒ
ිනුදණු ප්රභහණඹටභ ඳත්හ ශන ඹන්න ිනුදණහ0 ශභඹට
ශභොශවොත්ෂ ඇහුේ න් ශදන්න ඇභිනතුභනි0 භහඹ හරඹ්ෂ
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තුශදී ලනු ශටොන් න මිර ශඩොරර් 200 ශඩොරර් 220 යලට
ශඩොරර් 500 ද්ෂහ ඉවශ ගිඹහ0 ශඩොරර් 500 ද්ෂහ ඉවශ ගිඹහභ
රළශඵන ඵදු ප්රභහණඹ ඉශබ්ටභ ළඩි නහ0 නමුත් ඔඵතුභහ
යන්ශන් ශභොනහද? ඔඵතුභහ යන්ශන් ඒ හයලඹත් ඵ්ධද වයවහ
න්න නන්0 ඒ විතය්ෂ ශනොශන්0 ඵ්ධශ්ධ ප්රිනලතඹත් ළඩි යරහ
න ය්ෂ ශනොශන් ශදය්ෂ ඳහරිශබෝගිඹහට ඵදු වනහ0 ඒ
තභන් ඔඵතුභහ යරහ ිනශඵන්ශන්0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
භට විනහඩිඹ්ෂ ශදන්න0 භහ ඒ ළන කිඹන්නේ0 ප්රිනලතඹ
ශනොශන් ප්රිනපරඹ ඵරන්න0 අපි ළඩි ල් ඹන්න ඉසශල්රහ
ලනුලින් වහල්ලින් අර්තහඳල්ලින් ශේ යට සඹසශඳෝිතත
යනහ0 ඒන් අශේ අයමුණ0

ගරු ඉරා්ද වි්රමරත්න මශතා

(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
ඔඹ සඹසශඳෝිතත ථහ අපි දිගින් දිටභ අවරහ ිනශඵනහ0
ඇන් ඔඵතුභහ නශවභ නේ - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ඳහරිශබෝගිඹහට විතය්ෂ ශනොශන්0 ශතොට ිනශඵන්ශන්
ඩ 268න්0 නමුත් ශේ යශේ ශඳේටි ඩ ශඳොඩි ඩ දදවස
ණනින් ිනශඵනහ0 ඒ විතය්ෂ ශනොශන් මුඳහය ඩ 8 000්ෂ
විතය ිනශඵනහ0 ඒහ ආය්ෂහ යන්ශන් වුද? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
ඕනෆභ ශඳොඩි ඩඹ යලටින අේභහ ශශන්ෂ ශවෝ තහත්තහ
ශශන්ෂ කිඹන් ශේ යජශේ ප්රිනඳත්ිනඹ නිහ ශේ ටයුතු
ශොඳභණ අභහරුශන්ද ය ශන ඹන්ශන් කිඹරහ0 ශේ
බහණ්ඩලින් යලඹඹට 10්ෂ ඳභණන් යජඹට විකුණන්න පුළුන්
ශරහ ිනශඵන්ශන්0 අනි්ෂ ඒහ විකුණන්ශන් ශඳොඩි මිනිුරන්ශේ
ඩ වයවහන්0 ඒ ශඳොඩි මිනිුරන්ශේ ආර්ථිඹ තභන්
තමුන්නහන්ශේරහ හ ශන ඹන්ශන්0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ේපර්ණශඹන් ළරැදින්0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] UNP නට - [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ]

ගරු ඉරා්ද වි්රමරත්න මශතා

(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
UNP න ළන භට කිඹන්න අලය නළවළ0 ශභොද භහ ඉරහ
ිනශඵන්ශන් UNP නශ්ෂ විතයභන්0 භහ ඳ්ෂ ශද ඉරහ නළවළ0
ඉිනන් භහ UNP නශ්ෂ ප්රිනඳත්ිනඹ දන්නහ; භහ ඒ අඳුනනහ0
භවය විට UNP න ළන භට ඩහ ඔඵතුභහ දන්නහ ශන්න
පුළුන්0 ඔඵතුභහ ශේ ඳළත්ශතත් යලටිඹහ ශන්0 නශවභ ශන්න
පුළුන්0 ඒ ළන භහ තර් යන්න ඹන්ශන් නළවළ0 වළඵළන් භහ
කිඹන්න වදන්ශන් ඳහරිශබෝගිඹහට ඳනහ ිනශඵන ඵදු නිහ මිර
ළඩි වීභ ළනන්0 ආවහයර උ්ධධභනඹ හභහනය උ්ධධභනඹට ඩහ
ශී්ර ශර ළඩි ශරහ ිනශඵනහ0 ආවහයර මිර ඉවශට ඉවශට
ඹමින් ිනශඵනහ0

නඳභණ්ෂ ශනොශන් ඇභිනතුභනි0 දළන් ශේ ඔ්ෂශොභ
නන්ශන් මුඳහය වහ අබයන්තය ශශ අභහතයහසලඹ ඹටතටන්0
ඒ තභන් භහ කිේශේ ශඳොඩි මිනිහ ආය්ෂහ න විධිඹට ශඳොඩි
ඩහයඹහ ආය්ෂහ න විධිඹට SMEs ආය්ෂහ න විධිඹට
ටයුතු යනහ කිේහට ඒ ශොල්රන්ට කියලභ වනඹ්ෂ නළවළ
කිඹරහ0
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ශඳොදු යහඳහය පිළිඵ හය බහශේ හර්තහ ජලි භහශේ
23න දහ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් ශහ0 අභ ලශඹන් ශේ
හය බහට නන භහේ තුන්ෂ ිනශඵනහ0 න්ෂ යහජය
ශතො ශශශ භහභ0 ශේ භහභ 2010 යලට ක්රිඹහත්භ
ශරහ නළවළ0 ශේ භහභ ක්රිඹහත්භ ශනොවුණත් ශේඹන්ට
ඳඩි ශහ ශන ඹනහ0 අවුරුදු තුනකුත් ගිිනල්රහ තභත් ඳඩි
ශනහ0 ඇන් ශභශවභ යලදු ශන්ශන්? ශේ භහභ වන්න
කිඹරහ මුදල් අභහතයහසලශඹන් භ නිර්ශ්ධලඹ්ෂ දීරහ ිනශඵනහ0
ඒත් ශනොරහ දළනට අවුරුදු තුන්ෂ ගිිනල්රහත් දිගින් දිටභ
ශේ භහභ ඳත්හශන ඹනහ0
ශේ හර්තහශේ 86 න පිටුශේ ශතො ළනත් ඹභ්ෂ වන්
යනහ0 It states that the financial management system is
inadequate. ඒ කිඹන්ශන් මරය ඳරිඳහරනඹට ක්රභශේදඹ්ෂ නළවළ
කිඹන නන්0 ශේ භහශේ මරය ඳරිඳහරනඹට ක්රභශේදඹ්ෂ
නළවළ0 ඊශඟට ශේ හර්තහශේ 147 න පිටුශේ CWE න ළන
වන් යනහ0 ඒ ඉතහභ ළදත්0 භහ නඹ කිඹන්න ඕනෆ0
ශේ හර්තහශන්භ කිඹන්නට ඕනෆ0 ඒ හර්තහශේ ශභශවභ
කිඹනහ:
"It was noted that the evidence relating to the balances of accounts
of Rs. 5,482,050,935/- had not been submitted for audit."

Then, under Comments and Decisions of the COPE
it states, I quote:
"It was stated that they were confronted with the problem of
unavailability of necessary documents ............."

There were no documents to provide to the Audit.
ශේ හර්තහශන් කිඹන්ශන් ශතොශේ රුපිඹල් බිලිඹන 504්ෂ
නළත්නේ රුපිඹල් මිලිඹන 5400 මුදර්ෂ ළන විණහධිඳිනට
විණනඹ යන්නට ඵළරි ශරහ ිනශඵන ඵන්0 ඒහ පිළිඵ
විසතයත් CWE නශ්ෂ නළවළ0 අශේ ඳහරිශබෝගි මිර දර්ලඹ
ඉවශට ඹන්ශන් ශරෝ ශශශශඳොශ නිහත් ශොවිඹහ
නිහත් ශනොශන් ශේහ නිහ0 අපි ශොවිඹහට හධහයණ මිර්ෂ
ශදන්න ඕනෆ0 ශරෝ ශශශ ශඳොශශේ ටයුතු ඔඵටත් භටත්
තීයණඹ යන්න ඵළවළ0 නමුත් අඳට තීයණඹ යන්නට පුළුන්
ශ්ධල් ිනශඵනහ0 ඒ තීයණඹ යන්නට පුළුන් ශ්ධල්ලින්
න්ෂ තභන් ශේ ආඹතන ශභනහයණඹ කිරීභ0 බිලිඹන 504්ෂ
විණනඹට ර්ෂ ය නළවළ කිඹරහ ශේ හර්තහශේ කිඹනහ0 රු
ඇභිනතුභනි බිලිඹන 504්ෂ කිඹන්ශන් විලහර මුදර්ෂ0 ඒ
විණනඹට බහජන ය නළවළ0 ශේ බිලිඹන 504 ට ශභොනහ ද
ශරහ ිනශඵන්ශන් කිඹරහ අවන්න ඕනෆ0 ශේ හශේ දණඹ නිහ
තභන් ශේ යශේ උ්ධධභනඹන් ඵඩු මිරන් ඉවශට ඹන්ශන්0 [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] ශේහ වළභ ිනසශේභ වන්න ථහ යන්න නඳහ0
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් ශ හර්තහ්ෂ0 භශේ හර්තහ්ෂ
ශනොශන්0 ශේ හය බහශේ හභහජිඹන් 31 ශදශන්ෂ
ඉන්නහ0 ශේ හය බහශේ බහඳින යජශේ ඇභින ශශන්ෂ;
ශජයසඨ ඇභින ශශන්ෂ0 නභ නිහ ශේ රුණු අවශන ඉරහ
ශේ රුණු පිළිශන ශේ හර්තහශේ ිනශඵන ශ්ධල්රට වරි
පිළිතුය්ෂ ශදන්න රු ඇභිනතුභනි0 භහ ඒ ළන විතයන් ශේ
හර්තහශන් ථහ යන්න ඹන්ශන්0 ඒ ළන විතය්ෂ ථහ
යන්ශන් ශේ අභහතයහසලඹට අදහශ නිහ ඳභණන්0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ත රුණු යහශිඹ්ෂභ ථහ
යන්න ිනශඵනහ0 අද අඳ දණඹ සචහ ළන ථහ ශහ0
දණඹ සචහ ළන ථහ ශහභ ශඵොශවෝ ශරහට කිඹනහ
"ඒ භහතෘහට අදහශ නළවළ" කිඹරහ0 නමුත් ඒ භහතෘහට
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ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

අදහශන්0 ශභොද දණඹ ිනශඵනහ නේ සචහ යනහ නේ
ඳහ වනහ නේ අල්රස න්නහ නේ ඒහ අහනශේ ඵඩු
මිරට නතු ශනහ0 ඒ විඹදභ වුරු ශවෝ පිඹන්න ඕනෆ0

(The Presiding Member)
රු භන්ත්රීතුභනි අන් යන්න0

ගරු ඉරා්ද වි්රමරත්න මශතා
Krrish Group නශ්ෂ ආශඹෝජනඹ ළන ශේ ිනශේ භ
ඳත්තයර හර්තහ ිනුදණු ඵ අඳ දන්නහ0 ශේ ළන අඳ මුර
ඉරහභ ථහ යරහ කිේහ0 අශඹෝජනඹ්ෂ යටට නන ශොට
වුද අශඹෝජඹහ ආශඹෝජඹහශේ ත්ේ ඵළයේ ශභොනහ ද
ශේ යශේ යන්න ඹන ආශඹෝජනඹ පිළිඵ ඒ ආශඹෝජඹහට
අත් දළී භ්ෂ ිනශඵනහ ද නළ්ධද කිඹහ ශොඹහ ඵරන්න ඕනෆ0
Krrish Group න ළන මුර ඉරහ අඳට ිනුදණු ප්රලසනඹ තභන්
ඔවුන් ශේ යශේ යන්න ඹන ආශඹෝජනඹ පිළිඵ අත් දළී භ්ෂ
නළවළ කිඹන න0
ඒ තභන් අඳට Krrish Group න ළන මුලින්භ ිනුදණු
ප්රලසනඹ0 අන්ිනභට ඒ අ්ෂය වතය බිලිඹන ඳවට ආන්න
මුදරට Krrish Group නට දුන්නහ0 ඒ දුන්නහට ඳසශේ ලින්
රට අඳ ඇහුහ ඒ මුදල් රළබිරහ ිනශඵනහද කිඹරහ0 ශොට්ෂ
රළුදණහ රළුදශණ් නළවළ හර ශේරහ ඉ්ෂභහ ගිඹහ අඳ හර
ශේරහ දි්ෂ ශහ කිඹ කිඹහ ඔශවොභ ශොටයලන් ශොට ආහ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹ්ෂ ිනශඵන්ශන්0

ගරු ඉරා්ද වි්රමරත්න මශතා

(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
ශවොන්0 භභ ඉ්ෂභනටභ කිඹන්නේ0

අන්ිනභට භට දළන න්න ඕනෆ ශේන්0 රු ඇභිනතුභනි
ඔඵතුභහ පිළිතුරු ශදන ශොට පුළුන් නේ ශේහටත් පිළිතුරු
ශදන්න0 තභත් ඒ ල්ලිලින් මිලිඹන 700්ෂ රළබිරහ නළවළ0 ඒ
ජලි භහශේ 15ළනි දහ රළශඵන්න ිනුදණහ0 අඳට දළන න්න ඕනෆ
ඇත්තටභ ඒ රළුදණහද කිඹරහන්0 නමුත් ඊට ළඩිඹ විලහර
ප්රලසනඹ්ෂ ිනශඵනහ0 රුපිඹල් මිලිඹන 400්ෂ ඳහ්ෂ වළටිඹට
දුන්නහ කිඹරහ ශචෝදනහ ිනශඵනහ0 ඒ දුන්ශන් ශජයසඨ
නිරධහරිශඹකුට කිඹරහ කිඹනහ0 ඒ ශජයසඨ නිරධහරිඹහ කිඹනහ
ඒ ශ්ධලඳහරනාඹන්ට දුන්නහ කිඹරහ0 අඳට දළන න්න ඕනෆ ශේ
ශජයසඨ නිරධහරිඹහ වුද ශේ ශ්ධලඳහරනාඹන් වුද කිඹරහන්0
ශේහ ශේ යශේ ජනතහශේ මුදල්0
අද ශේ යශේ විලහර ඉඩේ ශොල්රඹ්ෂ යලදු ශනහ0 නඹ යලදු
න්ශන් උතුරු නළශඟනිනය ඳශහත්ර ඳභණ්ෂ ශනොශන්0 නඹ
ශොශම යලදු ශනහ0 පිටශොටුශේ ශොටුශේ ශොේඳඤසඤ
වීදිශේ ශොල්ලුපිටිශේ ඒ ඉඩේ ශොල්රඹ යලදු ශේශන ඹනහ0
අද ඉඩේ ශොල්රඹ යලදු න්ශන් විශ්ධශිඹන් ශනළල්රහන්0
රසහශේ අඹටත් ශනොශන් ඒ ඉඩේ ශදන්ශන්0 විශ්ධශිඹන්
ශනළල්රහ ශේ front companies වදරහ තභන් ශේ ඉඩේ
ශොල්රඹ යලදු න්ශන්0 ශේ ශොේඳළනිරට මරයත් නළවළ0 අද
අඳට අලුත් ශදඹ්ෂ අවන්න රළුදණහ ශචලීනහ කිඹන භහභ
ළන0 ශභෝෂද ශේ භහභ? රුපිඹල් 30 ටිනහභ්ෂ ිනශඵන
භහභට ශඩොරර් මිලිඹන 350 ක්රිඹහලිඹ්ෂ යන්න
පුළුන්ද? ශේ ශචලීනහ කිඹන භහභත්-

(நளண்புநழகு இபளன் யழக்கழபநபத்)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
අන් යන්නේ0

අඳ මුර ඉරහභ කිඹනහ ශේ ශචලීනහ කිඹන භහභත්
Krrish Group න හශේභ ශවොයභ්ෂ කිඹරහ0 ප්රශේලේ
ශන්න0 ශේ පිටිඳසශේ ඉන්න මිනිසුර වුද කිඹරහ ශේ රු
බහට දන්න්නළන් කිඹමින් භශේ ථහ අන් යනහ0
සතුිනන්0
[අ0බහ0 4021]

ගරු ලිත් දිවානායක
අමාතයුරමා)

මශතා සයවෞඛය

නියයෝජය

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க - சுகளதளப ழபதழ அலநச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි භභ ශඵොශවොභ නහටු
ශනහ අශේ ඉයහන් වික්රභයත්න භන්ත්රීතුභහ ශඵොශවොභ
ආශේශඹන් ඊර්යහශන් ථහ කිරීභ ළන0 ශභතුභන්රහ
ආශඹෝජන නනහටත් ළභළිනන්0 ඒහ නළින ශනහටත් ළභළිනන්0
ආශඹෝජශඹ්ෂ නන ශොට න්ෂශෝ ූ දුහයශඹ්ෂ කිඹරහ
කිඹනහ0 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අඳට ආශඹෝජන
භණ්ඩරඹ්ෂ ිනශඵනහ0 ඉිනන් ආශඹෝජශඹෝ නනහ0 ඒ නන අඹ
යහඳහයඹ්ෂ ශන්න ඕනෆ න්ෂශෝ භහභ්ෂ ශන්න ඕනෆ0
භහභ්ෂ වළටිඹට ආහභ ඒශ්ෂ ඉිනවහඹ ශවොඹන්න
ශොන්ශ්ධයල දභන්න අලය නළවළ0 ගිවිුරභ්ෂ ිනශඵනහ0 ගිවිුරේ
ඇින යශන ඒ ආශඹෝජනඹ යටට ශේනහ0 ශොන්ශ්ධයල දභරහ
ඒ අඹ ආඳුර ගිඹහභ ශභතුභන්රහ අනි්ෂ ඳළත්තට තභන් ෆ
වන්ශන් අන්න ආශඹෝජනඹ යන්න ආහ ගිඹහඹ කිඹරහ0 ඒ
නිහ ඔඵතුභන්රහ ඊර්යහශන් වයශඹන් ථහ යන්න නඳහ0
යට සර්ධනඹ්ෂ ශන ශොට ඒ සර්ධනඹට අඳ පුළුන්
තයේ ප්රශේලඹන් ඇින යන්න ඕනෆ0

රු ඉයහන් වික්රභයත්න භන්ත්රීතුභනි තමුන්නහන්ශේ
භහතෘහට අදහශ ථහ ශනොශහට ඉතහ ශවො ශඹෝජනහ්ෂ
නිශඹෝඹ්ෂ ව නිඹභඹන් තුන්ෂ අද අඳ ශේ ඉදිරිඳත් ය
ිනශඵනහ0 ශේහ ඉතහභත් ළදත් ශනහ0 ශභින ප්රධහනභ
හයණඹ තභන් ශ්රී රසහ වහ ඉන්දිඹහ අතය ්ධවිත් ඵදුයණඹ
ළශළ්ෂවීශේ ගිවිුරභ0 අඳට අශේ අඳනඹන ආදහඹභ ළඩි ය
ළීනභට අලයන්0 වුරු ආණ්ඩු ශත් ශවුේ ශලේ ිනඟඹන් අඩු
ය න්නට න ඳළත්තකින් අඳ අඳනඹනඹ යන බහණ්ඩ
ප්රභහණඹ ළඩි ය න්න ඕනෆ0 ආනඹනඹට අඳ ආශ්ධලනඹන්
ඇින යන්න ඕනෆ0 අඳ ආනඹනඹ යන සීනි ටි ශන්න
පුළුන් ශඵශවත් ටි ශන්න පුළුන් ඇඟලුේ ර්භහන්තඹට
අලය ශඵොත්තභ ශන්න පුළුන් අඳ ඒහ ශේ යශේභ නිසඳහදනඹ
ය න්නට ක්රභශේදඹ්ෂ වදන්න ඕනෆ0 ශ්රී රසහ ඉන්දිඹහ ්ධවිත්
ඵදුයණ ගිවිුරභ විතය්ෂ ශනොශන් ශේ යශේ ශභළනි ගිවිුරේ
32්ෂ ඳභණ ිනශඵනහ0 ශභළනි ්ධවිත් ඵදුයණ ගිවිුරභ්ෂ වයවහ
යලදු න්ශන් ඒ යටල් ශදශ්ෂභ ඉන්න ආශඹෝජඹන් ්ධවිත්
ඵදුයණඹට අුරවීභ ළශළ්ෂවීභන්0 ඊශඟ හයලඹ ශභඹන්0 ශේ
ගිවිුරභට අදහශ යටරට අඳනඹනශේදී වන රඵහ දීභන්0 ඒ නිහ
ශේ ගිවිුරභ ළදත් ශනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි0 ශේ
ගිවිුරභ අත්න් ශශේ 2013 ජනහරි 22ළනි දහන්0 දළන් නඹ
ක්රිඹහත්භ ශනහ0
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දශ ලශඹන් අශේ අඳනඹන ත්ශතොත් ශේ ගිවිුරභ ඹටශත්
බහණ්ඩ ර් 431්ෂ අඳට ඵදු වන ඹටශත් ඹන්න ඵළවළ0 ඒ
වනඹ අඳට රළශඵන්ශන් නළවළ0 ඒ හශේභ රසහට අඳ බහණ්ඩ
ආනඹනඹ යන විටත් බහණ්ඩ ර් 1 280ට අඳ තවනභ්ෂ
ඳනහ ිනශඵනහ0 ශභොද ශශන්ෂ කිඹන්නට පුළුන් ඉන්දිඹහ
ශරොකු යට්ෂ ඒ යට ශරොකු නිහ ඉන්දිඹහශේ යහඳහරිශඹෝ
ළඩින් ඒ නිහ ශේ ගිවිුරභ වයවහ අඳට අහයලඹ්ෂ යලදු නහ
කිඹරහ0 නළවළ ඒශන් නශවභ අහයලඹ්ෂ යලදු න්ශන් නළවළ0
ශභොද ශවේතු අපි අඳනඹන ශශශ ශඳොශ යහ ඹනහ නේ
අපි ශභළනි ගිවිුරේ ඇින යත යුතුන්0 අඳනඹන ශශශ ශඳොශ
ිනශඵන ඉන්දිඹහ හශේ යටර ජනවනඹ ළඩින්;
ආශඹෝජඹන් ළඩින්0 නතශොට ඒ ආශඹෝජඹන් අශේ යටට
ශන්හ න්න ඔවුන්ට වනඹ්ෂ රඵහ ශදන්න අපි ටයුතු
යන්නට ඕනෆ0 ඒ හශේභ ශේ වයවහ අශේ නිසඳහදනඹන්
ඉන්දිඹහට ඹන්නත් අපි ටයුතු යන්නට ඕනෆ0 නශවභ නේ
අපි බහණ්ඩ ර් 1280ට ඵදු වන ශදන්ශන් නළිනශොට
ඉන්දිඹහ බහණ්ඩ ර් 431ටන් ඵදු වනඹ රඵහ ශදන්ශන්
නළත්ශත්0 නතශොට අපිට නතළනිනුත් හයලඹ්ෂ ිනශඵනහ0 ශේ
ගිවිුරභ වයවහ ශත් ශභරි්ෂ ශටොන් 15 000්ෂ ඉන්දිඹහට ඹන්න
අපිට ඵදු වනඹ්ෂ ිනශඵනහ0 නතශොට
ශේ යශේ ශත්
නිසඳහදඹහට ශභරි්ෂ ශටොන් 15 000්ෂ ද්ෂහ ඵ්ධද්ෂ යිනත
ඉන්දිඹහට ශත් ඹන්න පුළුන්භ රළශඵනහ0 නතශොට නින
ප්රශඹෝජනඹ රඵන්ශන් - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ ශනන්0 නමුත්
අශේ ශත් ශභරි්ෂ ශටොන් 15 000්ෂ ඉන්දිඹහට - අල්ළයල
ශශශ ශඳොශට - ඵ්ධද්ෂ ශනොභළින ඹන්න පුළුන්භ
ිනශඵනහ0 ඒ හශේභ ඇඟලුේ ර්භහන්තඹ ත්තහභ ඇඟලුේ
මිලිඹන 8්ෂ ඵදු වන ඹටශත් අඳට ඉන්දිඹහට ඹන්න පුළුන්0
නතශොට ශ්රී රසහ වහ ඉන්දිඹහ අතය ්ධවිත් ඵදුයණඹ
ළශළ්ෂවීශේ ගිවිුරභ ඹටශත් තභන් ශේ ප්රිනරහබඹ අශේ යටට
රළශඵන්ශන්0 නතශොට ඇඟලුේ මිලිඹන අට්ෂ ඵදු යිනත
ඉන්දිඹහට ඹන්න අපි අත්න් යපු ශේ ශ්රී රසහ ඉන්දිඹහ
්ධවිත් ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීශේ ගිවිුරභ ඹටශත් ඵදු වනඹ්ෂ
රළශඵනහ0 ඵටිනය යටල් ඒ දීරහ ිනශඵන වන ඉත්
යනශොට නශවභ නේ අඳට විල්ඳඹ්ෂ ිනශඵන්නට ඕනෆ0
අඳට විල්ඳඹ්ෂ අල්ළයල -

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු වරින් ප්රනහන්දු භන්ත්රීතුභනි රුණහය ඔඵතුභහශේ
ජසභ දුයථනඹ බහ ර්බඹ තුශ ඳහවිච්චි යන්න නඳහ0 ඒ
ේඵන්ධශඹන් රු ථහනහඹතුභහ උඳශදස දීරහ ිනශඵනහ0
ඔඵතුභහ නළිඹට ගිිනල්රහ ථහ යන්න0 ශඵොශවොභ සතුිනන්0

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ දුන් ඒ නිශඹෝඹ භහ
අඹ යනහ0 ශභොද භහ නිශඹෝජය හය බහඳින ූරයශේ
යලටිනශොට ශේ රු බහ තුශට කියලභ ජසභ දුයථනඹ්ෂ
ශශනන්නට දුන්ශන් නළවළ0 න්ෂ භන්ත්රීයශඹකුශේ දුයථනඹ්ෂ
නළිඹට ශන ඹන්නත් භහ නිශඹෝ ශහ0 ශභොද අපි ශේ
බහශේ ශෞයඹ ආය්ෂහ ශ යුතුන්0 Standing Orderර
වන් ශරහ ිනශඵනහ ශේ රු බහ තුශ පුත්ඳත් ඵරන්නට
ඵළවළ බහට පිටුඳහ ථහ යන්නට ඵළවළ කිඹරහ0 ශභොද රු
භන්ත්රීයශඹ්ෂ ශේ රු බහශේ ථහ යනශොට තත්
භන්ත්රීයශඹ්ෂ දුයථනශඹන් ථහ ය ය යලටිනහ නේ ඒ
අශලෝඵනන්0 අපි ශවො ආදර්ලඹ්ෂ දිඹ යුතු තළන්ෂ තභන් ශේ රු
බහ0 රු භන්ත්රීයශඹ්ෂ බහශේ ථහ යනශොට තත්
භන්ත්රීයශඹ්ෂ බහට පිටුඳහ ථහ යමින් යලටිනහ නේ;
භන්ත්රීරුන් ශදශදනහ ඵළගින් ළරැලි ළසී ථහ යමින් යලටිනහ
නේ ඒ අශබෝබනන්0 ශභොද ශේ රු බහ තභන් උත්තරීතය
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ආඹතනඹ0 ශේ රු බහට නනශොට දුයථනඹ switch off
ය ශන නන්නට ඕනෆ0 ශභතළනට ඇවිල්රත් දුයථනශඹන්
වෆලි ථහ යන්න ඕනෆ නළවළ ශන්0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භභ ශේ
කිඹන්ශන් ඇත්තන්0 ශේ දළන් ේප්රදහඹ්ෂ විධිඹට ශශයනහ භහ
දකිනහ0 ඳුර ගිඹ හරශේ අපි හටත් බහ තුශ ජසභ
දුයථන ඳහවිච්චි යන්නට ඉඩ දුන්ශන්ත් නළවළ; ශේ රු බහ
තුශට රැශන නන්න අය දුන්ශන්ත් නළවළ0 ශේ හරශේ ළටුේ
තීරු ඵදු යිනත හවන ශේ යලඹල්රභ රළශඵනශොට අපි ඳ්ෂ
විඳ්ෂ ශේදශඹන් ශතොය ශේ රු බහ තුශ අශේ ී ේ ඉටු
ශ යුතුන්0 අපි භවජන ඡන්දශඹන් ඳත්ශරහ ශේ බහට නන්ශන්
ඒ යුතුේ ී ේ ඉටු යන්නන්0 ඒ නිහ අශේ ී ේ අපි
ශෞයශඹන් ඉටු ශ යුතුන්0 ඒ නිහ නළනි නිශඹෝඹ්ෂ දීභ
ළන ඔඵතුභහට භහ සතුිනන්ත නහ මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි0 ඔඵතුභහශේ පිඹහ ිනටපු ථහනහඹයශඹ්ෂ0 ඒ
ආදර්ලඹ නිහ න්නට ඇින ඔඵතුභහ නිඹභහහයශඹන් ඒ
නිශඹෝඹ රඵහ දුන්ශන්0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ ළන නච්චයන්0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ශේ ශ්රී රසහ ඉන්දිඹහ ්ධවිත්
ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීශේ ගිවිුරභ වයවහ නභ ඵදු වනඹ අඳට
රළශඵනහ0 ඒ අනු ශේ ගිවිුරශේ ප්රිනරහබ අඳට රඵහ න්නට
පුළුන්0 ඒ අනු කියලභ ඵ්ධද්ෂ ශන්ශන් නළින ඉන්දිඹහට
ඕනෆ තයේ ඳරතුරු ඹන්න අඳට පුළුන්භ රළශඵනහ0
ඵරන්න ශොච්චය වනඹ්ෂ ශේ ගිවිුරභ වයවහ අශේ යටට
රළබිරහ ිනශඵනහද කිඹරහ0 නමුත් අපි නන්න් ප්රශඹෝජනඹ න්ශන්
නළවළ0 අපි ඒහ ඹන්න නිසඳහදඹන් උනන්දු යන්නට ඕනෆ0
අශන්ෂ ඳළත්ශතන් ත්තහභ අපි ඉන්දිඹහට අඳනඹනඹ යන
ප්රභහණශේ ටිනහභ ඇශභරින් ශඩොරර් මිලිඹන 567්ෂ
ශනහ0 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ශශන්ෂ ශේ ගිවිුරභ
දිවහ ළරැදි විධිඹට ඵරන්නට පුළුන්0 අපි ඇශභරින් ශඩොරර්
මිලිඹන 567්ෂ න බහණ්ඩ ඉන්දිඹහට අඳනඹනඹ යනශොට
නන්න් යලඹඹට 80්ෂභ ශේ ගිවිුරශේ ප්රිනරහබ නළත්නේ අය තීරු ඵදු
යිනත වනඹ අඳට රළශඵනහ0 ඉන්දිඹහ ඒශොල්රන්ශේ මුළු
අඳනඹන ටිනහභ න US Dollars 3500 බහණ්ඩ අශේ යටට
නනශොට යලඹඹට 80්ෂභ ඔවුන් ගිවිුරශේ හයලඹ රඵහ න්ශන්
නළවළ0 ගිවිුරශේ හයලඹ ශනොශන ගිවිුරභට රසගු ශනොන
බහණ්ඩ තභන් අඳට නරහ ිනශඵන්ශන්0 නතශොට ශශන්ෂ ළරැදි
ආල්ඳඹ්ෂ ශදන්නට පුළුන් ශභළනි ගිවිුරේරට නශඹීභ
තුළින් අඳට වහනිඹ්ෂ යලදුනහ කිඹරහ0 නළවළ නළනි වහනිඹ්ෂ
ශේ ගිවිුරභ තුළින් යලදු ශරහ නළවළ0 ඔවුන් ඇශභරින් ශඩොරර්
3500්ෂ ටිනහ බහණ්ඩ අශේ යටට නනශොට ඔවුන් යලඹඹට 80
වනඹ රඵහ න්ශන් නළවළ0 නමුත් අපි යලඹඹට 80 වනඹ
රඵහශන තභන් ඉන්දිඹහට ඒ බහණ්ඩ ටි අඳනඹනඹ ය
ිනශඵන්ශන්0
ඒ නිහ ශේ ගිවිුරභ තුළින් ළඵෆ හයලඹ්ෂ ශේ යට ඇතුශට
නනහ0 යජඹ ඉන්දිඹහ භඟ ඇින ය ත්ත ශේ ්ධවිත්
ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ ව ඵදු ඳළවළය වළරීභ ළශළ්ෂවීභ වහ ව
ගිවිුරභ ඹටශත් ශේ යටට ශේ යශේ කුඩහ ඳරිභහණ නිසඳහදඹන්ට
අඳනඹන නිසඳහදඹන්ට ඒ යහඳහයරට විලහර වනඹ්ෂ
රළශඵන් කිඹරහ භභ ිනතනහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අපි න තත්ත්ඹට ඹන්න
ඕනෆ0 ශඵශවත් ද්රය අපි ආනඹනඹ යනහ0 ශඵොශවොභඹ්ෂ අපි
ආනඹනඹ යන්ශන් ඉන්දිඹහශන්0 ඒ වහ රුපිඹල් මිලිඹන
1 000ට ආන්න මුදර්ෂ අඳට ළඹ යන්නට ශනහ0
හභහනයශඹන් දශ ලශඹන් අපි රුපිඹල් මිලිඹන 400්ෂ 700්ෂ
විතය ඒ වහ විඹදේ යනහ0 ඒ ශඵශවත් ද්රය ටි ශේ යශේ
නිසඳහදනඹ යන්න අඳට ඒ ආශඹෝජඹන් ශේ යටට ළන්න
පුළුන් නේ ඒ ආනඹනඹ වහ අපි යන විඹදභ අඩු ය න්න
පුළුන්0 ශවුේ ශලේඹ අඩු ය න්න ඒ අඳට ඵරඳෆභ්ෂ
ශනහ0
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සීනි ආනඹනඹ යන්න දශ ලශඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 200්ෂ
විතය ඉන්දිඹහට ළඹ යන්න අඳට යලදු ශරහ ිනශඵනහ0 ශේ
යශේ සීනි නිසඳහදනඹ යන්න භෆතදී ඉන්දිඹහශේ ශර්ණුහ සීනි
භහභ භඟ අපි ගිවිුරේ ඇින ය ශන ිනශඵනහ0 නතශොට
අය ගිවිුරභ වයවහ රළශඵන වන රඵහ දීරහ අශේ විඹදේ අඩු ය
ළීනභට පුළුන්භ රළශඵනහ0 ඒ නිහ අපි අද හච්ඡහ යන
ශේ ්ධවිත් ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ ව ඵදු ඳළවළය වළරීභ
ළශළ්ෂවීභ වහ ව ගිවිුරභ ඇින කිරීභ ළන අපි යජඹට
සතුිනන්ත නහ0 යහඳහරි ප්රජහ දළනුත් යරහ ඒ තුළින් අපි
ඒ ප්රශඹෝජනඹ න්නට ඕනෆ0
ඵදු ළන ථහ යන විට විශලේශඹන්භ 2007 අස 48 දයන
විශලේ ශශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනත ඉතහභ ළදත් නහ0 ඵ්ධද
ළන ථහ යන විට ශඵොශවෝ අඹ ිනතන්ශන් අශේ යජඹ නඩත්තු
ශන්න ඵදු අඹ යනහ කිඹරහ0 නළවළ0 අද ඉදිරිඳත් යන ඵ්ධශ්ධ
විශලේ රුණු ිනශඵනහ0 ශභොද අශේ ශොවිඹහ ශරොකු ලනු
නිසඳහදනඹ යනහ0 ශ්ධශීඹ ශරොකු ලනු නිසඳහදනඹ ශශශ
ශඳොශට නන ශොට අපි අනිහර්ඹශඹන්භ යන ශදඹ්ෂ තභන්
ආනඹන ඵ්ධද ළඩි යන න0 නශේ කිශරෝ නට රුපිඹල් 50්ෂ
වුණ ඵ්ධද අද රුපිඹල් 15ට අඩු යරහ ිනශඵනහ0 නශවභ අඩු
යන්ශන් ශ්ධශීඹ ශශශ ශඳොශට අලය ළඳයුේ අපි ශ්ධශීඹ
ශශශන්දහශන් අයශන ඉයන්0 නමුත් ලනුර මිර ඉවශ
ඹෆභ්ෂ යලදු ශනහ0 නතශොට ඳහරිශබෝගිඹහ ආය්ෂහ යන්න
කිශරෝ නට රුපිඹල් 50්ෂ වපු ඵ්ධද අපි රුපිඹල් 15ට අඩු
යරහ ිනශඵනහ0 ශරොකු ලනු ශොවිඹහ ආය්ෂහ යන්න අපි
රුපිඹල් 50 ඵ්ධද්ෂ වරහ නිසඳහදනඹ ශශශ ශඳොශට නන
ශොට අපි ශොවිඹහට ඒ වනඹ නශේ රඵහ ශදන අතයභ
ශොවිඹහශේ නිසඳහදනඹ ශශශ ශඳොශට ත්තහට ඳසශේ ලනු
ිනඟඹ්ෂ ඇින න ශොට මිර ඉවශ ඹන ශොට ඒ ආනඹන ඵ්ධද
රුපිඹල් 15 ද්ෂහ අඩු යරහ ශශශ ශඳොශශේ ලනු ිනඟඹ්ෂ ඇින
ශන්න ඉඩ ශදන්ශන් නළතු නඹ භනඹ යනහ0 ඒ හයලඹ අපි
රඵහශදන්ශන් ඳහරිශබෝගිඹහට0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ශේ හශේ බහණ්ඩ 31්ෂ වයවහ
ශේ වන රඵහ දීරහ ිනශඵනහ0 වහල්භළසන් ශන්න පුළුන්
ඳරිේපු ශන්න පුළුන් ශනත් ශදඹ්ෂ ශන්න පුළුන් වනඹ
රඵහ දීභ වහ යජඹ ශේ ක්රිඹහ භහර්ඹ ළීනභ ඉතහ ළදත් නහ0
ශභොද ශවේතු? අපි ඳහරිශබෝගිඹහශේ ඳළත්ත ඵරන්න ඕනෆ0
යජඹ්ෂ වළටිඹට නඹ ඉතහභ ළදත් නහ0
ග්රහමීඹ ණඹ ශඹෝජනහ ක්රභ ළන ඵළලුශොත් අපි විශලේශඹන්භ
ඵරන්න ඕනෆ ෘිත ව ඳශු ේඳත් සර්ධන අසලශේ ණඹ
ශඹෝජනහ ක්රභඹ ශද0 ඳුර ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ ශොවීන් 13 282
ශදශනකුට රඵහ දී ිනශඵන මුළු ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන
1 573්ෂ0 ප්රිනලතඹ්ෂ වළටිඹට ත්තහභ නඹ යලඹඹට 6509්ෂ0 ණඹ
රඵහ දී ිනශඵන ශඳෞ්ධලි අසලශේ ආශඹෝජඹන් සයහ
911්ෂ0 ඔවුනට රුපිඹල් මිලිඹන 813්ෂ රඵහ දී ිනශඵනහ0 ණඹ
රඵහ දී ිනශඵන මුළු සයහ ත්තහභ 14 193න් මුළු ණඹ ප්රභහණඹ
ත්තහභ රුපිඹල් මිලිඹන 2 386්ෂ0 ෘිත වහ ඳශු ේඳත්
සර්ධනඹ වහ ඒ ණඹ ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටශත් ශේ ණඹ රඵහ දී
ිනශඵනහ0
ශරොකු අඹට විතය්ෂ ශනොශන් ග්රහමීඹ අසලඹටත් ණඹ වන
රඵහ දීරහ ිනශඵනහ0 2012 අවුරු්ධශ්ධ ශබෝ අනු ණඹ රඵහ දීරහ
ිනශඵනහ0 ඒ කිඹන්ශන් මිරිස ඵඩ ඉරිඟු ලනු අර්තහඳල් නශලු
හශේ ශ්ධරට රඵහ දී ිනශඵන සයහ ත්ශතොත් මරහනහරඪ
රු භන්ත්රීතුභනි 1 12 413්ෂ0 ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන
9 359්ෂ0 ඒ ඹටශත් අ්ෂය 3 55 75209්ෂ හ ය ිනශඵනහ0
ශේ යජඹ ුරළු ශොවීන් ආය්ෂහ යන්න ශේ වනඹන් රඵහ
දීරහ ිනශඵනහ0 ඒ නිහ ශේ යජඹ ශේ ශොවිඹහ ශේ
ආශඹෝජඹහ ුරළු ර්භහන්තරුහ ළන තභන් ඵරන්ශන්0 ඒ
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නිහ තභන් න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ ශොන් තයේ ෆ ළහුත් ඊශේ
න ශොට ආණ්ඩු ගිශරන නළ්ෂ ශනොශන් ත ඉදිරිඹට ඹන
නළ්ෂ ශඳන්නුේ ශශේ0
ගිශරන නළ තභන් න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ0 ද්ෂ භන්ත්රීරුන්
අද අශේ ඳළත්තට නන්ශන්0 අඳට නන්ශන් රු දඹහයලරි භන්ත්රීතුභහ
හශේ අඹ0 ඒ අඹ අඳට නතු ශන්ශන් ශේ යජඹ ඹේ කියල
භන්ෂ ඹන නිහ0 අපි ඳුර ගිඹ ඳශහත් බහ භළිනයණත්
ජඹග්රවණඹ ශහ0 ශභයත් ඹම ඳශහත් බහ උතුරු ඳශහත්
බහ ව අශන්ෂ ඳළත්ශතන් භධයභ ඳශහත් බහ අපි නිඹත
ලශඹන් ජඹග්රවණඹ යනහ0 නින ඳශමුශනි ශඩි මුයඹ තභන්
ඊශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ිනුදශණ්0 භභ ිනතන වළටිඹට ඒ ශේ යශේ
ජනතහ ශත්රුේ ත්තහ0
අපි න ශදඹ්ෂ කිඹන්නට ඕනෆ0 අපි “Thirteen Plus”,
“Thirteen Minus” ළන ථහ යනහ0 මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි “Plus”, “Minus” ශභොනහ වුණත් අපි ඳළවළදිලි
කිඹන්නට ඕනෆ හයණඹ්ෂ ිනශඵනහ0 අවුරුදු 33ට ශඳය
න්ෂත් ජහින ඳ්ෂ ආණ්ඩු හරශේ ශේ0ආර්0 ජඹර්ධන
භවත්භඹහ ශේ යටට ඳශහත් බහ ක්රභඹ ශනහහ0 නමුත් ඒ
ශනහ ඳශහත් බහ ක්රභඹ ළඵෆ ශරභ ශේ ශඳොශශො තරඹ තුශ
ක්රිඹහත්භ න්ශන් අිනරු භිනන්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනතුභහශේ
ආණ්ඩු්ෂ ඹටශත්න්0 අද උතුශර් නල්ටීටීඊ අධියණ නළවළ; අද
උතුශර් ශනභ නිශඹෝ නළවළ0 අද අපි උතුයට ඳශහත් බහ
භළිනයණඹ්ෂ දීරහ ිනශඵනහ0 ඒ නිහ අපි ඒ මුල් තළනට ථහ
යමු0 “Plus” , “Minus” ළන ථහ යරහ ශේශ්ෂ credit න;
ශේශ්ෂ ේභහනඹ ආණ්ඩුට ජනහධිඳිනතුභහට ශදන්ශන් නළින
ඒ ශනත් ඳළත්තට වයන කුභන්ත්රණ ිනශඵනහ0 ඒහට
රැශටන්න නඳහ0 අපි උතුශර් ජනතහටත් කිඹන්ශන්
ප්රබහයන්ශේ ත්රසතහදශඹන් තමුන් ශබ්යහ ත්ත අිනරු
භිනන්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනතුභහශේ ආණ්ඩුට ශවෝඹ ශදන්න
කිඹරහ0 නදහ උතුශර් ජනතහ භය්ධදී තභන්ශේ ශවෝදය
භන්ත්රීරුන් භය්ධදී තභන්ශේ දරුශෝ භය්ධදී ඵරවත්හයශඹන්
තභන්ශේ දරුශෝ යු්ධධඹට නි්ධදී නිවඬ යලටිඹ TNA නට
උතුශර් ජනතහ ඡන්දඹ ශදන්ශන් නළවළ කිඹන න අපි ඳළවළදිලි
කිඹනහ0 උතුශර් ජනතහ ප්රජහතන්ත්රහදඹ රු යන ජනතහ්ෂ
වළටිඹට ඒ ප්රිනපරඹත් න්ෂත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹට රඵහ
ශදන් කිඹහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
මී ශඟට රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි භට ශොඳභණ ශරහ්ෂ
ිනශඵනහද?

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ඔඵතුභහට විනහඩි 25 හරඹ්ෂ ිනශඵනහ0

[අ0බහ0 4035]

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි විශලේශඹන්භ ඵදු ුවඹ
්ධවිත් ඵදු වන හශේභ භසත ආර්ථිඹ පිළිඵ හච්ඡහ
න ශේ ශභොශවොශත් අදවස කිිනඳඹ්ෂ නතු යන්නට රළ තභ
ළන භභත් තුටු නහ0
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ශජෝන් ජහ්ෂ රශෝ කිඹන
දහර්ලනිඹහ ඉදිරිඳත් යරහ ිනශඵනහ “Social Contract” කිඹන
නයහඹ0 ඒ නයහශේ වන් ශරහ ිනශඵන්ශන් භහජ ගිවිුරභ්ෂ
පිළිඵ0 අපි වළශභෝභ දන්නහ යට ජනතහත් ඳහරන්නුත්
අතය භහජ ගිවිුරභ්ෂ ිනශඵන ඵ0 විශලේශඹන්භ ඒ ඉසග්රීයල
බහහශ්ෂ කිඹනහ නේ “The social contract exists between
the rulers and the rule” ඳහලිතඹන් ව ඳහරශඹෝ අතය ිනශඵන
භහජ ගිවිුරභට තභන් “social contract” න කිඹන්ශන්0
අද යට දිවහ ඵළලුහභ 2005 දීත් 2010 දීත් ර්තභහන යජඹ ශේ
යශේ ජනතහත් භඟ ගිවිුරේත වුණු භහජ ගිවිුරභට ශභෝෂද
අද යලදු ශරහ ිනශඵන්ශන්? ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ භහජ ගිවිුරභ
ී තු ී තුරට ඉයහ දභරහ කුණු ඵ්ෂකිඹට වීයල ශ යුඹන් අද
අපි ශේ විහදඹට වබහගී වී යලටින්ශන්0 ඇන් භභ නශවභ
කිඹන්ශන්? දළන් ඵදු ළන ථහ යනහ; ්ධවිත් ඵදු අශවෝයල කිරීභ
ළන ථහ යනහ0 ඵදුලින් යජඹට ආදහඹභ්ෂ රළශඵනහ0 රු
මුදල් වහ ක්රභේඳහදන නිශඹෝජය ඇභිනතුභනි භභ ඔඵතුභහශන්
අවන්න ළභළිනන් ශේ වන ඵදුලින් යජඹට ආදහඹභ්ෂ
රළශඵනහ නේ ඇන් ය ශදවභහය්ෂ මුළුල්ශල් ශොවි වි්රහභ
ළටුඳ රඵහ ශනොශදන්ශන්? රුපිඹල් 1 000 - 4 166ත් අතය
ශඵොශවොභ ුරළු මුදර්ෂ තභන් ශේ ශොවි වි්රහභ ළටුඳ ඹටශත් රඵහ
ශදන්න ිනශඵන්ශන්0 ඵදු වනහ නේ ඵදු නතු යනහ නේ ඵදු
ආදහඹභ්ෂ රඵනහ නේ අිනස ශොවි ඳයපුයට යටට ඵත ඳඹන
ශය්ධද ඵළනිඹභ යභ ර්ේ න අඳින ශොවි ජනතහට න්ෂත්
ජහින ඳ්ෂ යජඹ්ෂ තුළින් රඵහ දුන් ශොවි වි්රහභ ළටුඳ රඵහ
ශනොශදන්ශන් ඇන් කිඹන න භටත් ශරොකු ප්රශවේලිහ්ෂ0 භවහ
ආලසචර්ඹත් යජඹ්ෂ ලු0 ජනතහශේ යලතුේ ඳළතුේ වඳුනනහ ලු0
නමුත් ශොවි ්රහභ ළටුඳ ය ශදවභහය්ෂ මුළුල්ශල් අක්රිඹන්0
නහටුශන් ශවෝ කිඹන්නට ඕනෆ ශඳෝලිේ ණන් භළින
ඇභිනරුන් ඇවිල්රහ කිඹනහ "අද ශදනහ ශොවි වි්රහභ ළටුඳ
ශවට ශදනහ ශොවි වි්රහභ ළටුඳ" කිඹරහ0 ශොවි වි්රහභ ළටුඳට
අද ඵහරගිරි ශදෝඹ ළරඳිරහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ ඵදු ළන හච්ඡහ
ශන ශේ ශභොශවොශත් ඵදුලින් යජඹට ආදහඹභ්ෂ රළශඵන ශේ
ශභොශවොශත් රුපිඹල් 350 ශඳොශවොය වනහධහයඹට යලදු ශරහ
ිනශඵන්ශන් ශභෝෂද කිඹහ භභ අවන්න ළභළිනන්0 අද රුපිඹල්
350ට ශඳොශවොය නළවළ0 රුපිඹල් 1200ටත් ශඳොශවොය නළවළ0 අද
අශේ යශේ ශඳොශවොය ිනඟඹ්ෂ ිනශඵනහ0 උතුරු අප්රිහශන් ව
තත් විවිධ යටලින් අශේ යටට ඵහර ශඳොශවොය ශන්රහ
ප්රමිිනඹ්ෂ නළින ශඳොශවොය ශන්රහ ළේමිඹේ ආනි්ෂ අඩසගු
ශඳොශවොය ශන්රහ ශඳොශවොය වනහධහයශේ නහභශඹන් යශේ
කුඩු සතඹ යහේත යන්නට ශේ යජඹ ටයුතු ය
ිනශඵනහඹ කිඹන න භභ භත්ෂ යනහ0 නශවභ නේ
ශදතහ්ෂභ ශේ භහජ ගිවිුරභ - Social Contract න - ශේ යජඹ
ේපර්ණශඹන්භ ඩ ය ිනශඵනහ0 ශඳොශවොය වනහධහයඹ
ළන ථහ යනශොට විශලේශඹන්භ අඳ භත්ෂ ය ශදන්න
ඕනෆ ඉවශ ප්රමිිනශඹන් යු්ෂත ව ශඳොශවොය ශන්නහ නේ
ඇත්ත ලශඹන්භ යශේ ශොවි ජනතහට ඒ ශරොකු වනඹ්ෂඹ
කිඹන න0  වි අඩසගු ශඳොශවොය ශනොශන් ඉවශ ගුණහත්භ
ඵකින් යු්ෂත ව ශඳොශවොය ටි රඵහ ශදන්නට ශේ ආලසචර්ඹත්
ආණ්ඩු ඳළකිශශන්ශන් ඇන් කිඹන න ශරොකු ප්රලසනඹ්ෂ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ ඵදු වනහඹ
කිඹන න ළන ථහ යනශොට ඵදුලින් නතු න
මුදල්ලින් ශේ යශේ වී ශොවිඹහට ිනයහය වින මිර්ෂ රඵහ
ශනොශදන්ශන් ඇන් කිඹහ අපි අවනහ0 අශේ රු නන්දිමිත්ර
ඒනහඹ නිශඹෝජය ඇභිනතුභහ භභ ශේ කිඹන හයණහ
අවශන ඉන්නහ0 භව ශරොකුට පුයහයේ ශදොඩනහ රුපිඹල්
32 රුපිඹල් 35 මිර්ෂ නහඩු ේඵහ කිඹන වී ර්රට රඵහ
ශදනහඹ කිඹහ0 ඔඵතුභහ දන්නහ ඇින ඳහුගිඹ න්නශේ වී ටි
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විකිණුශන් කිශරෝ රුපිඹල් 18ට රුපිඹල් 20ට රුපිඹල් 22ටඹ
කිඹන න0 ඒන් තය ථහ0 භව ශරොකුට ශේ යශේ
භවජනතහ භත ඵදු ඵය ඳටහ යහජය ආදහඹභ රඵහ ශන අශේ
යශේ භසත වී අසළන්ශනන් මිර දී න්ශන් යලඹඹට 4 5
ශොච්චේ ප්රභහණඹ්ෂඹ කිඹන න භභ ශේ අසථහශේදී භත්ෂ
යන්න ඕනෆ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි භිනන්ද චින්තනඹ තුළින්
2005 දී ශේ යශේ ජනතහ භඟ වපු ඒ භහජ ගිවිුරශේ
ශඳොශයොන්දු්ෂ ිනුදණහ වළභ යදීභ වළභ භටභ ශල්
25 ණශන් වදනහඹ කිඹහ0 ශේ නශොට ශොච්චය ශල් වදහ
ිනශඵනහද කිඹහ ඳහු ගිඹ ද භභ ඉදි කිරීේ ඉසජිශන්රු ශේහ
නිහ වහ ශඳොදු ඳවුරේ අභහතයතුභහශන් ප්රලසන ශහ0 භිනන්ද
චින්තනඹ තුළින් යශේ ජනතහ භඟ වපු ගිවිුරභට අනු
අවුරුදු ඳවදී ශේ නශොට ශල් වතළිස ශදර්ෂ ඳනස
දහව්ෂ වළදිරහ ිනශඵන්න ඕනෆ0 2013 ළන භභ ථහ යන්ශන්
නළවළ0 2005 - 2010 අතය හරඹ ළනන් භභ ථහ යන්ශන්0 ඒ
හරඹ ඇතුශත ශල් වතළිස ශදර්ෂ ඳනස දහව්ෂ වළදිරහ
ිනශඵන්න ඕනෆ0 නමුත් කිඹන්නත් රළේජන් විභල් වීයසල රු
ඇභිනතුභහ ශේ උත්තරීතය බහට ඇවිත් කිඹනහ අශන්
ශදවිඹශන්! ශල් ර්ෂ ශදන් වදහ ිනශඵන්ශන් කිඹහ0 අන්න
නතළනදී භහජ ගිවිුරභ ේපර්ණශඹන්භ ඩ යරහ ිනශඵනහ0
විභල් වීයසල ඇභිනතුභහ ශේ උත්තරීතය බහට ප්රහල ශහ
යණයලසව ශප්රේභදහ උළුස්ෂ වදනශොටත් උළු ිනඹනශොටත්
ශදොය්ෂ දභනශොටත් ශඹ්ෂ වළදුහඹ කිඹනහඹ කිඹහ0 1996 දී
ශඳොදුජන න්ෂත් ශඳයමුණු ආණ්ඩු වළබිටහේ ේශේරනඹට
ඹනශොට යශේ නිහ ළඩටවන ළන හර්තහ්ෂ වදහ
ිනශඵනහ0 ශඳොදුජන න්ෂත් ශඳයමුණු ආණ්ඩු වළබිටහේ
ේශේරනඹට ඉදිරිඳත් ශ හර්තහශේ කිඹහ ිනශඵන්ශන්
ශභෝෂද? නිහ ර්ෂඹ ද ර්ෂඹ ඳවශශොස ර්ෂඹ ඹන
ළඩටවන් අතරින් නිහ වියලවඹ ර්ෂශේ ළඩටවන තයේ
ශ්රී රසහ ඉිනවහශේ උත්තරීතය නිහ ළඩටවන්ෂ කියලභ
ශභොශවොත කියලභ අසථහ ක්රිඹහත්භ වුශණ් නළවළ කිඹහ
නට නිහ අභහතයයඹහ ලශඹන් යලටි නිභල් යලරිඳහර ද යලල්හ
භළිනතුභහ වන් ය ිනශඵනහ0 නභ හර්තහ භභ වභාගත*
යනහ0 නශවභ නේ අය වදනහඹ කිඹපු ශල් ටිත්
ඳළවළදිලිභ අශේ යටට අිනමි ශරහ යලටින ශභොශවොතන් අපි
යලටින්ශන්0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඉතහභත්භ අදයදර්ශී ඇඟ
පුයහභ ශභොශඹ ිනශඵන මිනිුරන්ශේ විශ්ධල ප්රිනඳත්ිනඹ්ෂ
අනුභනඹ කිරීභ නිහ අශේ යටට GSP වනඹ අිනමි ශරහ
ිනශඵනහ0 GSP Plus වනඹ අිනමි වීභ තුළින් අශේ යශේ යලඹ
ණන්ෂ ර්භහන්තලහරහ ේපර්ණශඹන්භ ළසී ගිිනන් ිනශඵනහ0
දදවස ණන්ෂ විරැකිඹහ ශඳෝලිභට නතු ශරහ ිනශඵනහ0 නදහ
ශ්ධශීඹ විශ්ධශීඹ ආශඹෝජන්න්ට යතු ඳර්ෂ දභරහ ඇඟලුේ
ේවල් ශදසීශේ ළඩටවන ආයේබ ශහ0 නයඹට සීභහ ශරහ
ිනුදණු සර්ධනඹ භට ශන ඹන ඇඟලුේ ේවල් ශදසීශේ නභ
ළඩටවන වයවහ යශේ ජනතහට ශොන් තයේ ල්ෂිනඹ්ෂ
වනඹ්ෂ රළුදණහද කිඹන න අඳට භත්ෂ ශනහ0 නමුත් නදහ
ර්භහන්තලහරහ බිින වුණු යුඹ අන් යමින් අද තයඹට
ශඳෝලිභට ර්භහන්තලහරහ ළසී ඹනහ0 GSP Plus වනඹ අිනමි
වුණු අශේ යශේ ර්භහන්තලහරහ ඉන්දිඹහ ඵසරහශ්ධලඹ
විඹේනහභඹ ව Cambodia ළනි යටරට පිටත් ය ඹන
ඉතහභත්භ නින්දිත යුඹ අද අපි ජීත් නහඹ කිඹන න
නහටුශන් ශවෝ භත්ෂ යන්නට ඕනෆ0

—————————
* පුවපතකායේ තබා ඇත.

* நூழலனத்தழல் லயக்கப்ட்டுள்து.
* Placed in the Library.
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ]

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ භව ශරොකුට
ජනතහත් භඟ ඇින ය ත් ඒ භහජ ගිවිුරශේ ිනශඵනහ
දළනුශේ ශ්ෂන්ද්රසථහනඹ ශොඩ නඟනහඹ කිඹහ0 දළන් ශොශවොභද
ශේ ර්තභහන යජඹ දළනුශේ ශ්ෂන්ද්රසථහනඹ අශේ යශේ ශොඩ
නඟමින් ඹන්ශන්? භභ කිඹන්නේ0 අශේ යශේ ඳහල් ද දරුන්
වතළිසතුන් ර්ෂඹශන් යලඹඹට 27ට දිහ ආවහයඹ ශදනහ0
යලඹඹට 73ට දිහ ආවහයඹ ේඳහදු යනහ0 අශේ යශේ
ඳහල්ලින් විදුලිඹ නළින ඳහල් යලඹඹට 18්ෂ ිනශඵනහ; ජරඹ
නළින ඳහල් යලඹඹට 15්ෂ ිනශඵනහ; ළයලකිළි නළින ඳහල් යලඹඹට
11්ෂ ිනශඵනහ; පුසතහර නළින ඳහල් යලඹඹට 66්ෂ ිනශඵනහ;
ඳරිණ විදයහහය නළින ඳහල් යලඹඹට 67්ෂ ිනශඵනහ0 ඒ
හශේභ භසත ඳහල් 9 731 තුශ හභහනය ශඳශ විදයහහය නළින
ඳහල් යලඹඹට 72්ෂ ිනශඵනහ; උස ශඳශ විදයහහය නළින ඳහල්
යලඹඹට 92්ෂ ිනශඵනහ; ක්රීඩහසන නළින ඳහල් යලඹඹට 36්ෂ
ිනශඵනහ0 ආලසචර්ඹශේ ප්රිනරහබඹ ජනතහට ශේ යශේ අධයහඳන
ඳ්ධධිනඹට රඵහ ශදන්ශන් ශභශවභද කිඹන න භභ අවන්නට
ළභළිනන්0
ඒ විතය්ෂ ශනොශන්0 භහ ශඟ ිනශඵන සයහ ශල්න අනු
ශේ න විට ගුරුරුන් 8 534 ශදශනකුශේ ිනඟඹ්ෂ ිනශඵනහ0
ඵසනහිනය ඳශහශත් 1 723න් භධයභ ඳශහශත් 1 338න් උතුරු භළද
ඳශහශත් 1 374න් ඹම ඳශහශත් 580න් ඌ ඳශහශත් 699න්
ඵයමු ඳශහශත් 620න් දකුණු ඳශහශත් 653න් උතුරු ඳශහශත්
1 455න්0 ශේ ඹනහදී ලශඹන් ගුරු ිනඟඹ ිනශඵනහ0 ඒ හශේභ
2012 ය න විට අධයහඳන ්ෂශේත්රඹ තුශ ඵසනහිනය ඳශහශත්
රුපිඹල් මිලිඹන 104 ිනඟ ළටුේ ශවීභට ිනශඵනහ0 භධයභ
ඳශහශත් රුපිඹල් මිලිඹන 117්ෂ උතුරු භළද ඳශහශත් රුපිඹල්
මිලිඹන 55්ෂ ඹම ඳශහශත් රුපිඹල් මිලිඹන 90්ෂ ඌ ඳශහශත්
රුපිඹල් මිලිඹන 12්ෂ දකුණු ඳශහශත් රුපිඹල් මිලිඹන 61්ෂ
උතුරු ඳශහශත් රුපිඹල් මිලිඹන 147්ෂ ව නළශඟනිනය ඳශහශත්
රුපිඹල් මිලිඹන 62්ෂ ලශඹන් ිනඟ ළටුේ ශවීභට ිනශඵනහ0
ශේ වන ඵදුලින් ශේ යශේ අධයහඳන ්ෂශේත්රශේ ආලසචර්ඹඹ
උදහ යන්ශන් ශභශවභද කිඹන න ර්තභහන ඳහරන්න්ශන් ර්තභහන යජශඹන්- භභ අවන්න ළභළිනන්0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ අද යට දිවහ ඵරන
ශොට ශඳශනනහ භහජ භහනහත්භතහ සථහඳනඹ ශනහ
ශනුට භහජ අභහනහත්භතහ යහේත ශරහ ිනශඵනහ
කිඹරහ0 ශේ න විට social equity ශනුට social inequality
ප්රර්ධනඹ ශමින් ඳිනනහ0 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි
යත් අමුණුභ භළිනතුභහශන් ශනොශඹකුත් අසථහරදී අඳට
අවන්නට රළශඵනහ ඒ පු්ධර ආදහඹභ නන්න නන්න ළඩි
ශනහඹ කිඹහ0 දළන් ඵරන්න 2009 දී ඒ පු්ධර ආදහඹභ
ඇශභරිහනු ශඩොරර් 2 057න් 2010 දී ඇශභරිහනු ශඩොරර්
2 400න් 2011දී ඇශභරිහනු ශඩොරර් 2 836න් 2012 දී
ඇශභරිහනු ශඩොරර් 2 923න්0 2016 දී ශොශවොභ වරි ඒ
ඇශභරිහනු ශඩොරර් 4 000්ෂ ය න්නහලු0 නමුත් ශේ
සයහ ශල්න තුශ ළඟවුණු තයඹ ශභෝෂද? ළඟවුණු තයඹ
ශේන්0 ශඳොශවොත්භ යලඹඹට 20 ශේ යශේ ජහින ආදහඹශභන්
යලඹඹට 5401්ෂ ුද්ෂින විඳිනහ; දුේඳත්භ යලඹඹට 20 ුද්ෂින
විඳින්ශන් යශේ ජහින ආදහඹශභන් යලඹඹට 405්ෂ ළනි ඉතහභත්භ
ුරළු ප්රභහණඹ්ෂ0 රු යත් අමුණුභ ඇභිනතුභනි ශේ හශේ
තත්ත්ඹ්ෂ තුශ නළින ඵළරි ව ඇින වළකි ඳයතයඹ නන්න නන්නභ
ර්ධනඹ න යුඹ ශේ භහජ අභහනහත්භතහ ශේ ඵරත්
යද නිළයදි යන්නට යජඹ න්නහ පිඹය ශභෝෂද කිඹන න
භභ ශේ අසථහශේ ඔඵතුභහශන් අවන්නට ළභළිනන්0
රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභනි ශේ යශේ ඳහරන්න් ඔඵතුභන්රහ
යශේ ජනතහ විඳතට ඳත් ශන ශභොශවොත යශේ ජනතහට
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රන ආහයඹ තුළින් අඳට ඳළවළදිලි නිභනඹට නන්න
පුළුන් ශේ යශේ ජනතහට ශොන් තයේ ආදයඹ යනහද
කිඹරහ0 ඳුර ගිඹ හර හනු තුශ ුරළි කුණහටු්ෂ ඇවිල්රහ
ීවයන්න් 51ශදනකුශේ ජීවිත අිනමි වුණහ0 ඒ ෘව මලි ඳවුල්
ඒරට ප්රධහන ආදහඹේ උඳඹන්නහ අිනමි වුණහ0 වළඵළන් අශේ
යශේ හරගුණ විදයහ ශදඳහර්තශේන්තුශේ ඵයඳතශ ඌනතහන්
ිනශඵනහ; ප්රභහණත් පිරිස නළවළ; විදයහා ශේශේ පුයේඳහඩු
22්ෂ ිනශඵනහ; ශභනහයණ වහයරුන් 15 ශදනකුශේ
පුයේඳහඩු ිනශඵනහ; නවීන ඒහඵ්ධධ හරගුණ අනහළකි ඳ්ධධින
නළවළ; Doppler radar system න ිනශඵන්ශන් ශොසර ඳභණන්;
රිසටන් ප්රශ්ධලශේ නඹ තභත් සථහඳනඹ ය නළවළ0 ශේ හශේ
ඵයඳතශ අඩු ඳහඩුේ රැ්ෂ ිනශඵනහ0 වළඵළන් රුපිඹල් මිලිඹන
1 100කින් -ශෝටි 110කින්- ශේ ප්රලසනඹ වින්නට පුළුන්0
නමුත් තභත් මුදල් අභහතයහසලඹ ශේ වහ මුදල් ශන් ය
නළවළ0 වළඵළන් ශේ යශේ රුපිඹල් ශෝටි 2 000්ෂ ඳහඩු රඵන
ශ්රී රසන් නඹහර් රන්න්ස ආඹතනඹට ශෝටි 3 150්ෂ ළඹ යරහ
නවීන අවස ඹහත්රහ -ගුන් ඹහත්රහ- 10්ෂ ඇණවුේ යන්නට භවහ
බහණ්ඩහහයඹටත් මුදල් අභහතයහසලඹටත් ල්ලි ිනශඵනහ0
නමුත් අශේ යශේ හරගුණ විදයහ ශදඳහර්තශේන්තු ළඩි දියුණු
යන්නට විඵර න්න්නට ශෝටි 110්ෂ ශන් යන්න
ල්ලි නළවළ0 ශේ තභන් යශේ ජනතහත් භඟ නශළඹී ිනශඵන
භවහ භහජ ගිවිුරභ0
රු මුදල් වහ ක්රභේඳහදන නිශඹෝජය ඇභිනතුභනි ශඳොදු
යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹ උත්ඹ ේඵන්ධ භහ
ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ0 ශේ ළන ශඵොශවෝ ශදනහ
ථහ ශහ0 ඇත්ත ලශඹන්භ යටට ආදයඹ යන
ශ්ධලඳහරනාන්න් වළටිඹට ශඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ නහඹ වමු
ශවෝ ශනත් යහජය තහන්ත්රි ජහතයන්තය වමු අශේ යශේ
ක්රිඹහත්භ යනහට අපි කියල ශේත්භ විරු්ධධ න්ශන් නළවළ0 අපි
ශ්ධලඳහරන කුවශඹෝ ශනොශන්0 පිට රැටිඹන් අශේ යටට ආහභ
අපි යට විශේචනඹ යරහ යට ඳහහ ශදන්න ඹන්ශන් නළවළ0
වළඵළන් හවන ශන්න්න ශෝටි ප්රශෝටි ණන් මුදල් ළඹ
යන්නට ඹනහ0 රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභනි දින තුන්ෂ වතය්ෂ
ඳභණ්ෂ ඳත්න ශේ මුළුට ප්රහවන ඳවුරේ රඵහ ශදන්නට
ශේ යශේ ශඳොශවොතුන්ට අන්ින අධි ුරශෝඳශබෝගී හවන දින
ඳවට සශේච්ඡහශන් රඵහ ශදන්නඹ කිේශොත් අය විඹදේ යන
භවහ මුදලින් ශොට්ෂ ඉිනරි ශනහ ශන්ද කිඹන න භහ
ඔඵතුභහශන් අවන්න ළභළිනන්0 ඒ ඉිනරි න මුදලින් ශඳොශවොය
වනහධහයඹ ශදන්න පුළුන් ශන්ද? ගුණහත්භ ශඳොශවොය
ශන්න්න පුළුන් ශන්ද? ඒ හශේභ ශොවි වි්රහභ ළටුඳ රඵහ
ශදන්න පුළුන් ශන්ද? ශේ යශේ ඳහල් ඹන භසත ද දරුන්ට
දිහ ආවහයඹ ශදන්න පුළුන් ශන්ද? ඳහල් දරුන්ශේ දිහ
ආවහයඹ යලඹඹට 27ට ඳභණ්ෂ රඵහ දීරහ යලඹඹට 73ට ේඳහදු
යරහ ිනශඵනහ0 රේජන් රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභනි0 දින තුන
වතය්ෂ ඳභණ්ෂ ඳත්න ශේ යහජය තහන්ත්රි භවහ භඟුරට ශේ
තයේ ශෝටි ණන් ල්ලි ශන් යරහ ටයුතු යන්ශන් ඇන්?
ශේ යට ශඳෝණඹ යන ශේ යටට ල්ෂිනඹ රඵහ ශදන පුසචි
භනුයඹහට ල්ෂිනඹ රඵහ ශදන්නට භවහ බහණ්ඩහහයශඹන් මුදල්
ශන් ශනොයන්ශන් ඇන් කිඹන න භහ ශේ අසථහශේ අවන්න
ළභළිනන්0

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Sir, I rise to a point of Order.
ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු ආචහර්ඹ යත් අමුණුභ නිශඹෝජය ඇභිනතුභහ0
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ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු භන්ත්රීතුභනි දළන් ඔඵතුභහ විනහඩි -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

(The Presiding Member)
රු ඇභිනතුභනි point of Order න කිඹන්න0

(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
Point of Order න්ෂ ශනොශන්0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභහ ශභෝෂද point of Order න?
[ඵහධහ කිරීේ]
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(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Sir, I am raising a point of Order. - [Interruption.]
ගරු ලාසුයේල නානායක්කාර මශතා සජාිනක භාා ශා
වමාජ ඒකාබේනතා අමාතයුරමා)
(நளண்புநழகு யளசுசதய ளணளனக்களப - சதசழன தநளமழகள்,
சபக எபைலநப்ளட்டு அலநச்சர்)

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භශේ ශරහ න්න නඳහ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නශවනේ උත්තයඹ්ෂ ඕනෆ නළ්ධද? [ඵහධහ කිරීේ] ඔඵතුභහ දළන්
විනහඩි 10්ෂ විතය "ඇන් ඇන් ඇන්" කිඹරහ ඇහුහ0 භහ
ආභන්ත්රණඹ ශහ0 ශඵොශවොභ න්ශතෝන්0 භහ කිඹන්න
ළභළිනන් අපි ශේ හවන න්ශන් දළනටභත් ඒ අභහතයහසලරට
ශන් යපු ප්රිනඳහදනලින් ඵ0 අලුත් මුදල්ලින් ශනොශන්0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි භහ ඳළවළදිලි ශේ අසථහශේ
ප්රහල යන්නට ඕනෆ -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] නතුභහට mike න දීරහ
ිනශඵන්ශන් ශභොද? මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි point of
Order න්ෂ නළවළ0 ශභොනහ ශවෝ ඳහ්ෂ ශදනහද mike න
දහන්න0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
නළවළ නළවළ-[ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
නශවනේ ශභොද mike න දභන්ශන්? ශභෝෂ ශවෝ යහජය
තහන්ත්රි ඳහ්ෂ ශදනහද? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු ඇභිනතුභනි point of Order න කිඹන්න0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
නළවළ0 Point of Order න්ෂ නළවළ0 මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි භට ඵහධහ යන්න නඳහ0 ශදඳළත්තටභ න වහ
භහන රන්න0

Sir, you must allow the point of Order to be raised.

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, please raise your point of Order.
ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ශේ රු බහශේ ඹේ කියල භන්ත්රීයඹකුට ආභන්ත්රණඹ යරහ
ප්රලසනඹ්ෂ ඇහුහභ නතුභහට අන්ිනඹ්ෂ ිනශඵනහ; ේප්රදහඹඹ්ෂ
ිනශඵනහ; ඒට ඉඩ ශදන්න ඕනෆ0 ඒ තභන් -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
නළවළ0 අපිට පිළින්න ඵළවළ0 ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඹේ කියල
ේප්රදහඹ්ෂ ිනශඵනහ0 ශභොද -[ඵහධහ කිරීේ]

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහශේ ථහ යන්න0
[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] රු ඇභිනතුභහ -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භන්ත්රීතුභහ
ඔඵතුභහට ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භභ ශේ අසථහශේ ඉල්ලීභ්ෂ යනහ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ඇභිනතුභහට උත්තය ශදන්නට ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ
ශරහ ශදනහද?

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භභ ඔඵතුභහශන් ඉල්ලීභ්ෂ යනහ භශේ හරඹ න්ශන්
නළතු භට ථහ යන්න ඉඩ රඵහ ශදන්න කිඹරහ0 මරහනහරඪ
රු භන්ත්රීතුභනි භභ ඔඵතුභහශන් ඉල්ලීභ්ෂ යනහ
රුණහය භශේ අදවස ඉදිරිඳත් යන්න අසථහ රඵහ ශදන්න
කිඹහ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ර්තභහන යජඹ ශද ඵළලුහභ ඇත්ත
ලශඹන්භ රු භන්ත්රීතුභනි ක්රිඹහත්භ න්ශන් දි ශදශ්ෂ යහජය
ඳහරනඹ්ෂ0 දි ශදශ්ෂ ළඩටවන්ෂ ක්රිඹහත්භ න්ශන්0 ශේ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ]

යජඹ ශනභභ විශ්ධශීඹ සවිධහන ශදට -ආඹතන ශදටමුදල් ශනහ0 Majority Group නට භහඹට ර්ෂ 63කුත්
Thompson Advisory Group නට භහඹට ර්ෂ 83කුත්
වළභ භහඹභ භව ඵළසකුශන් ශනහ0 ශභොනහටද? අශේ
යටට ළඩි ළඩිශඹන් ඇශභරිහශන් ආධහය රඵහ න්න0 අශේ
යටට ළඩි ළඩිශඹන් වන රඵහ න්න0 අශේ
යටට
ඇශභරිහශන් ළඩි ළඩිශඹන් ආශඹෝජන ල්ෂිනඹ රඵහ න්න0
භහඹට Majority Group නට ර්ෂ 63්ෂ ශනහ0
Thompson Advisory Group නට ර්ෂ 83්ෂ ශනහ0 න
ඳළත්තකින් භව ඵළසකු නශවභ යසනඹ්ෂ ක්රිඹහත්භ යන විට
තත් ඳළත්තකින් යජශේභ ඳහර්ලසඹ්ෂ න විභල් වීයසල
භළිනතුභහ ශභෝෂද කිඹන්ශන්? නතුභහ කිඹනහ Google ර්ජනඹ
යන්න; Gmail ර්ජනඹ යන්න; Kentucky Fried Chicken
ර්ජනඹ යන්න; McDonald's ර්ජනඹ යන්නඹ කිඹහ0 යජඹ
න ඳළත්තකින් ඇශභරිහනු ආඹතන ශදට මුදල් ශනහ;
ශේ යටට ආශඹෝජනඹ ශන නන්න; ශේ යටට ආධහය රඵහ න්න;
ශේ යටට ල්ෂිනඹ රඵහ න්න0 ශේ දි ශදශ්ෂ ජනිහ දි
ශදශ්ෂ යහජය තහන්ත්රි භවහ යසනඹ තුශ විභල් වීයසල ඇභිනතුභහ
කිඹනහ Google ඳහේචිචි යන්න ඵළවළ; Gmail ඳහවිච්චි යන්න
ඵළවළ; McDonald's නශන් න්න ඵළවළ; Kentucky Fried
Chicken න්න ඵළවළ කිඹහ0 ශභොන විිනළු්ෂද? ශභෝෂද ශේ දි
ශදශ්ෂ යසනඹ? ශභෝෂද ශේ දි ශදශ්ෂ ශ්ධලඳහරනඹ?
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඳළවළදිලිභ භභ ඔඵතුභහශේ
අධහනඹ ශේ හයණඹට ශඹොමු යනහ0 භහ ිනතත් උත් රු
යත්අමුණුභ ඇභිනතුභනි ශේ යශේ අඳනඹනලින් යලඹඹට
2107්ෂ ඹන්ශන් ශොවහටද කිඹහ ඔඵතුභහ දන්නහ0 ඇශභරිහ
න්ෂත් ජනඳදඹටන්0 ඔඵතුභහ භට කිඹන්න Google ර්ජනඹ
යන්න; Gmail ර්ජනඹ යන්න කිේහභ අශේ අඳනඹන
විවිධහසගියණඹ ශනහද; අඳට අලුත් අඳනඹන ශශශ
ශඳොශල් රළශඵනහද කිඹහ0 ශභෝෂද ශේ විිනළු? ශේ වරිඹට
දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ සශලෝධන සදර්ලනඹ හශන්0
හුරශ්ධ ඇභිනතුභහ කිඹනහ දවතුන ිනඹහ න්න; දවතුන plus
යන්න කිඹහ0 වීයසල භළිනතුභහ කිඹනහ දවතුන minus
යන්න කිඹහ0 ශේ ්ධවිත් යසනඹ්ෂ ශනොශන්; කුල් දවශේ
යසනඹ්ෂ0 ඒ නිහ රු ඇභිනතුභනි භභ ශේ අසථහශේ
ඔඵතුභහශන් ඉල්ලීභ්ෂ යනහ ශේ දි ශදශ්ෂ යසනඹ නතය
යන්න කිඹහ0 ශේ යශේ ශඳෝත්භ යලඹඹට 20ට ජහින
ආදහඹශභන් යලඹඹට 5401්ෂ රළශඵනහ0 දුේඳත්භ යලඹඹට 20ට
රළශඵන්ශන් යලඹඹට 405න්0 වළඵළන් රු ඇභිනතුභනි දන්නහද
ශේ යහජය යසනශේ භිනභඹ? අපි තහ්ෂණ විදයහරඹ්ෂ වදන්න
උන්ඩහට ශඩොරර් මිලිඹන 105්ෂ ශදනහ0 ශඩොරර් මිලිඹන
105්ෂ උන්ඩහට ශදන්න පුළුන්0 අශේ යශේ ශොවි ජනතහට
ශොවි වි්රහභ ළටුඳ ශදන්න ඵළවළ; ීවයන්න්ට ඉන්ධන
වනහධහයඹ ශදන්න ඵළවළ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු භන්ත්රීතුභනි ථහ අහන යන්න0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා
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ජර ප්රලසනඹ වින්නට රුපිඹල් ශෝටි 1 950්ෂ ශදන්න ල්ලි
ිනශඵනහ0 වළඵළන් ශේ යශේ යලඹලුභ ඳහල් ද දරුන්ට දිහ
ආවහයඹ ශදන්න ඵළවළ; ශදළනි නිර ඇඳුේ ේටරඹ්ෂ ශදන්න
ඵළවළ; ඳත්තු ූලේටභ්ෂ ශදන්න ඵළවළ0 ඒහ ශදන්න ඵළවළ0
වළඵළන් උන්ඩහට ශදන්න පුළුන්0 ශභෝෂද ශේ යසනඹ?
ශභෝෂද ශේ විිනළු? ශේ යජඹ ඉන්ශන් උන්ඩහශේ ජනතහශේ
පිිනශටන්ද නශවභ නළත්නේ රසහහසී ජනතහශේ පිිනශටන්ද
කිඹන හයණඹ භහ අවන්න ළභළිනන්0 භහ දළන් භශේ ථහ
අහන යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භශේ
ථහ අහන යන්න අසථහ ශදන්න0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි භශේ ථහ අහන යන්න
භට අසථහ රඵහ ශදන්න0 ඊශේ දශේ විදුලි ඵර ්ෂශේත්රඹ
පිළිඵ හච්ඡහ යන ශභොශවොශත් අඳ දළ්ෂහ ශේ යශේ ඵදු
ශන්නන්ශේ ල්ලිලින් ක්රිඹහත්භ න ඳහර්ලිශේන්තුශේ
ඳළළින ඒ යඟ දළ්ෂභ0 ඊශේ විදුලි ඵරඹ ළන ථහ ශශේ නළවළ;
විදුලි ඳහරිශබෝගිඹහට ශදන වන ළන ථහ ශශේ නළවළ0
ශනත් ඵහුූ ත තභන් ථහ ශශේ0 ඳහර්ලිශේන්තු්ෂ රැස
ශන්ශන් ශේටද? ශේ යශේ ඵදු ශන ජනතහශේ ල්ලිලින්
ක්රිඹහත්භ න ඳහර්ලිශේන්තු ඊශේ දශේ ල්ඳල් ථහ
යන්න ටයුතු ශ ආහයඹ භහ දළ්ෂහ0 ල්ඳල් තභන් ඊශේ
ථහ ශශේ0 ශේ උත්තරීතය බහ ිනශඵන්ශන් යු්ෂිනරු
යටට ීනින ේඳහදනඹ යරහ යශේ ජනතහ ජීත් යන්නන්0
භහ ධේභඳදශේ හථහකින් භශේ ථහ අහන යනහ0
" වසභපි ශච හචහ
- අනත්ථඳදසිනතහ
නස අත්ථඳදස ශශඹයො - ඹස ුරත්හ උඳේභින"
ශරොේතුයහ ුදදු යජහණන් වන්ශේ ශ්ධලනහ යරහ ිනශඵනහ
නිරු ඳද දවට ළඩිඹ ශශරස දුයරන න ඳදඹකින්
යටටත් ජනතහටත් ශත්ෂ ළරශනහ කිඹරහ0 ඒ ුදදු දනින්
භශේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ0 ශඵොශවොභ සතුිනන්0

[5.01 p.m.]
ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

Hon. Presiding Member, before I discuss the subject
that is before the House, I think it is a duty cast on me,
not only as a Member of the Government but also as a Sri
Lankan to meet certain unfounded charges made by both
the JVP, who were earlier Gathakayas in this country, the
Hon. Anura Dissanayake, and also my good Friend - I
call him a "baby" because I carried him as a baby. It is a
far cry from a man who wanted to build up ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.
භහ අසර් භන්ත්රීතුභහශන් ඉල්ලීභ්ෂ යනහ
යහජඳ්ෂ භළිනතුභහට නිරු යන්න නඳහ කිඹරහ0

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ශේ යශේ ශල් වතළිස ශදර්ෂඹ වදන්න ඵළවළ0 වළඵළන්
උන්ඩහට ශදන්න පුළුන් මිත්රත් තහ්ෂණ විදයහරඹ්ෂ වදන්න
ශෝටි 1905්ෂ0 ඒ විතය්ෂ ශනොශන් ඵටිනය උන්ඩහශේ ඳහීනඹ

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
Point of Order න කිඹන්න0

නහභල්
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ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(The Hon. Sajith Premadasa)
ඒ තභන් කිේශේ0

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

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
Point of Order න්ෂ නළවළ0 රු අසර් භන්ත්රීතුභහ ථහ
යන්න0

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
රු භන්ත්රීතුභහ නතුභහ ශ්රේඨ
ස නහඹශඹකුශේ ශ්රේඨ
ස
පුශත්ෂ0 නමුත් තභන්ශේ පිඹහශේ ශ්රේඨ
ස ත්ඹ රැ න්නට
දන්ශන් නළින පුතකු පිළිඵ ථහ යරහ ළඩ්ෂ නළවළ0
තමුන්නහන්ශේ භට නදහත් ඵඵහ; අදත් ඵඵහ0 තභ ළඩිරහ නළවළ;
mature ශරහ නළවළ0 දළන් ශභෝෂද කිඹන්ශන්? ශඳොදුයහජය
භණ්ඩර ේශේරනශඹන් කියලභ ළඩ්ෂ නළවළලු0 ුරදු රැජිනශේ
ශභෝෂද ව න්න ශේ ේශේරනඹ ඳත්නහලු0 ඒ න්ෂත්
ජහින ඳ්ෂශේ ප්රිනඳත්ිනඹද policy statement නද කිඹරහ භහ
අවන්න තුටුන්0 භහ ජිත්ට -පුසචි ඵඵහට- කිඹන්නට ඕනෆ
නතුභහශේ පිඹහ -ආර්0 ශප්රේභදහ භළිනතුභහ- Commonwealth Heads
of Government Meeting න ඒ දසර නසරන්තශේ ිනඹන
ශොට ශභශවේ ඉරහ ඇශරෝයලඹස මුදරහලිත් න්ෂශන
ගිිනල්රහ Commonwealth නහඹරුන්ට ශතොයණ වදරහ
ශඳන්නු ඵ0 ශතොයණ වදරහ ශඳන්නුහ0 අශේ ශ්රේඨ
ස ත්ඹ
ශඳන්නුහ “These are our assets” කිඹරහ0 නළනි
නහඹරුන්ශේ -

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order. This Hon. Member is
misleading the House. What the Hon. Sajith Premadasa
said was that he has nothing against the Commonwealth
Heads of Government Meeting. He only criticized the
way it is to be conducted.
ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
භහ නතුභහ පිළිඵත් නහටු නහ0 ඊශේ දඹහයලරි
භන්ත්රීතුභහට නඳහ ශරහ නඳහ ශරහ නඳහ ශරහ ශභවහට ඳළන්නහ0
යලරිශොශතන් ශඳොඩි න තුරු වරහ වරහ දහ වරි නතුභහත්
ඉ්ෂභනට ශේ ඳළත්තට නන ඵත් ඒ ශරහට ''ආඩහ'' කිඹහ
තමුන්නහන්ශේ ඩහ න්නත් භහ ළභළිනන් කිඹරහ කිඹනහ0

ජිත් ශප්රේභදහ භවත්භඹහට හුඟ්ෂ ශ්ධල් ඉශන ඕනෆ0 He
brings statistic from all over. His job during the Question
Time is to bring in statistic. He never recognizes or
honours the Standing Orders followed in the House.
When three Supplementary Questions could be asked
from the Answer given, he goes around and asks the same
thing.

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

There is no point of Order, Sir. I have not spoken
anything against the Standing Orders.
ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, according to the Standing Orders, the speakers
have to have capabilities in proper pronunciation. It is
“statistics”. Please ask him to pronounce it well.
ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
Sir, I taught him අ ආ I taught him A, B, C, D before

he went to London and took a certificate from a pavement
tutory. Sir, he took a certificate from a pavement tutory; I
feel very sorry for him. What a character he has turned
out to be! That is far, far away from the image His
Excellency R. Premadasa wanted to build up.
Sir, with regard to the CHOGM, Mr. Raj Pal
Abeynayake, the Editor of the “Daily News” has a
premonition. He has written a timely, appropriate
editorial on the 22 nd of July, 2013. Perhaps, he knows
that the Hon. Sajith Premadasa and the Hon. Anura
Dissanayake would be castigating the CHOGM. Now,
look at this. I quote:
“ The Powerful CHOGM Message”
“ The Cassandras are at it again, and their droning on is worse
than a lethal U.S government unmanned aircraft
assault……..People are free to fantasize about such positions in
a free country such as ours...”

You can speak freely because there is freedom in this
country. - [Interruption.] You do not know Sinhala. How
can you teach me English? You had better pronounce
Sinhala words correctly.
I further quote:
“ …..but one needs to wonder about the productivity of such
fantasies in the long term. People should indeed be more
worried about their long term prospects and without a doubt
these will be served by the Commonwealth Heads of
Government meeting. All countries which have had events
such as CHOGM on their calendar during a phase of growth
and development have benefited enormously from the
visibility that these events afforded such countries - Malaysia
and Singapore being the two prime examples.”

Sir, the reality is powerful. He is not ready to listen.
He cannot understand English. He is running away; he
cannot understand what is there in the "Daily News".
ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)

Order please! Will an Hon. Member propose the
Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair?
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ඳහර්ලිශේන්තු

ගරු සආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் அபநகந)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I propose that the Hon.(Mrs.) Sriyani Wijewickrama
do now take the Chair.
ප්රපනය විමවන දි්ද වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුල ගරු උදිත් යොකුබණ්ඩාර මශතා ූලාවනයය්ද ඉලත්
වුයය්ද ගරු ශ්රියානි වියිවි්රම මශත්ිය මුාවනාරඪ විය.

அதன் ழகு, நளண்புநழகு உதழத் தளக்குண்டளப அயர்கள்
அக்கழபளசத்தழழன்பொ அகசய, நளண்புநழகு (தழபைநதழ) ஸ்ரீனளணழ
யழசஜயழக்கழபந அயர்கள் தலலந யகழத்தளர்கள்.
Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair,
and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි ශේ අසථහශේ ඔඵතුමිඹ
මරහනඹට ඳළමිණීභ අඳ තුටින් පිළින්නහ0

I again quote:
“ This reality is powerful - and a few chatterers on the sidelines
will merely represent the pathetic state of denial of the
chattering classes,
and that‟s what mainly underlies the recent spate of predictions
by the Cassandras to the effect that the next months are „make or
break‟, or that there is irredeemable division within the
government. All this provides a sort of a comic backdrop to a
happy upbeat scenario. It‟s as if the clowns are doing their bit
before a very riveting show begins.”

They have turned clowns. I am not worried about the
Hon. Anura Dissanayake. But, there is a new clown.
ෆයරහ හශේ ශොච්චය ෆ ළහුහත් ජිත් ශප්රේභදහ
භළිනතුභහට යලරිශොශත් තළන්ෂ රළශඵන්ශන් නළවළ0 ශෝේශේ භඩ
ගුශර් තභන් ඔඵතුභහ ඔඵන්ශන්0 නතශොට භවය විට
තමුන්නහන්ශේ ආය්ෂහ යන්න අපි නන්නත් පුළුන්0 අන්න ඒ
ිනතහ න්න0 [ඵහධහ කිරීේ] ඔඹ ෆ වන හුඟ ශදශන්ෂ ශේ
ඳළත්තටන් නන්ශන්0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි අද අශේ රු ආචහර්ඹ යත්
අමුණුභ ඇභිනතුභහ ශඹෝජනහ යන්ශන් ශභොනහද? ශභන්න
ඵරන්න0
"බහණ්ඩ 31්ෂ වහ ළේ නිශේදන 4්ෂ ඹටශත් විශලේ
ශශ බහණ්ඩ ඵ්ධද ක්රිඹහත්භ ව අතය ඒහශේ රසගු හරඹ
අන් වීභට නිඹමිත ව ඵළවින් ඒ වහ න ළේ නිශේදනඹ්ෂ
නිකුත් කිරීභ අදහශ ඳනත ප්රහය යලදු ශ යුතු විඹ0 ශභභ හරශේ
ඇින ව අඹවඳත් හරගුණ තත්ත්ඹන් ශවේතුශන් අශේ්ෂිතත
අසනු අඩු වීභ භත නශලු ඇතුළු අතයලය ආවහය මිර ණන්
ඉවශ ඹහශේ ප්රණතහ්ෂ භතු ව ඵළවින් වහ ඳළින උත් භඹද
ළරකිල්රට ශන ඳහරිශබෝගි ජනතහට අතයලය ආවහය
වහ රන වනඹන් නශරභ ඳත්හ ළීනශේ අයමුශණන්ද
ඳත්නහ ඵදු අනුප්රභහණ නශරභ ඳත්හ නිමින් ශභභ ළේ
නිශේදනඹ ක්රිඹහත්භ යන රදී0 නඹට අභතය ශ්ධශීඹ ශඳොල්
ශතල් නිසඳහදන්න් ආය්ෂහ ය ළීනශේ අයමුශණන් අඩු
ඵ්ධද්ෂ ඹටශත් ශභයටට ශන්හ ශඳොල් ශතල් වහ රේ
කිරීභට ශඹොදහ න්නහ ඳහේ ශඩි භද ශවෝ ඵහඵුර ශතල් විශලේ
ශශ බහණ්ඩ ඵ්ධදට ඇතුශත් ය ඉවශ ඵදු අනුප්රභහණඹ්ෂ
ඳළනවීභද ශභභ ළේ නිශේදනඹ භඟින් යලදු විඹ0"
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ඳශතෝරඹ්ෂ උසන් ගිඹහට අද ඳශතෝරඹත් නළවළ0 ඳශතෝරඹ
ඔහ ශන ගිඹ මිනිවහත් නළවළ0 ඳශතෝරඹට ය වපු ශනහත්
නළවළ0 ළඩී බිඳී ගිිනල්රහ0 අපි ඊශේ දළ්ෂහශන් ශභතළන
ශභෝෂද වුශණ් කිඹන න0 අද වුරුත් නළවළ0
භහතය දිසත්රි්ෂශඹන් ප්රථභ තළනට ආහ ුද්ධධි ඳිනයණ
භන්ත්රීතුභහ0 ශෝ නතුභහට තළන්ෂ නළවළ0 අද න ශොට න්ෂත්
ජහින ඳ්ෂශේ නහඹඹන් 68 ශදශනකු ඳභණ භිනන්ද යහජඳ්ෂ
භළිනතුභහශේ න්ෂත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹට නතු ශරහ
ිනශඵනහඹ කිඹන න භහ තමුන්නහන්ශේට භත්ෂ යනහ ශේ
රු බහශේදී0 ශභන්න න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ වෆල්ලුට ඳත්
ශරහ ිනශඵන්ශන්; නහඹ ඹනහ0 රේජන් පිරිශවනහ0 ඒ නිහ
තමුන්නහන්ශේ ඔඹ ටුසන්ශන් ඳරිසේ න්න0 වුද
කිඹන්ශන්? ශේශඵෝ කිේහ0 වුද නශවභ කිඹන්ශන්? වර් ද
යලල්හ0 නඹහට ආචහර්ඹ ඳේටභ්ෂ දුන්ශන් වුද?
ශේ ඵරන්න Ministry of Finance and Planning නශ්ෂ 2012
ර්ශේ Annual Report න0 ශේ ශවොට ළඩ යන අඹ0
ආචහර්ඹ පී0 ත0 ජඹුරන්දය භවතහ0 ඒ හශේභ තභන් Central Bank
නශ්ෂ අජිත් නිහේ බ්යහල් භළිනතුභහ0 ඒ අඹ ළන ශභෝෂද
ශේශොල්රන්ට ිනශඵන ළ්ෂකුභ? [ඵහධහ කිරීේ] අන්න වරි0
ජිත් ශප්රේභදහ භළිනතුභහශේ ටට දළන් සීනි ටි්ෂ දභන්න ඕනෆ0
ඒශොල්රන් භවහචහර්ඹ භවහචහර්ඹරු0 ශභොද යට නසන්න යට
සර්ධනඹ යන්න ශේ යජශේ ප්රිනඳත්ින ශඳයට ශන ඹෆභ
වහ රෑ දල් ශදශ්ෂ ශශව භවන්යල ශරහ ළඩ යන අඹ0
තමුන්නහන්ශේ හශේ තුය බි ත ළශල් දුන අඹ ශනොශන්0
ඒශොල්රන් ළඩ යනහඹ කිඹන න භහ තමුන්නහන්ශේට
අධහයණඹ යනහ0 ඔඵතුභහ තත් තුය ශඵෝතරඹ්ෂ ශඵොන්න0
බි  ත ඉන්න0 නඳභණන් ශේ රු බහශේ යන්න දන්ශන්0 ශභළනි
අඹට ශභෝෂද ශේ රසහශේ ිනශඵන්නහ ව අනහතඹ? ශේ
CHOGM න ශේ යශේ ඳත්න්නට නඳහ කිඹන මලි රුණ
ශභෝෂද?

What is the reason behind this? It is a conspiracy, an
international conspiracy, and the local conspirators have
joined hands with them. The other day, the Hon. Mangala
Samaraweera said that Callum Macrae of Channel 4 will
not sleep until we solve the human rights problem. What
is the human rights problem that they are speaking of?
They must look at their figures in the mirrors. Then, they
would see what is in the West. Day in and day out, the
Palestinian people are suffering. We know about the
torture camps that are conducted in certain Western
countries. They are the people who are violating the
human rights day and night. You had better turn to them.
Now, what is happening? The conspiracy is this. After
CHOGM takes place in this country, our President
elected by a majority of nearly 20 lakhs of votes will be
the Leader of the Commonwealth for the next two years.
ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ශවොන් ශවොන්0

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ ශවොන් කිඹරහ0 ඒත්
ශවොන්0 ඒත් ශවො ථහ්ෂ0 ඒන් ළයලල්ර0 ඒන් ඊර්යහ0
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ඒ නත්න්න වදනහ0 ගිිනල්රහ කිඹරහ ිනශඵනහ භහන
අන්ිනහයලේ ළන0 ශභොන භහන අන්ිනහයලභ්ෂද ිනශඵන්ශන්?
යලඹලුභ භහන අන්ිනහයලේ ආය්ෂහ යන යජඹ්ෂ ශේ0
උදහවයණඹ්ෂ වළටිඹට කිඹන්නේ0 අද උතුරු ශොශම ඉරහ
දකුණට ඹන්න; ළල්රත්තට ඹන්න0 භේට්ෂකුලිශේ ඉරහ
ශොච්චිශේ ඉරහ ළල්රත්තට ඹන්න0 අශේ ුරවද මිතුයන්;
ද්රවිඩ ජහිනඹන් ශභොන තයේ අරසහය විධිඹට බිසනස යනහද;
ල්ලි වේඵ යනහද කිඹරහ ඵරන්න0 ඊශේ ශඳශර්දහ-

The Vel cart and procession went through the streets
without any problem and in the absence of His Excellency
the President, Madam Shiranthi Rajapaksa received the
Vel cart at his official residence, "Temple Trees". Now,
we proceed further away to the Colombo Tamil Sangam
in Wellawatte.
See how the Tamil Language is being fosterd and
developed. Everyday, they hold seminars at Tamil
Sangam. The Indian lecturers are coming, lecturing and
launching Tamil books here. At the Ramakrishna
Mission, there is also the “Kamban Vila” festival held
annually. There is no problem whatsoever Our ladies தநழழ்ப் தண்கள் பூவும் தளட்டும் லயத்து அமகளக
உலடனணழந்து வீதழனழச தசல்கழன் களட்சழலன ளங்கள் இந்த
நலழந்த பளஜக்ஷ ஆட்சழனழல்தளன் கண்டுகழக்கக்கூடினதளக
இபைக்கழன்து. உங்களல் ளர்க்க படினளயழட்டளல் கண்கலப்
தளத்தழக்தகளள்ளுங்கள். அமகள தண்நணழகள்! அன்பொ
அவ்யளபொ அயர்களல் சளக படினயழல்ல - டநளட
படினயழல்ல;
னத்தளல்
பீதழனளல்
அயர்கள்
டுடுங்கழளர்கள். அப்டினள ழலலநலன இல்ளநல்
தசய்தது னளர்? அதல ளங்கள் பதலில் அழன சயண்டும்.
இன்பொ இன்தளபை ளடகம் அபங்சகற்ப்ட்டிபைக்கழன்து.
அதுதளன் யடக்கு நளகளணத்துக்கள சதர்தல்! ளங்கள்
தளபைளதளபத்
துலனழச
யடக்லகபெம்
அழயழபைத்தழ
தசய்துதகளண்டுதளன்
இபைக்கழன்சளம்.
இன்பொ
ளன்
னளழ்ப்ளண அபசளங்க அதழர் சுந்தபம் அபைலநளனகம்
அயர்கசளடு ததளலசசழனழல் ததளடர்புதகளண்டு சழ
யழடனங்கலக் சகட்டழந்சதன். னளழ்ப்ளணத்லத அழயழபைத்தழ
தசய்ன நளத்தழபம் 68,683.20 நழல்லினன் பளலன அபசளங்கம்
தசவு
தசய்தழபைக்கழன்து.
அசதசளல்,
கழழதளச்சழ
நளயட்டத்லத அழயழபைத்தழ தசய்யதற்களக 28,775 நழல்லினன்
பளய்
தசயமழக்கப்ட்டிபைக்கழன்து;
ததளடர்ந்தும்
தசயமழக்கப் ட்டு யபைகழன்து. A sum of Rs. 216 billion has
already been spent by the Government to develop the North.
That is how this Government functions.

"சர்யசதசத்தழன்
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ழலப்ளட்லட

அழந்சத

பதலநச்சர்

சயட்ளர் ததளழவு" - சம்ந்தன்

So, in the North, there is dictatorship. Yesterday, on a
TV show, the veteran politician, Hon. V. Anandasangaree
said that there is dictatorship in the TNA and he said the
Hon. R. Sampanthan is a dictator.
"சர்யசதசத்தழன்

ழலப்ளட்லட

அழந்சத

தநழழ்த்

சதசழனக்

கூட்டலநப்ழன் யட நளகளண சல பதலநச்சர் சயட்ளர் ததளழவு
இடம்தற்து."

 சநலும் அப்த்தழளழலக குழப்ழடுகழது. இந்த ளட்டு
நக்கலப் ற்ழசனள, யடகுதழனழல் இபைக்கழன் தநழழ்
நக்கலப்
ற்ழசனள
சழந்தழக்களநல்,
சர்யசதசத்லதத்
தழபைப்தழப்டுத்துயதற்களகசய
கூட்டலநப்ழர்
யழக்கழசஸ்யபன் அயர்கலத் ததளழவுதசய்தழபைக்கழன்ளர்கள்.
"பதலநச்சர் சயட்ளபளகக் கத்தழல் குதழக்க ளன் தனளர் நளலய ம்.ழ. ததளழயழப்பு"

ன்பொம் 'வீபசகசளழ' கூபொகழது. சனள! யழக்கழசஸ்யபன்
னளலயத் ததளழவுதசய்த ளழலிபைந்து ளங்கள் ந்தளளும்
கண்டு மகழன அந்த பகம் - நளலய சசளதழபளஜள னள இந்தச் சலக்கு யபையதழல்ல. சய, இப்டினள
யழடனங்கழல் அயர்கள் ன் தசய்கழன்ளர்கள்?

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.
ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරිය

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු ුරජී ශේනයලසව භන්ත්රීතුභහ0

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි විේශන්ලසයන් භළිනතුභහ
ළන ශභොකුත් කිඹන්න නඳහඹ කිඹන්න0 ශභොද අශේ
ඇභිනයශඹකුට නතුභහශේ ාහින ේඵන්ධභ්ෂ ිනශඵනහ0 ඒ
නිහ විේශන්ලසයන් භළිනතුභහ ළන වන් යමින් ථහ කිරීභ
ඉතහභත් අහධහයණන්0 ආණ්ඩුශේ ඇභිනයශඹකුට නතුභහශේ
ඉතහභත්භ ශඟ ාහින ේඵන්ධතහ්ෂ ිනශඵනහ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරිය

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ඒ ථහශේ සථහය නිශඹෝරට ඳටවළනි ඹභ්ෂ ිනශඵනහ
නේ නඹ ඉත් යන ශරට භහ නිශඹෝ යනහ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරිය

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු භන්ත්රීතුභනි ථහ අන් යන්න0

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
භට ත මිනිත්තු ශද්ෂ ශදන්න0 ත න හයණඹ්ෂ
කිඹන්න ිනශඵනහ0 Now, see what the "Virakesari" of 22nd
July, 2013 states, I quote:

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ශේ හශේ ඔශශභොේටශශඹෝ
ිනඹහ ශන න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ වදන්ශන් ශොශවොභද?

[ූලාවනයේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டலப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශේ "ුරඩර් ඔළි" පුත් ඳශත් ශවො ශවො ශ්ධල් ිනශඵනහ0
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ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.
ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
Point of Order ශදය ගිිනල්රහ අවන්න0 දළන් ශදය
වුරුත් නළවළ ශන්0 නඹහ ශදය ඉන්ශන් නළවළ ශන්0 නඹහ
ඉන්ශන් ශන ශදය0

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි ශේ ළන ශඳොේඩ්ෂ
නිශඹෝජය භව ශල්ේතුභහශන් අවන්න0 තත් භන්ත්රීයඹකුට
intentions impute යන්න ඵළවළ0 ඒ ළන ඔඵතුමිඹ Ruling
න්ෂ ශදන්න0

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ඔශශභොේටශ කිඹන්ශන් ශභෝෂද? ඒ යලසවර චනඹ-

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
නශවභ ථහ යන්න ඵළවළ0 ේපර්ණශඹන්භ සථහය
නිශඹෝරට ඳටවළනින්0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරිය

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
අඳවහ ය ළීනශභන් ශකින්න කිඹරහ භහ
යනහ0 නකිශනහට අඳවහ ය න්න නඳහ0
(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

அயர்களுக்கு தழர்களம் இல்ல.

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරිය

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහට ශන් ශ හරඹ අහනන්0
ථහ අන් යන්න0

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

இபொதழனளக
எபை
யழடனத்லத
ளன்
தசளல்
யழபைம்புகழன்சன்.
அதளயது,
னளழ்ப்ளண
நக்களுக்கு
அழயழபைத்தழ சதலய; அயர்களுக்கு ல் ஏர் தழர்களம்
சதலய; அயர்களுலடன ழள்லகள் டிக்க சயண்டும்;
அயர்கள் ல் யளழ்வு யளம சயண்டும். அந்த அடிப்லடனழல்
அயர்கள் ல்சளபைம் அபசளங்கத்துக்கு ஆதபயழப்தற்கு
பன்யந்தழபைக்கழன்ளர்கள் ன் ல் தசய்தழலன உங்களுக்குச்
தசளல்யதுடன், யடக்கழலும் அபசளங்கம் தயற்ழதபொதநன்பொ
கூழ, ளன் யழலட தபொகழன்சன். நழகவும் ன்ழ.

ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ ශත්රුණහද?

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ඒ යලසවර චනඹ-

(The Hon. Sajith Premadasa)

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
තභන්ශේ නභ ශනත් ශනකුට කිඹන්න ඵළවළ0 තභන්ශේ
නභ තභන්ට විතයන් කිඹහ න්න පුළුන්0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරිය

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ඒ ප්රහලඹ ඉත් යන්න නිශඹෝ යනහ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
රු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහට ශන් ශ හරඹ අහනන්0

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
නළවළ නළවළ0 භභ ඔශ ශභොේට කිේශේ- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ
යලසවර චනඹත් ශත්ශයන්ශන් නළවළ0 ුද්ධධිශඹන් ශතොය ථහ
යන මිනිසුරන්ට තභන් ඔශ ශභොේට කිඹන්ශන්0

ශේ "ුරඩර් ඔළි" පුත් ඳශත් කිඹනහ භහව ශේනහධියහජහ
පිළින්න- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
"யடக்குத் தநழழ் நக்கழன் தழர்களம் சகள்யழக்குழ"
"நளலயலனச் சந்தழத்து யவுழனள தநழழ்ச் சபகம் கடும் அதழபைப்தழ"

இப்டி 'சுடர் எழ' த்தழளழலகனழச ல் தசய்தழகல
எவ்தயளன்ளக தயழனழட்டு யபைகழன்ளர்கள்.

නිශඹෝ

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා
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(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.
ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරිය

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ

ගරු වජිත් යප්රමාාව මශතා

(நளண்புநழகு சஜழத் ழசபநதளற)

(The Hon. Sajith Premadasa)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි සථහය නිශඹෝරට
අනුූලර කුලිඹට ිනන්න තවනේ0 කුලිඹට ිනන්න ඵළවළ0 ඒ
ශඳොේඩ්ෂ ඳළවළදිලි ය ශදන්න0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරිය

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ඒ රීින ප්රලසනඹ්ෂ ශනොශන්0

මීශඟට රු යත් වීයශේය භන්ත්රීතුභහ0 ඔඵතුභහට විනහඩි
12 හරඹ්ෂ ිනශඵනහ0
[අ0බහ0 5020]

ගරු ආචාර්ය වරත් වීරයවකර මශතා
(நளண்புநழகு களழதழ சபத் வீபசசகப)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි ඵදු ක්රභඹ ළන ථහ යන
ශේ අසථහශේ දී ්ධවිත් ඵදු ක්රභඹ ළන චන සල්ඳඹ්ෂ ථහ
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යන්නට රළ තභ ළන භහ තුටු ශනහ0 ආශඹෝජනඹ තභන් යට
සර්ධනඹ වහ ඵරඳහන ප්රධහනතභ හධඹ0 ශභොද
ආශඹෝජනඹ යශේ සර්ධනඹට ඍජුභ ඵරඳහන නිහ0 යශේ
සර්ධනඹට ආශඹෝජනඹ ඵරඳහන නිහ ආශඹෝජඹන්ට
තභන්ශේ යශේ හශේභ ශනත් යට ආශඹෝජනඹ යනහ නේ
ඒ ආශඹෝජනඹ යන යශේ ඵදු ක්රභඹට ඹටත් ශන්න යලදු වුශණොත්
ඒ ඉතහභ අහධහයණන්0 ඒ අහධහයණත්ඹ නිහභ තභන්
ආශඹෝජනඹ කිරීභ ේඵන්ධශඹන් ඔවුන් අවධර්ඹට ඳත්
න්ශන්0 ඒ නිහ තභන් ්ධවිත් ඵදු ක්රභඹ අශවෝයල යන්නට ශේ
තීයණඹ අය ශන ිනශඵන්ශන්0
යට්ෂ සර්ධනඹ න්නට නේ ආශඹෝජන යන්නට ඕනෆ0
නශවභ ආශඹෝජන යන්නට නේ යශේ හභඹ සථහපිත ශරහ
ිනශඵන්න ඕනෆ0 නශවභ නේ අපි අතීතඹට ඹන්න අලයන්0
ශභොද ඒත් ශේ ආශඹෝජනඹ ව සර්ධනඹට ඍජු ව
ක්ර ඵරඳහන හධඹ්ෂ නිහ0
අද න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ රු ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ
කිේහ භහජ ගිවිුරභ ී තු ී තු ශරහ ිනශඵනහඹ කිඹරහ0 භභ
ිනතන්ශන් නළවළ ශභොන හශේ තත්ත්ඹ්ෂ ඹටශත් ඒ හශේ
ප්රහලඹ්ෂ යනහද කිඹරහ0 න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ ඳභණ්ෂ
ශනොශන් භහජශේ යලටින යලඹලුභ පුයළයලඹන්ට ජීත් වීශේ
නිදව රඵහ දී ිනශඵන්ශන් අශේ යජඹ වියලන්; අශේ අිනරු
ජනහධිඳිනතුභහ වියලන්0 භභ ිනතන වළටිඹට ඒභ ඇින0 භහජ
ගිවිුරභ ය ණනහට සථහපිත ශහඹ කිඹරහ කිඹන්න
පුළුන් ශවොභ හධඹ්ෂ තභන් ඒ0 යු්ධධඹ ඳළතුණු අවුරුදු
ිනව ිනසඳව හරඹ තුශ දී විවිධ ආණ්ඩු ිනුදණහ0 ඒ හශේභ
විවිධ යහජය නහඹශඹෝ ශේනහධිනහඹශඹෝ යු්ධධඹ ළන දළ්ෂව
ආල්ඳ ළන භට ඉතහ ශවො දළනුභ්ෂ අශඵෝධඹ්ෂ ිනශඵනහ0
ශභොද යු්ධධඹ ආයේබ යන ශොටත් යු්ධධඹ අහන ශන
ශොටත් අවුරුදු 39්ෂ ිනසශේ භභ වමුදහශේ හභහජිශඹකු ශරහ
ිනටපු නිහ0 ඒ විවිධ අසථහර අශේ ේභහනර ළයලඹන් ඳහ
ශොටහ ී තු ී තු යරහ කහතනඹ යන ශොට ඒ ඒ යහජය
නහඹන්න් දළ්ෂව ආල්ඳ භහ ඉතහභ ශවොඳින් දන්නහ0 ඒ හශේභ
ර්තභහන යහජය නහඹඹහශේ වදශත් ිනුදණු ළසභ ව ඇින ව
ශේදනහ ළනත් භහ ඉතහභ ශවොඳින් දන්නහ0
රු ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ කිේහ GSP Plus අඳට නළින
වුණහ කිඹරහ0 අඳට
GSP Plus නළින වුශණ් ඇන්? ඇත්ත
ලශඹන්භ GSP Plus අඳට නළින ශන්න න ශවේතු්ෂ වුණහ
ඵටිනය යටල් කිඹන ශ්ධ අවන්ශන් නළින අශේ අිනරු
ජනහධිඳිනතුභහ ව ආය්ෂ ශල්ේතුභහ ශේ යු්ධධඹ දිටභ ය
ශන ගිිනල්රහ ප්රබහයන් විනහල කිරීභ0 1987 ර්ශේ යලදු ශ
ඩභහයච්චි ශභශවයුශේදී ඉන්දිඹහශේ ඵර ඳෆභට ඹටත් ශරහ නදහ
ිනටපු යහජය නහඹඹන් නිට ශරහ ශඵර හීන ශරහ බිඹගුලු
ශරහ ශේ යු්ධධඹ නළළත්වශේ ශොශවොභද කිඹරහ අපි දන්නහ0
ඇත්ත ලශඹන්භ අඳට නදහ තභන් ප්රබහයන් විනහල යන්න
ිනුදශණ්0 නදහ නශවභ වුණහ නේ අඳට ඳුර නළින වුණු දවස ණන්
ජීවිත ආය්ෂහ ය න්න ිනුදණහ0 ඒ හශේභ ිනටපු ජනහධිඳින
ශප්රේභදහ භවතහශේ හරශේදී ඉන්දිඹහශේ වමුදහ ශභශවේ යලටින
ශොට ශොටින්ට ආයුධ දීරහ ඉන්දිඹන් වමුදහ ඹළේහ0 නදහ
ඉන්දිඹන් වමුදහ තුළින් අපි ශොටි විනහල ශහ නේ නදහ තභන්
නල්ටීටීඊ ත්රසතහදඹ විනහල යන්න අඳට ිනුදණු ශදළනි
අසථහ0 ශේ හශේ ශ්ධල් ශ න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹට අද
භහජ ගිවිුරභ ඩ ශහඹ කිඹරහ කිඹන්න කියලභ දහචහයහත්භ
අන්ිනඹ්ෂ නළවළන් කිඹන න භභ ශේ අසථහශේදී කිඹහ යලටිනහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි ඒ හශේභ ප්රබහයන් ඇතුළු
ත්රසතහදීන් විනහල යරහ යු්ධධඹ ේපර්ණශඹන්භ නළින යරහ
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අද අශේ යට සර්ධනඹ යහ නශශමන යුඹට ඳළමිණ
ිනශඵනහ0 ඒ නිහ තභන් අිනරු ජනහධිඳිනතුභහ ඊශේ ශඳශර්දහ
ප්රහලඹ්ෂ ශශේ "ත දුයටත් අපි ේභළළි ජහිනඹ්ෂ ශනොශන්
මුළු යටභ අද ළඩ බිභ්ෂ0"ඹ කිඹරහ0 අඳ රඵහ ත් ශේ ඓිනවහයල
යුද ජඹග්රවණශඹන් ඳසශේ ශේ ශන ශොට අපි ය වතය්ෂ ඳුර
යරහ ිනශඵනහ0 ඒ ය වතය තුශදී ශභොන තයේ ශී්රශඹන් අශේ
යශේ ඹටිතර ඳවුරේ ර්ධනඹ වුණහද කිඹරහ ඕනෆභ ශශන්ෂ
දන්නහ0 අද ශන ශොට අශේ යශේ ප්රශ්ධල රැට විදුලි ඵරඹ
රඵහ දීරහ ිනශඵනහ0 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි
දිහභඩුල්ර දිසත්රි්ෂශේ යලටින යලඹඹට අූ ඳව ජනතහට අද
විදුලි ඵරඹ රළ ත ිනශඵන ඵ ඔඵතුමිඹත් දන්නහ0 ඒ හශේභ
තභන් අද ඳහයල් වළදිරහ ිනශඵනහ0 අද අේඳහශර් යලට භවඔඹට
ඹන්න ත න්ශන් විනහඩි 45න්0 භවඔඹ යලට අයරසවිර ඳහශර්
ශඳොශශොන්නරුට විනහඩි 45න්0 නදහ ඒ භනට ඳළඹ වතය්ෂ
ඳව්ෂ ත වුණත් අද ඳළඹ න වභහයකින් අේඳහශර් යලට
ශඳොශශොන්නරුට ඹන්න පුළුන්0 ශේ විධිඹට විලහර ලශඹන්
ඳහයල් සර්ධනඹ වුණහ0 ඒ හශේභ ශඵෝ්ෂකු වළදුණහ0 ගුන්
ඳහරේ වළදුණහ0 යහඹල් වළදුණහ0 ගුන් ශතොටුශඳොශ වළදුණහ0
යු්ධධඹ නිභහ යරහ ජීත් වීශේ නිදව යටට අයශන දුන්නහට
ඳසශේ ශේ විධිඹට ශී්රශඹන් ඹටිතර ඳවුරේ සර්ධනඹ වුණහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි ඒ හශේභ තභන් මුදහ ත්
ප්රශ්ධල ේපර්ණශඹන්භ රු හය වුණහ0 ඒ හශේභ යමළන් ඔඹ
උභහ ඔඹ හශේ විලහර හරි ර්භහන්ත ශඹෝජනහ ක්රභ තුළින් විඹළි
බිේ වරිත බිේ ඵට ඳත් ශහ0 ශේහ තභන් ඹටිතර ඳවුරේ0 ඒ
නිහ වුරු ශභොනහ කිේත් අද මුළු යටභ දන්නහ අපි
වල්ලින් ේපර්ණශඹන්භ සඹසශඳෝිතතන්
උඳුලින්
ේපර්ණශඹන්භ සඹසශඳෝිතතන් ඒ හශේභ ඵඩ ඉරිඟුලින්
ේපර්ණශඹන්භ සඹසශඳෝිතතන් කිඹරහ0
අද ශතොයතුරු තහ්ෂණඹ අශේ යශේ යලඹඹට ිනසඳව්ෂ පුයහ
ඳළිනරී ිනශඵනහ0 ඒ යලඹඹට වළත්තෆඳව ද්ෂහ ඉදිරි ය
කිිනඳඹ තුශදී නසනහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි ඒ හශේභ තභන් තහ්ෂණ
විඹ නිර්ශ්ධල සල්ඳඹ තුළින් අපි අධයහඳනශේ විේරඹ්ෂ ඇින
යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ0 ඉදිරිශේදී හභහනය ශඳශ ව
උස ශඳශ භත් ශරහ නළිඹට ඹන යලුරන් නන්නත්තහය න්ශන්
නළවළ0 ඔවුන්ට අනිහර්ඹශඹන්භ රැකිඹහ ඵරහශඳොශයොත්තු තඵහ
න්න පුළුන්0 ශේ විධිඹට යශේ දශ ශ්ධශීඹ නිසඳහදනශඹන්
යලඹඹට වඹ්ෂ ඹටිතර ඳවුරේ වහ යජඹ ආශඹෝජනඹ යන
ශොට ශඳෞ්ධලි ව ශ්ධශීඹ විශ්ධශීඹ ආශඹෝජන්න් වියලන්
අශන්ෂ ශ්ධල්රට යලඹඹට වියලවතය්ෂ ආශඹෝජනඹ ශ යුතුන්0
ශේ තභන් හභහනයශඹන් පිළිත් ආර්ථි නයහඹ0 උදහවයණඹ්ෂ
විධිඹට රුපිඹල් මිලිඹන වඹකින් අපි ඳහය්ෂ වදනහ නේ ඒ ඳහය
ශදඳළත්ශත් පු්ධරශඹෝ ව ශ්ධශීඹ විශ්ධශීඹ ආශඹෝජනඹ රුපිඹල්
මිලිඹන වියලවතය ටිනහභකින් ිනශඵන්න ඕනෆ0 ඒ වහ ඒ
ඳහය ශදඳළත්ශත් අඳට නිහ වදන්න පුළුන් නශවභ නළත්නේ
ශශ ළල් විෘත යන්න පුළුන්0
නශවභ නළත්නේ නේ ර්භහන්තලහරහ දහන්න පුළුන්0 ශේ
තභන් පිළිත් ආර්ථි නයහඹ0 ශේ අිනන් ගිශඹොත් තභන් යටට
දියුණු ශන්න පුළුන්0 නශවභ නේ යටට ආශඹෝජනඹ දළන් නන්න
ඳටන් අයශන ිනශඵනහ0 අපි දන්නහ පිට යටින් අපි වේඵ
යන මුදල්රට ඩහ අපි පිට යටට ඹන මුදල් නළත්නේ
ආනඹනඹ වහ යන මුදල් ඉතහභ ළඩින් කිඹරහ0 ආනඹන
විඹදේලින් යලඹඹට 25්ෂ ඹන්ශන් නිජ ශතල් ආනඹනඹ
වහන්0 අපි නිජ ශතල් නිසඳහදනඹ යන්ශන් නළින නිහ ඒ
විඹදභ අපි අනිහර්ඹශඹන්භ ශ යුතුන්0 නමුත් අඳට නිසඳහදනඹ
යන්න පුළුන් ශ්ධල් ිනශඵනහ0 අඳට යලශභන්ින නිසඳහදනඹ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු ආචහර්ඹ යත් වීයශේය භවතහ]

යන්න පුළුන්0 අඳට ඹඩ හශන් නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්0
අඳට කිරි නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්0 අඳට සීනි නිසඳහදනඹ
යන්න පුළුන්0 ශේහ නිසඳහදනඹ යන්න යජඹට ඳභණ්ෂ
ඵළවළ0 විශ්ධල ආශඹෝජඹන් ඳළමිණිඹ යුතුන්0 ඒ ර්භහන්තලහරහ
ඇින විඹ යුතුන්0 ඒ විශ්ධල ආශඹෝජඹන් ශභවහට ශන්න්න
ිනශඵන ඔවුන් දිරිභත් යන්න ිනශඵන න සල්ඳඹ්ෂ තභන්
්ධවිත් ඵදු ක්රභඹ ේපර්ණශඹන්භ අශවෝයල කිරීභ0 ඇත්ත
ලශඹන්භ ඒ තභන් අද ශභතළනදී යන්ශන්0 ඒ ්ධවිත් ඵදු
ක්රභඹ අශවෝයල යමින් ඒ ආශඹෝජඹන් උනන්දු ශහට ඳසශේ
අඳට රැී  ය්ෂහ ශඵොශවෝ සයහ්ෂ නනහ0 ඒ හශේභ නිද්රහට
ඳත් ශරහ ිනශඵන ේඳත් ශඵොශවොභඹ්ෂභ අඳට උ්ධදීඳනඹ
යරහ භතු ය න්න - surface ය න්න - පුළුන්0 ඇත්ත
ලශඹන්භ ඒ තුළින් තභන් යට්ෂ සර්ධනඹ ශන්ශන්0
අශේ යට යටල් 40්ෂ භඟ ශේ ්ධවිත් ඵදු අශවෝයල කිරීශේ
ගිවිුරභ අත්න් යරහ ිනශඵනහ0 ඉන්දිඹහ චීනඹ ශඵල්ජිඹභ
ඵසරහශ්ධලඹ ළනඩහ හශේ යටල් භඟ ඒ ගිවිුරේ අත්න්
යරහ ිනශඵනහ0 ඉිනන් ඒ හශේ යටර ආශඹෝජශඹෝ ශේ යශේ
ආශඹෝජනඹ ශහභ ඒ ්ධවිත් ඵදු ක්රභශඹන් නිදවස ශනහ0
උදහවයණඹ්ෂ ලශඹන් ළනඩහශේ ඉන්න පුයළයලශඹ්ෂ ශේ යශේ
ආශඹෝජනඹ යරහ ශේ යශටන් ඹේ කියල ආදහඹභ්ෂ ත්ශතොත්
රසහශේ ීනිනඹ අනු ඔහු ඵදු ක්රභඹට ඹටත් ශනහ0 නමුත් ඒ
පු්ධරඹහ නළත ළනඩහට ගිශඹොත් රසහශේ උඳඹහත්
ආදහඹභට අනු ඔහුට ඒ යශේ ඵදු ක්රභඹටත් ඹටත් ශන්න යලදු
ශනහ0 ශේ ක්රභඹ ේපර්ණශඹන් අහධහයණ නිහ තභන් ශේ
්ධවිත් ඵදු ක්රභඹ ේපර්ණශඹන්භ අශවෝයල යරහ න යට
ඳභණ්ෂ නළත්නේ ආශඹෝජනඹ යන යශේ ඳභණ්ෂ ඵදු ීනිනඹට
ඹටත් ශන ක්රභඹ්ෂ වදරහ ිනශඵන්ශන්0 ඒශ්ෂ ශඳොලිඹ ව
අශනකුත් ිනශඵන විසතයහත්භ ශ්ධල් ඒ යටල් ශද අතය
හච්ඡහ යරහ ඹේ කියල නිභනඹට ඳළමිශණනහ0
රු අනුය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහත් ඒ හශේභ න්ෂත් ජහින
ඳ්ෂශඹනුත් කිේහ ශඳොදු යහජය භණ්ඩරයීඹ යහජය නහඹ
මුළු වහ ඹන විඹදේ ළන0 ශඳොදු යහජය භණ්ඩරයීඹ යහජය
නහඹ මුළු කියලභ පර්ෂ නළවළ ශරෝශේ හභඹ ළන
ශරෝශේ ප්රජහතන්ත්රහදඹ ළන ශරෝශේ විවිධ ප්රලසන ළන
කියලභ විඳුභ්ෂ ශදන්ශන් නළින ශේ හශේ මුළු්ෂ අශේ යශේ
ඳත්න්න ශභතයේ විලහර මුදර්ෂ ළඹ යන්ශන් ඇන් කිඹරහ ඒ
ශොල්රන් ඇහුහ0 නමුත් ඒශන් ක්ර ව ෘජු නන ප්රිනපර
ළන අශඵෝධඹ්ෂ නළින න ළන ඇත්ත ලශඹන්භ භට
නහටුන්0 ඒ නහටුශන් කිඹන්න ඕනෆ0
අපි දන්නහ ශේ යශේ වමුදහ ශොශවොභද යු්ධධ ශශේ
කිඹරහ0 නදහ නන්දිඩහල් රපුශේ අල් ඳරහ ප්රබහයන් ද්රවිඩ
ජනතහ 200්ෂ ඳභණ ට යශන ඉරහ ඒ අල්ර ශඵෝේඵ
අතුයරහ දුයසථ ඳහරලින් ඒහ ේපර්ණශඹන් පුපුයන ශොට
අශේ ශොල්දහදුන්ට ිනුදණහ ඉතහභ ශරශවයලශඹන් හරතු්ෂකු
ප්රවහය නල්ර යරහ ප්රබහයනුන් අය ශදභශ ජනතහ 200න් භයරහ
යු්ධධඹ නත්න්න0 නමුත් අශේ ශොල්දහදුන් නශවභ ශශේ
නළවළ0 ඒ ද්රවිඩ ජනතහශේ ජීවිත ශබ්යහ න්න ඒ අල් උඩින්
300්ෂ ගිඹහ0 ඒ ගිඹ අඹශන් 220 ණනශේභ න්ෂශෝ කුල්
ශදභ අිනමි වුණහ; න්ෂශෝ න කුර්ෂ අිනමි වුණහ0 නළත්නේ
භවය අඹ ජීවිත්ෂඹට ඳත් වුණහ0 අන්න නශවභ තභන් අපි භහන
ිනමිේ ආය්ෂහ ශශේ0
භභ අවුරුදු 28්ෂ නහවි වමුදහශේ ඉන් මුහුශ්ධ ටන් යරහ
ිනශඵනහ0 අපි මුහුශ්ධ ටන් යන ශොට ශොටි ශඵෝේටු්ෂ
විනහල වුණහභ ත්රසතහදිශඹෝ තුන් වතය ශදශනකු මුහුශ්ධ ළටිරහ
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දඟරන ශොට අපි ඔවුන්ට ශඩි ිනඹරහ භයන්ශන් නළවළ0 ඔවුන්
රණු්ෂ දහරහ ශඵෝේටුට අයශන අත ඳඹ ළට වරහ න්න
ශඵොන්න දීරහ අපි ඔවුන් වමුදහට බහය ශදනහ0 නමුත් භභ
ගිිනල්රහ ිනශඵනහ ත්රසතහදින් වියලන් අත් අඩසගුට ත්තු අශේ
ශොල්දහදුන් ශශනන්න0 භභ ශභොනහද දළ්ෂශ්ෂ? ඔවුන්ශේ
ඇස උගුල්රරහ න් රරහ දත් උගුල්රරහ යවඟ ඳරහ; ශේ
හශේ දරුණු ද දීරහ භළරිච්ච භශ මිීන තභන් අපි ශේන්ශන්0 අපි
භහන ිනමිේ රැකුශේ නශවභන්0 ශොටි භහන ිනමිේ රැකුශේ
නශවභන්0 ඒ වුණහට භහන ිනමිේ ළඩුන් කිඹරහ අද අඳට
විරු්ධධ තභන් න්ෂත් ජහිනන්ශේ සවිධහනශේදී ශේ හශේ අභත
ශචෝදනහ යන්ශන්0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි ඒ හශේ යටල් ශභවහට
ආහට ඳසශේ ශොශවොභද අපි ද්රවිඩ ජනතහට රන්ශන් අය
අසර් භළිනතුභහ කිේහ හශේ නළශඟනිනය ව උතුශර් ජනතහට
ශභොන හශේ සර්ධනඹ්ෂ යරහ ිනශඵනහද කිඹරහ ඔවුන්ට
තභන්ශේ ඇස ශදශන්භ ඵරහ න්න පුළුන්භ රළශඵනහ0
ඒ දිවහ ඵරරහ ඔවුන් පුදුභඹට ඳත් ශේවි0 උතුරු ඳශහශත් ද්රවිඩ
ජනතහ ළන කිේශොත් ද්රවිඩ ජනතහ යලඹඹට 52්ෂ අද ජීත්
න්ශන් යලසවර ජනතහ භඟන්0 ශභන්න ශේහ ළන ඉතහභ
ශවො අශඵෝධඹ්ෂ ඔවුන්ට රළශබ්වි0 ඒ හශේභ තභන් යශේ
ිනශඵන ඹටිතර ඳවුරේ ළන ඔවුන් ඉතහභ ශවො අශඵෝධඹ්ෂ
රඵහ ත්ශතොත් ඇත්ත ලශඹන් ඔවුනුත් ආශඹෝජනඹ වහ
ේපර්ණශඹන් දිරිභත් ශේවි0 ඒ නිහ තභන් භහ ිනතන්ශන් ශඳොදු
යහජය භණ්ඩලීඹ මුළු ශේ යශේ ඳළළත්වීශේ දළඩි අලයතහ්ෂ
ිනශඵනහ කිඹරහ0 ශඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ මුළු අශේ යශේ
ඳළළත්විඹ යුතුභන්0 භහ නළත ය්ෂ නශේ කිඹහ යලටින්ශන් අශේ
යට ළන ිනශඵන ඒ ළරැදි අශඵෝධඹ ජහතයන්තය ප්රජහ ඉදිරිශේ
ේපර්ණශඹන් නියවුල් යරහ ශවො ප්රිනරඳඹ්ෂ ඇින යන්න
අඳට පුළුන් නිහන්0 ඒ හයණඹ කිඹමින් භට රඵහ දීපු හරඹ
අහන නිහ ශේ අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුමිඹට ශඵශවවින්
සතුිනන්ත ශමින් භශේ ථහ අන් යනහ මරහනහරඪ
රු භන්ත්රීතුමිඹනි0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරිය

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ශඵොශවොභ සතුිනන් රු භන්ත්රීතුභනි0 මීශඟට රු ුරජී
ශේනයලසව භන්ත්රීතුභහ0

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි
ිනශඵනහද කිඹරහ දළන න්න ළභළිනන්0

භට

විනහඩි

ී ඹ්ෂ

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරිය

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ඔඵතුභහට විනහඩි 20්ෂ ිනශඵනහ0

[අ0බහ0 5033]

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශඵොශවොභ සතුිනන් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි0 අද ඵදු
ේඵන්ධ ශඹෝජනහ ළන ථහ යන්න නිඹමිත ිනුදණත් යත්
වීයශේය භන්ත්රීතුභහ විශලේශඹන් යු්ධධඹ ේඵන්ධශඹන් අදවස
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ප්රහල ශහ0 කියල ඳළකිීමභ්ෂ නළින නතුභහත් න්ෂ අපි නඟ
ශනහ0 යු්ධධඹ ේඵන්ධශඹන් ත්රිවිධ වමුදහ අනුභනඹ යපු
ක්රිඹහ භහර් පිළිඵ යු්ධධඹ ේඵන්ධශඹන් ශ්රී රසහ යජඹ
අනුභනඹ යපු ක්රිඹහ දහභඹ පිළිඵ අශේ නඟතහ ඳශ
යනහ0 නඹ අශේ ඳළුරභට ර්ෂ ශනහ0 රු යත් වීයශේය
භන්ත්රීතුභහ කිේහ භහන ිනමිේ ආය්ෂහ යමින් ඒ හර්ඹ
බහයඹ ඉටු ශහ කිඹරහ0 රු භන්ත්රීතුභනි යු්ධධඹ අන් ශරහ
ත ව අවුරුදු වතය හරඹ තුශ ඔඵතුභන්රහ විශ්ධල ටයුතු
ේඵන්ධශඹන් නිළරැදි ක්රිඹහ ශහ නේ ඒ ඳණිවුඩඹ නිළරැදි
පිට යටරට අයශන ගිඹහ නේ ඒ හයණඹ ඳවදහ ශදන්න ශඳොදු
යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹඹන්ශේ මුළු්ෂ අලය නළවළ
කිඹරහන් භහ ිනතන්ශන්0 නදහ ශභශවේ යල්ධධ වුණු ශ්ධල් භට භතන්0
නදහ ඵෆන් ී  මන් භවත්භඹහ ශභශවේට ශන්නුහ; නතුභහට
ශනොශඹකුත් ශඳොශයොන්දු දුන්නහ0 නමුත් ඒ ශඳොශයොන්දු ඩ ශහ0
නශවභ යන භන්භ ජනහධිඳිනතුභහ වරිඹට ළබිනේ භණ්ඩරඹ
වළයලයවශේ නළවළ0 න ඇභිනයශඹ්ෂ න ශදඹ්ෂ කිේහ0 ත
ඇභිනයශඹ්ෂ ත ශදඹ්ෂ කිේහ0 ඒ ආහයඹට ටයුතු ශනොය
අශේ යශේ යලසවර ජනතහශේ ඒ හශේභ ශදභශ මුසලිේ
ජනතහශේ ආශේ න්ෂ ශල්රේ ශනොය
ඡන්ද
ඵරහශඳොශයොත්තුශන් ශ්ධලඳහරනඹ ශනොය ත ව අවුරුදු වතය
තුශ විශ්ධල යටරට ඒ හයණඹ නිළරැදි කිඹරහ ශදන්න
ඔඵතුභන්රහට වළකිඹහ රළුදණහ නේ යහජය තහන්ත්රි ේඵන්ධතහ
ඳත්න පු්ධරඹන් -ඒ නිශඹෝජිතඹන්- ඒ හයණඹ නිළරැදි
ජහතයන්තයඹට කිඹරහ දුන්නහ නේ ඔඵතුභහ කිඹපු ආහයඹට මීට
ඩහ ඉ්ෂභනින් ශේ ප්රලසනඹ විහ න්න අඳට වළකිඹහ ිනුදණහ
රු යත් වීයශේය භන්ත්රීතුභනි0 නශවභ ටයුතු ශහ නේ ශඳොදු
යහජය භණ්ඩලීඹ මුළුට ශේ හශේ විඹදභ්ෂ යරහ යශේ
දුේඳත් ජනතහශේ මුදල් විනහල යරහ නළනි හර්ඹ බහයඹ්ෂ
කිරීභ වහ ඒ හයණඹ ඉිනරි න්ශන් නළවළ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි අද විශලේශඹන් ශ්ධශීඹ
ආදහඹේ ඳනත ඹටශත් ශඹෝජනහ විශලේ ශශ බහණ්ඩ ඵදු
ඳනත ඹටශත් නිඹභඹන් මු්ධදය හසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත
ඹටශත් නිශඹෝඹ ුරයහඵදු ආාහඳනත ඹටශත් නිඹභඹ ළන ථහ
ශනහ0 විසතයහත්භ ශේ න න්ෂ ළන ථහ යන්න භභ
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ0 ශභොද භහ අද විඳ්ෂශේ
අන්ිනභ ථිඹහන්0 විලහර පිරි්ෂ අද ඒහ ේඵන්ධශඹන් අදවස
ප්රහල ශහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි භභ ඇත්තටභ න්ශතෝ
ශනහ රු යත් අමුණුභ ඇභිනතුභහ දළන් ශභතළන යලටිඹහ නේ0
නතුභහ භශේ භ න භවනුය ප්රශ්ධලශේ ශශන්ෂ ඒ හශේභ
භශේ ඳහශල් ඉශන ත්ත ශශන්ෂ0 නතුභහ ශභඳභණ
ශරහ්ෂ තනිභ ශේ බහ ර්බශේ රැඳී යලටිඹහ0 ආණ්ඩු
ශනුශන් ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ ආර්ථිඹ
ේඵන්ධශඹන් නතුභහ අදවස ප්රහල ශහ0 නතුභහ දළන් ශභින
යලටිඹහ නේ නතුභහ න්ෂ අදවස හුභහරු ය නිමින් භට මීට
ඩහ හර්ථ ථහ්ෂ යන්න ිනුදණහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි අද රු ජිත් ශප්රේභදහ
භළිනතුභහ ආර්ථිඹ ේඵන්ධශඹන් අශනකුත් යලඹලු හයණහ
ේඵන්ධශඹන් අදවස ඉදිරිඳත් යමින් ථහ්ෂ ශහ0 නිනදී
නතුභහ නකින් න රුණු ඳවදහ දුන්නහ0 ශේ ආණ්ඩු නිදව රඵහ
ත්තහට ඳසශේ අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ව සර්ධනඹ ජනතහ
ඵරහශඳොශයොත්තු ව ර්ධනඹ ආයලඹහශේ ුරය පුයඹ ශේ යශේ ඇින
වුණහද නළ්ධද ඹන්න ේඵන්ධශඹන් නතුභහ අදවස දළ්ෂවහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි යත් අමුණුභ භළිනතුභහ
ශශ බහණ්ඩ ළන ඒ හශේභ හභහනයශඹන් ශශ ශඳොශශේ
ිනශඵන බහණ්ඩ ළන ථහ ශහ0 විශලේශඹන් නතුභහ කිේහ
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රසහශේ ශශඳුන් ල්ෂිනභත් යන්න ඕනෆ ශශඳුන්ට ශවො
ආදහඹභ්ෂ රඵහ ශදන්න ඕනෆ ශවො මිර්ෂ රඵහ ශදන්න ඕනෆ
කිඹරහ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරිය

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු භන්ත්රීතුභනි රුණහය නිලසලබ්ද න්න0 ශේ අසථහශේ
වුරුන් ශවෝ රු භන්ත්රීයශඹ්ෂ මරහනඹ වහ රු ජහන
ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහශේ නභ ශඹෝජනහ යන්න0

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමිඹනි "රු ජහන ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ" න් භභ ශඹෝජනහ යනහ0

ගරු ගය්දත කරුණාිනක මශතා
(நளண்புநழகு கனந்த கபைணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

විසි්ද වපථිර කරන දී.
ஆசநளதழத்தளர்.
Seconded.

ප්රපනය විමවන දි්ද වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුල ගරු ශ්රියානි වියිවි්රම මශත්ිය ූලාවනයය්ද ඉලත්
වයය්ද ගරු ජානක බණ්ඩාර මශතා ූලාවනාරඪ විය.

அதன் ழகு, நளண்புநழகு (தழபைநதழ) ஸ்ரீனளணழ யழசஜயழக்கழபந
அயர்கள் அக்கழபளசத்தழழன்பொ அகசய, நளண்புநழகு ஜளக
ண்டளப அயர்கள் தலலந யகழத்தளர்கள்.
Whereupon THE HON.(MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි රු යත් අමුණුභ
ඇභිනතුභහ ශශ බහණ්ඩ ේඵන්ධශඹන් අදවස ප්රහල ශහ0 අද
අඳ යලඹලු ශදනහ දන්නහ ශදඹ්ෂ තභන් ශේ යශේ ජනතහ ජීත්
න්ශන් අභහරුශන්ඹ කිඹන න0 වතය ශදනකු ඉන්න ඳවුරට
රුපිඹල් 7 500කින් ජීත් ශන්න පුළුන් කිඹරහ ආණ්ඩුශේ
ඇභිනයශඹ්ෂ කිේහ0 වළඵළන් සයහ ශල්න අනු ඵළලුශොත්
අද වතය ශදනකු ඉන්න ඳවුරට ජීත් ශන්න භහඹට
රුපිඹල් 45 000්ෂ හශේ ප්රභහණඹ්ෂ අලයන්0

නශවභ නේ හභහනය ඳවුර ආදහඹභ රුපිඹල් 40 000්ෂ
රුපිඹල් 42 000්ෂ හශේ ප්රභහණඹ්ෂ ඵට ඳත් විඹ යුතුන්0
ඔඵතුභන්රහ කිඹන ආහයශඹන් ඒ පු්ධර ආදහඹභ ළඩි වුණහ0
වළඵළන් විඹදභ ඊට ඩහ ළඩි ශරහ ිනශඵනහ මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි0 යශේ මු්ෂත ආදහඹභ ව මු්ෂත විඹදභ වරිඹහහය
ණනඹ ශශොත් ආදහඹභට ඩහ බහණ්ඩ විඹදභ ළඩි ශරහ
ිනශඵනහ0 ශේ නශොට ජීත් වීශේ ඉතහභත් අභහරු අසථහ්ෂ
ශේ යශේ ඇින ශරහ ිනශඵනහ0 ජීත් න්ශන් ශවොඳින්ද නළ්ධද
කිඹහ ශභභ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශේඹ යන හර්ඹ භණ්ඩරශඹන්
ඇහුශොත් නතුභන්රහ අඳට ශවො උත්තයඹ්ෂ ශදන්0 විශලේශඹන්භ
ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීරුන් න අපි අද භට යලඹලුභ දීභනහ
නතු යරහ රුපිඹල් ර්ෂඹ විතය ළටුඳ්ෂ රඵහ න්නහ0
වළඵළන් අද අඳටත් ජීත් න්න අභහරු තත්ත්ඹ්ෂ ිනශඵනහ0
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු ුරජී ශේනයලසව භවතහ]

ශවොයේ යන්ශන් නළත්නේ භවය ඇභිනරුන් හශේ -භහ ඒ
ළන ඉදිරිශේදී වන් යන්නේ- ක්රිස ටහටහ ආඹතනලින්
අයශන ශවොයහ න මුදරත් න්ෂ තභන්ශේ ආදහඹභ ළඩි ය
න්ශන් නළත්නේ ජීත් වීශේ අඳවුරතහ්ෂ අද මුළු යශේභ
ජනතහට ිනශඵනහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි යත් අමුණුභ භළිනතුභහ
කිේහ හශේ භිනන්ද යහජඳ්ෂ භළිනතුභහ ශේ යශේ ුරය පුයඹ්ෂ
භරහ නළවළ0 යු්ධධඹ අන් ශ ඵ ඇත්ත0 යු්ධධඹ අන්
කිරීභ වහ ඒ ක්රිඹහ භහර් ළීනභ ේඵන්ධශඹන් ත්රිවිධ වමුදහට
භිනන්ද යහජඳ්ෂ භළිනතුභහට ශෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළිනතුභහට ඒ
හශේභ යත් ශෂොන්ශේහ භළිනතුභහට යනිල් වික්රභයලසව
භළිනතුභහට චන්ද්රිහ කුභහයතුස භළිනනිඹට ඹන යලඹලු ශදනහටභ
අශේ ප්රලසහ ශභභ අසථහශේදී පිරිනභනහ0
ඒ විතය්ෂ ශනොශන්0 ශේ යලඹලු ශදනහටභ ළඩිශඹන්
විශලේශඹන් ත්රිවිධ වමුදහට අශේ ප්රලසහ ිනමි විඹ යුතුන්0 ශේ
යශේ යු්ධධඹ යන්න ශේ ඳසශදනහට ඩහ දහඹ වුශණ් ත්රිවිධ
වමුදහන්0 ඒ ඳවුල්ර තභන්ශේ දරුහ තභන්ශේ දිඹණිඹ
තභන්ශේ නළඟණිඹ ජීවිත පජහ ශහ0 භහ ිනතන වළටිඹට ජීවිත
25 000්ෂ නළින වුණහ; ඳයේඳයහ ණන්ෂ අනහථ වුණහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි0 වළඵළන් ශේ පිරිට ආණ්ඩු
රන ආහයඹ ඵළලුශොත් ඉතහභත් අප්රන්නන්0 අපි ගිඹ
තහශේ ප්රලසනඹ්ෂ ඇහුහ ත්රිවිධ වමුදහට ශල් ී ඹ්ෂ දුන්නහද
කිඹරහ0 ශේ යශේ ත්රිවිධ වමුදහශේ 25 000්ෂ මිඹ ගිිනන් ිනශඵනහ;
අත් ඳහ නළින වුණු අඹ 29 000්ෂ ළනි ප්රභහණඹ්ෂ ඉන්නහ0
භහ සතුිනන්ත නහ ශභභ අසථහශේදී යත් අමුණුභ
භළිනතුභහ ශභභ රු බහට ඳළමිණීභ ේඵන්ධශඹන්0 භහ ිනතන
වළටිඹට අද දින බහශේ ටයුතු ආයේබශේ යලටභ ශභතුභහ බහශේ
රැඳී යලටිඹහ0 නතුභහට භහ සතුිනන්ත නහ0 නතුභහ ශජයසඨ
ඇභිනයශඹ්ෂ0 වළඵළන් නතුභහ ඒ කියල ශදඹ්ෂ ශනොරහ
ආයේබශේ යලටභ නතුභහශේ ථහශන් ඳසශේ ශ යලඹලුභ
ථහරට ඇහුේ න් ශදමින් ශභභ රු බහශේ රැඳී යලටිඹහ0 ඒ
ේඵන්ධශඹන් නතුභහට භශේ විශලේ සතුිනඹ පිරිනභනහ0 නතුභහ
භශේ දිසත්රි්ෂඹ න භවනුය දිසත්රිශේ ශශන්ෂ ඒ හශේභ
භශේ ඳහශල් ආදි ශියශඹ්ෂ0 නතුභහ නතුභහශේ හර්ඹ බහයඹ ඉටු
යනහ0 ඒ ළන භටත් න්ශතෝන්0
රු ඇභිනතුභනි භශේ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ලශඹන් ඔඵතුභහ
ශශශඳුන් ල්ෂිනභත් ශ යුතු ආහයඹ ළන ථහ ශහ0
ඇභිනතුභනි ශත් ළන ශ ථහ භහ අවශන යලටිඹහ0 වළඵළන්
අහන අවුරු්ධද න ශොට අශේ ශත් නිසඳහදනඹ යලඹඹට 4කින්
ඳවත ළටිරහ ිනශඵනහ0 ඒ හශේභ අනිකුත් ශබෝ නිසඳහදනඹ
ඳවත ළටිරහ ිනශඵශනහ0 ගිඹ ය අඹ ළශේදී ථහ ශ ඵඩ ඉරිඟු
විතයන් ශේ යශේ සඹසශඳෝණඹ ශරහ ිනශඵන්ශන්0 අනිකුත්
යලඹලුභ ශශශහේ ළන භහ නකින් නට ඔඵතුභහට ශඳන්න්නේ0
භහ ගිඹ ය අඹ ළඹ විහදශේදී ඒ ේඵන්ධශඹන් ශඳන්නුේ ශහ0
විශලේශඹන්භ දශ ජහින නිසඳහදනඹත් න්ෂ ඵළලුහභ අශේ
යලඹලුභ ශබෝ නිසඳහදනඹ අඩු ශරහ ිනශඵනහ0 මරහනහරඪ
රු භන්ත්රීතුභනි ඇභිනතුභනි විශලේ ප්රලසනඹ්ෂ ිනශඵනහ0 අශේ
බහණ්ඩ ළඩි න්ශන් නළවළ0 යශේ හ යන නශලු ළඩි න්ශන්
නළවළ0 පිට යටින් ශශනන අතයලය බහණ්ඩර මිර ණන් ළඩි
නහ0 ඒ ළඩි වීභ නිහ අශේ යටට ආදහඹභ්ෂ රළශඵන්ශන් නළවළ
ඇභිනතුභනි0 ආදහඹභ ඹන්ශන් පිට යටටන්0
ඒ විතය්ෂ ශනොශන්0 ඔඵතුභහ කිේහ ඳරිේපු ලනු ටින් භහළු
ළන0 ඇභිනතුභනි භහ ිනතන වළටිඹට ේශඵෝර ව ඳරිේපු තභන්
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අශේ යශේ හභහනය ආවහයඹ0 ේශඵෝර ව ඳරිේපුත් න්ෂ රෑට
ඳහන් නහ නේ ඒට අභහරුශන් බිත්තය බහඹ්ෂ නතු ය
න්නහ0 නශවභ නළත්නේ නඹට ශන ඹේ ශදඹ්ෂ නතු ය
න්නහ0 වළඵළන් ේශඵෝර ව ඳරිේපු න්නත් ඵළරි
තත්ත්ඹ්ෂ අද යශේ ඇින ශරහ ිනශඵනහ0 යශේ ධනත් පිරිට
ශේ දළශනන්ශන් නළවළ ඇභිනතුභනි0 ශේ දළශනන්ශන් දුේඳත්
ජනතහටන්0 විශලේශඹන්භ ජනවනශඹන් යලඹඹට 70ට
යලඹඹට 80ට ඳභණ පිරිට ශභඹ ඵරඳහනහ0 ඔඵතුභන්රහ
ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ආර්ථි සර්ධනඹ යශේ ජනතහට
රළබිරහ නළවළ0 ආදහඹභ ළඩි වුණහ කිඹහ ඔඵතුභහ කිඹන න භහ
පිළින්නහ0 අදහඹභට හශේ්ෂ විඹදභ ළඩි ශරහ ිනශඵනහ0
නශවභ නේ අපි ලින් ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ආයලඹහශේ ුරය පුය
අශේ දුේඳත් ජනතහට රළබිරහ නළවළ0 ඔඵතුභහ අදවස යන
ආහයඹට ශොශම ඹේකියල ප්රශ්ධලඹට ආයලඹහශේ ුරය පුය
රළශඵන්න පුළුන්0 වළඵළන් නන්න් රහබඹ රඵහ ිනශඵන්ශන්
ඇභිනතුභනි ආණ්ඩුශේ ඉවශභ තළනට ේඵන්ධ ාහින ිනත
මිත්රහදීන් වළශයන්න ශේ යශේ හභහනය ජනතහ ශනොශන්0
ඉදිරිශේදී භහ ඒ ේඵන්ධශඹන් ඉතහ ඳළවළදිලි වන් යන්නේ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ශොවිඹහ ළන අශේ
ඇභිනතුභහ ථහ ශහ0 ශොවිඹහට යරහ ිනශඵන්ශන් ශභොනහද?
අද ශොවිඹහට ශඳොශවොය න්න ඵළරි තත්ත්ඹ්ෂ ඇින ශරහ
ිනශඵනහ0 රුපිඹල් 300ට ශනොශන් රුපිඹල් 400ට ශනොශන්
රුපිඹල් 500ට ශනොශන් රුපිඹල් 1 200ටත් රුපිඹල්
1 300ටත් ශඳොශවොය රඵහ න්න ඵළරි තත්ත්ඹ්ෂ අද ඇින
ශරහ ිනශඵනහ0
ඒ විතය්ෂ ශනොශන්0 ශොවි වි්රහභ ළටුඳ ළන ඵරමු0 ඔඵතුභහ
දන්නහ ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීයඹන් න අඳට භහඹ ළටුඳ
රළුදශණ් නළත්නේ ජීත් න්න ශොඳභණ අභහරුද කිඹරහ;
ළටුශඳන් යලඹඹට 30්ෂ ළපුශොත් ජීත් න්න ශොඳභණ
අභහරුද කිඹරහ0 ඒ හශේභ ඳහර්ලිශේන්තු ශේඹකුට තභන්ශේ
ළටුශඳන් යලඹඹට 20්ෂ යලඹඹට 30්ෂ ළපුශොත් ඹේකියල
දීභනහ්ෂ ශදන්ශන් නළත්නේ ජීත් න්න ශොඳභණ අභහරුද?
ශභොද අන්ිනභ අභහරුශන් අපි ජීත් න්ශන්0 භහඹ අන්
න ශොට අශේ අන්ිනභ ලතඹත් ඉයන්0 නතශොට මිලිඹනඹ්ෂ
ඳභණ පිරිට ශොවි වි්රහභ ළටුඳ ශදන්න ඵළරිභ්ෂ අද ඇින
ශරහ ිනශඵනහ0 විශලේශඹන්භ ජනහධිඳිනතුභහ

[ූලාවනයේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டலப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]
[Expunged on the order of the Chair.]

යශේ ජනතහ ළන ශොවි ජනතහ ළන ථහ යනහ0
වළඵළන් න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹට ඇඟිල්ර දි්ෂ ශහට නතුභහ
ශේඹ යන්ශන් ශේ යශේ ධනතුන් කිිනඳ ශදශනකුට ඳභණන්0
ඒ තභන්ශේ ශවෝදයඹන්ට තභන්ශේ ඳවුරට තභන්ශේ ඳවුරට
ේඵන්ධ පිරිටන්0 ඒ වළය යු්ධධඹ ඉය වුණහට ඳසශේ දුේඳත්
ජනතහට නතුභහ යන ශේඹ්ෂ නළවළ0
රු ඇභිනතුභනි ශේ යශේ ආශඹෝජන ේඵන්ධ ඔඵතුභහ
වන් ශහ0 යටට ආශඹෝජන අලයන් යටට මුදල් නන්න
අලයන් කිඹහ අඳ පිළින්නහ රු ඇභිනතුභනි0 දළන් ශභෝෂද
ශන්ශන්? චීනශඹන් විශලේ නිශඹෝජිත පිරි්ෂ ඇවිත් ඉන්නහ0
භහ දළන් නතළනට ගිඹහ0 ඒ නිශඹෝජිත පිරි ථහ යනහ භහ විනහඩි
දවඹ්ෂ ඳවශශෝෂ අවශන ිනටිඹහ0 භශේ ථහ යන්න ිනුදණ
නිහ භහ ඳල්ශරවහට ආහ0 ශභොනහද නතුභන්රහ වන්
යන්ශන්? රු ඇභිනතුභනි නතුභන්රහ ශේ යට තභන්ශේ කුණු
ඵ්ෂකිඹ්ෂ ශර ඳහවිච්චි යනහ0 චීනශඹන් ආ ඒ නිශඹෝජිතරිඹ
කිඹනහ "රසහ basket න්ෂ හශේ රහ ඒ basket නට
ඒ අඹ පුළුන් පුළුන් ශ්ධල් රඵහ ශදනහඹ" කිඹහ0 චීනශඹන්
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රසහට ඵහසේ න්ෂ ඇය වේුද වුණු ශදඹ්ෂ නළවළ0 රු
ඇභිනතුභනි ශඳොලිඹ යලඹඹට 702න්; යලඹඹට 608න්0
රු ඇභිනතුභනි ඔඵතුභහ න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ ිනටිඹහ0
ඔඵතුභහ දන්නහ භවළලිඹ යනශොට අඳට අවුරුදු දවඹ
grace period න්ෂ වේුද වුණහ; අඳට වේුද වුණු ණඹ ශඳොලී
අනුඳහතඹ යලඹඹට 105න්; යලඹඹට106න් කිඹහ0 ඒ හශේභ ශේ යටට
යලඹඹට 50 මුදර්ෂ රළුදශණ් ආධහය ලශඹනුන්0 ණඹ ලශඹන්
ශනොශන්0 ශඳොලිඹට ශනොශන්0 අඳට ණඹ රඵහ දුන් නසරන්තඹ
සවිේර්රන්තඹ ශනෝර්ශේ හශේ යටල් ඒ ආධහය දීරහ ඒ යටර
්රභ ඵරහඹ ශභවහට ශනහශේ නළවළ0 අද ශභෝෂද ශන්ශන්?
චීනශේ විලහර පිරි්ෂ අද අශේ යටට ශන්නහ0 අද ශේ යට
චීනශේ ශොශණිඹ්ෂ ඵට ඳත් යරහ ිනශඵනහ0 ඔඵතුභන්රහ
ශවොට භත ිනඹහන්න අනහතශේදී ශේ යට ළරශන්නට
ඵළරි උගුරට අහු ශන ඵ0
රු ඇභිනතුභනි ඔඵතුභහශේ ගුණ ර්ණනහ යන භන්භ භහ
විශලේශඹන් හයණඹ්ෂ කිඹන්නට ඕනෆ0 භහ ථහ යන
අතයතුය විභල් වීයසල අභහතයතුභහ භට ඵහධහ යමින් කිේහ
ක්රිස ආඹතනශඹන් භභ මිලිඹන 10 -ශඩොරර් මිලිඹන දවඹ්ෂ ද
රුපිඹල් මිලිඹන දවඹ්ෂ ද කිඹහ කිේශේ නළවළ- ඳහ්ෂ ඉල්ලුහඹ
කිඹහ0 භහ ඒට උත්තය ශදන්න ගිශේ නළවළ0 ශභොද භහ උත්තය
ශදන්නට ගිශේ නළත්ශත්? භවය ේටිඹ භශන් ඇහුහ "ඇන්
උත්තය දුන්ශන් නළත්ශත්?" කිඹහ0 භශන් ඇහුහ "ඔඵතුභහ
ඉල්ලුහ ද නළ්ධද?" කිඹහ0 භහ දන්ශන් නළින නට භහ ශභොටද
උත්තය ශදන්ශන්? භහ ක්රිස ආඹතනඹ ළන අවරහත් නළවළ0
ශභතළන වතය ඳස ශදශන්ෂභ කිේහ "ඔඵතුභහ ත්තහද නළ්ධද
කිඹහ කිඹන්න" කිඹහ0 ශභෝෂද ශේ කිඹන්ශන් කිඹහ භහ ශොඹහ
ඵළලුහ0 ක්රිස ආඹතනඹත් න්ෂ භශේ ේඵන්ධඹ්ෂ ිනුදශණ්ත්
නළවළ0 ඔඵතුභහ වන් ශ ආහයඹට අ්ෂය 4්ෂ ක්රිස
ආඹතනඹට අ්ෂය 29 ්ෂ ශචලීනහ ආඹතනඹට ත අ්ෂය
12්ෂ ළන්ග්රිරහ ව ශයටන් කිඹන ආඹතනරට දුන්නහ0
ශේහන්න් රළුදණු මුදල්රට ශභොද ශන්ශන්? ඔඵතුභන්රහ
වන් යන ආහයඹට යු්ධධඹ අන් වුණහට ඳසශේ වදහ
ිනශඵන්ශන් ශල් 350න්0 අවුරුදු වතය්ෂ ඹනශොට අඩුභ
ණශන් ත්රිවිධ වමුදහට ශල් දව දහව්ෂ වදහ ශදන්නට පුළුන්
වුණහ නේ අඩුභ ණශන් ශල් ිනස දහව්ෂ වදහ ශදන්නට පුළුන්
වුණහ නේ! රු අභහතයතුභනි යු්ධධශඹන් අනහථ වුණු ඳවුල්
29 000්ෂ ඉන්නහ0 මිඹ ගිඹ අඹ 25 000න්0 අද ශන තුරු ශේ
ඳවුල්ර අඹට වරි වභන් නි්ෂ වදහ ශදන්නට ඔඵතුභන්රහට
වළකිඹහ ශනොභළින වී ිනශඵනහ0
රු ඇභිනතුභනි ඔඵතුභන්රහ දවන් යන ආහයඹට
ආශඹෝජන අලයන්0 ශරෝශන් වශන අශේ යට ඇතුශශේ
ිනඹහශන ශේ ශ්ධල් දියුණු යන්නට පුළුන්ඹ කිඹහ අඳ
කිඹන්ශන් නළවළ0 අඳ නශවභ කිඹන්ශන් නළවළ0 අඳ ඒ
ේඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහත් න්ෂ නඟ ශනහ0 විශලේශඹන්
ඔඵතුභහ න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශඹන් රළූ  ඳන්නයඹත් න්ෂ ශේ
යට ශවො තළනට අයශන ගිිනන් ිනශඵනහ0 අඳ පිළින්නහ0
නමුත් අඳ ඔඵතුභන්රහශන් ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් ශේ
ශවොයභ නත්න්න ටයුතු යහවිඹ කිඹන නන්0
රු ඇභිනතුභනි අද "Lanka-e-News" න ශේ page න
block යරහ ිනශඵනහ0 නින ශේ හයණඹ වන් වුණහ0 පිරිට
උත්තය ශදන්නට ඵළරි නිහ භහ නේ ේ වන් යන්නට
ඹන්ශන් නළවළ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි0 "Securities and
Exchange Commission Chairman‟s life under threat" කිඹහ
තභන් Lanka-e-News නශ්ෂ වන් ශන්ශන්0 නහර
ශොඩශවේහ කිඹන පු්ධරඹහට මිලිඹන 400 මුදර්ෂ රඵහ දුන්
ඵට ක්රිස ආඹතනඹ වන් යනහ0 නින තත් විශලේ නේ
ශද්ෂ වන් ශනහ0 යජශේ ඉතහභ ඵරේඳන්න
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ශදශදශනකුශේ නේ ශද්ෂ ශභින වන් ශනහ0 ශේ නේ
නකිශන ළන භහ ථහ යන්නට ඹන්ශන් නළවළ0 විශලේශඹන්භ
තරුණ භන්ත්රීයශඹකුශේ නභ්ෂ වන් ශනහ0 සථහය
නිශඹෝ අනු ඒ භන්ත්රීරුන්ශේ නේ වන් කිරීභට භහ භළළි
ශනහ0
වළඵළන්
අනිහර්ඹශඹන්භ
ඔඵතුභන්රහ
ශේ
ේඵන්ධශඹන් ඳරී්ෂණඹ්ෂ යන්න ඕනෆ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීභනි භහ ශොේඳඤසඤවීදිශේ නිහ
අිනමි වුණු ජනතහශේ නඩු යනහ0 භභ නඩුශේ ඳහ
ඉල්රනහඹ කිඹහ භට විරු්ධධ ඳළමිණිල්ර්ෂ දළේභහ0 අද ශන
තුරු ඒ නඩු ඉදිරිඹට ය ශන ඹන්නට විධිඹ්ෂ නළවළ0 භහ අත්
අඩසගුට න්නඹ කිඹහ විශලේ ඵර හඹ්ෂ ශඹදුහ0 හභහනය
ශඳොලීයලශේ ඳළමිණිල්ර ශශේ0 ඒත් හභහනය ශඳොලිසීශේ
ඳළමිණිල්ර CD නට ඹළේහ0 නිනදී "පුළුන් නේ විබහ යන්න
පුළුන් නේ භහ ශන්න්න" කිඹහ භහ කිේහ0 භහ ශන්වශේ
නළවළ0 නින "හන්" කිඹන පුදරශඹකුශේ නභ්ෂ වන් ශහ0
ඔහු භශේ ශන නඩු client ශශන්ෂ0 ඒ පු්ධරඹහට භහ ථහ
ය ඇහුහ "ශභෝෂ ද ශේ කිඹන ථහ" කිඹහ0 ශේ ූ ජී
ශේනයලසව භළිනතුභහශේ ශ්ධලඳහරන ජීවිතඹ නළින යන්නට
නතුභහශේ අනහතඹ නළින යන්නට ආණ්ඩුශන් යන
කුභන්ත්රණඹ්ෂඹ කිඹහ නතුභහ නසරන්තශඹන් affidavit න්ෂ
භට අත්න් ය නේහ0 "ශඩොරර් මිලිඹන ශද්ෂ ශදන්නේ0 ුරජී
ශේනයලසව භන්ත්රීතුභහ ල්ලි ඉල්ලුහඹ කිඹහ ශභෝෂ ශවෝ
වන්ෂ යන්න" කිඹහ නතුභහට කිේහලු0 අද ශනශොට
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි නඩු ය ශන ඹන්න ඵළවළ0
ඳළමිණිල්ර ය ශන ඹන්නට විධිඹ්ෂ නළවළ0 නශවභන් අඳට
රන්ශන්0 හභහනය ජනතහ ශනුශන් -ඳවුල් 600්ෂ
ශනුශන්- අඳ ශේ ථහ යන්ශන්0 අ්ෂය වත්ෂ -ශේ යශේ
ප්රධහන භමි බහඹ්ෂ- ටහටහ ආඹතනඹට ශදන්න ඹනහ0
ශේ ඉඩශේ ඳර්චස න්ෂ රුපිඹල් මිලිඹන ඳවභහය්ෂ ටිනහ0
නමුත් ත ඳව්ෂත් ශන්ශන් නළින ඒ ඉඩේලින් ඒ ජනතහ
ඉත් ය ිනශඵනහ0 ශේහ ඔවුන්ට අන්ින ඉඩේ0 ඔවුන් ඒ
ඉඩේර ඵශරන් ඳදිසචි ශරහ යලටි අඹ ශනොශන්0 තභන්ට අන්ින ඒ
ඉඩේලින් ජනතහ ඵශරන් ඉත් යනහ0 ශේ ඔවුන්ශේ
භහන අන්ිනහයලේ ඩ කිරීභ්ෂ0 ඔවුන්ට ඒ ඉඩශභන් අන්ින
ිනශඵන්ශන් ඳර්චස ශද්ෂ ශන්න පුළුන්; ඳර්චස තුන්ෂ
ශන්න පුළුන්0 නමුත් නතුභන්රහශේ ළභළත්ත අනු නතළනින්
ඉත් යරහ ඒ සථහනශේ ඹේ ළඩ පිළිශශ්ෂ යනහ නේ අශේ
අභළත්ත්ෂ නළවළ0 අඳ නඹට වහඹ ඳශ යනහ0 ඔඵතුභන්රහ
ශේ ළන වරිවභන් අදව්ෂ ඉදිරිඳත් යන්න0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ශේ පිළිඵ විශලේශඹන්භ
භභ රු ථහනහඹතුභහට කිේහ0 නතුභහ කිේහ "අඩුභ ණශන්
අන්ින න්න ඕනෆ නළවළ ඹේ පු්ධරශඹකුට නතළන ර් අඩි
1 000 භමි ප්රභහණඹ්ෂ ිනශඵනහ නේ ඒ පු්ධරඹහට අඩුභ
ණශන් ර් අඩි 2 000්ෂ ශදන්න නතළනින් ඉත් ශන්න"
කිඹරහ0 ඒ ශදන්ශන් තේටු 10්ෂ උඩින්; න්ෂශෝ තේටු 15්ෂ
උඩින්0 ඒ ඳවුර ඹ අේභහ තහත්තහ ශශන්ෂ ඉන්නහ නේ
ඒ අඹට ඒ තයේ උඩට නඟින්නත් ඵළවළ0 ඔවුන් ඳවශට ඵළසශොත්
ඵළසහභන්; උඩට නළේශොත් නළේහභන්0 රු ඇභිනතුභනි ශේ
රුණු ඔඵතුභන්රහශේ අධහනඹට න්න0 ශේහ තනිය
ශවොයේ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි තළරැේරුහට ශඩොරර්
මිලිඹන 20්ෂ වේඵ ශනහ කිඹහ ඒ ේයහස කිඹන පු්ධරඹහ
කිේහලු0 භට විරු්ධධ තභන් ඳශමුශන්භ ඔහු ඳළමිණිල්ර දළේශේ
භභ භයණ තර්ජනඹ්ෂ ශහ කිඹරහ0 අන්ිනභට භයණ තර්ජනඹ
ඳහ තර්ජනඹ්ෂ වුණහ0 ඒ ඳහ තර්ජනඹටත් හ්ෂිත නළවළ0 අද ඒ
නඩු යශන ඹන්න විධිඹ්ෂ නළවළ0 භට භතන් ශේ රු
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු ුරජී ශේනයලසව භවතහ]

බහශේදී විභල් වීයසල ඇභිනතුභහ කිේහ භට විරු්ධධ ිනශඵන ඒ
රුණු -භභ ඳහ ඉල්රහ ිනශඵනහ කිඹරහ - ඔේපු යනහ
කිඹරහ0 වළඵළන් අද ශන තුරු ඒහ ඔේපු ය න්න විධිඹ්ෂ
නළින ගිිනන් ිනශඵනහ0 නමුත් ඵර කිරීේ යරහ අශේ භන්ත්රීරු
ඩළවළ න්න ඵරනහ0 ඵරඳෆේ යරහ අශේ භන්ත්රීරු න්න
ඵරනහ0 අඳට තයටු යරහ තර්ජනඹ යරහ අඳට ිනයඵත්
න්න ූ දහනේ යරහ අඳ න්න ඵරනහ0 නමුත් අඳ කිඹනහ
අඳ ශ්ධලඳහරනඹට ආශේ ජනතහට ඳරිතයහශීලී ඵ0 භභ අනි්ෂ
භන්ත්රීරු ළන ථහ යන්න ඹන්ශන් නළවළ0 අඳ ශ්ධලඳහරනඹට
ආශේ ඹේ කියල අයමුණ්ෂ ප්රිනඳත්ිනඹ්ෂ ඇිනන්0 නළත්නේ
ශ්ධලඳහරනශඹන් ආඩහ න්න ශ්ධලඳහරනශඹන් ශඵන්ස හර්
න්ෂ න්න ශ්ධලඳහරනශඹන් නි්ෂ න්න ශනොශන්0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි භභ ශොශම වත ප්රශ්ධලශඹන්
නි්ෂ ත්තහ0 භභ දළ්ෂහ "න්ශේ ඔබ්ර්ර්" පුත් ඳශත්
වන් ය ිනශඵනහ භභ ඒ නි ත්ශත් ඒ නිශේ
අන්ිනහයඹහ ඵඹ යරහඹ කිඹරහ0 භභ ඒ නිට රුපිඹල් මිලිඹන
43්ෂ ශේහ0 ඒ භශේ වළකිඹහශන් භශේ ශදභේපිඹන්ශේ
වළකිඹහශන් වේඵ යපු ල්ලිලින්0 ඒ ශවොයේ යපු ල්ලි
ශනොශන්0 භශේ ඳයේඳයහ වතය්ෂ ීනිනාරු0 භභ නිශ ත්ශත්
නශවභන්0 නමුත් තුන්ළනි ඳහයත් ඳත්තශයන් භට භඩ වරහ
ිනශඵනහ භභ ඒ ශදය ත්ශත් ඒ ශදය ඉන්න ේටිඹ ඵඹ
යරහ අඩුට කිඹරහ0 භභ නඩු්ෂ දභනහ0 ඳත්තශයන් භට භඩ
වන න භභ නත්තනහ0 ඔඵතුභන්රහ ශේහ විභර්ලනඹ
යන්න0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඊශඟට ක්රිස ආඹතනඹ
ේඵන්ධශඹන් තරුණ භන්ත්රීයඹකුශේ නභ ිනශඵනහ නතුභහට
රුපිඹල් මිලිඹන 200්ෂ ශේහඹ කිඹරහ0 නතුභහ ආණ්ඩුශේ ප්රඵර
ඳවුරට ේඵන්ධ භන්ත්රීයශඹ්ෂ0 තත් රුණු ශභින වන්
ය ිනශඵනහ0 ශේ නහර ශොඩශවේහ කිඹන පු්ධරඹහශන් අඳ
ප්රලසන ශහ0 ශොේඳළනි 40ට 50ට ළඩි ප්රභහණඹ්ෂ නතුභහත්
න්ෂ ේඵන්ධන්0 නතුභහ තභන් අද Securities and Exchange
Commission නශ්ෂ Chairman. There is a conflict of interest.
ශොශවොභද ඳත් යන්ශන්? ශොශවොභද stock exchange න
යශේ ඳත්හශන ඹන්ශන්? නඹ ඳත්හශන ඹන්න ඵළවළ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි නසරන්තශේ ශසේමිනිසටර්
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඳළළින ින ශද ළඩ මුළුට භභ වබහගී
වුණහ0 තභන්ශේ ාහිනශඹ්ෂ තභන්ශේ ඹහළුශ්ෂ ඹේ කියල
ආඹතනඹට ේඵන්ධේ ිනශඵන පු්ධරශඹ්ෂ ශේ හශේ
තනතුරුරට ඳත් යන්න පුළුන්ද කිඹරහ නතුභන්රහශන් භභ
ඇහුහ0 නසරන්තශේ පු්ධරඹන් ශනොශන් රු ඇභිනතුභනි
ශඳොදු යහජය භණ්ඩරශේ යලඹලුභ හභහජිඹන් දුේඳත් යටර අඹ
ඒ මුළුශේ ිනටිඹහ0 යලඹලු ශදනහභ කිේශේ ශොන් තයේ ුරදුුරේ
ිනුදණත් තභන්ශේ ඳවුශල් උදවිඹ තභන්ශේ ශවෝදයඹන්
තභන්ශේ ාහතීන් තභන්ශේ ිනතමිත්රහදීන් ඳත් යන්න ඵළවළ
කිඹරහන්0 නතුභන්රහ කිේහ නතශොට there would be a conflict
of interest, ඒ හශේභ ඒ සථහනශේ ශවොයභ කිඹන ශ්ධ ඳටන්
න්නහඹ කිඹරහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ක්රිස ආඹතනශේ නුශදනු
ේඵන්ධශඹන් අඳ ශොඹහ ඵළලුහ0 ක්රිස ආඹතනඹ මිලිඹන 400්ෂ
ශේහ කිඹනහ0 ඔඵතුභන්රහ පී0  ත0 ජඹුරන්දය භවත්භඹහ
ඳහර්ලිශේන්තුට ළන්න ඕනෆ0 ක්රිස ආඹතනඹ වන් යනහ
මුල් ශවීභ්ෂ ලශඹන් මිලිඹන 400්ෂ නතුභන්රහ ශේහ කිඹරහ0
නමුත් ශභින මුළු ණන රුපිඹල් බිලිඹන 5 000්ෂ හශේ
ප්රභහණඹ්ෂ0 ඹේ කියල ශශහභ්ෂ යනහ නේ ශේ ප්රභහණඹ අද
යටට ිනමි විඹ යුතු ිනශඵනහ0 වළඵළන් ශේහට ශටන්ඩර් නළවළ0
ඒ තභන් රු ඇභිනතුභනි අශේ ප්රලසනඹ0 ඔඵතුභන්රහ විෘත
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ක්රිඹහ යනහ නේ අඳට ශේහ ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆ0 ශේහ
අශේ යශේ ජනතහට අන්ින ඉඩේ0 ශොශම අ්ෂය 4න් අශයශවන්
29න් ශභශවන් 7න්0 දළන් න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹට ඇඟිල්ර දිගු
යනහ0 ඔඵතුභහට භභ ඉතහ රුණහශන් ශේහ කිඹන්ශන්0
ඔඵතුභහ ශේහ ඳරී්ෂහ ය ඵරන්න0 ටහටහ ආඹතනඹට දීපු ඉඩභ
ළන ඵරන්න0 ඒ ආඹතනඹට තභන්ශේ ඒ apartments
යලන්න්ෂය ශර විකුණන්න පුළුන්0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹ්ෂ
ිනශඵන්ශන්0

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශවොන්0

ඒ ප්රභහණඹ ඳභණ්ෂ ශනොශන් ටහටහ ආඹතනඹට ඒ මුළු
අ්ෂය වශත්භ ිනශඵන buildings ටි යලන්න්ෂය ක්රභඹට පිට
යට ඕනෆභ පු්ධරශඹකුට විකුණන්න පුළුන්0 ඒ හශේභ තභන්
ශේ හයණඹත්0 අශේ වර් ද යලල්හ භන්ත්රීතුභහත් වන් ශහ
ශේ ශචලීනහ කිඹන ආඹතනඹට දීපු අ්ෂය 29 ළන0 ඒට දීපු
ඒහත් විකුණන්න පුළුන්0 අවුරුදු 99න් ඵ්ධද0 නමුත් ඒ ඉඩේ
යලන්න්ෂය ශර විකුණන්න පුළුන්0 ශේශ්ෂ යලදු න්ශන් විලහර
ශවොයභ්ෂ රු ඇභිනතුභනි0 අඳ ශනොශන් ඔඵතුභහ ශනොශන්
ඊට ඩහ විලහර ඵරඹ්ෂ ිනශඵන වසතඹන් ශේ ශේ
ළයශනහ රු ඇභිනතුභනි0
ශේ යට ශනුශන් ඒ යු්ධධඹ අන් ශශේ විශලේශඹන්භ
ේර යලටින ද දරුන් නළඟනිඹන් ශවෝදයඹන්0 ඔවුන්ශේ
ශල්ලින් ඔවුන්ශේ රීරි භහසලින් තභන් අපි යු්ධධඹ ජඹග්රවණඹ
ශශේ0 ශේ යට ිනමි න්නට ඕනෆ භිනන්ද යහජඳ්ෂ
භවත්භඹහටත් ශෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භවත්භඹහටත් යත්
ශෂොන්ශේහ භවත්භඹහටත් ඔඵතුභහටත් භටත් ශනොශන්0
අපි ඉන්ශන් අශේ ජනතහ ඵරහ න්නන්0 ශේ යශේ යලඹලු හයඹ
ිනමි විඹ යුත්ශත් ශේ යශේ දුේඳත් ජනතහටන්0 වළඵළන් අඳට
ිනශඵන දු ඔඵතුභන්රහ වන් ශ ුරයපුයඹ ඔඵතුභන්රහ
වන් ශ ආයලඹහශේ ආලසචර්ඹ - ආයලඹහශේ විසභඹ - ශේ යශේ
යලටින ශඳොශවොත් ඵරත් කිිනඳ ශදශනකුට ඳභණ්ෂ උරුභ
ශරහ ිනශඵන නන් රු ඇභිනතුභනි0 යශේ දුේඳත් ජනතහ
තභත් දු්ෂ විඳිනහ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ශවොන් රු භන්ත්රීතුභනි0 ථහ අන් යන්න0

ගරු සුජීල යවනසිවශ මශතා

(நளண்புநழகு சுஜவய சசசழங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
භට ත විනහඩිඹ්ෂ ශදන්න මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි0
ඔඵතුභන්රහශේ අධහනඹට ශඹොමු කිරීභ වහ විශලේශඹන්භ
නේ කිිනඳඹ්ෂ භහ වන් යන්නට ළභළිනන්0 අන්තර් ජහරශේ
Lanka-e-News නශ්ෂ ශේ පිටු අද block යරහ ිනශඵනහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අන්තර් ජහරශඹන් උපුටහ ත් නභ
ප්රෘත්ිනඹ භහ ශේ අසථහශේ දී වභාගත* යනහ0

—————————
* පුවපතකායේ තබා ඇත.

* நூழலனத்தழல் லயக்கப்ட்டுள்து.
* Placed in the Library.
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ශභින විශලේශඹන්භ නේ වන් ය ිනශඵන ධේමි
ශඳශර්යහ නිභල් ශඳශර්යහ ව දිලිත් ජඹවීය ඹන පිරි අශේ
ශොටස ශශශ ශඳොශත් න්ෂ ේඵන්ධේ ිනශඵන පිරි්ෂ0
ශේ මිර ණන් නවහ ශභවහ කිරීභ ළන භභ වළභ ශරහශේභ ප්රලන
ස
ශහ0 ශභතුභන්රහ ඒ ේඵන්ධශඹන් විශලේ හර්ඹ බහයඹ්ෂ යලදු
යනහ0 නශවභ නේ ඔඵතුභන්රහ තයහිනයභ ශනොඵරහ ශේ ළයදි
ශනුශන් ීනිනඹ ක්රිඹහත්භ යන්න0 හටද ශේහ අන්ින ශරහ
ිනශඵන්ශන් වුද ශේහට ේඵන්ධේ ිනශඵන්ශන් කිඹරහ
ශොඹහ ඵරන්න0 ශේ රුපිඹල් මිලිඹන 400 ේඵන්ධ
ඔඵතුභන්රහ ඳරී්ෂණඹ්ෂ යන්න0 අඳට ශඵොරු අරහද නඟරහ
අඳ ශඳොලීයලඹට ශන්රහ CID නට ශන්රහ අඳට යදය
යන්න පුළුන් නේ ඔඵතුභන්රහ ශේ රුපිඹල් මිලිඹන 400
ේඵන්ධශඹනුත් ඳරී්ෂණඹ්ෂ යන්න0 පී0  ත0 ජඹුරන්දය
භවත්භඹහ ඳහර්ලිශේන්තුට ශන්රහ අවන්න ශේ රුපිඹල්
මිලිඹන 400 වේඵ වුණහද නළ්ධද කිඹරහ0 ශේ රුපිඹල් මිලිඹන 400
දුන්ශන් හටද කිඹරහ අවන්න0 ඳශමුශන් රුපිඹල් මිලිඹන 200්ෂ
දුන්ශන් හටද? ඉිනරි රුපිඹල් මිලිඹන 200 දුන්ශන් හටද?
ඳශමුළනි ශවීභ්ෂ ශර ආණ්ඩුට ශේ මුදර රළුදණහද කිඹරහ
ඔඵතුභන්රහ ඵරන්න0 අනිහර්ශඹන්භ ඒ වහ ීනිනඹ ක්රිඹහත්භ
යන්න0 නළත්නේ ශේ යටට ශඳොදු යහජය භණ්ඩරඹ ශනොශන්
වුරු ආත් ශේ යට ඳවශටභ ගිිනල්රහ විනහල න ඵ වන්
යමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ0 ශඵොශවොභ
සතුිනන්0
[අ0බහ0 5054]

ගරු ටී. රවජිත් ා යවොයිවා මශතා

(நளண்புநழகு ளவ. பஞ்ஜழத் த தசளய்சள)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අද රු යත් අමුණුභ
ඇභිනතුභහ වියලන් ්ධවිත් ඵදුයණඹ ළශළ්ෂවීභ ව ඵදු ඳළවළය
වළරීභ ළශළ්ෂවීභ වහ ශ්රී රසහ ජනයජශේ ආණ්ඩු ව ඉන්දීඹ
ජනයජශේ ආණ්ඩු අතය ඇින ය ත් ගිවිුරභ අනුභත ය ළීනභ
වහ ඉදිරිඳත් යන රද ශ්ධශීඹ ආදහඹේ ඳනත ඹටශත්
ශඹෝජනහ පිළිඵ හච්ඡහ න ශේ අසථහශේ දී ශභභ
හයණඹ භහ ඳශමුශන්භ වන් ශ යුතුන්0 ශේ ඉදිරිඳත් යන
රද ශඹෝජනහ අද දශේ යශේ ආර්ථිඹ ල්ෂිනභත් කිරීභ වහ
ඉතහභ ළදත් ආහයශඹන් ඵරඳහන ළදත් ශඹෝජනහ්ෂ කිඹන
න මුලින්භ වන් යන්න ඕනෆ0

ශ්ධශීඹ ආර්ථිඹ ල්ෂිනභත් යමින් ශ්ධශීඹ ශොවිඹහ ව
යහඹඹහ ල්ෂිනභත් කිරීභ වහ භිනන්ද චින්තන ළඩ
පිළිශශ අනු යට ශොඩනළඟීභට අලයභ යන තීයණ කිිනඳඹ්ෂ
ශේ තුළින් ක්රිඹහත්භ ශශයනහ0 ශභින වන් න ආහයඹට
න්ෂ අසථහ විශලේ බහණ්ඩ වහ ඵදු අඩු කිරීභට ශඹෝජනහ
ය ිනශඵනහ විශලේශඹන්භ අතයලය ආවහය ද්රය වහ0 ඒ
නිසඳහදනර අඩුවීභ්ෂ යලදුන අසථහර දී ශශශ ශඳොශ තුශ
මිර ණන් භතුලිත ඳත්හ ළීනභ පිණි නභ ද්රය වහ අඹ
යන ඵ්ධද අඩු යන්නට ශඹෝජනහ ය ිනශඵනහ0 මරහනහරඪ
රු භන්ත්රීතුභනි විශලේශඹන්භ ඉන්දිඹහත් ශ්රී රසහත් අතය
ශවො ිනත මිත්රත්ඹ වශඹෝගිතහ ආය්ෂහ න ආහයඹට ශේ
න ශඹෝජනහ ස ය ිනශඵනහ0 ශ්ධලඳහරනඹ පිළිඵ මලි
අශඵෝධඹ්ෂ ශවෝ ිනශඵන ශශන්ෂ ශභඹ අතයලයශඹන්භ ශ
යුතු රුණ්ෂ වළටිඹට පිළින්නහ ඇින කිඹරහ භහ විලසහ
යනහ0
ශභළනි ළදත් තීන්දු තීයණ කිිනඳඹ්ෂ යශේ ප්රධහන
ආඹතනඹ න ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් යරහ හච්ඡහට
ළශනන ශේ අසථහශේ දී විරු්ධධ ඳ්ෂඹ නිශඹෝජනඹ යමින්
රු භන්ත්රීතුභන්රහ විවිධ අදවස දළ්ෂවුහ0 නතුභන්රහශේ අදවස
දළ්ෂවීභ අද දින ඉදිරිඳත් යන රද ශේ නිශඹෝඹට ශොතයේ දුයට
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අදහශ නහද කිඹන න පිළිඵ නේ අඳට ඵයඳතශ ප්රලසනඹ්ෂ
ිනශඵනහ0 නතුභන්රහ ථහ ශශේ ශභොනහද කිඹරහ නතුභන්රහභ
දන්ශන් නළවළ0 භභ ිනතන විධිඹට අවශන ිනටපු අඹ නඹ
දන්ශන්ත් නළවළ0
විශලේශඹන්භ න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ නිශඹෝජනඹ යමින්
ථහ යපු රු ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ විවිධ රුණු පිළිඵ
ථහ ශහ0 නතුභහශේ ථහශේ න්ෂ අසථහ දී වන් වුණහ
"ඊශේ දශේ ශේ බහශේ ථහ ශශේ ළඩට නළින ල්ඳල්"
කිඹරහ0 ශ්රී රසහ විදුලිඵර (සශලෝධන) ඳනත් ශටුේඳත
පිළිඵ හච්ඡහ වුණු ඊශේ දශේ ශේ රු බහශේ ථහ ශශේ
ළඩට නළින ල්ඳල් කිඹරහ නතුභහ කිේහ0 ඊශේ ශේ රු බහ
තුශ යලදු වුණු තත් යල්ධධිඹ්ෂ අපි දළ්ෂහ0 ඊශේ රු දඹහයලරි
ජඹශේය භන්ත්රීතුභහ විඳ්ෂ නහඹතුභහ ශේ බහශේ යලටිඹදී
ඉතහභ ඵයඳතශ ප්රහලඹ්ෂ ශේ රු බහ තුශ ශහ0
ඒ යපු ප්රහලඹ ල්ඳල් වෆල්ර්ෂ විධිඹට ජිත් ශප්රේභදහ
භන්ත්රීතුභහ අර්ථ නිරඳණඹ ශහ0 ඒ නතුභහට ළදත් නළින
ඇින0 වළඵළන් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ජිත් ශප්රේභදහ රු
භන්ත්රීතුභහශේ ශේ අදවස දළ්ෂවීභ ව නතුභහශේ ක්රිඹහ රහඳඹ
පිළිඵ ශ්ධලඳහරනඹ පිළිඵ උනන්දු්ෂ ද්ෂන උදවිඹ
වළටිඹට අඳට ඵයඳතශ ළඹ්ෂ ිනශඵනහ0 ශභොද
හරහන්තයඹ්ෂ ිනසශේ ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ ලි නහ
න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ නහඹත්ඹට නන්න0 නහඹඹහ වීභ
වහ යනිල් වික්රභයලසව විඳ්ෂ නහඹතුභහට නශයින විවිධ ක්රිඹහ
භහර් අයශන ඳ්ෂඹ තුශ විවිධ ල්ලි ණ්ඩහඹේ වදහ ශන
ඉතහභ ක්රභහනුූලර භනට නතුභහ ළයයලරහ යලටිනහ0 නශේ
ළයුරණු භශන් න න්ධිසථහනඹ්ෂ වළටිඹට අපි ද්ෂනහ
නට න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ නිශඹෝජය නහඹඹහ වළටිඹට
ිනටපු රු ජඹූ රිඹ භළිනතුභහත් න්ෂ ේඵන්ධ ශරහ ''යනිල්
විශයෝීව පිර'' කිඹරහ ණ්ඩහඹභ්ෂ වදහ ශන භවශරොකු
ළරැල්ර්ෂ ළහු අසථහ0 යනිල් වික්රභයලසව විඳ්ෂ නහඹතුභහ
වළරුණුශොට න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ ශදළනිඹහ වළටිඹට
ිනටිශේ රු ජඹූ රිඹ භළිනතුභහ0 නමුත් රු ජඹූ රිඹ භවත්භඹහ
න්ෂ ශනභ ණ්ඩහඹභ්ෂ වදහ ශන රු ජඹූ රිඹ භවත්භඹහ
න්ෂ ශඵොශවෝ දුය ගිිනල්රහ අහනශේ රු ජඹූ රිඹ භවත්භඹහ
තනි ශහ; රු ජඹූ රිඹ භවත්භඹහ අතයභස වුණහ0 ඊට ඳසශේ
න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ තුශ රු ජඹූ රිඹ භමිහ ඉය වුණහ0
ඊට ඳසශේ නතු ශහ දඹහයලරි ජඹශේය භන්ත්රීතුභහ ඇතුළු
ත ණ්ඩහඹභට0 දඹහයලරි ජඹශේය භන්ත්රීතුභහත් න්ෂ
ළයලිහය ණ්ඩහඹභ්ෂ වදරහ යඟඳහරහ අහනශේ දඹහයලරි
ජඹශේය
ආණ්ඩුට ඹන්න ශභතළන ඉන් ථහ
ඳත්නශොට ්ධද නළතු ඵේ නිරහශන බිේ ඵරහ ශන
ිනටිඹහ0 ඒ විධිඹට දඹහයලරි ජඹශේය භන්ත්රීතුභහශේ න්ෂත් ජහින
ඳ්ෂඹ තුශ භමිහත් ඊශඹන් අන් වුණහ0 දළන් ත
ණ්ඩහඹභ්ෂ නතු යශන තත් ළයලිහය භන්ත්රීරුන් වදහ
ශන නහඹතුභහට විරු්ධධ ළරැල්ර්ෂ ශභශවඹන ආහයඹ
ශඳන්නහ0 න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ නහඹඹකු ශන්න
උත්හව යන වළභ ශනහභ දස ශඩිඹට ද්ෂරහ ඉතහ ඳවුර
ශටි ක්රභඹකින් ජිත් ශප්රේභදහ භවත්තඹහ න්ෂත් ජහින
ඳ්ෂශේ ඵරඹ ඳළවළය න්න වදන ඵර අයරඹ වළය ශන
ශදඹ්ෂ අඳට නතුභහශන් ශඳශනන්ශන් නළවළ0 ශේ තභන් ජිත්
ශප්රේභදහ භවත්තඹහ නහඹත්ඹට නන්න යන අයරඹ; ඒ ළඩ
පිළිශශ0 බිින ශන වළභ නහඹශඹ්ෂභ දස ශඩිඹට ද්ෂරහ
තල්ලු යරහ දහරහ ඉතහ ශටි ක්රභඹකින් නතුභහ න්ෂත් ජහින
ඳ්ෂශේ නහඹඹහ ශන්න වදනහ0 නමුත් ශභතළනට ඇවිල්රහ
ථහ යනහ ''ඊශේ දශේ ශේ බහ තුශ ළඩට නළින භවහ
ල්ඳල් ශොඩ්ෂ ථහ ශහ'' කිඹරහ0 ල්ඳල් ටි ඔ්ෂශොභ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු ටී0 යසජිත් ද ශොන්හ භවතහ]

අනරහ භළල්ලුභ වදරහ දීරහ දඹහයලරි ජඹශේය භවත්භඹහ
ආණ්ඩුට තල්ලු ශන ශොට නතුභහ නිේභ ඵරහශන යලටිඹහ0
ශේන් න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ අද රඵරහ ිනශඵන දුර්බහයඹ
අබහයඹ ේඳන්න හර ඳරිච්ශේදඹ0 නශවභ ශශන්ෂ තභන් අද
ශභතළන ඉ ශන කිඹන්ශන් "ශඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ
ේශේරනඹ ළඩට ඇින ශදඹ්ෂ ශනොශන් ඇන් ශේට ශේ
තයේ හර් ශන්න්ශන් ඇන් ශේට ශේ තයේ විඹදේ
යන්ශන්?" කිඹරහ0 ඒ ළන නතුභහ භවහ විලහර ශකෝහ්ෂ
නඟනහ0 වළඵළන් අඳට භතන් නතුභහශේ පිඹහ ශේ යශේ
ජනහධිඳිනයඹහ වළටිඹට යලටිඹදී
හර්්ෂ ේශේරනඹ-දකුණු
ආයලඹහනු වශඹෝගිතහ සවිධහනශේ ේශේරනඹ - රසහශේ
ිනඹන්න ගිිනල්රහ ඉන්දිඹහ ඇතුළු යටල් ආශේ නළින ඵ0 ඒ
ශරහශේ ඳහකිසතහනඹ විතය්ෂ ශභවහට ආහ0 නදහ දකුණු ආයලඹහනු
යටල් ටි ශොශමට රැස ය න්න ඵළරි වුණු ඳහරන
හනු්ෂ ශේ යට තුශ ිනුදණහ0
ඒ විතය්ෂ ශනොශන් න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ ප්රමු අශන්ෂ
භන්ත්රීරු අද දිගින් දිටභ කිඹනහ ශේ ශඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ
ේශේරනඹට ඇන් ශේ තයේ විඹදේ යන්ශන් ශේ අනලය
ශදඹ්ෂ කිඹරහ0 වළඵළන් අඳට භත්ෂ ශනහ 2005 2006 2007
හශේ අවුරුදුර න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ දිගින් දිටභ කිේශේ
"රසහ හුදරහ වුණු යහජයඹ්ෂ ශරෝශඹන් ශොන් වුණු
යහජයඹ්ෂ ශරෝශඹන් ශෂේල් වුණු යට්ෂ ශරෝශේ කියලභ යට්ෂ
න්ෂ ජහතයන්තය ේඵන්ධතහ නළින ශරෝඹ පිළින්ශන් නළින
අහර්ථ යහජයඹ්ෂ ඵට රසහ ඳත් ශරහ ිනශඵනහ"
කිඹරහන්0 අඳට උදවු යන්ශන් ශරෝශේ ිනශඵන ිනඟන යටල්
කිඹරහ න තහ්ෂ කිේහ0 ශරෝශේ ඉන්න ිනඟන්නු ටි තභන්
රසහට උදවු යන්ශන් ඉිනශඹෝපිඹහ ුරඩහනඹ ුදරුභඹ කිඹන
ශේ යටල් වළය ශරෝශේ පිළිත් ළදත් යටල් අඳට උදවු
යන්ශන් නළවළන් කිේහ0 අද භවහ බ්රිතහනයඹ ඇතුළු ශඳොදු යහජය
භණ්ඩලීඹ යලඹලු යටල් ඒභින රසහට නන්න තීන්දු යරහ
ිනශඵන ශරහ ශඳොදු යහජය භණ්ඩලීඹ ේශේරනඹ හර්ථ
යන්න යලඹලු ටයුතු ූ දහනේ යන ශරහ දළන් අවනහ
"ඇන් ශේ තයේ ශේට විඹදේ යන්ශන් ඒශන් ශොවි වි්රහභ
ළටුඳ ශේශොත් ශවො නළ්ධද ඒශන් ඵදු අඩු ශශොත් ශවො
නළ්ධද?" කිඹරහ0 වළඵළන් අපි භත්ෂ යන්න ඕනෆ අපි යට්ෂ
වළටිඹට ආණ්ඩු්ෂ වළටිඹට ළඩ ටයුතු ය ශන ඹෆශේදී
යහජයඹ්ෂ ශරෝඹට ශන ඹෆශේදී ජහතයන්තය ේඵන්ධතහ ඇින
ශරෝඹ පිළිත් යට්ෂ වළටිඹට ඳත් කිරීශේදී ශඳොදු යහජය
භණ්ඩලීඹ යට්ෂ වළටිඹට නින හභහජිඹකු වළටිඹට ශේ අසථහ
ආයලඹහටභ රළුදණු භවහවිලහර ශෞයඹ්ෂ ශේ රනහ මි
ඒට අඳවහ කිරීභ අභහන කිරීභ යහජය ඵරඹ ී ඳ තහ්ෂ
ශවොඵපු න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹට ශනොළශශඳන ශදඹ්ෂ කිඹන
න0
ඒ න්ෂභ අිනරු භිනන්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනතුභහශේ
නහඹත්ඹ ඹටශත් ශේ යට තුශ දළළත්ත ප්රිනරඳඹ්ෂ නිර්භහණඹ
ශරහ ඒ ජහතයන්තයඹට ශන ඹන ශරහශේදී ජහතයන්තයඹ
පිළිත්ත ශරෝශේ හර්ථ යහජයඹ්ෂ ඵට ශ්රී රසහශේ නභ
ප්රිනසඨහඳනඹ ශරහ ිනශඵන ශරහ ඒ දයහ න්නට ඵළරි
විවිධහහය භතහද ඉදිරිඳත් යමින් විවිධහහය අඳවහරට ශේ
යට ර්ෂ කිරීභ න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ ළටිරහ ිනශඵන
ඵසශොශරොත් ඵ ප්රදර්ලනඹ කිරීභ්ෂ වළටිඹට අපි නළත නළතත්
ප්රහල යන්නට ඕනෆ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි0
අපි වදන ශල් ළන කිේහ0 "අපි ශනුශන් අපි" යහඳෘිනඹ
ඹටශත් ශොච්චය ශල් වළදුහද කිඹරහ අවනහ0 ශප්රේභදහ
යුශේ තභන් ශේ යශේ ශල් වළදුශේ ශේ භිනන්ද යහජඳ්ෂ
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යුශේ ශල් වදන්ශන් නළත කිඹරහ වදපු ශල් ළන
හර්තහ්ෂ කිේහ0 නමුත් අපි දන්ශන් නළවළ ශේ
හර්තහල්ශොශවන් ත්තහද ශොශවොභ ශොඹහ ත්තහද කිඹරහ0
නමුත් අඳට භතන් නදහ අපි ඳහල් ශියශඹෝ වළටිඹට යලටි
ශප්රේභදහ යුශේදී උදහ ේ නඟින ේ ඵිනන ේ ශඳශර්ත ේ
කුේබහණ්ඩ ේ හශේ නේ ිනඹ ිනඹහ ේභහන වද වදහ ගිඹහ
කිඹරහ කිේහට යශේ නිහ ප්රලසනඹ න තළන ඳල් වුණු
හනු්ෂ ිනුදණහ0 රු ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහ ඇවිල්රහ
ණන් අවනහ0 ශල් 350න් වදරහ ිනශඵන්ශන් කිඹනහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි නමුත් අපි භත්ෂ යන්නට ඕනෆ
අපි නිශඹෝජනඹ යන ඳශහත්ර අශේ භළිනයණ ශොේඨහශේ
රුපිඹල් ර්ෂ 20 ටිනහභ්ෂ ිනශඵන නිහ ණනහ්ෂ "අපි
ශනුශන් අපි" නිහ යහඳෘිනඹ ඹටශත් වදරහ විෘත ශ ඵ0
ඒහ විෘත යන්නට අපි ගිඹහ0 වමුදහශේ ශඵළුන්ට ඒහ වදරහ
දීරහ ඒහ විෘත යන අසථහරට අපි ගිඹහ0 ශල් ළන සයහ
ශල්න අවන න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ භන්ත්රීරුන්ට කිඹන්නට
ඕනෆ ඈත නපිට ේභහනරට ගිිනන් ඵරන්න කිඹරහ0 නතුභන්රහට
කිඹන්න නළින ඇින ශේහ විෘත යන්න නන්න කිඹරහ; ශේහ
ඵරන්න නන්න කිඹරහ0 නමුත් අපි ගිඹහ0 වමුදහ ශඵළුන්
ශනුශන් රුපිඹල් ර්ෂ 20ට ළඩි ටිනහභ්ෂ ිනශඵන
ශල් ණනහ්ෂ ආණ්ඩුශේ මුදල්ලින් වදරහ දුන්නහ0 "අපි
ශනුශන් අපි" නිහ යහඳෘිනඹ ඹටශත් ශල් වදනහ0
"ුරනින් ශන" යහඳෘිනඹ ඹටශත් රු විභල් වීයසල
අභහතයතුභහශේ අභහතයහසලශඹන් වළභ භභ ඳන්ර ේඵන්ධ
යශන දහඹ බහ ේඵන්ධ යශන දළන් වළභ භ්ෂ
හශන්භ ශල් වදහශන ඹනහ0 භෘ්ධධි ළඩ පිළිශශ ඹටශත්
"දිරිඹ පිඹ" නිහ ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටශත් වළභ භටභ
ල්ලි දීරහ නිහ නළින අඹට ශල් වදහ ශන ඹනහ0 ශේහ
ළන දන්ශන් නළින යජශේ ළඩ පිළිශශට අනුත න්ශන්
නළින ඒහ ළන අවන්ශන් නළින ඒහ දළරහ නළින "ශල්
වළදුශේ නළවළ0 අශේ හරශේ විතයන් ශල් වළදුශේ0" කිඹරහ
කිඹන උදවිඹට අපි පිළිතුය්ෂ වළටිඹට කිඹන්නට ඕනෆ
ේභහනරට ගිිනන් ඵළලුශොත් ශේ නිහ යහඳෘිනඹ ඹටශත්
යජඹ ශොන් තයේ ක්රිඹහත්භ ශරහ ිනශඵනහද කිඹන න දළ
න්නට පුළුන් කිඹරහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ වී මිරදී ළීනභ
ළනත් ථහ ශහ0 අපි නිශඹෝජනඹ යන්ශන් භවළලි රහඳඹන්0
අපි භවළලි රහඳඹ තුශ ජීත් න ශොවිශඹෝන්0 නමුත් අපි
භත්ෂ යන්නට ඕනෆ ශරෝශේ කියලභ යට ීනිනඹ්ෂ නළවළ
නිසඳහදනඹ යන ඔ්ෂශොභ වී ටි ආණ්ඩු මිරදී න්න ඕනෆඹ
කිඹරහ0 නශවභ ීනිනඹකුත් නළවළ ආණ්ඩුට නශවභ යන්නත්
ඵළවළ0 නමුත් අපි ශොවිඹහට සථිය මිර්ෂ රඵහ ශදමින්
තයහරීත්ඹ්ෂ තුශ ශතොශන් වී මිරදී න්නහ; වී අශශවි
භණ්ඩරශඹන් වී මිරදී න්නහ0 තයහරීත්ඹ තුශ වී මිරදී
ළීනභ වහ යජඹ ළඩ පිළිශශ්ෂ ස යරහ ිනශඵනහ0 අද
වහල් කිශරෝ්ෂ රුපිඹල් 45න් කිඹරහ වුරුත් කිඹන්ශන් නළවළ0
නමුත් වී විකුණහ න්න ඵළවළන් කිඹනහ0 ශේහ කිඹන්නට ශදඹ්ෂ
නළින න විට තභ තභන් වියලන් නිර්භහණඹ ය ත්ත ප්රරහඳඹන්
ඵට ඳත් ශරහ ිනශඵනහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අහන ලශඹන් භහ ප්රහල
යන්නට ඕනෆ අද දින රු යත් අමුණුභ ඇභිනතුභහ වියලන්
ඉදිරිඳත් යන රද ශේ ඵදු පිළිඵ නිඹභඹන් තුශ යර ඵදු
ක්රභඹ්ෂ යටට වඳුන්හ දීශේ අිනරු ජනහධිඳිනතුභහශේ
ප්රිනඳත්ිනඹ ඩහත් නිළයදි ක්රිඹහත්භ යමින් ශේ යශේ
ජනතහට ඩහත් වන රන ළඩ පිළිශශ්ෂ අන්තර්ත
ශරහ ිනශඵන ඵ0 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි භට ශරහ
රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහට සතුිනන්ත ශමින් භභ නිවඬ
ශනහ0
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ගරු ෆීලික්වප යපයර්රා මශතා සවමාජ යවලා අමාතයුරමා)
(நளண்புநழகு பீலிக்ஸ் தசபபள - சபக சசலயகள் அலநச்சர்)

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අද දින ඉදිරිඳත් යන රද
ඵදු ේඵන්ධ නිඹභඹන් ව ශඹෝජනහ පිළිඵ විහදඹට
ේඵන්ධවීභට අසථහ්ෂ රළ තභ පිළිඵ භභ න්ශතෝ
ශනහ0 ඇත්ත ලශඹන්භ ඳශහත් බහ කිඹන ආඹතනඹ
ඹළශඳන්ශන් භව ආණ්ඩුශන්0 ඒ අපි ශත්රුේ න්නට ඕනෆ0 නින
අදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 4902න්0 විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන 15005න්0
භධයභ යජශඹන් හර්ිත රුපිඹල් බිලිඹන 112්ෂ ඳශහත් බහට
ශදනහ0 අශන්ෂ ප්රධහන හයණඹ ශභඹන්0 භභ ශේ කිඹන්ශන්
ප්රහශඹෝගි අත් දළී භන්0 "A" ව "B" ඳහයල් අන්ින න්ශන් භව
ආණ්ඩුටන්0 "C" ව "D" ඳහයල් අන්ින න්ශන් ඳශහත්
බහරටන්0 අශේ ේඳව දිසත්රි්ෂශේත් ඳශහත් බහට අන්ින
ඳහයල් ටි වදන්ශන් ආර්ථි සර්ධන අභහතයහසලශඹනුන්0
ශේහ විණනඹ යරහ වරිඹට ළඩ යන්නට ඕනෆ කිඹන
භතශේ තභන් භභ ඉන්ශන්0

ඊශඟට අද දින ඉදිරිඳත් ය ිනශඵන මු්ධදය හසතු (විශලේ
විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත් නිශඹෝඹ තුළින් මු්ධදය ආදහඹභ දිවුරුේ
ශඳත්ේ වහ අඹ යනු රඵන මු්ධදය හසතු ේපර්ණශඹන්භ
ඳශහත් බහට රළශඵනහ0 ය්ෂණ ඔේපු්ෂ ලිවීශේදී රුපිඹල්
250 හසතු්ෂ අඹ යන්නට ඉසය තීයණඹ්ෂ ිනුදණහ0 දළන්
ඒ රුපිඹල් 50 ද්ෂහ අඩු යරහ ිනශඵනහ0 ඒ හසතු ළඩින්
කිඹහ ථහ්ෂ ිනුදණහ0 දළන් ඒ අඩු යරහ ිනශඵනහ0 භත්ඳළන්
ඵර ඳත්ර වහ අඹ යපු රුපිඹල් 10 000 හසතු දළන් රුපිඹල්
20 000්ෂ ද්ෂහ ළඩි යරහ ිනශඵනහ0 භත් ඳළන් ශශහභ වහ
හසතු ඉසය ිනුදශණ් රුපිඹල් 1000න්0 දළන් 2000්ෂ යරහ
ිනශඵනහ0 නළනි ළඩි කිරීභකුත් ිනශඵනහ0 ේපර්ණ ආදහඹභ
රළශඵන්ශන් ඒ ශොල්රන්ටන්0 2010 ර්ශේදී ඉඳය ඵදු මුදර
රුපිඹල් මිලිඹන 4501න්; 2011දී රුපිඹල් මිලිඹන 8968න්0 ඒ අනු
ඒ ආදහඹභ ළඩි ශරහ ිනශඵනහ0 2012දී රුපිඹල් මිලිඹන 7530න්;
2013දී රුපිඹල් මිලිඹන 3051්ෂ ශේ ද්ෂහ -ජනි 30 ළනි දහ ද්ෂහනතු ශරහ ිනශඵනහ0 මු්ධදය ආදහඹභ ඵදු ආදහඹභ ඳවශ ඵසපු
න ශඳොේඩ්ෂ ඉවශ ඹනශොට මරය විනඹ ආය්ෂහ ය ළීනභ
වහ අඳට ඹේකියල ක්රභශේද වදන්න යල්ධධ ශරහ ිනශඵනහ0
COPE න ිනශඵනහ0 ඒ නිහ ශේට ශන ක්රභඹ්ෂ වදන්න
ඕනෆ0 ශභොද ඒ අඹ හුඟහ්ෂ ශරහට Nescafe machines
ශදමින් ටයුතු යනහ0 ඒ නිහ ශේ මුදල් වරි වළටි ඳරිවයණඹ
යනහද කිඹන න අපි ඵරන්න ඕනෆ0 ශභොද ශේ යශේ
ජනතහ ක්ර ඵදු ශහ තභන් අශේ යශේ ආර්ථිඹට උදේ
ශන්ශන්0 ෘජු ඵදු ශන අඹ හුඟහ්ෂ අඩුන්0 යහඳහරිශඹෝ
තභන්ශේ ආදහඹභ ශඳන්න භන් විඹදභත් ඒට ශවේත්තු
යනහ0 ඒ භළ්ධදට තභන් ඵදු ටි ශන්ශන්0 ආදහඹභ න
ඳළත්තකින් ිනශඵනහ0 විඹදභත් ඒ ණනට ශස යරහ ශඳොඩි
ණනට ඵදු ශනහ0 ඵදු ශනුශන් සත්ෂශේරු්ෂ
යන්න තභන් අඳට පුළුන් ශන්ශන්0 අඳ වියලන්භ අඳ ත්ෂශේරු
යරහ ඵදු ශන system න්ෂ තභන් රසහශේ ිනශඵන්ශන්0 ඒ
නිහ ඒ ළනත් අපි ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ0
ඊශඟට අශේ යශේ අර්තහඳල් නිසඳහදනඹ ළන ථහ
යනශොට ශේ යශේ නිසඳහදනඹ යනහ හශේභ පිටයටිනුත්
විලහර ප්රභහණඹ්ෂ ශන්නහ0 ශේ ළන ඳරී්ෂණඹ්ෂ යන්න
භහ න තහ්ෂ ඵසේරහ ශ්ධලඹට ගිඹහ0 රු ථහනහඹතුභහත්
ගිඹහ0 ඒ ශොල්රන්ශේ අර
නිසඳහදනඹ ළඩි ශන්ශන්
ශොශවොභද කිඹහ අපි ඵළලුහ0 ඒ යශේ ඳු අඩුන්0 ඵසේරහ ශ්ධලශේ
සහල්ලින් නන ශයොන් භඩ විලහර ප්රභහණශඹන් කුඹුරුර
තළන්ඳත් ශනහ0 ඒ නිහ ඒ යශේ අර නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ
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ිනශඵනහ0 1: 100්ෂ 1:150්ෂ ආදී ලශඹන් ඒ යශේ අර
නිසඳහදනඹ විලහර ලශඹන් ළඩි ශරහ ිනශඵනහ0 නමුත් අශේ
යශේ ඳු ඵෆවුේර තභන් අර හ යන්ශන්0 නතශොට මුර
භන් යන්ශන් ශඵොශවොභ ශඳොඩි දුය්ෂ විතයන්0 නශවභ වුණහභ
ශඳොශවොය ටි හදනඹ ශරහ ගිිනන් නිසඳහදනඹ අඩු ශනහ0
භශේ දළීනශේ වළටිඹට නේ අඳට අර ශභරි්ෂ ශටොන් ර්ෂඹ්ෂ
අලය ශනහ0 නමුත් අශේ යශේ නිසඳහදනඹ යන්ශන් ඒශන්
යලඹඹට 50න්0 අවුරු්ධදට අර්තහඳල් ශභරි්ෂ ශටොන් 180 000්ෂ
අලයන්0 ලින් භහ කිේශේ ලනු ළනන්0 ඒශන් යලඹඹට 40්ෂ
විතයන් අපි නිසඳහදනඹ යන්ශන්0 ඒ නිහ නිසඳහදනඹ ිනශඵන
අසථහශේදී ශොවිඹහ ආය්ෂහ කිරීභ වහ විටින් විට ඵදු ළඩි
යන භන් නිසඳහදනඹ අඩු න ශරහශේදී ඵදු අඩු කිරීභ යජශේ
ප්රිනඳත්ිනඹ්ෂ ඵට ඳත් ශරහ ිනශඵනහ0 ඒ නිහ ශේ ප්රිනඳත්ින
ටි ශවොන්0 ඒහ අපි ක්රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ0 ඊශඟට අපි
දන්නහ සීනි මිරිස ශරොකු ලනු ආදිඹත් ආනඹනඹ යන්න අඳට
යල්ධධ ශරහ ිනශඵනහ0 ආනඹනඹ ශනොය ශභිනභ ඒහ හ
ශශොත් ශවොන්0
ඊශඟට අශේ ශඳොශවොය වනහධහයඹ ළනත් කිඹන්න ඕනෆ0
ශඳොශවොය වනහධහයඹ තුළින් නිසඳහදනඹ ළඩි ශනහ හශේභ
ආනි්ෂ heavy metals ළඩි වීභ නිහ අද කුඩු ශයෝගීන්
විලහර ලශඹන් ළඩි ශරහ ිනශඵනහ0 දළමිඹ යුතු ශඳොශවොය
ප්රිනලතඹ කුභ්ෂද කිඹහ වරිඹට ත්ෂශේරු යන්ශන් නළින
අනලය විධිඹට ශඳොශවොය ශඹදීභ නිහ ඒහ භත ජරඹට මි්ර
ශරහ භමිඹට මි්ර වීභ නිහ ඳ විනහල ශරහ ිනශඵනහඹ
කිඹන න තභන් අද වි්ධතුන්ශේ භතඹ ශරහ ිනශඵන්ශන්0 ඒ
නිහ ශේ වහ විදයහත්භ ක්රභශේද ඳහවිච්චි ශශොත්
බහණ්ඩහහයශේ ල්ෂිනඹ ළඩි ය න්න පුළුන් ශනහ0
ශභතුභන්රහ න න ශචෝදනහ ශශනනහ0 චීනඹ ළනත් ථහ
ශහ0 චීනඹ ළන ථහ යනශොට ඹභ්ෂ කිඹන්න ඕනෆ0 අපි
යහජය ප්රිනඳත්ිනඹ්ෂ වදන්ශන් යහජය උඳහඹ භහර් අනුන්0
ඒ කිඹන්ශන් ඹේ කියල යහජයඹ්ෂ න්ෂ නුශදනු යන්ශන්
නිේ ශනොශන්0 නශේ නුශදනු කිරීශේදී ශොශවොභද ඒ
නුශදනු යල්ධධ යන්ශන් කිඹරහ අපි ඵරනහ0 නිනදී අපි
විශලේශඹන්භ ඵරන්න ඕනෆ හයණඹ්ෂ ිනශඵනහ0 ශභොද
අශේ ශබෞමි අණ්ඩතහ ආය්ෂහ ය ශන ඵටිනය යටලින්
නන ඵරඳෆේරට ඔශයොත්තු ශදන්න අපි ල්ෂිනභත් ඹහළුශ්ෂ
න්ෂ ඉන්න ඕනෆ0 නතශොට ඒ ඹහළුහ අඳ ආය්ෂහ ය
න්නහ0 නශවභ නළතු ශශශහශේ ිනශඵන අිනරි්ෂතශේ
ප්රිනලතඹ ව ආනඹනඹ අඳනඹනඹ අතය ිනශඵන ඳයතයඹ
විධිඹට ශනොශන්0 අඳට ශවො ඹහළුශ්ෂ ඉන්න ඕනෆ0 අපි දන්නහ
අඳට ශවො ඹහළුශ්ෂ ඉන්නහ0 ඒ තභන් අල්රපු යට ඉන්දිඹහ0
ඊශඟට ශභතුභන්රහ කිේහ චීනඹට වළභ ශ්ධභ ශදනහ චීනඹ
ශේයභ යනහ චීනඹ අපි නහසින යරහ දහනහ කිඹරහ0 නමුත්
න ඳළත්තකින් අපි කිඹනහ යහජය තහන්ත්රි ඵතහරදී උඳහඹ
භහර්ගි වශඹෝගීතහ කිඹන්ශන් ඉතහභ ඉවශ භේටභ ිනඹහ
න්න ඕනෆ ශදඹ්ෂ ඵ0 ආර්ථි භහජයීඹ සසෘින
වශඹෝඹ ඳභණ්ෂ ශනොශන් ආය්ෂහ පිළිඵත් නභ
වශඹෝගීතහ ළදත්0 වුද අඳට යු්ධධශේදී ආය්ෂහට ිනටිශේ?
අපි දන්නහ න ශරහදී ඉන්දිඹහ අඳට ඳරිේපුත් දහරහ
නශවේදී ත්රසතහදීන්ට පුහුණුකුත් දුන්න ඵ0 ඉන්දීඹ භධයභ
ආණ්ඩු ඳළත්තට දහන්නශෝ0 තමිල්නහඩුශේ නළනි යල්ධීවන්
ඇින වුණහ0 නමුත් අඳට ආය්ෂහට ිනටිශේ වුද? අඳට ආයුධ
දුන්ශන් වුද? අඳ ආය්ෂහ ශශේ වුද? ඒ ආය්ෂහ
ශනොිනුදණහ නේ ශේ යට අද ත්රසතහදීන්ශේ නිජ බිභ්ෂ ශන්න
ිනුදණහ ශන්ද? ශේහ ළනත් අපි ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ0 ඒ නිහ
විශ්ධල ප්රිනඳත්ිනර balance න්ෂ ිනශඵන්නට ඕනෆ0
ජනහධිඳිනතුභහ ඒ balance න ශවොඳින් ඳත්හශන ඹනහ
කිඹන න තභන් අපි විලසහ යන්ශන්0
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ ඳුර ගිඹ හරශේ
අඳට විරු්ධධ ඵටිනය යටල් ළඩ ය ශන ඹ්ධදී අප්රිහනු
යටල් යහශිඹ්ෂ අඳට උදවු වුණහ0 වුද භන්ත්රීයශඹ්ෂ කිේහ
නන්ජීරිඹහට ශවෝ කහනහට අශේ යශටන් ශභොනහද දුන්නහ
කිඹරහ0 නමුත් අපි නළනි ේඵන්ධතහ ඳත්හ න්න ඕනෆ0 අපි
ශදයට ඹ්ධදීත් තෆේ්ෂ අයශන ඹන්න ඕනෆ0 ජනහධිඳිනතුභහ
ජහතයන්තය ලශඹන් යට යටරට ගිිනල්රහ ේඵන්ධතහ ජහරඹ
ශොඩ නඟහ ත්තහ0 නින අන් ප්රිනපරඹ ශන්ශන් කුභ්ෂද? අශේ
ආය්ෂහ පිළිඵ අඳට ඵඹ්ෂ නළතු ළ්ෂ නළතු ඉන්න
පුළුන් ශරහ ිනශඵනහ0 නළත්නේ අඳට වදත් ළින ළහී තභන්
ඉන්න යල්ධධ ශන්ශන්0 අඳ තනි ශන්ද අඳ තනි යන්ද අඳට
ඹහළුශ්ෂ නළ්ධද -මිත්රශඹ්ෂ නළ්ධද- කිඹන භතශේ අඳට ඉන්න
යල්ධධ ශනහඹ කිඹන න ශේ අසථහශේදී ප්රහල යන්න ඕනෆ0
ඊශඟට භභ අශේ නතශනෝල් නිසඳහදනඹ ළනත් ඹභ්ෂ
කිඹන්න ඕනෆ0 2012 ර්ශේදී නතශනෝල් ලීටර් මිලිඹන 2්ෂ
ආනඹනඹ යරහ ිනශඵනහ0 2013 මුල් බහශේදී නතශනෝල්
ආනඹන කිරීභ තවනේ ශහ0 නින අයමුණ වුශණ් රසහශේ
නතශනෝල් නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ ය ළීනභ කිඹහන් කිේශේ0 නමුත්
නතශනෝල් බහවිතහ ය යනු රඵන ප්රධහන නිසඳහදන න
ඇල්ශොශවොල් ව යහඹනි යනු රඵන ේරහසටි්ෂ
ර්භහන්තඹටත් ඒහ අලය ශනහ0
අශේ යශේ වල් අිනරි්ෂතඹ්ෂ ිනශඵනහ0 නභ අිනරි්ෂතඹට
අපි කුභ්ෂද යන්න ඕනෆ? භශේ ුරළු දළීනභ අනු භට කිඹන්න
පුළුන් ඕනෆභ ධහනයඹ්ෂ ටි හරඹ්ෂ ඹ්ධදී ගුල්ශරෝ වනහ
න්ෂශෝ ඳයණ ශනහ නශවභ නළත්නේ ඒ ධහනයශේ ිනශඵන
ගුණහත්භබහඹ අඩු ශනහ0 ගුණහත්භබහඹ අඩු ශ්ධදී ඒහ
බහවිතඹට නළත්නේ ඳරිශබෝජනඹට නුුරදුුර තත්ත්ඹ්ෂ දිශනන්
දින -දයලන් ද- ර්ධනඹ ශනහ0 ගුණහත්භබහඹ ළඩි
ශන්ශන් නළවළ නුුරදුුර තත්ත්ඹ ර්ධනඹ ශනහ0 නමුත්
අය්ෂකු නේ ඳයණ ශන්න ඳයණ ශන්න ණන් ළඩි ශනහ;
විසකි නේ ඳයණ ශන්න ඳයණ ශන්න ණන් ළඩි ශනහ0
හභහනයශඹන් ධහනය ර් ශේ ශ්ධල් ශභනහයණඹ
යන්න නේ අතුරු නිසඳහදන යහශිඹ්ෂ යන්න ඕනෆ0 ඒ නිහ අපි
ඒට ශඳොඩි ප්රමුත්ඹ්ෂ ශදන්න ඕනෆ0 අශේ යශේ වල් විලහර
ප්රභහණඹ්ෂ නිසඳහදනඹ ශනහ0 නභ විලහර ප්රභහණඹ ශේ
ආර්ථිඹට ප්රලසනඹ්ෂ ශරහ ශොවිශඹෝ ඒශන් ඉත් වුශණොත්
අඳට තත් අර්ුදද රැට මුහුණ ශදන්න යල්ධධ ශනහ0 ඒහ
ළනත් අපි ල්ඳනහ යන්නට ඕනෆ0
ඊශඟට ුරයහඵදු ආාහඳනත ළනත් කිඹන්න ඕනෆ0 යජඹ වියලන්
අනුභත යන රද ඳර්ශේණ වහ අධයහඳනි ආඹතන ශයෝවල්
ව යජශේ ශදඳහර්තශේන්තු භඟින් ශඹොදහ නු රඵන (ඊතන්ල්
භදයහය) සප්රීතු ශ්ධශීඹ ළඳයීශේදී ලීටර් 500 ද්ෂහ ද ආනඹනඹ
කිරීශේ දී ලීටර් 100 ද්ෂහ ද ඵදුලින් නිදවස යනහ0
්ධබහශඹන් යන රුණු හයණහ වහ ලීටර් 100 ද්ෂහ
ඵදුලින් නිදවස යරහ අන් නිඳළයුභ ුරයහ ඵ්ධද ශවීභට ඹටත්
ශනොන ඖධ වහ හර්මි නිසඳහදන වහ ශඹොදහ නු රඵන
(ඊතන්ල් භදයහය) සප්රීතු ශ්ධශීඹ ළඳයීශේදී ලීටර් 500 ද්ෂහ ද
ුරයහඵ්ධශදන් නිදවස යන අතය ආනඹන ඵ්ධද රුපිඹල් 75්ෂ
ඳභණ්ෂ ඳනනහ0 ඕ තභන් අලුත් සශලෝධනඹ0 භත්ඳළන්
වහ නිසඳහදනඹ යන (ඊතන්ල් භදයහය) සප්රීතු වහ ෆභ
ලීටයඹටභ රුපිඹල් 100්ෂ ශන්න ඕනෆ ආනඹනඹ වහ
රුපිඹල් 200 ඵ්ධද්ෂ ශන්න ඕනෆ0
අශු්ධධ ඊතන්ල් භදයහය සප්රීතු ඒ කිඹන්ශන් හර්මි සප්රීතු
දුර්ර සප්රීතු වහ ෆභ ලීටයඹටභ ශ්ධශීඹ ළඳයුභට රුපිඹල්
150්ෂද ආනඹනඹ වහ රුපිඹල් 800්ෂද ලශඹන් ඵදු ශන්න
ඕනෆ0 ශේ ප්රිනඳත්ිනඹ ශවොන්0 දළන් අපි යජඹ වියලන් අනුභත යන
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රද ඳර්ශේණ වහ අධයහඳනි ආඹතන ශයෝවල් යජශේ
ශදඳහර්තශේන්තු වහ ශේහ ආනඹනශේදී ලීටර් 100්ෂ ද්ෂහ ඵදු
නළවළ0 ලීටර් 500 ද්ෂහ ඒහට ශඵොශවොභ ුරළු ඵ්ධද්ෂ තභන් අඹ
යන්ශන්0 ඉිනන් ශේ තත්ත්ඹ අපි ඉසයවට ශශනන්න ඕනෆඹ
කිඹන න භත්ෂ යන්න ඕනෆ0
ඊශඟට ඵරඳත්ර රඵහ දීභ ේඵන්ධශඹනුත් විශලේශඹන් භත්ෂ
ශ යුතු හයණහ්ෂ ිනශඵනහ0 භහ වළභ දහභත් ශේ භතශේ
ඉන්නහ0 ශභොද න පු්ධරඹකු licences 15 20 50 60
අයශන ිනශඵනහ විවිධ නේලින්0 නමුත් අපි ී ඹද අඹ
යන්ශන්? රුපිඹල් 20 000න්0 නමුත් ඒහ විකුණන්ශන් ී ඹටද?
ර්ෂ 200ට 300ට අත ඹටින් විකුණනහ0 ශේ ජීන විඹදශේ ඵය
අඩු යන්න ශඹෝජනහ්ෂ ලශඹන් භහ කිඹනහ ශේහ යජඹට
න්න ඕනෆඹ කිඹරහ0 ශේහ අවුරුදු ණන්ෂ ඳයේඳයහරට රඵහ
ශදන්ශන් නළින ශඩන්ඩර් ළහ ශදන්න ඕනෆ0 ශටන්ඩර්
යපුහභ ඹේ කියල ආර්ථි හයලඹ්ෂ රළුදශණොත් ජනතහශේ
ඹවඳත ශනුශන් අඳට නඹ ශඹොදන්න පුළුන්0 උදහවයණඹ්ෂ
ලශඹන් යලසේපරුශේ භත්ඳළන් ඵරඳත්රඹ්ෂ රසගු න්ශන්
අවුරුදු ශදටන්0 අලුත් කිරීභට රළශඵන්ශන් ින ශදන්0 ඒ
දියුණු යට්ෂ0 ඉන්දිඹහශේ නේ ඹේ ශනකු භත්ඳළන් ඳහනඹ
යනහ නේ ඒටත් licence න්ෂ න්න ඕනෆ0 දිනට රුපිඹල්
5්ෂ ශන්න ඕනෆ0 ඊශඟට ප්රහවනඹටත් ඵදු න්නහ0 දිනට
රුපිඹල් 5න්0 භත් ඳළන් ඳහනඹ යන්න ර්ඹටභ licence න
ත්ශතොත් රුපිඹල් 100්ෂ ඉන්දිඹහ අඹ යනහ0 ඒහත් ක්ර
ඵදු0
ඉිනන් අද ශේ නිඹභඹ ඉදිරිඳත් ය ිනශඵන ශරහශේ ඒ
නිරධහරි භවත්රුන්ට භහ කිඹනහ ශේ ේඵන්ධශඹනුත්
අධහනඹ ශඹොමු යන්නඹ කිඹරහ0 නතුභන්රහ අශේ ආර්ථිඹට
අත්ළර්ෂ ශදන නිරධහරින්0 ශඵොශවොභ ශවො නිරධහරින්0 ඒ අඹ
තභන්ශේ යහජහරිඹ ශවොට ඉසට යනහ0 නමුත් ශේහ ළනත්
අධහනඹ ශඹොමු ය ටයුතු යන්න ඕනෆ0 නශවභ ටයුතු
ශශොත් දුේඳතහට ිනශඵන ජීන ඵය අඳට හුඟහ්ෂ දුයට අඩු
යන්න පුළුන්0 2013004003 දින අස 1804/16 දයන අින
විශලේ ළේ නිශේදනශේ ුරයහඵදු ආාහ ඳනත ඹටශත් අස 957
දයන ුරයහඵදු නිශේදනඹ තුළින් ශේ රුණු හයණහ ඉදිරිඳත් ය
ිනශඵනහ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු ඇභිනතුභනි ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹ්ෂ
ිනශඵනහ0

ගරු ෆීලික්වප යපයර්රා මශතා

(நளண்புநழகு பீலிக்ஸ் தசபபள)

(The Hon. Felix Perera)
ශවොන්0 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඊශඟට භත්
ද්රයලිනුත් ශරොකු වහනිඹ්ෂ යලදු ශනහ0 ශරොකුභ ප්රලසනඹ සජහ
ප්රලසනඹ0 2010දී සජහ කිශරෝ න්ෂර්ෂ දහවතයදවස
තුන්යලඹඅනූ්ෂ අත් අඩසගුට අයශන ිනශඵනහ0 2009ත් න්ෂ
ළඳීශේදී 2010දී සජහ ේඵන්ධශඹන් අත්අඩසගුට ඳත්
වන්ශේ සයහ යලඹඹට 52කින් ඉවශ ගිිනල්රහ ිනශඵනහ0 දළන්
ඵරන්න ශ්ෂයලින් තභන් සජහ ශශනන්ශන්0 ශ්ෂයලින් සජහ
ශශනනහ හශේභ යලයේ ආනඹනඹත් යනහ0 අපි දන්නහ
යලයේ ශවො නළවළ ඒහ බහවිතඹ තුළින් මිනිසුරන්ට ශනොශඹකුත්
ශරඩ ශයෝ වළශදනහ ර්ෂ ණන් මිඹ ඹනහ කිඹහ0 නමුත්
යලයේ තුළින් ආර්ථිඹ මිඹ ඹන ක්රභඹකුත් ිනශඵනහ0 ඒ අද
විශ්ධල යටලින් ශශනන "Gold Seal" කිඹන යලයේ න
තුළිනුන්0 නින cost න රුපිඹල් 2න්0 විකුණන්ශන් රුපිඹල් 8ට0
වළඵළන් ශශශන්දහට රුපිඹල් 6්ෂ ශදනහ0 භවය විට රුපිඹල්
12ට විකුණනහ; රුපිඹල් 4ටත් විකුණනහ0 ළඩි මුදර ශේයභ
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ඹන්ශන් ශශශන්දහට0 ලත ඳව්ෂත් tax ශන්ශන් නළවළ0 විලහර
ලශඹන් ඒ යලයේ ආනඹනඹ යනහ0 ඒ නිහ ීනිනඹ
සශලෝධනඹ යරහ ශේ අඹට උඳරිභ දඬුභ ශදන්න ඕනෆ0 යලය
දඬුේ ඵයඳතශ ළඩ ඇින යලය දඬුේ ශදන්න ඕනෆ0 ශභොද ශේ
යලයේ ආනඹනඹ තුළින් න ඳළත්තකින් ජීවිත වහනිඹට ඳත්
යනහ0 අශන්ෂ අිනන් ඒ අඹ ආර්ථිඹට ශරොකු ඳවය්ෂ
වනහ0 ඒ නිහ විශලේශඹන් ඒ ළන භත්ෂ යන්න ඕනෆ0
ඊශඟට 2011 දින්න පුයහ යපු ළටලීේලින් සජහ කිශරෝ
ශදර්ෂ තුන්දවස ඳන්යලඹඹ්ෂ අත් අඩසගුට ඳත් ශරහ
ිනශඵනහ0 2009ත් න්ෂ ළඳීශේදී 2010 දී සජහ ේඵන්ධශඹන්
අත් අඩසගුට ඳත් ව සයහ යලඹඹට 58කින් ඉවශ ගිිනල්රහ
ිනශඵනහ0
දළන් රසහශේ සජහ ශඵොන්න ඵළවළලු0 ඒත් ශ්ෂයශශඹන්
තභන් ශශනන්න ශරහ ිනශඵන්ශන්0 මුහුදු භහර්ශඹන් තභන්
යලඹලු ශ්ධල් යලදු න්ශන්0 මුහුදු භහර්ශඹන් අශේ යශටන් ඵය
ණන්ෂ ඕසශේලිඹහට ඹනහ0 ඕසශේලිඹහට ගිිනන් ශඵෝේටු
500්ෂ අඳට අිනමි වුණහ0 ඕසශේලිඹහට මිනිසුර ඹනහ විතය්ෂ
ශනොශන් ශඵෝේටුත් නශව දභහ නනහ0 ශභශවභ ගිශඹොත් ශදන
ඳයේඳයහශේ ීවය ර්භහන්තඹ යන්න වුරුත් නළින ශනහ0
ඔඵතුභන්රහ ශේහ ළන ශවොට ඵරන්න0 රු යත් අමුණුභ
ඇභිනතුභහට ආර්ථි ටයුතු පිළිඵ ශවො දළනුභ්ෂ ිනශඵනහ0
ඒ නිහ ශේහ ළන ඵරහ අලය ීනිනභඹ ටයුතු යන්නඹ කිඹහ
භහ නතුභහශන් ඉල්රහ යලටිනහ0 නශවභ නළින වුශණොත් අශේ
අිනරු ජනහධිඳිනතුභහත් ඒ හශේභ ආර්ථි සර්ධන
අභහතයතුභහත් ශොච්චය උත්හව ශත් ප්රිනපරඹ්ෂ න්න ඵළරි
ශනහ0 පිටිනන් ිනල් ිනශඵන බහජනඹට ශොච්චය තුය
දළේභත් පිශයන්ශන් නළවළ හශේ ඹටින් ශඳොේඩ ශඳොේඩ leak න
නිහ වරිඹට පුයහ න්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් ශනහ හශේ
ඒ උත්හවඹ අඳශත් ඹනහ0
දළන් අශේ යශේ විසකි ශඵොන උදවිඹ ළඩි ශරහ0 2006 දී
විසකි ලීටර් 240 008්ෂ ඳහනඹ ය ිනශඵනහ0 2010 දී ලීටර්
5422න්0 2011 න විට ලීටර් 744 585්ෂ විසකි ඳහනඹ ය
ිනශඵනහ0 ඇශභරිහ වහල්ලිනුත් විසකි වදනහ0 අශේ වල්
අිනරි්ෂතශඹන් ශභොනහ ශවෝ ය ත්ශතොත් අශේ ආර්ථිඹ
ශභනහයණඹ යන්න පුළුන් කිඹන න භත්ෂ යමින් භශේ
චන සල්ඳඹ අන් යනහ0

ප්රපනය විමවන දි්ද වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

I

විය යලයෂඳ භාණ්ඩ බදු පනත: නියමය
யழசசட யழனளளபப் ண்ட அவீட்டுச்
சட்டம் : கட்டல
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: ORDER
ගරු නිමල් සිරිපා ා සිල්ලා මශතා සලාරිමාර්ග ශා ජ
වම්පත් කෂමනාකරණ අමාතයුරමා වශ පාර්ලියම්්දුරයේ
වභානායකුරමා )
(நளண்புநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள - வர்ப்ளச, வர்ய
பகளலநத்துய அலநச்சபைம் ளபளளுநன்ச் சல பதல்யபைம்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ
ලහන වහ ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ඳවත
වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ:
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"ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 44(2) ළනි යසථහ භ කිඹවිඹ යුතු 2007
අස 48 දයන විශලේ ශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනශත් 2 ළනි න්ිනඹ ඹටශත්
විශලේ ශශ බහණ්ඩ ඵදු ේඵන්ධශඹන් ජනහධිඳිනයඹහ වියලන් හදන රදු
2012 ශදළේඵර් 08 දිනළින අස 1787/41 දයන අින විශලේ ළේ ඳත්රශේ ඳශ
යනු රළඵ 2013007012 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිඹභඹ අනුභත ශ යුතු ඹ0
(අභහතය භණ්ඩරශේ අනුභිනඹ දන්හ ිනශබ්0)"

ප්රපනය විමවන දි්ද වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ගරු නිමල් සිරිපා ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ
ලහන වහ ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ඳවත
වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ:
"ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 44(2) ළනි යසථහ භ කිඹවිඹ යුතු 2007
අස 48 දයන විශලේ ශශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනශත් 2 ළනි න්ිනඹ ඹටශත්
විශලේ ශශ බහණ්ඩ ඵදු ේඵන්ධශඹන් ජනහධිඳිනයඹහ වියලන් හදන රදු
2013 ශඳඵයහරි 08 දිනළින අස 1796/20 දයන අින විශලේ ළේ ඳත්රශේ ඳශ
යනු රළඵ 2013007012 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිඹභඹ අනුභත ශ යුතු ඹ0
(අභහතය භණ්ඩරශේ අනුභිනඹ දන්හ ිනශබ්0)"

ප්රපනය විමවන දි්ද වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

මු්ධදය හසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත:
නිශඹෝඹ

பத்தழலபத் தவர்லய (யழசசட ற்ளடுகள்)
சட்டம் : கட்டல
STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT:
ORDER
ගරු නිමල් සිරිපා ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ
ලහන වහ ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ඳවත
වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ:
"ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 44(2) ළනි යසථහ භ කිඹවිඹ යුතු 2006
අස 12 දයන මු්ධදය හසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනශත් 3 ළනි න්ිනඹ
ඹටශත් මු්ධදය හසතු ේඵන්ධශඹන් ජනහධිඳිනයඹහ වියලන් ඳනන රදු
2013 භළන් 10 දිනළින අස 1809/19 දයන අින විශලේ ළේ ඳත්රශේ ඳශ යනු
රළඵ 2013007011 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිශඹෝඹ අනුභත ශ යුතු ඹ0
(අභහතය භණ්ඩරශේ අනුභිනඹ දන්හ ිනශබ්0)"

ප්රපනය විමවන දි්ද වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳහර්ලිශේන්තු
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සුරාබදු ආඥාපනත: නියමය

நதுயளழக் கட்டலச் சட்டம் : கட்டல
EXCISE ORDINANCE: ORDER

ශභභ ශවළිදයේට අනු ශඳීන ඹන්ශන් ශභයටට ශභළනි ආවහය ද්රය
තත්ත් ඳරී්ෂණඹකින් ශතොය ශන්වීභට ඇින වළකිඹහ ශභන්භ මිනිස
යලරුයට අිනතය ආවහය ද්රය නිදවශේ ශශශහේ කිරීභට ඇින වළකිඹහඹ0
ශභභ තත්ත්ඹ ශවේතු ශොට යශේ යලඹලු ජනතහ කුඩු ශයෝ පිළිහ
ව දිඹළඩිඹහ ළනි ශයෝ ළශඳීශේ අදහනභ යලටින ඵ ශඳන්හ දිඹ වළ0

ගරු නිමල් සිරිපා ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ
ලහන වහ ආමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ඳවත
වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ:
"(52 ළනි අධිහයඹ න) ුරයහඵදු ආාහඳනශත් 22(1) ළනි න්ිනඹ
ඹටශත් ුරයහඵදු ේඵන්ධශඹන් මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයයඹහ වියලන්
ඳනන රදු 2013 අශප්රේල් 03 දිනළින අස 1804/16 දයන අින විශලේ ළේ
ඳත්රශේ ඳශ යනු රළඵ 2013007011 දින ඉදිරිඳත් යන රද නිඹභඹ අනුභත
ශ යුතු ඹ0
(අභහතය භණ්ඩරශේ අනුභිනඹ දන්හ ිනශබ්0)"

ප්රපනය විමවන දි්ද වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

කල්තැබීම

නඵළවින් ශභභ තත්ත්ඹ ශ්ෂහ ළීනභ වහ ආනඹනි ආවහය ද්රය
දළඩි ඳරී්ෂහට ර්ෂ කිරීභ ව ශශශ ශඳොශශින විකිණීභට ඇින ආවහය ද්රය
ශෞයහය්ෂිතත ඵට වින ය ඒහ ඳහරිශබෝගිඹහට මිරදී ළීනභට ශඳය
වඳුනහ ළීනභට ුරදුුර ක්රභශේදඹ්ෂ ඩිනමින් හ ජන ජීවිතඹ ුරය්ෂිතත
කිරීභට ටයුතු ශඹොදන ශර ශභභ රු බහට ශඹෝජනහ යමි0"

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ආනඹනි ුරදු සීනිර
"ළේමිඹේ" ළනි මිනිස යලරුයට අිනතය ශරෝව ිනශඵන ඵ
න්ශනෝරු ෘිත ඳර්ශේණ ආඹතනඹ ඳුර ගිඹ දසර ශවළි
ය ශන ිනුදණහ0 ඒ භඟභ භතු න ඵයඳතශ හයණඹ තභන්
අශේ යශේ ජනතහ තදුයටත් කුඩු ශයෝ පිළිහ ව
දිඹළඩිඹහ ළනි ශයෝරට ශොදුරු වීශේ ඵයඳතශ අදහනභ්ෂ
දකින්න රළ තභ0 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඳුර ගිඹ හරශේ
වි යහඹනි ද්රය ල් නහල ෘමි නහල යහඹනි
ශඳොශවොය ආනි්ෂ හශේභ ඉතහ වි යහඹනි ද්රය ශවේතුශන්
අශේ යශේ දවස ණන්ෂ ජනතහ ඒහට ශොදුරු ශරහ භවරු
මිඹ ගිඹහ0 ෆශවන පිරි්ෂ ශයෝගීන් ඵට ඳත් වුණහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ශෞය අසලශේ ඉතහ ශවො
දර්ලඹ යලටි අශේ යට ඳුර ගිඹ දල ශද තුශ ඵයඳතශ
අන්දභට ශේ හශේ භහයහන්ින ශයෝ යහේත වීභ නිහ
ශෞයභඹ ලශඹනුත් විලහර ලශඹන් ඳල්රේ ඵළ ිනශඵනහ0

எத்தழலயப்பு
ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපා ා සිල්ලා මශතා

(நளண்புநழகு ழநல் சழழள த சழல்யள)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ''ඳහර්ලිශේන්තු දළන් ල්
තළබිඹ යුතුඹ''න් භහ ශඹෝජනහ යනහ0

ප්රපනය වභාිමමුඛ කරන දී.

யழள டுத்தழனம்ப்தற்து.
Question proposed.

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
බහ ල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ
රුණහිනර භන්ත්රීතුභහ0
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රු ඹන්ත

ආනයනික ආශාර ද්රලයල සුරක්ෂිතභාලය

இக்குநதழனளகும் உணவுப்தளபைட்கழன் ளதுகளப்பு
SAFETY OF IMPORTED FOOD ITEMS

ගරු ගය්දත කරුණාිනක මශතා
(நளண்புநழகு கனந்த கபைணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි බහ ල් තඵන අසථහශේදී
භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ:
"බ්රසීරශඹන් ආනඹනඹ ශ ුරදු සීනිර මිනිස යලරුයට වහනි යලදු ශ වළකි
වි ිනත ශරෝවඹ්ෂ න 'ළේමිඹේ' අඩසගු වී ඇින ඵ න්ශනෝරු ෘිත
ඳර්ශේණ ආඹතනඹ වියලන් යලදු යන රද ඳරී්ෂණලින් ශවළි ය ශන
ඇත0

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ශේ ළන බහශේ අධහනඹට
ශඹොමු යන්න ල් තළ තශේ විහදඹ්ෂ ත්ශත් අශේ යශේ
ජනතහ සීනි ඳරිශබෝජනඹ ළන විලහර උනන්දු්ෂ ද්ෂන
නිහන්0
වට ශෝේඳඹට plain tea නට කිරි වීදුරුට හශේභ
ශනොශඹකුත් ආවහයරට සීනි බහවිත යනහ0 මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි අශේ යට තුශ ඳහරිශබෝගි අලයතහට ප්රභහණත්
තයේ සීනි නිසඳහදනඹ වීභ්ෂ ළන අඳට ශඳශනන්න නළවළ0
ිනඟුයහන ළන න්තශල් ළන ශනොශඹ්ෂ ශ්ධල් කිේත් ඒ ඒ
තයේ ප්රභහණත් නළවළ0 සීනිරට අශේ යශේ ශනභ
ඇභිනයශඹකුත් ඉන්නහ0 භහ ිනතන වළටිඹට තභත් යශේ සීනි
අලයතහශන් යලඹඹට 90්ෂ විතය පිට යටින් තභන් ආනඹනඹ
යන්ශන්0 විශලේශඹන්භ බ්රසීරඹ හශේ යටලින් ශන්නහ0
නමුත් ශේ ශශනන ආනඹනි ද්රයර ගුණහත්භබහඹ
පිළිඵ ප්රභහණත් ශොඹහ ඵළලීේ යලදු නහද කිඹන හයණඹ අද
ප්රලසනඹ්ෂ0 ුරදු සීනි ළන ථහ යන්නට ශඳය ශේ බහශේදී මීට
ශඳය ආනඹනි කිරි පිටි ේඵන්ධශඹනුත් හච්ඡහ ශහ0 ඇතළේ
යටලින් ආනඹනඹ යන කිරි පිටිර ප්රමිිනඹ ළන ඒහශේ
ිනශඵන යහඹනි ශ්ධල් ළන ථහ ඵව වුණහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි සීනි ශේහ කිරි පිටි ශේහ
අනිකුත් ඕනෆභ ආවහයඹ යලරුයට අිනතය යහඹනි ද්රය
ිනශඵනහ නේ නභ ආවහය ඳරිශබෝජනඹ කිරීශභන් අශේ ජනතහ
ශයෝගීන් නහ නේ ඒ ඉතහභ ඵයඳතශ හයණඹ්ෂ0 ශේ හයණහ
ළන විශලේ ඩිනේ අධහනඹ ශඹොමු විඹ යුතුන්0 ඒ වහ
්ෂණි පිඹය න්නට ඕනෆ0 "අසඹහ ඳළන ගිඹහට ඳුර
ඉසතහරඹ ළසීභ" හශේ ආණ්ඩුශේ ශඵොශවෝ ශ්ධරට න්න
තීන්දු ශේට අයශන වරි ඹන්ශන් නළවළ0 ඳුර ගිඹ හරශේ
ආනි්ෂ ළන ථහ ශහ0 ෘිත ර්භහන්තඹට ශඹොදහ න්නහ ල්
නහල ෘමි නහල යහඹනි ශඳොශවොය ළන ථහ ශහ0 ශේ
නිහ ඇතළේ වි යහඹනි ද්රය තවනේ ශහ කිඹරහත් කිේහ0
නමුත් ඒ තවනේ යපු ඇතළේ වි යහඹනි ද්රය තභත්
ශශශ ශඳොශශේ විකුණන්න ිනශඵන ඵටත් භත ඳශ ශනහ0
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ශේ ශ්ධදී යශේ ඵයඳතශ
අර්ුදදඹ්ෂ ඵට ඳත් ිනශඵන කුඩු පිළිහ දිඹළඩිඹහ ළනි
ශයෝරට ඵරඳහන ශේ හයණහ ළන  කි යුතු අසල ව
අභහතයහසලර කියලභ ඒහඵ්ධධතහ්ෂ දකින්නට නළින වීභ
ශරොකුභ දුර්රතහ්ෂ වහ ශේදහචඹ්ෂ0 ෘිතර්භ අභහතයහසලඹ
න්ෂ කිඹනහ; ශෞය අභහතයහසලඹ ත න්ෂ කිඹනහ;
ඳහරිශබෝගි ුරඵහධන අභහතයහසලඹ තත් හයණඹ්ෂ කිඹනහ0
වරිඹට හරගුණ ප්රලසනඹ ආපු ශරහශේ ීවය අභහතයහසලඹන්
ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයහසලඹන් තන්දය කිඹ කිඹහ ිනටිඹහ
හශේන්0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අශේ යශේ ජනතහශේ ජන
ජීවිතඹ ේඵන්ධශඹන් ිනශඵන ශභළනි ඵයඳතශ හයණහ ළන
මීට ඩහ විශලේ අධහනඹකින් ටයුතු කිරීශේ අලයතහ ඇත්ත
ලශඹන්භ ිනශඵනහ0 විශලේශඹන්භ ඳුර ගිඹ හරශේ භධයභ
ඇශභරිහනු යටර වි යහඹනි ශවේතුශන් ජනතහ ශයෝගී
ශරහ ඵයඳතශ ශෞය අර්ුදද භතු වුණහභ ඒ යටල් ඒහඵ්ධධ
ශරහ භහ වඹ්ෂ හශේ ශටි හරඹකින් ඒ ශෞය ළටලුලින්
ඒ ජනතහ මුදහ න්න ටයුතු යපු වළටි අඳ ආදර්ලඹට න්න
ඕනෆ0 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි නමුත් අහනහට තභ
අශේ යශේ ශේ ේඵන්ධශඹන් ටයුතු යන අභහතයහසල ශද
තුනට නට නතු ශරහ නියල ක්රභශේදඹ්ෂ ළඩ පිළිශශ්ෂ
ආයේබ යන්න ඵළරි ශරහ ිනශඵනහ0
ආනඹනි ුරදු සීනි ේඵන්ධශඹන් භතු න ශේ තත්ත්ඹ
භභ අනිකුත් ආනඹනි ආවහයර ගුණහත්භබහඹ ත
දුයටත් ඳරී්ෂහ කිරීභට පිඹය ළීනභත් අතයලය හයණඹ්ෂ
වළටිඹට අඳ දකිනහ0 අඳ දන්නහ ශේ යටට ශවොය ඳහශයන් ඕනෆභ
දව ජයහ්ෂ ශනළත් කියලභ යදයඹ්ෂ නළින විකිණීභට තභත්
ඉඩඩ ිනශඵන ඵ0 භවය ශරහට ශවො නශලු ටි්ෂ ශවො
ඳරතුරු ටි්ෂ ඵඹ්ෂ ළ්ෂ නළින අනුබ යන්න ඵළරි
තත්ත්ඹ්ෂ තභන් අද අශේ යශේ ිනශඵන්ශන්0 අවන්න දකින්න
ිනශඵන ශතොයතුරුලින් ඒ ශවොට ශඳශනනහ0 ඳුර ගිඹ
හරශේ අශේ යශේ යහේත ශරහ ිනුදණු කුඩු ශයෝඹ
භළඬලීභට ශරෝ ශෞය සවිධහනඹ ඹේ ඹේ නිර්ශ්ධල ළඳයහ0
ඒහ ක්රිඹහත්භ වුශණ් ශඵොශවොභ භන්දහමී සබහඹකින්0 ඒ
හශේභ තභන් ජහින ඖධ ප්රිනඳත්ිනඹ්ෂ ළන අවුරුදු
ණනහ්ෂ ිනසශේ කිේහ0 ඔන්න ශශනනහ ශභන්න
ශශනනහ ිනශඹන් ශශනනහ ින ශදශන් ශශනනහ
කිඹරහ ශේ භළින ඇභිනරුනශ
ස ේ ටින් පිට වුණහ0 නමුත් ඒ
ප්රිනඳත්ිනඹ ශශනන්න තභ ඵළරි වුණහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ යටට ිනතත්
වි්ධතුන් ඹේ ඹේ විඹඹන් ළන විශලේාඹන් වළටිඹට ඉන්න
උදවිඹ දළනුභ්ෂ ිනශඵන අඹ භත ඳශ ශහභ ඒහට ද්ෂන
ළරකිල්ර ශඵොශවොභ භදි ඵ අඳට ශඳශනන්න ිනශඵනහ0 ශේ
හයණහ ළන තමුන්නහන්ශේරහ අය ඩින් ඩ ඳත්න
භළිනයණරට ද්ෂන උනන්දුත් නළින වීභ ළන අඳ නහටු
නහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අශේ යටට ශන්න ආවහය
ඇතුළු අශනකුත් ආනඹනි බහණ්ඩ යහඹ ඳරි්රඹ තුශදීභ විධිභත්
ඳරී්ෂණ ක්රභශේදඹට ඹටත් ශ යුතුන් කිඹහ භහ ල්ඳනහ
යනහ0 නශවභ යනහ නේ ශේ හශේ යල්ධීවන් ශඵොශවෝ දුයට
අඳට භඟ වයහ න්න පුළුන්භ රළශඵන්0 ඒ හශේභ ප්රමිින
ආඹතන විදයහත්භ ඳර්ශේණ යලදු යන ආඹතන ළනි තළන්
ත තත් උස භේටභට ඳත් යන්න අපි ටයුතු ශ යුතු
ිනශඵනහ0 ශේ යශේ ජනතහ මුදල් ශනොශඹකුත් ශ්ධල්රට නහසින
යනහ0 වළඵළන් ඒ හශේ තළන් ළන අපි අධහනඹ ශඹොමු ශ
යුතු ිනශඵනහ0 ඒහට අලය නවීන තහ්ෂණඹ රඵහ දීභ
අලයන්0 ආවහය ද්රය ඇතුළු ආනඹනි බහණ්ඩ පිළිඵ ඳරී්ෂහ
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යන්න අඳට ිනශඵන දියුණු විදයහත්භ ඳවුරේ ප්රභහණත්ද
කිඹන න ළන ිනතන්න ශරහ ිනශඵනහ0 මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි ශඵොශවෝ විට අඳට ශභළනි ළටලු ඇින වුණහභ
භවය ශ්ධල් ළන ඳරී්ෂහ යන්න විලහර මුදර්ෂ ළඹ ය
විශ්ධල යටරට ඹන්නත් යලදු වුණු අසථහ අඳ දළ ිනශඵනහ0 ඒ
නිහ ශභළනි හයණහ ශශයින අධහනඹ ශඹොමු ශනොකිරීශේ
විඳහරට අද අපි මුහුණ ශදනහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඵහර ඉන්ධන ශන්හ ශඵදහ
වළරිඹ වළටි අපි දළ්ෂහ0 ඒ න අසථහ ශනොශන් අසථහ
ී ඳඹදී යල්ධධ වුණහ0 ර්තභහන යජඹ ඹටශත් භවය ශ්ධල් ඵහර ඵඩු ශශනන න ඵහර ශ්ධල් ශන්හ ඳහරිශබෝගිඹහ
අතට ශදන න නුශදනු යල්ධධ න න- නිේ විරහයලතහ්ෂ
ඵට ඳත්ශරහ ිනශඵනහ0 ඵහර ඉන්ධන ශනළල්රහ ශභෝෂද
වුශණ්? ඒහන්න් ඳරියඹ දණඹ නහ0 ඒ හශේභ ඊඹේ
ප්රභහණඹ පිළිඵ ප්රලසන ඇින වුණහ0 ප්රමිිනඹ ළන ප්රලසන භතු වුණහ0
විශලේශඹන්භ අපි දන්නහ හවන දුභ ජනතහට ඒ තයේ ිනතය
නළවළ කිඹරහ0 ඒ ඵහර ඉන්ධනලින් පිට න දුභ විශලේශඹන්භ
ළබිනි භහතහන්ට හන්තහන්ට ශඵොශවොභ අිනතයන් කිඹහ අඳ
අහ ිනශඵනහ0 ශේහ පිළිඵ යට්ෂ වළටිඹට අපි ල්ඳනහ ශ
යුතු ිනශඵනහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අශේ යශේ යජයට ප්රශ්ධලශේ
අනුයහධපුය ශඳොශශොන්නරු ඇතුළු ඳශහත් ණනහ කුඩු
ශයෝගීන්ශේ පිළිහ ශයෝගීන්ශේ ඒ හශේභ දිඹළඩිඹහ
ශයෝගීන්ශේ සයහ නන්න නන්නභ ර්ධනඹ්ෂ තභන් අඳට
දකින්න ිනශඵන්ශන්0 අවුරුදු ී ඳඹට ඉසශල්රහ ඒ ශයෝගීන්ශේ
සයහ ශල්න ඵරරහ ර්තභහනඹත් න්ෂ සන්දනඹ යන
ශොට ඉතහභ බඹහන තත්ත්ඹට අද අපි ඇද ළශටමින්
ිනශඵනහ0 කුඩු ශයෝගීන්ශේ සයහ දිවහ ව මිඹ ගිඹ ව
ශයෝගී වුණු පිරිස ළන ල්ඳනහ යන ශොට ත්රසතහදඹටත් ඩහ
බඹහන තළනට දළන් අඳ භන් යමින් යලටිනහ0 ඳුර ගිඹ හර
සීභහ තුශ 22 000ට ළඩිඹ මිඹ ගිිනන් ිනශඵනහ0 15 000්ෂ
විතය ශයෝගී තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ ිනශඵනහ0 ඒ හශේභ තභන්
පිළිහ ශයෝගීන්0 අද ඔඵතුභන්රහ අපි වුරුත් ශ්ධලඳහරනාශඹෝ
වළටිඹට අශේ ේර ිනශඵන භශ ශල්රට ගිඹහභ මිඹ ගිශේ
ශොශවොභද කිඹරහ අවන ශොට නිේ උණ්ෂ ශවේබිරිහ්ෂ
ණනට මිනිුරන් කිඹනහ පිළිහ ශයෝශඹන් මිඹ ගිඹ ඵ0 අඳ
ශේහ පිළිඵ දළඩි ශර ල්ඳනහ ශ යුතු තළනට දළන්
ඇවිල්රහ ිනශඵනහ0 ශේහ ශ්ධලඳහරන ලශඹන් නවහට ශභවහට
ථහ ය න්නහ භහතෘහරට ඩහ අපි යට්ෂ වළටිඹට යශේ
ජනතහශේ ජන ජීවිතඹ ශනුශන් ්ෂණි තීන්දු තීයණරට
ඹහ යුතු තළනට ඇවිත් ිනශඵනහ0 ඒ හශේභ තභන් දිඹළඩිඹහ
ශයෝගීන්ශේ යහේිනඹ0 අපි ශේ බහ ල් තළ තශේ ශඹෝජනහ
ඉල්රන්න විශලේශඹන්භ ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් ුරදු සීනි ඳරිේපු
ඇඳල් කිරි පිටි ඇතුළු ආනඹනඹ යන ද්රය විශලේශඹන්භ
ඳරිශබෝජනඹට න්න ආවහය හශේ ශ්ධල් විශලේ ඳරී්ෂහට
ර්ෂ ය ජනතහ අතයට ඹළවීශේ ක්රභශේදඹ්ෂ අලය නිහන්0
ශශශ ශඳොශශේ ිනශඵන ආවහය ද්රයඹත් ප්රමිිනශඹන් යුතුද
ජනතහශේ ලරීය ශෞයඹට ළශශඳනහද කිඹන න
නියන්තයශඹන්භ ඳරී්ෂහට ශඹොමු ශ යුතුඹ කිඹරහ අපි
කිඹන්න ළභළිනන්0 ඒ නිහ ආනඹනඹ යන ශ්ධල් වරි ශ්ධශීඹ
නිසඳහදනඹ යන ශ්ධල් වරි ශොන් විධිශඹන් වරි
ඳහරිශබෝගිඹහ අතට ඹන වළභ ශදඹ්ෂභ ඳරිශබෝජනඹට ුරදුුරද
ජනතහශේ ලරීය ශෞයඹට ළශශඳනහද කිඹන න ළන
අධහනඹ ශඹොමු යරහ ඳරී්ෂහට ර්ෂ යරහ ඵඹ්ෂ ළ්ෂ
නළින ශේ යශේ ජනතහට ඒහ ඳරිශබෝජනඹ යන්න පුළුන්
හතහයණඹ්ෂ ඇින කිරීභ වහ වහභ -ඩිනේ- පිඹය න්න
කිඹන න තභන් ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීශභන් අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්0
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[රු ඹන්ත රුණහිනර භවතහ]

ශේහ පුත් ඳත්ර ඳහ දළඩි ශර ඳශ වුණහ0 "යටින් ශේන
ුරදු සීනිර යලරුයට අිනතය වි0 කුඩු ශයෝගී මුත්රහ
ඳරී්ෂහදී ශවළිශන්" කිඹරහ ඳත්තයර ගිඹහ0 ආනඹනි ුරදු
සීනිර අිනතය ශරෝව ිනශඵන ඵ ඳශ වුණහ0 ශේ වළභ
නකින්භ විවිධ විධිඹට කිඹළවුශණ් ශභළනි ශ්ධල් නිහ අද අශේ
යශේ ඳහරිශබෝගිඹහට බඹහන තත්ත්ඹ්ෂ උදහ ශරහ ිනශඵන
ඵන්0
භභ මීට ඩහ හරඹ න්ශන් නළවළ0 ණපයණඹ ළන ථහ
යන ආණ්ඩු්ෂ ඳුර ගිඹ දසර අපි දළ්ෂහ0 ණපයණඹ
ශශේ ශතත් ඇභිනරු ිනස ශරහ ිනටිඹත් ශශශ ඇභිනතුභහ
ී භ්ෂ ිනශඵන ඇභිනයශඹ්ෂ0

ගරු යජෝදවප ්ද ප්රනා්දදු මශතා සවූලපකාර ශා අභය්දතර
යලෂඳ අමාතයුරමා)
(நளண்புநழகு சஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து - கூட்டுவு, உள்ளட்டு
யர்த்தக அலநச்சர்)

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)
අපි ශදශදනහභ ඉන්නහ0

ගරු ගය්දත කරුණාිනක මශතා
(நளண்புநழகு கனந்த கபைணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
භභ දන්නහ ඊශේ ඉරහ ඳ්ෂඹ ඇතුශශේ කුරුණෆර
භළිනයණ තයඹ ළඩි වුණහ කිඹරහ0 නළනි ශරහ නතුභහ ඒ
යලඹල්රභ ඳශ දභරහ අද ශේ ල් තළ තශේ විහදඹට වබහගිවීභ
ළන භශේ විශලේ සතුිනඹ නතුභහට පුද යනහ0 ශෝටත්
වතරඹ හශේ වළභදහභ ශෞය ළන ථහ යන ශොට
ේපර්ණ ඵය යට න්නහ නිශඹෝජය ශෞය ඇභිනතුභහත් අද
ශභතළනට ඳළමිණීභ ළන අශේ සතුිනඹ ප්රහල යනහ0
තමුන්නහන්ශේරහ  කි යුතු පු්ධරඹන්0 ද්ෂ ඇභිනයශඹ්ෂ
න අශේ ශශශ ඇභිනතුභහ භභ වළභ දහභ අඹ යනහ0 නතුභහ
තභන්ශේ ද්ෂතහ අනු ශේ ප්රලසනඹටත් ශභෝෂ වරි
උත්තයඹ්ෂ අඳට රඵහ ශදන් කිඹරහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ0 දළන්
ශඹෝජනහ සථිය කිරීභ රු අජිත් භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ
වියලන් යනහ ඇින0 ශඵොශවොභ සතුිනන්0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ශවොන් ශඵොශවොභ සතුිනන්0 ශඹෝජනහ සථිය කිරීභ රු අජිත්
භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ0

ගරු අජිත් මා්දනප්යපරුම මශතා

(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි රු ඹන්ත රුණහිනර
භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ශඹෝජනහ සථිය යමින් ඒ ශඹෝජනහ
ේඵන්ධශඹන් භභ අදවස ප්රහල යනහ0 ශභොද ශේ ප්රලසනඹ
යටට හශේභ භහ නිශඹෝජනඹ යන අශේ ේඳව දිසත්රි්ෂඹටත්
ශේ දසර ශඵොශවෝ දුයට ඵරඳහන ප්රලසනඹ්ෂ ශරහ ිනශඵනහ0
විශලේශඹන්භ ේඳව දිසත්රි්ෂශේ නළදුන්මුශේ ිනශඵන
විනිශග්රෝස ආඹතනඹ ශවේලීස ආඹතනඹට අන්ින න්ෂ0 තුයරට
ඇයලේ මි්ර ශරහ කිඹරහ ඒ අට ප්රශ්ධලහසීන් යලඹලු ශදනහභ දළන්
ඵඹ ශරහ යලටිනහ0 ශේ ළන ඳරී්ෂහ යන්න තළන්ෂ තභ
වරිඹට ළරපිරහ නළවළ0 භත ජරශේ ඇයලේ ිනශඵනහ භත
ජරශේ pH අඹ 4ට ඩහ අඩු ශරහ ිනශඵනහ කිඹරහ කිඹනහ0
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ඒ අඹට තුය ශඵොන්න විධිඹ්ෂ නළවළ0 National Water Supply
and Drainage Board න කිඹනහ ශේ තුය අිනතයන්
ශඵොන්න නඳහ විවිධ ශයෝ වළශදන්න පුළුන් පිළිහ වළශදන්න
පුළුන් කිඹරහ0

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
රු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ ඒ කිඹන න ශවොන්0

ගරු අජිත් මා්දනප්යපරුම මශතා

(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
භභ ථහ ශහට ඳසශේ ඔඵතුභහ ථහ යන්න0

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ේරවුස නිසඳහදන ආඹතනඹ්ෂ නිහ ශේ තත්ත්ඹ ඇින ශරහ
ිනශඵනහඹ කිඹරහ අද "ිනරු" නහළිහශන් කිේහ0 ශේ
ේඵන්ධශඹන් ටයුතු යන අශේ වදය අමුණුභ භවත්භඹහ
ශේ අසථහශේ නිරධහරි භළදිරිශේ ඉන්නහ0 ශේ news න අවපු
භන්භ භභ ශේ ේඵන්ධශඹන් ලියුභ්ෂ වන්නත් තීන්දු ශහ0
වහභ ශේ ළන ටයුතු යන්න කිඹරහ භභ නතුභහටත් උඳශදස
ශදන්නේ0 ඒ තුයර pH අඹ අඩුන් කිඹරහ "ිනරු" නහළිහශේ
"යතු මිනිත්තු" කිඹන ළඩටවනින් ප්රචහයඹ වුණහ0 භභ ඒට
ඇහුේන් දුන්නහ0 භභ ඒ ශරහශේභ විසතය ටි ලිඹහ ත්තහ0
වදය අමුණුභ භවත්භඹහත් ශේ අසථහශේ ඉන්නහ0

ගරු අජිත් මා්දනප්යපරුම මශතා

(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ශවන් ශඵොශවොභ සතුිනන්0 භත ජරශේ ඇයලේ ිනශඵන නිහ
දළන් National Water Supply and Drainage Board නශන්
කිඹනහ pH අඹ 4ට ඩහ අඩු ශරහ ිනශඵන නිහ ශේ තුය
ශඵොන්න කියලශේත් ුරදුුර නළවළන් කිඹරහ0 ශේ ශවේතු නිහ
ඌරුර නළදුන්මු යතුඳසර ිනරිපිටිඹ වටහන කිරිකිත්ත
හශේ ප්රශ්ධලර මිනිසුර ඵඹ ශරහ දළන් තුය ශඵොන්ශන් නළින
ඉන්න නශ්ෂ ප්රණතහ්ෂ ිනශඵනහ0 ඒ ඳළත්ශතන් ඹන මිනිසුර
ශොච්චය තුය ිනඵව්ෂ වළදුනත් දළන් ඒ තුය ශඵොන්ශන් නළවළ0
නළනි තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ ිනශඵනහ0 ඒ ප්රශ්ධලර
මිනිසුරන්ශේ ජීවිත ළන විලසහඹ්ෂ නළින දරුන්ශේ ජීවිත ළන
විලසහඹ්ෂ නළින තත්ත්ඹට ඒ ේභහන යලඹල්රභ -ශරොකු
ප්රශ්ධලඹ්ෂ- ඳත් ශරහ ිනශඵනහ0 ශේ ශන ශොට National
Water Supply and Drainage Board නශන්- ජර ේඳහදන වහ
ජරහඳවන භණ්ඩරශඹන්- ඵවුර් ශදකින් ඒ ප්රශ්ධලඹට තුය
අදිනහ0 ප්රහශ්ධශීඹ බහශන් ඵවුර් ශදකින් තුය අදිනහ0
National Water Supply and Drainage Board නශන්
ශනළල්රහ ශේ ේභහන තුශ දළනට ලීටර් 500 ටළසකි 100්ෂ වි
ය ිනශඵනහ0 ලීටර් 1000 ටළසකි 25්ෂ විතය ිනශඵනහ0 ශේ
හශේ ළඩ ශොට්ෂ ය ශන ඹනහ0

විශලේශඹන්භ ශේශ්ෂ අන්ිනහයඹහ ජනහධිඳිනතුභහත්

[ූලාවනයේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டலப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

න්ෂ ශඵොශවොභ ේඵන්ධ ශශන්ෂ නිහ-
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ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
රු භන්ත්රීතුභනි භට ශඳොඩි අසථහ්ෂ ශදනහද?

ගරු අජිත් මා්දනප්යපරුම මශතා

(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
භශේ ථහ අහන වුණහට ඳසශේ ථහ යන්න0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
ත ශේරහ ිනශඵන නිහ රු නිශඹෝජය ඇභිනතුභහට
අසථහ රඵහ ශදන්නද?

ගරු අජිත් මා්දනප්යපරුම මශතා

(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
භශේ ථහ අහන වුණහට ඳසශේ නතුභහට අසථහ රඵහ
ශදන්න0

ශවේලීස ආඹතනශේ අන්ිනහයඹහ ජනහධිඳිනතුභහත්

[ූලාවනයේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டலப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

න්ෂ ශඵොශවොභ ේඵන්ධ නිහ ජනතහට විලසහඹ්ෂ නළවළ
වරි උත්තයඹ්ෂ රළශඵන් කිඹරහ0 ජනතහ සී සී ඩ දුනහ0
ජනතහ යජඹ විලසහ යරහ ය ඳරී්ෂ ශදඳහර්තශේන්තුට
ශේ ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් යනහ0 ය ඳරී්ෂ ශදඳහර්තශේන්තුශන්
ශේ ශ්ධල් ඳරී්ෂහ යන්න ඵළවළන් කිඹනහ0 දළනට ුරභහන තුන
වතය යලට ය ඳරී්ෂ ශදඳහර්තශේන්තුශේ ඵළය ශරෝව ඳරී්ෂහ
යන machines ළඩිරහ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
අතය ප්රහල යන්න නඳහ0

ගරු අජිත් මා්දනප්යපරුම මශතා

(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
භභ  ී ශභන් කිඹන්ශන්0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු භන්ත්රීතුභහට ථහ යන්න ශදන්න0

ගරු අජිත් මා්දනප්යපරුම මශතා

(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
භට ථහ යන්න ශදන්න0

ශේ machinesරට ශඹොදන "ආන්" කිඹන හයු ඉය
ශරහ0 ඒ හයු ශනළල්රහ නළවළ0 ඒ නිහ ඵළය ශරෝව ඳරී්ෂහ
යන්න ඵළවළ0 ශේ ඵළය ශරෝව ඳරී්ෂහ යන්න පුළුන්ද කිඹරහ
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භභ අදත් ය ඳරී්ෂ ශදඳහර්තශේන්තුට ගිිනල්රහ ඵළලුහ0
"ආන්" හයු අන් වීභ නිහ ුරභහන තුන ඳභණ හරඹ
යලට ඵළය ශරෝව ඳරී්ෂහ යන්න ඵළවළ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි න ඳළත්තකින් යශේ
තහ්ෂණඹ දියුණු නහ කිඹනහ0 අශන්ෂ වළභ ශ්ධභත් දියුණු
නහ කිඹනහ0 යට computer යුඹට ඹනහ කිඹනහ0 නමුත්
අශන්ෂ ඳළත්ශතන් මිනිහශේ ආයු නන්න නන්නභ අඩු නහ0
නදහ මිනිකුශේ ආයු අවුරුදු 120්ෂ0 අද නභ ආයු අවුරුදු 100ට
90ට ඳවශ ඵළවළරහ0 ඹන්ත රුණහිනර භන්ත්රීතුභහ කිේහ
හශේභ දළන් අපි භශ ශදයට ගිඹහභ ශඳශනනහ භළරුණු
ශනහශේ ඹ අවුරුදු 70්ෂ 80්ෂ ඵ0 අවුරුදු 80 ඉ්ෂභ ව
ශශනකුශේ භශ ශඹ්ෂ අවන්න රළශඵන්ශන්ත් ශඵොශවොභ
අඩුශන්0 නමුත් තහ්ෂණඹ දියුණුන්0 ශේට ශවේතු අශේ යශේ
 කි යුත්තන් ශී්රශඹන් ශනස න ඳරියඹ දිවහ ඵරන්ශන්
නළිනභන්0
ඳුර ගිඹ දසර ජනභහධයශඹන් ශවළි වුණහ සීනිර වි
ද්රය වහල්ර වි ද්රය කිරි පිටිර වි ද්රය ෘිත යහඹන
ද්රයර වි ද්රය ිනශඵනහ කිඹරහ0 න න ශරහට න න
ශ්ධ ළන ශවළිදයවු නහ0 අපි ඳරිශබෝජන යන නශලු වින්0
ශේ හශේ ශ්ධල් යල්ධධ වුණහ0 ශේහ ඳරී්ෂහ යන්න ඵළවළ0 ඒ
හශේභ ඵහර ශඵශවත් ආහ; ශේරන්න් ශඵෝතල්ර වීදුරු ටු
ිනශඵනහ0 ශේහ ඳරී්ෂහට ර්ෂ ශන්ශන් නළවළ0 ඒ හශේභ
ඵහර ශඳට්රල් ආහ0 ඒ නිහ හවන භඟ නළතුණහ0 ඒ හශේභ ඵහර
යලශභන්ින ශනහහ0 ඒ නිහ buildings ඩහ ශන ළශටනහ0 ඒ
යලශභන්ිනලින් වදපු buildingsර ඉන්න මිනිසුර බඹන්0 ශභොද
buildings වළදුහට ඳසශේන් ඵහර යලශභන්ින කිඹරහ භහධයශඹන්
ශවළිදයවු යන්ශන්0 ශේහශේ තත්ත්ඹ ඳරී්ෂහ කිරීභ අශේ
යශේ අද අන්ිනභ ඳවශට දභහ ිනශඵනහ0
ඒ විතය්ෂ ශනොශන් ආනඹනි ශ්ධල් ේඵන්ධශඹනුත් අපි
විශලේශඹන් අධහනඹ ශඹොමු යනහ0 ශේහ නන්ශන් ශර්ගු
වයවහ0 විශලේශඹන්භ ආවහය ද්රය ආනඹනඹ යනහ නේ
අනිහර්ඹශඹන්භ ඳරී්ෂණඹට බහජන න්න ඕනෆඹ කිඹරහ
ීනිනඹ්ෂ වදන්න ඕනෆ0 වළභ ආවහය ද්රයඹ්ෂභ ඳරී්ෂණඹට
බහජන යන්ශන් නළින ශශනන්න ඵළවළ කිඹරහ ීනිනඹ්ෂ
ිනශඵන්න ඕනෆ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි නමුත් අද ශේ ශ්ධල් ළන
ඳරී්ෂහ යන්න ිනශඵන සථහන දිවහ ඵළලුශොත් ප්රධහන ලශඹන්
ය ඳරී්ෂ ශදඳහර්තශේන්තු ිනශඵනහ0 නමුත් අද නතළනින්
ඵළය ශරෝව test යන්න විධිඹ්ෂ නළවළ0 "ආන්" හයු නළින
නිහ ඒ සථහනශේ ිනශඵන machines ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ0
ඒ ආඹතනඹ ලින් ිනුදණු
සථහනශඹන් දළන්
ශනත්
සථහනඹට භහරු යරහ0 අලුත්ළඩිඹහ කිරීේ ඒ machines වි
කිරීභ නිහත් ඒ ටයුතු අඩහශ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ0
ශේහ ඳරී්ෂහ යන්න අඳට ළුතය ජහින ශෞය
විදයහඹතනඹ ශොශම නහරි ය ඳරී්ෂණහහයඹ අඳට
ිනශඵනහ0 වළඵළන් ඒ සථහනර ඵළය ශරෝව ඳරී්ෂහ යන්ශන්
නළවළ0 යජශේ ය ඳරී්ෂ ශදඳහර්තශේන්තු විතයන් යලඹඹට
යලඹඹ්ෂ යජඹට අන්ින ආඹතනඹ්ෂ ලශඹන් ඒ ඳරී්ෂහ යන්න
ිනශඵන්ශන්0 ඊශඟට කුරුණෆර ප්රහශ්ධශීඹ ය ඳරී්ෂණහහයඹ
ිනශඵනහ0 ඊශඟට අනුයහධපුය ආවහය යහඹනහහයඹ ිනශඵනහ0
නුයත් ආඹතනඹ්ෂ ිනශඵනහ0 ඒ හශේභ semi-government
ආඹතනඹකුත් ිනශඵනහ ITI - Industrial Technology Institute
න කිඹරහ0 ඒ හශේභ විශ්ධශීඹ යට්ෂ න්ෂ ේඵන්ධඹ්ෂ
ිනශඵන ආඹතනඹ්ෂ ිනශඵනහ SGS Lanka (Pvt.) Limited
කිඹරහ0 ශේ හශේ ආඹතන තභන් අඳට ිනශඵන්ශන්0
අද කිඹනහ දළනුභ ිනශඵන මිනිුරන්ශන් ශරෝශේ
වඹළනිඹට වත්ළනිඹට යලටින්ශන් අශේ යට කිඹරහ0 නමුත් ශේ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු අජිත් භහන්නේශඳරුභ භවතහ]
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ගරු අජිත් මා්දනප්යපරුම මශතා

(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந)

යශේ ශේ හශේ ශ්ධල් ඳරී්ෂහ ය ළීනශේ වරි විධිඹ්ෂ අඳට
නළවළ0 ඒ වහ අලය ඳවුරේ නළවළ0 ශේ හශේ යට ඒ
විධිශේ ඳරී්ෂණඹ්ෂ යන්න ශේ ආඹතන වත අට ඳභණන්
ිනශඵන්ශන්0

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
මිත්රඹකු නිහ බඹ්ෂ ිනශඵනහ කිඹරහන් භභ ඳළවළදිලි ශශේ0

අඩුභ ණශන් අපි ආවහය ළන විශලේ අධහනඹ්ෂ ශඹොමු
යන්න ඕනෆ0 ආවහය ආනඹනඹ යන ශොට ඒට ීනින
ළශන්න ඕනෆ0 ආවහය ළන ඳරී්ෂණ ඳත්න්ශන් නළින
ආනඹනඹ කිරීභ නත්න්න ඕනෆ0 වි ද්රය ිනශඵනහද ඵළය
ශරෝව ිනශඵනහද කිඹන ශේ හභහනය ශ්ධල් ටිත් ඵරන්න
ඕනෆ0 ඳුර ගිඹ දසර කිරි පිටිර ප්රලසන ආහ0 හභහනය වි ද්රය
ඳරී්ෂහ යන්නත් අලය ඳවුරේ අශේ යහඹර ඇින යන්න
ඕනෆ0 අපි කිඹනහ ය ඳරී්ෂ ශදඳහර්තශේන්තුශේ ලහහ්ෂ
යහඹ තුශ විෘත යන්න කිඹරහ0 නළත්නේ ITI නශ්ෂ ලහහ්ෂ
යහඹ තුශ විෘත යන්න කිඹරහ0 ශේ වහ මුදල් ශන න
ප්රලසනඹ්ෂ නළවළ0 ආනඹනඹ යන පු්ධරඹහ ඒ වහ මුදල් ශහ
අදහශ හර්තහ ීනවි0 ඔහු අදහශ හසතු ශන්0 ශොශම යහශේ
ශභළනි ප්රලසනඹ්ෂ නළවළ0 ශභොද ශොශම ශභළනි ආඹතන ඕනෆ
තයේ ිනශඵන නිහ0

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

ය ඳරී්ෂ ශදඳහර්තශේන්තු ිනශඵනහ; ITI ආඹතනඹ
ිනශඵනහ0 නමුත් වේඵන්ශතොට යහඹට නන ආවහය ඳරී්ෂහ
යන්න ශොශවේද තළන්ෂ ිනශඵන්ශන්? ඒ ශොල්රන් නන්න ඕනෆ
ළුතයට0 වේඵන්ශතොට යහශේ න්ශේනර් න ඵහරහ ළුතයට
ඇවිල්රහ ඳරී්ෂහ යශන ආඳහු ඹන්න ඕනෆ0 නමුත් යහඹ්ෂ
වදන ශොට ශේ හශේ විශලේ සථහන-

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
අශේ ිනතත් න භන්ත්රීතුභහ නිහ ශේ ළන කිඹන්න ඕනෆ0
නතුභහ ජනහධිඳිනතුභහ

[ූලාවනයේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டலப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

ළන කිේහ0 සථහය නිශඹෝ අනු නශවභ කිඹන්න ඵළවළ0
"ජනහධිඳිනතුභහශේ
[ූලාවනයේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]
[அக்கழபளசக் கட்டலப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

මිත්රශඹ්ෂ ිනතශත්ෂ නිහ ශේ පිළිඵ අඳට ළඩි විසතය00000000"
ආදී ලශඹන් ජනහධිඳිනතුභහ

[ූලාවනයේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டலப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

ේඵන්ධ යරහ නතුභහ ථහ ශහ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)

ඳළළත්භ වළයලරීභ පිළිඵ ප්රහල යන්න ඵළවළ0 නන්
ප්රහලඹ්ෂ අන්තර්ත ශනහ නේ නඹ වළන්හේ හර්තහශන්
ඉත් යනහ0

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

[ූලාවනයේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கழபளசக் கட்டலப்டி அகற்ப்ட்டுள்து]

[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු අජිත් මා්දනප්යපරුම මශතා

(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ඔේ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
මිත්රශඹ්ෂ නිහ ඹේ හයණඹ්ෂ යලදු ශරහ කිඹනහ නේ ඒ
නතුභන්ශේ වළයලරීභ ඳළළත්භ පිළිඵ ප්රලසනඹ්ෂ0 නළනි ප්රහල
යන්න ඵළවළ0 නභ ප්රහලඹ වළන්හේ හර්තහශන් ඉත්
යනහ0

ගරු අජිත් මා්දනප්යපරුම මශතා

(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ශවොන්0

වේඵන්ශතොට හශේ යහඹ්ෂ වද්ධදී ඒ ශන්න ඵඩු ඳරී්ෂහ
යන්නත් අලය ආඹතන වදන්න ඕනෆ0 යටට ආවහය ද්රය
නන්ශන් ශේ හශේ තළන් ශද තුනකින් විතයන්0 ශේ ප්රලසන
ශොඩ්ෂ ඇින ශන්ශන් ආනඹනඹ යන රද ආවහය ද්රය
ේඵන්ධශඹන් තභන්0 කිරි පිටි ශන්න පුළුන් වහල් ශන්න
පුළුන් සීනි ශන්න පුළුන් ඒ හශේ ආනඹනඹ යන
ශ්ධල්ර තභන් ශේ ප්රලසන ිනශඵන්ශන්0 නශවභ නේ අභ
ලශඹන් ශේ ප්රධහන වි ද්රය ඒ කිඹන්ශන් ඵළය ශරෝව ශන්න
පුළුන් ශන ඵළ්ෂටීරිඹහ ශන්න පුළුන් ඒහ ඳරී්ෂහ යන
ආඹතනඹ්ෂ යහඹ්ෂ තුශ ිනශඵන්න ඕනෆ0 ඒ ආඹතනඹ
යහශඹන්භ ඳහරනඹ යන්න ඕනෆ කිඹරහ අපි කිඹන්ශන් නළවළ0
ඒ ශනත් ආඹතනඹ ය ඳරී්ෂ ආඹතනඹ හශේ න
ලහහ්ෂ ශන්න පුළුන්0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි භවය ර්භහන්තලහරහ
ේභහන ඇතුශශේ ිනශඵනහ0 ශේහශේ යන්ශන් ආනඹනඹ
යන රද ඵඩුර ල් ඉකුත්වීශේ දිනඹ - expiry date න- ිනත
ශල්ඵල් රරහ ල් ඉකුත්වීශේ දිනඹ ිනත අලුත් ශල්ඵල්
වන නන්0 ඉිනන් ඒ බහණ්ඩඹ මිරදී ශන ඵළලුහභ ල්
ඉකුත්වීශේ දිනඹ වරි0 ශභොද අලුත් ල් ඉකුත් වීශේ දිනඹ ිනත
අලුත් ශල්ඵල් න්ෂ අරරහ ිනශඵන නිහ0 කුණු ශච්ච අන්න්
යපු ඵඩු ශනළල්රහ ඒහශේ ශල්ඵල් රරහ අලුත් ශල්ඵල්
ටි්ෂ වනහ0 නතශොට ඒ මිනිසුර ශොච්චය රහබඹ්ෂ
උඳඹනහද? ශඵොශවොභ රහබ රඵනහ0 නමුත් මිනිසුර  නහ0
අන්න ඒ හශේ ශ්ධල් ටරන්න ඹේ ළඩ පිළිශශ්ෂ ිනශඵන්න
ඕනෆ0
ශවේලීස නශ්ෂ ප්රලසනඹ නළත්නේ ශේ නළදුන්මු ෂළ්ෂටරිශේ
ප්රලසනඹ
පිළිඵ අපි
ථහ යරහ ය ඳරී්ෂ
ශදඳහර්තශේන්තුශන් ඒහ ඳරී්ෂහ යන්න ඕනෆඹ කිේහභ
ඳුදහ ව අඟවරුහදහ විතයන් ඵඩු බහය න්ශන් ඒ
ශදඳහර්තශේන්තුශන් කිේහ0 භභ ඒ නිරධහරින්ට ඵනින්ශන්
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නළවළ0 මුළු රසහශේභ ය ඳරී්ෂ ටයුතු යන්න ිනශඵන
ආඹතනඹ ඒ0 නතශොට ිනශේ දින වශත්භ ශශනන ඵඩු
ඳරී්ෂහ යන්න ඒ ශොල්රන්ට ඳවුරේ නළවළ0
ශේ හශේ හරඹ ආනඹනි ඵඩු විවිධ විධිඹට ශනස
ශනහ0 ඒ නිහ වළභ තළනභ අඩු ණශන් දිසත්රි්ෂ භේටමින් ඵළරි
නේ ඳශහත් භේටමින්ත් ශේ හශේ ද්රය ඳරී්ෂහ යන්න
පුළුන් සථහන වරිසන්න ඕනෆ0 ඒ වහ අලය ීනින
ේඳහදනඹ යන්න ඕනෆ0 අශේ යශේ භවය ඒහට ීනින නළවළ0
උදහවයණඹ්ෂ විධිඹට අජිනශභොශටෝ න්න0 අජිනශභොශටෝ
කිඹන්ශන් ශශශ නහභඹ්ෂ0 ඒශ්ෂ විදයහත්භ නහභඹ තභන්
ශභොශනොශෝඩිඹේ ේලටශේේ0 ශේහ ලරීයඹට අිනතයන්0 නමුත්
ශේහ ලරීයඹට අිනතයන් කිඹරහ ටරන්න පුළුන් ීනිනඹ්ෂ
ශොශවේත් නළවළ0 නමුත් internet නට ගිිනල්රහ ඵළලුශොත්
ශඳශනනහ ශභොශනොශෝඩිඹේ ේලටශේේ ලරීයඹට අිනතයන්
කිඹරහ0 ඒහන්න් වන්දි ශයෝ ඇින ශන්න පුළුන් ආභහල ප්රලන
ස
ඇින ශන්න පුළුන් කිඹනහ0 Internet නශ්ෂ විවිධ ශ්ධල් ළන
විසතය ිනශඵනහ0 නමුත් අශේ යශේ ශේ අිනතය ද්රය ටරන්න
නළින යන්න ීනින නළවළ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ නිහ භභ විශලේශඹන්භ
ශේ බහශේ අධහනඹ ශඹොමු යනහ ඹන්ත රුණහිනර
භන්ත්රීතුභහශේ ශඹෝජනහශේ වන් ඳරිදි ශේ ආනඹනඹ යන
ශ්ධල්ර ශේ වි ද්රය ිනශඵනහ හශේභ ඒහ ඳරී්ෂහ යන
තළන් ල්ෂිනභත් යන්න ඕනෆ කිඹරහ0 අශේ යශේ දළනුභ ිනශඵන
මිනිසුර ඉන්නහ0 ඒ වහ අලය machines ශනළත් දීරහ ඒ
ටයුතු ඳවුරශන් ය න්න පුළුන් විධිඹට ළඩ පිළිශශ්ෂ
වදන්න ඕනෆඹ කිඹන න විශලේශඹන්භ කිඹනහ0 අපි ශේ යශේ
මීට ළඩිඹ ල්ලි නහසින යනහ0 යහඹ වදනහ; ඒශ්ෂ භතුන
ල් ඩනහ0 ඒහට ල්ලි විඹදේ යනහ0 නමුත් වි ශ්ධල්
යටට ආනඹනඹ ශන න නත්න්න ඳරී්ෂණහහයඹ්ෂ අඳට
වදහ න්න ඵළවළ0 අපි ඒහ ළනත් අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ0
නමුත් අපි ඒ ළන අධහනඹ ශඹොමු යන්ශන් නළවළ0 අපි ළරරිඹ
න්ශතෝ යන්න තභන් ළරරිශේ අධහනඹ න්න තභන් අශේ
අධහනඹ ශඹොමු යන්ශන්0 නමුත් භනුය ජීවිතඹ ල්ෂිනභත් කිරීභ
වහ භනුය ජීවිත නිශයෝගිභත් කිරීභ වහ ආනඹනඹ යන
ඵඩුර තත්ත්ඹ ඳරී්ෂහ යන්න අපි අධහනඹ ශඹොමු යරහ
නළවළ0
න හරඹ ප්රලසනඹ්ෂ ආහ කිරි පිටිර ශභරභන්න්
ිනශඵනහ කිඹරහ0 නතශොට ඇත්තටභ අපි ඒ ළන දළනශන
ිනටිශේ නළවළ0 ඒ නිහ ඒහ ඳරී්ෂහ ශශේ නළවළ කිඹරහ ශදොස
කිඹන්න අඳට ඵළවළ0 ශභරභන්න් කිඹන ශදඹ්ෂ කිරි පිටිර
ිනශඵනහ කිඹරහ අපි දළනශන ිනටිශේ නළවළ0 ඒ නිහ ඒහ
ඳරී්ෂහ යන්න අඳට විධිඹ්ෂ ිනුදශණ් නළවළ0
ඒ හශේභ කිරි පිටිර DCD ිනශඵනහ කිඹරහ ඊශේ ශඳශර්දහ
ඉන් කිඹන්න ඳටන් ත්තහ0 දළන් ඒහ ඳරී්ෂහ යනහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අපි ශේ අිනතය ද්රය වඳුනහ
න්න නේ ේඵන්ධතහ ශොඩ නඟහ න්න ඕනෆ0 ශන යටල්
ශේ අිනතය ද්රය ලින් වඳුනහ න්නහ0 ඒ නිහ ඒ යටල්
න්ෂ ිනශඵන අශේ ේඵන්ධතහ ශොඩ නඟන්න ඕනෆ0
අලුත් අලුත් ශ්ධල් ශොඹහ ත්තහභ අලුත් අලුත් ශයෝ
ිනශඵනහ කිඹරහ ශතොයතුරු internet නට ආහභ ඒහ අශේ යශේ
අදහශ ආඹතන ශත ශඵදහ වළරීශේ - distribute කිරීශේ- ක්රභඹ්ෂ
ිනශඵන්න ඕනෆ0 ඵළය ශරෝව හශේ ශ්ධල් ේප්රදහඹහනුූලර test
යන්න අඳට පුළුන් වුණහට න න හරඹට ශනත් නේලින්
න න ශ්ධල් නනහ0 උදහවයණඹ්ෂ තභන් කිරි පිටිර DCD
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ිනශඵනහ කිඹන හයණඹ0 DCD කිඹන්ශන් වයකුන් ආවහයඹට
න්නහ තණ ශොශරට වපු ශඵශවත් ර්ඹ්ෂ0 ඒ වයකුන්
කිඹන්ශන් කිරි න්නහ වයකුන්0 ඒ වයකුන්ශේ මත්ර සහරට
නතු ශරහ ජරඹ අපිරියලදු ශරහ ඵළ්ෂටීරිඹහ වළශදනහඹ ඒ
ජරඹ වයකුන් ආවහයඹට න්නහ තණ ශොශ භඟ මි්ර ශනහඹ
කිඹහ ිනතරහන් DCD තණ ශොශරට ළහුශේ0 ්ධබහශඹන්
තභන් DCD වන ළශේ යරහ ිනශඵන්ශන්0 නින ිනශඵන
අිනතය තත්ත්ඹ ළන ඒ ශොල්ශරෝ දන්ශන්ත් නළවළ0 නමුත්
අන්ිනශේදී ඒ වයකුන්ශන් න්නහ කිරිලින් වදන කිරි පිටිර
DCD කිඹන වි ද්රය ිනශඵනහ කිඹරහ කිේහ0 ඉිනන් ශේහ ළන
අපි දන්ශන් නළවළ0 නශවභ නේ ශතොයතුරු ඳඹන භධයසථහනඹ්ෂ
-ශනභ ආඹතනඹ්ෂ- අශේ යටට ිනශඵන්න ඕනෆ0 ඒ ආඹතනඹ
ශනත් යටල් න්ෂ ේඵන්ධ ශන්න ඕනෆ0 ශනත් යටල්
න්ෂ ේඵන්ධ ශනහඹ කිේහට ථහ යන්න ඹන්න ඕනෆ
නළවළ0 අද අන්තර්ජහරඹට - internet නට- ඔඹ ශතොයතුරු
ඔ්ෂශෝභ නනහ0 අන්තර්ජහරශඹන් ඒ ශතොයතුරු අයශන ශඵදහ
වරින්න පුළුන්0 අන්තර්ජහරඹ ළන දන්නහ ශවො expertරහ IT
Technicianරහ අශේ යශේ ඉන්නහ0 නමුත් අපි ඒ අඹ ශතොයතුරු
තහ්ෂණඹ ශදට ශතොයතුරු යට තුශට රහ නන ක්රභඹ්ෂ ශදට
ශඹොමු යරහ නළවළ0 ඒ අඹ ඒ ්ෂශේත්රශේ උස නිර්භහණ යරහ
ශනත් යටරට විකුණනහ; programmes වදරහ විකුණනහ0 ඒ
අඹ නළනි ශ්ධල් යනහ0 ඒ හශේභ විශලේශඹන් ශතොයතුරු
රඵහ ළීනශේ තහ්ෂණඹත් අශේ යශේ ිනශඵන්න ඕනෆ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අශේ රු ඹන්ත
රුණහිනර භන්ත්රීතුභහ ළදත් ශදඹ්ෂ ශේ ශඹෝජනහ තුශ
වන් ශහ0 නතුභහ ප්රහල ශහ ශේ හශේ ප්රලසනඹදී
ෘිතර්භ යහඹ ශෞය ීවය ඳරිය හශේ අභහතයහසල
ඒහඵ්ධධ ශන්න ඕනෆ කිඹරහ0 ඒ අඹ ඒ ේඵන්ධශඹන් ථහ
යන්න ඕනෆ0 ීවයඹන් ශනුශන් ීවය අභහතයහසලඹ ඒ වහ
න්ෂහුර ශන්න ඕනෆ; ඒ හශේභ ඳරිය අභහතයහසලඹ
ෘිතර්භ අභහතයහසලඹ
යහඹ අභහතයහසලඹ
ශෞය
අභහතයහසලඹ -දළන් ඵහර ශඵශවත් නනහ- න්ෂහුර න්න ඕනෆ0
ශේ ඔ්ෂශෝභ නතු ශරහ ශේ ඳරී්ෂණරට ්ධබහශඹන්
ශඹොමු න්න ඕනෆ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහට තත් විනහඩිඹ හරඹ්ෂ
ිනශඵනහ0

ගරු අජිත් මා්දනප්යපරුම මශතා

(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ශවොභන් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි0 මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි ඊශඟට අපි ථහ යමු අශේ යශේ ිනශඵන ආවහය
ද්රය ළන0 රු ඇභිනතුභනි අපි ශඳොඩි හරශේ ශභශවභ
යලන්දුකුත් කිේහ:

" ඇල්ශේන් ඵල්රහ
ඵනිස ශඩිඹ ගිල්රහ
ඒශ ිනටපු ගුල්රහ
ඒට ශශ ගිල්රහ"
නශවභ යලන්දු්ෂ අපි ශඳොඩි හරශේ කිේහ0 ඒ කිඹන්ශන් ඒ
හරශේ පිටිර ගුල්ශරෝ; ඵනිස ශඩිශේ ඳහන් ශඩිශේ
ගුල්ශරෝ0 අද පිටිර ගුල්ශරෝ නළවළ0 ශභොද ඒ පිටිරටත්
chemicals වනහ0 පිටිර දළන් ගුල්ශරෝ නළවළ0 අද වළශදන
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු අජිත් භහන්නේශඳරුභ භවතහ]

සකුස ශොශ ටි්ෂ ත්ශතොත් ඒහ ෘමිශඹෝ හරහ නළවළ0
ත්ෂහලි ත්ශතොත් ඵරන්න රසණන්0 ඵල්බ් හශන් ත්ෂහලි0
ශභොද නය්ෂ ව න්ෂත් නළවළ0 ශභන්න ශේ හශේ ශ්ධලුත්
ිනශඵනහ0 නයහධිඳිනයඹකු ලශඹන් ළඩ යපු හරශේ භභ
දළ ිනශඵනහ ශනත් යටර ශේ තත්ත්ඹ නළින යන්න
ටයුතු ය ිනශඵන ආහයඹ0 ඒ යටර farmer‟s market
ිනශඵනහ0 ඒ කිඹන්ශන් ශොවිඹහශේ ශශ ශඳොශ්ෂ0 අශේ යශේ
වළභ තළනභ ිනශඵනහ ෘිතර්භ ශදඳහර්තශේන්තුශේ හර්ඹහර0 ඒ
හශේභ ශොවිජන ශේහ ශදඳහර්තශේන්තුශේ හර්ඹහර ිනශඵනහ0
ඒහ අනුග්රවශඹන් අඳට ඵළරිද ෘිත යහඹන වපු නළින ආවහය
ද්රය ිනඹට ළයඹ්ෂ විකුණන ශඳොශ්ෂ වදන්න? දළන් මිනිසුර
market නශ්ෂ ිනශඵන නශලුරට ඩහ ශේ ිනශඵන නශලු ළඩි
මිරට න්නහ0 ශොවිඹහ හ යරහ ශනහහ නේ ඒහ
න්නහ0 ඒටත් ඳරී්ෂණ ක්රභඹ්ෂ ිනශඵන්න ඕනෆ0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
රු භන්ත්රීතුභහ ථහ අන් යන්න0

ගරු අජිත් මා්දනප්යපරුම මශතා

(நளண்புநழகு அஜழத் நளன்ப்தபைந)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි භට තත් විනහඩිඹ්ෂ ශදන්න0
ඉසය ශේ ශඳොශ ිනුදශණ් ශේ මිනිුරන්ට තභහ හ යන
ශ්ධල් ශනළල්රහ විකුණන්නන්0 අද ශේ ශඳොශ භට නළින
ශරහ0 ශශ යහඳහරිශඹෝ ශොට්ෂ ශඳොශශන් ශඳොශට ඳුදහ
අඟවරුහදහ ඵදහදහ ශේ දසර ඹනහ0 නමුත් දළන් ඒ ක්රභඹ
නළින ශරහ0 භහ කිඹන්ශන් අන්න ඒ හශේ ශ්ධල් පිිනටුවීභ තුළින්
අඳට ශේ ප්රලසනඹ වින්න පුළුන් ශනහ කිඹරහන්0 ශඵොශවොභ
සතුිනන් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි0

ගරු යජෝදවප ්ද ප්රනා්දදු මශතා සවූලපකාර ශා අභය්දතර
යලෂඳ අමාතයුරමා)
(நளண்புநழகு சஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து - கூட்டுவு, உள்ளட்டு
யர்த்தக அலநச்சர்)

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි රු ඹන්ත රුණහිනර
භන්ත්රීතුභහ ශේ ශඹෝජනහ ටි්ෂ ල් ගිිනල්රහන් ශනළල්රහ
ිනශඵන්ශන් කිඹරහන් භහ ිනතන්ශන්0 අපි දන්නහ භෆත යුශේ
DCD කිරි පිටිර ිනශඵනහ කිඹරහ ප්රචහයඹ්ෂ ගිඹ ඵ0 නශවභ
ප්රචහයඹ්ෂ ගිඹහභ ආවහය ඳනතට අනු හභහනයශඹන් ඒහ
ේඵන්ධ ටයුතු යන්ශන් ශෞය අභහතයහසලඹන්0 ඒ හශේභ
ඳහරිශබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹ අන්ින අභහතයහසලශේ
විඹඹ බහය ඇභිනයඹහ වළටිඹට භභ ඒ ශරහශේභ ඒ
ේඵන්ධශඹන් ශොඹහ ඵරන්න හේඳල් ඹළේහ යලසේපරුට0
ඩහ ශවොටන් නශවභ ශශේ0 ශදතහ්ෂභ ඹළේහ0 රඵර
යන්ශන් නළින ඹළේහ0 ශවේතු ආවහය ේඵන්ධ තීන්දු තීයණ
අයශන ඹේ ඹේ ප්රහල යන න අඳ වරි ඳශයසශභන්
යන්න ඕනෆ ශදඹ්ෂ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි0 රඵර
ශරහ ඒහ යන්න ඵළවළ0 ශ්ධලඳහරන තීන්දු නශවේ ශභශවේ න්න
පුළුන් රඵර ශරහ0 ඔඹ හශේ ප්රහල යන්න පුළුන්
රඵර ශරහ0 වළඵළන් ආවහය ේඵන්ධ තීන්දු තීයණ නි්ධදී අපි
වරි ඳශයසේ න්න ඕනෆ0 ශභොද අපි යලඹලු ශදනහ ආවහය
අනුබ යනහ0 අඳට ශතොයතුරු ආහ ඒහශේ DCD ශොශවත්භ
නළවළ කිඹරහ0 අදටත් භභ ඒහ භහධයඹට දීරහ නළවළ0 ඳශමුළනි
ටශේ ආහ 'ිනශඵනහ' කිඹරහ0 ඇත්ත ලශඹන් නශවභ ිනබිරහ
ිනශඹනහ0
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි
අශේ රු අජිත්
භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ කිේහ internet නට ගිඹහභ
ශතොයතුරු ඵරහ න්න පුළුන් කිඹරහ0 ඔේ internet ගිඹහභ ඵරහ
න්න පුළුන් ඒ යටරත් උ්ධශකෝණඹ යරහ ිනශඵන ඵ0 ඒ
වුරුත් දන්නහ ශදඹ්ෂ0 වළඵළන් අද න ශොට DCD නළවළ කිඹන
න ේපර්ණශඹන් තවවුරු ශරහ ිනශඵනහ0
ඊශඟට සීනි ේඵන්ධ හයණඹ ළන ඵරමු0 ුරදු සීනි
ේඵන්ධශඹන් න්ශනෝරුශේ ෘිත ඳර්ශේණ ආඹතනඹ ශ
ඳරී්ෂණඹ්ෂ ළන ඳත්රශේ ිනශඵනහ භහ දළ්ෂහ0 ඒ තභන්
ඹන්ත රුණහිනර භන්ත්රීතුභහ ශේ අල්රහ ශන ිනශඵන්ශන්
ුරදු සීනිර ළේමිඹේ ිනශඵනහඹ කිඹරහ0 වළඵළන් ශේශ්ෂ
ඵරධහරිඹහ ශෞය අභහතයහසලඹන්0 භහ ිනතන වළටිඹට ශෞය
අභහතයහසලඹ tests ණනහ්ෂ යරහ ඳරී්ෂණ ණනහ්ෂ
යරහ ඒ ේඵන්ධශඹන් ටයුතු යරහ ිනශඵනහ0 නභ නිහ අපි
ඒ ේඵන්ධශඹන් රඵර ශන්න ශවො නළවළ0
ආවහයරට ශ්ධලඳහරනඹ ඇදරහ න්න ශවො නළවළ0 දළන්
අජිත් භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ ශභභ බහශන් ගිඹහ0 නතුභහ
ශඵොශවොභ අිනස පු්ධරශඹ්ෂ0 භහ න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ
ඉන්න හරශේ නතුභහ නයහධිඳිනතුභහ වළටිඹටන් යලටිශේ0 නතුභහ
ථහ ය ශන ගිශේ ශභඹ නය බහ කිඹහ ිනතහ ශනන්0 ශභඹ
උත්තරීතය ඳහර්ලිශේන්තුන්0 නතුභහ ිනතහ ශන ඉන්ශන් මුත්රහ
හේඳල් test යන්න වන්දි ණශන් යහඹනහහය ිනශඵනහ
හශේ ුරදු සීනි ේඵන්ධශඹන් ඳරී්ෂහ යන්න වන්දි ණශන්
යහඹනහහය දභනහඹ කිඹරහන්0 නශවභ ඵළවළ0 ශේ ITI ආඹතනඹ
ිනශඵනහ0 නභ ආඹතනශඹන් තභන් ශෞය අභහතයහසලඹත් නභ
ඳරී්ෂණ ටයුතු ය න්ශන්0 භහ නතුභහශන් අවන්න
ළභළිනන් න්ෂත් ජහින ඳ්ෂ යජඹ හරශේ ඒහ දළේශේ
නළත්ශත් ඇන් කිඹරහ0 න්ෂත් ජහින ඳ්ෂ යජඹ හරශේ සීනි
ආශේ බ්රසීරශඹන් ශනොශන්ද ඉන්දිඹහශන් ශනොශන්ද
තහන්රන්තශඹන් ශනොශන්ද? නශවභ නළතු වශන් ශනහහද
ශන ශොශවන් ශවෝ ශනහහද? නළවළ0

ගරු ගය්දත කරුණාිනක මශතා
(நளண்புநழகு கனந்த கபைணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ඒ නතුභහශන් අවන්න ඕනෆ0 ඒ හරශේ නතුභහ යලටිශේ
නළවළ ශන්0

ගරු යජෝදවප ්ද ප්රනා්දදු මශතා

(நளண்புநழகு சஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)
නළවළ ශන්0 නතුභහත් ිනටිඹහ0 නතුභහත් දළන් ඉිනන් යනිල්
වික්රභයලසව භවත්භඹහට පින් ශදන්න ඕනෆ0 න්ෂත් ජහින
ඳ්ෂශේ අඹ ඔ්ෂශොභ ඳ්ෂඹ අත් වළය ඹ්ධදී නතුභන්රහට
ඳහර්ලිශේන්තුට නන්න අසථහ රළශඵනහ0 වළඵළන් ශේහ ළන
මීට ඩහ ඵරන්න0 වළභ ශදඹටභ ශ්ධලඳහරනඹ ඇද න්න නඳහ0
ළේමිඹේ ළන ථහ යන්න ගිිනන් අන්ිනභට නතුභහ නතය
වුශණ් වේඵන්ශතොට යහශඹන්0 නතුභහ කිඹනහ වේඵන්ශතොට
යහශඹන් ආවහය ද්රය ණනහ්ෂ නනහඹ කිඹරහ0 වළඵළන් භවය
භන්ත්රීරු කිඹන්ශන් වේඵන්ශතොට යහඹට න නළ්ෂත්
නන්ශන් නළවළ; න නළන් ආශේ කිඹරහන්0 භඩලින් නෆවිරහ
ඉන්ශන්0 භඩ වන්න ගිිනල්රහ මුළු ඳ්ෂඹභ දිඹ ශරහ0 ඹන්ත
රුණහිනර භන්ත්රීතුභහ ද්ෂඹහ0 නතුභහ ආණ්ඩු ඳ්ෂඹට ආශේ
නළින වුණහට නතුභහ ඇත්තටභ වරිඹන්ශන් භිනන්ද යහජඳ්ෂ
ජනහධිඳිනතුභහටන්0

1059

2013 ජලි 25

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
නතුභහ නන් නන්0 දහ ශවෝ නනහ0

ගරු යජෝදවප ්ද ප්රනා්දදු මශතා

(நளண்புநழகு சஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)
නතුභහ න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ අිනද්ෂශඹ්ෂ; භනුයභ
ිනශඵන ශවො පු්ධරශඹ්ෂ0 නතුභහ ුරදුුර ශන්ද මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි? නතුභහ ුරදුුර ශභවහ ඳළත්තටන්0 නතුභහ ශරහට
තීන්දු නින්0 වළඵළන් අශේ අජිත් භහන්නේශඳරුභ න
භන්ත්රීතුභහට කිඹන්න ඕනෆ මීට ඩහ ශවොඳින් ශොඹහ ඵරහ ථහ
යන්න කිඹරහ0

දළන් යු්ධධඹ අන් ශරහන් ිනශඵන්ශන්0 ඒ හරශේ ශේහ
ළන ථහ යනහ ිනඹහ ශේහ ළන ලිඹන්නත් පු්ධරශඹෝ
යලටිශේ නළවළ0 යු්ධධඹ නිහ ඊට ඩහ භවහ ඵයඳතශ ප්රලසනඹට යට
මුහුණ දීරහ ිනුදණහ0 දළන් යු්ධධඹ ජඹග්රවණඹ යරහ ිනශඵනහ0
දළන් ථහ යන්න ිනශඵන භහතෘහ තභන් කුඩු ප්රලසනඹ0
ඔඵතුභහත් කුඩු ප්රලසනඹ ළන ථහ යන න මීට ඩහ ශවොන්0
ළබිනේ භණ්ඩරශේදී විනහඩි 45්ෂ ඳභණ අපිත් ඒ ේඵන්ධශඹන්
ජනහධිඳිනතුභහ භඟ ථහ යනහ0 අපි  කි යුතු යජඹ්ෂ
වළටිඹට ප්රලසනලින් ඳළනරහ ඹන්ශන් නළවළ0 ප්රලසන ශභොනහද
නන්ශන් අභිශඹෝ ශභොනහද නන්ශන් අපි ඒහ ළන ශවොට
හච්ඡහ යරහ ළරුරේවත ඒහට මුහුණ ශදන ඵ
ඳළවළදිලි කිඹන්න ළභළිනන්0
ආවහය ඳහන ශන්න ශොට ඹේ ඹේ ප්රමිතීන් - standards ිනශඵනහ0 ටින් භහළුරට ප්රමිතීන් ිනශඵනහ0 කිරි පිටිරට
ප්රමිතීන් ිනශඵනහ0 නතුභහ ිනතන විධිඹට ශර්ගුශේ යහඹනහහයශේ
දභහ ශන ඳරී්ෂහ යරහ නළිඹට දභන්ශන් නළවළ0 ළභන්
ශන්න්න භහභට අය දුන්ශනොත් ඉසශල්රහභ ඒශ්ෂ
ප්රමිිනඹ ඵරහ නඹ අනුභත යනහ0 ඊට ඳසශේ ළභන් ශන්න්න
අය ශදනහ0 නශවභ ශන්න ශොට වළභ න්ශේනයශඹන්භ
check ය ඵරනහ0 ශවො නළින container load න්ෂ ආශොත්
ඳහරිශබෝගි ටයුතු පිළිඵ අධිහරිඹට දන්හ වහභ ඒහ අත්
අඩසගුට ශන සීල් යනහ0 නශවභ නළත්නේ ආඳුර ඹන්න
කිඹනහ0 ඒ යශටනුත් හර්තහ්ෂ ශදනහ0 නශවභන් ටයුතු
යන්ශන්0
අජිත් භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ කිේහ ඉසය පිටිර
ගුල්ශරෝ යලටිඹහ දළන් පිටිර ගුල්ශරෝ නළවළන් කිඹරහ0 දළන්
නතුභහට අවුරුදු 50්ෂ ආඳසට ගිිනන් ගුල්රන් න්ෂ පිටි න්න
ඕනෆද? ශඳොේඩ්ෂ ල්ඳනහ ය ඵරන්න0 ශේ ශරෝඹ දියුණු
ශරහන් ිනශඵන්ශන්0 ඳහරිශබෝගි ජනතහ න්න ඵරන්ශන්
ප්රමිිනඹට අනුූලර බහණ්ඩන්0 ජනතහ දන්නහ ප්රමිිනඹට අනුූලර
නළින බහණ්ඩ වහ ප්රමිිනඹට අනුූලර බහණ්ඩ ශභොනහද කිඹරහ0
ඒ විතය්ෂ ශනොශන්0 නතුභහ ඒ අසශේ කිේහ ඵහර යලශභන්ින
ශනහහඹ කිඹරහ0 ඵහර යලශභන්ිනලින් වදරහ ශොන්
ශොඩනළඟිල්රද ඩහ ශන ළටුශණ්? ඵහර යලශභන්ිනලින් වදරහ
ඩහ ළටුණු ශොඩනළඟිල්ර්ෂ ශඳන්න්න0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
ශොශවේද? ඹන්න ශදඹ්ෂ නළවළ0 අජිත් භහන්නේශඳරුභ
භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ ථහ යන ශොට මීට ඩහ ශඳොේඩ්ෂ ඔළු
ඳහවිච්චි යරහ ථහ යන්න0 උ ිනුදණහට වරිඹන්ශන් නළවළ
ශභොශශත් ශඳොේඩ්ෂ ඳහවිච්චි යන්න0 ඒ තභන් න්ෂත් ජහින
ඳ්ෂඹට වුශණ්0 ඵහර යලශභන්ින නිහ නශවභ යල්ධධ ශරහ නළවළ0
ඒහට නියල තීන්දු තීයණ අපි ත්තහ0 න්ෂ න්ෂ භහෆිඹහරට ඔළු
නන්න ූ දහනේ ආණ්ඩු්ෂ ශනොශන් අශේ ආණ්ඩු0
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ශනොශඹ්ෂ භහෆිඹහල් ිනශඵනහ0 ශශ ශඳොශශේත් ිනශඵනහ0
ඒහ අඳ වරිඹට වුරරුහ ිනශඵනහ0 න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ ඒහ
වුරරුන්නට ිනතුශේත් නළවළ0 භහත් ඒ ආණ්ඩුශේ ළබිනේ
ඇභින ශශන්ෂ වළටිඹට ිනටිඹහ0 රු ඹන්ත රුණහිනර
භන්ත්රීතුභහ දන්නහ0 අවුරුදු ශදශන් ශදය ඹන්නට යලදු වුණහ0
නභ නිහ ශඳොේඩ්ෂ ල්ඳනහ ය ඵරන්න0 ශවො ශදඹට ශවොන්
කිඹන්න0 නය ශදඹට නයන් කිඹන්න0 වළඵළන් ආවහයඳහන
ළන අයශන ඒහන්න් ශ්ධලඳහරනඹ යන්නට වදන්න නඳහ0
අඳත් ශේ ආවහයඳහන ඳරිශබෝජනඹ යනහ0 අඳත් ශේහ
ඳරිශබෝජනඹ යන අඹ වළටිඹට ශේහට අනුභිනඹ ශදන්න
ඔඵතුභන්රහ ිනතනහ ද ශේ ආණ්ඩු ඒ තයේ ශභෝඩ තතීරු
ආණ්ඩු්ෂ ඹ කිඹහ? නශවභ ශදන්ශන් නළවළ0 භහ ශශ ඇභින
වළටිඹට ඉතහභත් ී ශභන් ටයුතු ය ිනශඵන්ශන්0 නුුරදුුර
ශ්ධල් ආහභ අඳ ඒහට විරු්ධධ ටයුතු යනහ0
රසහ ඉිනවහශේ ඳශමුන තහට වළභ අවුරු්ධශ්ධභ
සීභහිනත ශේ පිරිකින් -නයලඹ ණනකින්- ළටලීේ
වතළිස දහව්ෂ යනහ0 රසහශේ නඩු වහය දහවන් ළඩිභ
ලශඹන් ිනුදශණ්0 අඳ හගිල්ස නත් අල්රනහ0 ශේ ඉන්න
ඩ භවත්භඹහත් ඵරනහ0 අඳ ශතොත් අල්රනහ0 අඳ
මුඳහයඹත් අල්රනහ0 භශේ අභහතයහසලඹ ඹටශත් ිනශඵන
ශතොටත් භභ ගිිනන් නඩු දහරහ ිනශඵනහ0 ශභොද ප්රමිිනඹ ළන
වරි ී භකිනුන් අඳ ටයුතු යන්ශන්0 අඳ නශවභ විනහලඹ්ෂ
යහ ශන ඹන්නට ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ0 භහ ඒ ඉතහභත්
ී ශභන් කිඹන්නට ළභළිනන්0
සීනි ේඵන්ධ කිරිපිටි ේඵන්ධ අඳ ඉතහභත්  ී ශභන්
කිඹනහ0 අද ළඩ ඵරන ශෞය ඇභින වළටිඹට යලටින රු රලිත්
දිහනහඹ ඇභිනතුභහ ද්ෂ ඇභිනයශඹ්ෂ0 ශේ ේඵන්ධ
නතුභහ කිඹහවි0 ශෞය අභහතයහසලඹත් අශේ අභහතයහසලඹත් ඒ
හශේභ ඳහරිශබෝගි අධිහරිඹත් ඒහඵ්ධධ ළඩ පිශශශ්ෂ
ක්රිඹහත්භ ය ිනශඵනහ0 අඳ කියලශේත් නුුරදුුර ශදඹට ඇතුළු
න්නට ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ0 ළටලීේ යන්නට ිනශඵන වළභ
තළනභ අඳ ළටලීේ යනහ0 වළභ ඵඩහ්ෂභ භහඹට
ළයඹ්ෂ අඳ ළටලීේ යනහ0 ළටලීේ ය ශොඹහ ඵරනහ0 නභ
නිහ තභන් ඉිනවහශේ ඳශමු න තහට කුණු අර අහුශන්ශන්0
කුණු අර ශනහශේ ශේ හරශේ විතය්ෂ ශනොශන්0 ආණ්ඩුශන්
අර ශේන්ශන් නළවළ0  ත ලනු ශේන්ශන් නළවළ0 ඒහ ශේන්ශන්
ශඳෞ්ධලි අසලශඹන්0 යඇන්පී හරශේ ශනහශේත් ශඳෞ්ධලි
අසලශඹන්0 ඒ හරශේත් ශනහහ0 ශනහහට ඇල්ලුශේ නළවළ0
දළන් අපි අල්රනහ0 අල්රරහ ළයදිරට උඳරිභ ලශඹන් දඬුේ
යනහ0 ළයදි යන පු්ධරඹන්ට විරු්ධධ ටයුතු යරහ දඩ
ලශඹන් බිලිඹන යලඹඹ්ෂ යජඹ උඳඹහශන ිනශඵනහ0
රු ඹන්ත රුණහිනර භන්ත්රීතුභහ විඳ්ෂඹ ශනුශන්
ශේහශේ ශ්ධලුත් ශශනන්නට ඕනෆ0 වළඵළන් ටි්ෂ මීට ඩහ
ශොඹහ ඵරහ ශේන්න0

ගරු ගය්දත කරුණාිනක මශතා
(நளண்புநழகு கனந்த கபைணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
යට ශනුශන්0

ගරු යජෝදවප ්ද ප්රනා්දදු මශතා

(நளண்புநழகு சஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)
යට ශනුශන් ශඳීන යලටින්ශන් රු භිනන්ද යහජඳ්ෂ
ජනහධිඳිනතුභහ තභන්0 ඒ ශනුශන් ඔඵතුභන්රහට ිනතන්නටත්
ඵළවළ0 යට ශනුශන් කිඹරහ කිේශොත් යශේ ජනතහ දන්නහ
යට ශනුශන් ඉන්න නහඹඹහ භිනන්ද යහජඳ්ෂ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[රු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ]

ජනහධිඳිනතුභහඹ කිඹහ0 ශන වුරුත් ශනොශන්0 ඒ ටන් ඳහඨඹ
තමුන්නහන්ශේරහ න්න ිනතන්නටත් නඳහ0 යට ඩන තළන යට
ශඵදන තළන ශොටින්ට යශටන් බහඹ්ෂ ශදන තළන තභන්
න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ ිනටිශේ0 යට ශනුශන්ඹ කිේශොත්
නන්ශන් භිනන්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳිනතුභහ0

ගරු ගය්දත කරුණාිනක මශතා
(நளண்புநழகு கனந்த கபைணளதழக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ඇන් දඹහයලරි ජඹශේය -[ඵහධහ කිරීේ]

ගරු යජෝදවප ්ද ප්රනා්දදු මශතා
(நளண்புநழகு சஜளன்ஸ்டன் ர்ளந்து)
(The Hon. Johnston Fernando)
දඹහයලරි ඉිනන් අශේ මිත්රඹහශන්0 දඹහයලරි ආහභ අපි ඉතහභ
ආදයශඹන් පිළිත්තහ0 ඔඵතුභහ ආත් අඳ ඉතහභත් ආදයශඹන්
පිළින්නහ0 ඔඵතුභන්රහ හශේ ද්ෂ අඹ ඉන්න ඕනෆ ආණ්ඩුශේ0
[ඵහධහ කිරීේ] භහ ිනටපු ඳ්ෂඹ; ඒ ශනභ ශදඹ්ෂ0 වළඵළන්
ශවන ළිනරහ භඵෆවිරහ විනහලශරහ ගිිනල්රහ0 ඔඵතුභන්රහශේ
තරුණ හරඹ0 ඔඵතුභන්රහ ද්ෂශඹෝ0 ඔඵතුභන්රහ හශේ අඹ
ආණ්ඩුශේ තනතුරු ත්තහ නේ විලහර ළඩ ශොට්ෂ යහවි0
[ඵහධහ කිරීේ] රු අජිත් භහන්නඳශ
ස ඳරුභ භන්ත්රීතුභහ ද්ෂශඹ්ෂ
ශන්න ත හු්ෂ ල් ඹහවි0 නතුභහ තභ training period
නශ්ෂ0 ඔශවේ පුරුදු ශනහ0 පුරුදු ශරහ ඇවිත් ආණ්ඩුට උදවු
යනහ0 ශවේතු ශභොද ශේනශත්ෂ භහනඹ ඵරඹ්ෂ නළින
ඵ දන්නහ0 අවුරුදු විස්ෂ ද ිනව්ෂ ද ඳයේඳයහ ණනට
ඵරඹ රඵහ න්න ඵ්ෂ ශේන්ශන් නළවළ0 අඳ දන්නහ ශන්0
විනහල ශරහ; දිඹ ශරහ0 ඹම ඳශහත් බහශේ ප්රිනපරඹ ආහභ
ඵරන්න0 ගිඹ ින ශදට විතය්ෂ න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශඹන්
ඳවශශොස දහවට ඩහ පිරි්ෂ අශේ ඳ්ෂඹට අය ශන
ිනශඵනහ0 ඳුර ගිඹ භව භළිනයණශේත් ජනහධිඳිනයණශේත් භට
කියල ශශන්ෂ වේඵ ශන්න ශරහ්ෂ රළුදශණ් නළවළ0
ජනහධිඳිනයණශේදීත්
භව
භළිනයණශේදීත්
භභ
ජනහධිඳිනතුභහත් න්ෂ යට ශේ ගිශේ0 භශේ දිසත්රි්ෂශේ දස
දවඹන් ඉන්න වේඵ වුශණ්0

භහ න්න භන්ත්රී සයහන්
හභහජි සයහන්
තමුන්නහන්ශේරහට ත ින කිිනඳඹකින් ශඳන්න්නේ0 භහධය
ඔ්ෂශොභ සයහ ශල්න අය ශන ිනශඵන්ශන්0 ඔඹ ඔ්ෂශොභ
නනහ0 ඔවුන් දන්නහ ශභොනහ ශත් ප්රිනඳත්ිනඹ වළටිඹට
යනන්පීශේ ිනටිඹත් ශේ යටට ජනහධිඳිනතුභහ ළඩ යන ඵ0 ශේ
හශේ ළඩ ශ නහඹශඹ්ෂ රසහ ඉිනවහශේභ බිින ශරහ
නළවළ0 යු්ධධඹ අන් ශහ0 "ආර්ථිඹ වදන්නට ඵළවළ"න් කිඹහ
තමුන්නහන්ශේරහ කිේහ0 තමුන්නහන්ශේරහ ශභොනහ කිේත් අද
යශේ ආර්ථිඹ වදනහ0
යනිල් වික්රභයලසව භවත්භඹහ ඔඵතුභන්රහ වේඵන්ශතොට යහඹ
ළන ථහ ශහ0 යනිල් වික්රභයලසව භවත්භඹහ ප්රිනඳත්ින
ප්රහලනශේ දළේභහ නඹ වදනහඹ කිඹහ0 නමුත් වළදුශේ නළවළ0
භිනන්ද යහජඳ්ෂ භළිනතුභහ ප්රිනඳත්ින ප්රහලනශේ දළේභහ ඒ
වදනහඹ කිඹහ0 වළදුහ0 ගුන් ශතොටුඳශ්ෂ ශභොනයහරට
ශදනහඹ න්ෂත් ජහින ඳ්ෂඹ කිේහ0 ජනහධිඳිනතුභහ
වේඵන්ශතොට ඒ වළදුහ0 වදරහ විෘත ශහ0 යශේ මිනිසුර ජනතහ්ෂ වළටිඹට තුටු න්නට ඕනෆ0
ශශන වළභ තත්ඳයඹදීභ ශ්රී රසහශේ ශඹෝධ සර්ධනඹ්ෂ
යලදු ශනහ0 හටත් ඒ නළවළ කිඹන්න ඵළවළ0 ඒ නිහ රු අජිත්
භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහට සීනි ළනත් ගුල්ශරෝ
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ළනත් ථහ යරහ දහත් ආණ්ඩු ඵරඹ න්න වේඵ
න්ශන් නළවළ0 ඔඵතුභහ යටට ආදයඹ යන්න0 යශේ ක්රිඹහත්භ
ශන ළඩටවන් ළන ශවො ථහ යන්න0 නය්ෂ ශනහ
නේ ඒ ශඳන්රහ ශදන්න0 ඒන් භහ කිඹන්ශන්0
මීට ඩහ දීර්ක ලශඹන් ථහ යන්න භහ ඵරහශඳොශයොත්තු
න්ශන් නළවළ0 අඳ ඉන්න තහ්ෂ ල් වි ිනශඵන ආවහය කියල
ශේත්භ ශ්රී රසහශේ ඳහරිශබෝගිඹන්ට ශදන්ශන් නළවළ0 ශේ යශේ
ඳහරිශබෝගිඹන් ශනුශන් අඳ ඒ අකුයටභ ක්රිඹහත්භ
යනහ0 අඳ යලඹලු ශදනහභ ශේ යශේ ඳහරිශබෝගිශඹෝ0 ඹන්ත
රුණහිනර භන්ත්රීතුභහ ශේහ අජිත් භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ
ශේහ ශේ රු බහශේ ඉන්න අශේ රු ඇභිනතුභහ ශේහ අශේ
අසර් භන්ත්රීතුභහ ශේහ -ඒ වළභ ශදනහභ- ඳහරිශබෝගිශඹෝ0 ඒ
නිහ අශේ ඳහරිශබෝගිඹන්ට වි ආවහය න්න අඳ ූ දහනේ
නළවළ0 යුශඹන් යුඹට ශරෝශේ නන අභිශඹෝ ආවහය
ේඵන්ධ ශ්රී රසහශේ අඳට නන අභිශඹෝරට වරි විධිඹට
මුහුණ දීරහ ශේ ප්රලසනරට විඳුේ ශේනහ කිඹන නත් භභ
භත්ෂ යන්න ළභළිනන්0 නශවභ නළින ඔඵතුභන්රහ අඳට භඩ
ළහුහ න අභහතයහසලඹ්ෂ ශභශවභ කිඹනහ ශභශවභ
කිඹනහ තීන්දු තීයණ න්ශන් නළවළ කිඹරහ ිනතන නශවභ ඩහ
ළටුණු ආණ්ඩු්ෂ ශනොශන් අපි0 අශේ ආණ්ඩු ශඵොශවොභ
ඵරේඳන්න ආණ්ඩු්ෂ0 අඳ නිළරැදි තීන්දු තීයණ න්නහ0 ඒ
නිළරැදි තීන්දු තීයණ අයශන අඳ යට ශභශවඹ නහඹ කිඹන
න භහ ඳළවළදිලි ප්රහල යනහ0 ශඵොශවොභ සතුිනන්0

ූලාවනාරඪ ම්දත්රීුරමා

(தலலநதளங்கும் உபொப்ழர் அயர்கள்)

(The Presiding Member)
මීශඟට පිළිතුරු ථහ0 රු රලිත් දිහනහඹ නිශඹෝජය
ඇභිනතුභහ0

ගරු ලිත් දිවානායක
අමාතයුරමා)

මශතා සයවෞඛය

නියයෝජය

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க - சுகளதளப ழபதழ அலநச்சர்)

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි අශේ මුඳහය වහ අබයන්තය
ශශ අභහතය රු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භළිනතුභහ භහ ිනතන
වළටිඹට ශේ වහ විසතයහත්භ පිළිතුය්ෂ රඵහ දුන්නහ0 ශශේ
ශතත් අද අශේ රු ඹන්ත රුණහිනර භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත්
ය ඇින බහ ල් තළ තශේ ශඹෝජනහශන් කිඹන්ශන් සීනිර
ළේමිඹේ නළභළින යහඹන ද්රයඹ්ෂ අඩසගු ශරහ ිනශඵන ඵ
හර්තහ ශරහ ිනශඵනහ කිඹරහන්0

සීනි කිඹන්ශන් ශේ යටට ළදත් ද්රයඹ්ෂ0 උශ්ධට ශත් න
ශඵොන්න දල්ට වට -ඒ ඕනෆභ ශරහ - ශත් න ශඵොන්න
ශ්රී රහසකි ජනතහ ලශඹන් අඳ ළඩිශඹන්භ ඳහවිච්චි යන්ශන්
සීනි තභන්0 නමුත් ශෞය ඳළත්ශතන් නේ අඳ නච්චය කිඹන්ශන්
නළවළ සීනි ඳහවිච්චි යන්න කිඹරහ0 ශභොද අද ශේ යශේ ශඵෝ
ශනොන ශයෝ ේඵන්ධ අභිශඹෝඹට අඳ මුහුණ දී යලටින
නිහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ශේ යටට ආවහය ර් ශන
ඒශේදී ඒ පිළිඵ අශේ ජහින ප්රිනඳත්ිනඹ්ෂ ක්රභශේදඹ්ෂ
ිනශඵනහ0 භහ ිනතන වළටිඹට ශේ රු භන්ත්රීතුභන්රහ ශදඳශභ ඒ
ළන ඒ තයේ අශඵෝධඹකින් ශනොශන් ථහ ශශේ0 අශේ ශශ
ඇභිනතුභහත් කිේහ රු අජිත් භහන්නේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ කිේ
ආහයඹට සීනි භනින්න අඳට තළන තළන යහඹනහහය දභන්න
ඵළරි ඵ0 ශේහ යන ආඹතන ිනශඵනහ0 ශෞය අභහතයහසලඹ
වළටිඹට විශලේශඹන්භ ශේ යටට ශන්න ආවහය ද්රයර ර්
ශද්ෂ ිනශඵනහ0 විශලේශඹන්භ ශදරු කිරි පිටි හශේ ශ්ධල්
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දළඩි අධහනඹට ර්ෂ ශන ආවහය ද්රය0 ත ශොට්ෂ ිනශඵනහ
දළඩි අධහනඹට ර්ෂ ශනොන0 නමුත් ඒ වළභ ආවහය ද්රයඹ්ෂභ
ඳරී්ෂහ යන්න ඕනෆ0 ආවහය ද්රයඹ්ෂ ලශඹන් රසහශේ
යහඹට නන ෆභ සීනි න්ශේනයඹ්ෂභ අඳ ඳරී්ෂහට ර්ෂ
යනහ0 ශෞය අභහතයහසලශේ ඳරී්ෂහශන් ශතොය
හර්තහකින් ශතොය ඒහ නළිඹට නන්ශන් නළවළ0 ITI න භඟින්
ඳරී්ෂහට ර්ෂ යරහ ඒ යලඹලු ටයුතු නිභ වහට ඳුර තභන්
ඳරිශබෝගිඹහට ඒහ නිදවස යන්න රළශඵන්ශන්0
මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභනි අද ශේ යශේ භහධයඹට විලහර
නිදව්ෂ ිනශඵනහ0 භභ අවනහ අඩුභ තයමින් අද ශේ යශේ
ළභන් ටින් න්ෂත් වි ශරහ ශභශඹ්ෂ ශයෝවරට ඇතුළු
ශහ කිඹරහත් හර්තහ ශරහ ිනශඵනහද කිඹරහ0 නළවළ ශන්0
ශභොද නශවභ වුණහ නේ භහධයර ඒ ශරොකුට ඳශ යන්0
නශවභ ශදඹ්ෂ නළවළ0 අද ආවහය ද්රය විලහර ලශඹන්
ශන්නහ0 ඒ ශන්න ආවහය ේඵන්ධශඹන් අඳට  ී භ්ෂ
ිනශඵනහ0 ශභතුභහ නඩු දභරහ බිලිඹන 1 00ට ආන්න
ප්රභහණඹ්ෂ ආදහඹභ ත්තහ කිඹරහ කිඹනහ0 අශේ ශෞය
ශේහශේත් භවජන ශෞය ඳරී්ෂ භවත්රු සීමිත ප්රභහණඹ්ෂ
තභන් ඉන්ශන්0 ඔවුනුත් ශේ ආවහය ද්රය ළටලීේ ේඵන්ධ
විශලේ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ යනහ0 ඒ නිහ ශේ යශේ
ජනතහට ඹේ කියල  ී භකින් තභන් ඒ ටයුත්ත අඳ ඉටු
යන්ශන්0
ඳුර ගිඹ හරශේ කිරි පිටි ේඵන්ධශඹන් ප්රධහන ප්රලසනඹ්ෂ
ිනුදණහ0 ඒ නිහ කිරි පිටි ේඵන්ධශඹන් ඳරී්ෂණ ඳත්රහ අඳ
හර්තහ 128්ෂ රඵහ ශන ිනශඵනහ0 ශභොද ඳුර ගිඹ දසර
හර්තහ ශරහ ිනුදණහ ශේ කිරි පිටිර ශෞයඹට අිනතය DCD
කිඹන ද්රයඹ අඩසගු ශනහඹ කිඹරහ0 ඒ samples ඹරහ අඳ
හර්තහ රඵහශන ිනශඵනහ0 ඒ රඵහ ත් හර්තහ නයලඹ
වියලඅශේභ කිරි පිටිර DCD ඇින ඵට හර්තහ ශරහ නළවළ0
ශභභ ඳරී්ෂණඹ ය ිනශඵන්ශන් තහන්රන්තශේ SGS
Laboratory නශන්0 ඒ නිහ අඳට ඳළවළදිලි කිඹන්න පුළුන්
කිරි පිටි ේඵන්ධශඹන් ඹේකියල භතඹ්ෂ ිනුදණහ නේ ඒ
ේපර්ණශඹන් අතයඹ්ෂ ඵ0 ශේ කිරි පිටි ඳරිශබෝජනඹ වහ
නිකුත් යන ශොට අනිහර්ඹශඹන්භ ශෞය අභහතයහසලඹ
වළටිඹට අඳ ඒ හර්තහ නිකුත් ය ිනශඵනහ0 ශේ ප්රලසනඹ ඇින
වුණු නිහභ අඳ තහන්රන්තශේ ඒ යහඹහනහහයඹට කිරි පිටි
samples ඹරහ හර්තහ 128්ෂ රඵහ ත්තහ0 ඒ හර්තහ නයලඹ
වියලඅශේභ කිඹහ ිනශඵනහ නළනි තත්ත්ඹ්ෂ නළවළ ඒ කිරි පිටි
පිරියලදුන් කිඹරහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ නිහ ශේ තත්ත්ඹන්
පිළිඵ අපි පුන පුනහ කිඹන්නට දඟරන්ශන් නළවළ0 නශවභ
කිඹන්නට අලයතහකුත් නළවළ0 අඳට ශත් ශෝේඳඹ තුශ
කුණහටු්ෂ ඇින යන්නට අලයතහ්ෂ නළවළ0 අභහතයරුන්
නිශඹෝජය අභහතයරුන් වළටිඹට අපි භහධයඹට ඹේ ශදඹ්ෂ
කිේශොත් භවය ශරහට ඒශන් ශරොකු ප්රලසනඹ්ෂ ඇින
න්නට පුළුන්0 ශේ යශේ කුරුළු උණ ශයෝඹ ඳළිනය ඹනහ
කිඹරහ ශෞය ඇභිනතුභහ භහධයඹට කිේශොත් ඒශන් ශරොකු
ප්රලසනඹ්ෂ ඇින න්නට පුළුන්0 ඒ internet නශත් ඳශ
ශනහ0 සචහයශඹෝ අශේ යටට නන්න ඉසය ශරහ ශේ යශේ
ඳළිනශයමින් ිනශඵන ශයෝ ශභොනහද කිඹහ ඵරනහ0 ශඩසගු
ශයෝඹ ඒ හශේ තත් ශයෝ ඳළිනශයමින් ිනශඵනහද කිඹරහ
ඵරනහ0 ඊශේ ශඳශර්දහ අශඳන් හර්තහ්ෂ ඉල්රහ ිනුදණහ ශඩසගු
ශයෝශඹන් භළශයන සයහ කිඹන්න කිඹරහ0 අපි කිේහ ඒ
කිඹන්න අලයතහ්ෂ නළවළ කිඹරහ0 ශභොද භළශයන සයහ
කිේහ කිඹරහ ඒශන් යටට ුරිනඹ්ෂ යලදු න්ශන් නළවළ ශන්0
නමුත් internet න වයවහ ඒ ඵරන සචහයඹහ ඊශඟට ශභොද
යන්ශන්? ශේ යශේ ශභච්චය ශදශනකුට ශඩසගු ශයෝඹ
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ිනශඵනහ ශේ යටට ඹන්න ඕනෆ නළවළ කිඹරහ ිනතනහ0 ශභොද
සචහයඹන් ළභළින ශන්ශන් නළවළ ශන් නශවභ ශයෝ ඳළිනය
ඹ්ධදී ශේ යටට නන්න0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒ තභන් නන්න් අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ්0 ඉිනන් අපි ජනතහට ශේ ශ්ධල් ප්රහල
කිරීශේ දී නින ඹේ කියල  ී භ්ෂ ිනශඵන්නට ඕනෆ0
ශේ ආනඹනි සීනිර ගුණහත්භබහඹ ේඵන්ධශඹනුත්
අපි නශවභන් ටයුතු යන්ශන්0 ඒහශේ samples රඵහ ළීනභ
අනිහර්ශඹන්භ ශෞය අභහතයහසලඹ වයවහ යලදු නහ0 නශේ රඵහ
ශන ඳරී්ෂණ යරහ හර්තහ රළශඵන ශත්ෂ ඒ ේඵන්ධශඹන්
කියලභ ශතොයතුය්ෂ පිට යන්ශන් නළවළ රු භන්ත්රීතුභනි0 ඒ
ශතොයතුරු පිට යන්ශන් ශේ ේඵන්ධශඹන් හර්තහ රඵහ
ළීනශභන් ඳුරන්0 ශේ වහ ශර්ගු ශදඳහර්තශේන්තු
ඳහරිශබෝගි අධිහරිඹ ශෞය අභහතයහසලඹ ඹන ශේ යලඹල්රටභ
 ී භ්ෂ ිනශඵනහ0 ඒ අඹශේ හර්තහ රළුදණහට ඳුර තභන් ශේ
ේඵන්ධශඹන් ශතොයතුරු පිටතට ශවළි යන්ශන්0 ඒ විතය්ෂ
ශනොශන්0 ශේ හර්තහ ළනශොට අපි ඒ යශේ නිසඳහදන
හර්තහත් ළනහ0 ශඵශවත් ද්රය ේඵන්ධශඹනුත් දළන් අපි
හර්තහන් ළනහ0 භවය විට ඹේ ශඵශවත්ෂ ඵහර
තත්ත්ශඹන් ිනශඵන්නට පුළුන්0 නමුත් ඒ ශේ යශේ
නිසඳහදනඹ යපු න්ෂ ශනොශන් ඒ පිට යටින් ශන්න
ශඵශවත්ෂ න්නට පුළුන්0 නතශොට අපි ඒ යශේ අදහශ
භහභට විරු්ධධන් ථහ යන්නට ඕනෆ0 නමුත් අද ඇඟිල්ර දිගු
යන්ශන් ශෞය අභහතයහසලඹටන්0 ඒ ශන්න ශඵශවත
නිසඳහදනඹ යන්ශනත් අපි ශනොශන්0 නඹ රඵහ ශදන්ශනත්
ශනොමිශල්න්0 නමුත් ඒ ශන්න ශඵශවත ඹේ කියල ඵහර
තත්ත්ශේ න්ෂ වුශණොත් ඇඟිල්ර දිගු යන්ශන් රසහශේ
ශෞය අභහතයහසලඹටන්0 නමුත් ඒ ළන කිඹන්න ඕනෆ ඒ
ශඵශවත නිසඳහදනඹ යපු ශොේඳළනිඹටන්0 ඇන් අඳට ඵහර
ශඵශවත් ශදන්ශන් කිඹරහ ඒ ශොේඳළනිශඹනුන් අවන්න ඕනෆ0
නමුත් විඳ්ෂශේ තමුන්නහන්ශේරහ ඇඟිල්ර දිගු යන්ශන්
ශෞය අභහතයහසලඹටන්0 ඒශන් ප්රිනපරඹ්ෂ නන්ශන් නළවළ0
අඳට නශවභ ඵහර ශඵශවත් ශන්වීශේ අලයතහ්ෂ නළවළ0
නශවභ ඵහර ශඵශවත් ශන්හ ජනතහට ශදන්න අශේ යජඹට
අලයතහ්ෂ නළවළ0
ශේ යශේ ජනතහ අඳ ශශයින ශරොකු විලසහඹ්ෂ තඵහ
ිනශඵනහ0 ඒ නිහ තභන් ශේ යශේ ජනතහ ශභච්චය දීර්ක
හරඹ්ෂ ිනසශේ අඳට ශේ යශේ ඵරඹ රඵහ දීරහ ිනශඵන්ශන්0 ඒ
නිහ තභන් තමුන්නහන්ශේරහශේ ඳ්ෂශේ දඹහයලරි ජඹශේය
භන්ත්රීතුභහ ළනි භන්ත්රීරුන් අශේ ඳ්ෂඹට නතු න්ශන්0 ශේ
අසථහශේ ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු ඇභිනතුභහ අශේ ඳළත්ශත්
යලටිනහ0 ආණ්ඩු ඳ්ෂඹ ඳළත්ශත් දළන් ඡන්දඹ්ෂ ඳළළත්වුශොත්
ළඩිපුයභ ශේ ඳළත්ශත් යලටින්ශන් නදහ න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ අද න්ෂත් ජහින ඳ්ෂශේ කිඹරහ භභ කිඹන්ශන් නළවළ- ිනටපු
ේටිඹන්0 භභ ළභළින නළවළ අද ශභතුභන්රහට ඳයණ යුනන්පී
ේටිඹ කිඹරහ කිඹන්න0 ශභොද ශභතුභන්රහ දළන් අශේ
ඳ්ෂශේ ඉන්ශන්0 ඒ නිේ ශනොශන්0 යුතුේ  ී ේ ඉටු
යරහ විබහශඹනුත් භත් ශරහ ඇවිල්රහ ිනශඵන්ශන්0
ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු ඇභිනතුභහ කුරුණෆලින් අස නට
ශත්රිරහ ඇවිල්රහ ිනශඵන්ශන්0 අසර් භන්ත්රීතුභහත් තභ අශේ
ඳළත්ශත් ඉන්නහ0 නදහ නතුභහ නවහ ඳළත්ශත් ඉශන අපිට ෆ
වපු භන්ත්රියශඹ්ෂ0 ඉිනන් අද අපි ශේ ළන තුටු නහ0 ඒ
තභන් අශේ ද්ෂභ; අශේ නහඹතුභහශේ ද්ෂභ0 ශභොද
ශේ යශේ ළඩ යන්නට පුළුන් භවජන නිශඹෝජිතඹන් නතු
ය ශන නතුභහ ඒ ටයුතු යනහ0 [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] රු
භන්ත්රීතුභනි ඉිනන් තමුන්නහන්ශේත් ශේ ඳළත්තට නන්න0 අපි
ළභළිනන් ඔඹ තරුණභ තරුණ ජඹ අශේ ඳ්ෂඹට නතු ය
න්න0 ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු ඇභිනතුභහශේ තරුණ ජශඹන්
තමුන්නහන්ශේරහ අශවෝයල යපු ශතො ආඹතනඹ අද නළත
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ඇින යරහ ිනශඵනහ0 අද කුරුණෆර දිසත්රි්ෂඹ විතය්ෂ
ශනොශන් මුළු රසහ පුයහභ ශතො ශශශ ළල් ආයේබ ය
ිනශඵනහ0 අශේ අිනරු ජනහධිඳිනතුභහ වියලන් නතුභහට බහය දුන්
මුඳහය වහ අබයන්තය ශශශ අභහතයහසලශේ යුතුේ  ී ේ
යලඹල්ර නතුභහ ශවොඳින් ඉටු යනහ0 අස ටයුතු යන
ඕනෆභ ශශන්ෂ ේඵන්ධශඹන් අශේ අිනරු ජනහධිඳිනතුභහ
දහත් අව ඵරරහ නළවළ0 ඒ යලඹලු ශදනහටභ නතුභහ ශවොඳින්
රහ ිනශඵනහ0 ඊශේ අශේ ඳ්ෂඹට ආපු දඹහයලරි ජඹශේය
භන්ත්රීතුභහටත් නශවභන්0 නතුභහටත් ශවොඳින් රනහ0 ශභොද
නතුභහ දන්නහ ළඩ යන්න පුළුන් මිනිසුර ශේ ආණ්ඩුට
ත්ශතොත් තභන් යටට ළඩ්ෂ යන්න පුළුන් ශන්ශන් කිඹරහ0
නතුභහ ඒ ශ්ධ දකිනහ0 ඒ නිහ ඹම ඡන්ද ප්රිනපරඹත් ඕභන්0
රු භන්ත්රීතුභනි විඳ්ෂඹ වළටිඹට තමුන්නහන්ශේත් ශභොනහ
වරි ශඹෝජනහ්ෂ ශශනන්න ඕනෆ ශන්0
ආනඹනි සීනි
ේඵන්ධශඹන් කිරි පිටි ේඵන්ධශඹන් ශවෝ ශනත් ආවහය ද්රය
ේඵන්ධශඹන් නශවභ ළටලු්ෂ නළවළ0 අපි ශේ යශේ ජනතහට
වි ආවහය ර් න්ශන් නළවළ0 අශේ ශෞය අභහතයහසලශේ
ශවො නිරධහරි භණ්ඩරඹ්ෂ යලටිනහ0 ශේ යශේ ජනතහට ඉතහභ
ඉවශ ගුණහත්භ ශෞය ශේහ්ෂ අශේ අභහතයහසලඹ භඟින්
ඳඹනහ0 අශේ අභහතයහසලශේ යලටින විශලේා වදයරුන්ශේ
දළනුභ වයවහ අඳට ත  ී භ්ෂ ඉටු යන්නට ිනශඵනහ0
ශයෝගීන්ට ප්රිනහය කිරීභට අභතය තභන් ශේ ශශශ
අභහතයහසලශේ  ී භත් තමුන්නහන්ශේරහ අඳට බහය දීරහ
ිනශඵන්ශන්0 ශෞය අභහතයහසලඹ ටයුතු යන්නට ඕනෆ
ශයෝගීන්ට ප්රිනහය කිරීභ ේඵන්ධන්0 නමුත් අපි ශේ  ී භත්
බහයශන ටයුතු යන්ශන් නඹ අශේ  ී භ්ෂ ශර
රරහන්0 ඒ නිහ ශෞය අභහතයහසලඹ වළටිඹට අපි ඒ  ී භත්
ඉටු යනහ0 වළඵළන් ශේ න න භත අයශන ඒහ තවවුරු
යන්ශන් නළින අපි ඒ ළන ථහ යන්නට ශවො නළවළ0 කුඩු
ශයෝගිඹකු ඳරී්ෂහ යරහ සීනිර ළේමිඹේ ිනුදණු නිහ නශවභ
වුණහ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ0 ඒ ේඵන්ධශඹන් අදහශ
ඳර්ශේණහඹතනර හර්තහ ශදන්නට ඕනෆ0 නශවභ නළින
කුඩු ශයෝගිඹකුශේ මුත්රහ ඳරී්ෂහ යරහ සීනිර ළේමිඹේ
ිනශඵනහ කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ0 ශරෝශේ කුඩු ශයෝඹ
වළශදන්න ශවේතු තභ ශොඹහ ශන නළවළ0 ශේ කුඩු ශයෝ
ේඵන්ධශඹන් විවිධ භත ිනශඵනහ0 නමුත් ශේ යලඹල්ර නට
ළටි යරහ අඳට ආණ්ඩුට ඇඟිල්ර දිගු යන්න ඵළවළ0
අද ශරෝශේ විවිධ යහඹනි ද්රය ඳහවිච්චි යනහ0 විවිධ
යහඹනි ශඳොශවොය ඳහවිච්චි යනහ0 යහඹනි ශඳොශවොය
බහවිතඹ නිහ ශේ ප්රලසනඹ ඇින ශනහ කිඹරහ කිේහ0 අපි කුඩු
ශයෝ ේඵන්ධශඹන් ඳරී්ෂහ කිරීභට මිටු්ෂ ඳත් ශහ0
ෘිතර්භ අභහතයහසලඹ
ශෞය අභහතයහසලඹ
ඳරිය
අභහතයහසලඹ ඹන ශේ යලඹල්ර නතු ශරහ ෘිත නහල ද්රය
තුන්ෂ අපි තවනේ ශහ0
හර්තහ අනු අපි ඉදිරිශේ දී ඒ ේඵන්ධශඹන් ත දුයටත්
ටයුතු යනහ0 ඒ හශේභ දළඩි ක්රිඹහහරි ළඩටවන්ෂ අපි
අයශන ගිඹහ කුඩු ශයෝගීන් ේඵන්ධශඹන්0 අපි ශේ ප්රලසනඹ
ළන දළන ශන යලටිඹහ0 අපි 2000 දී තභන් භවනුය ප්රධහන කුඩු
ශයෝ භධයසථහනඹ ආයේබ ශශේ0 මීට ලින් අපි ශේ ේඵන්ධ
ළඩ යරහ ිනශඵනහ0 ඊශේ ශඳශර්දහ ශනොශන් අපි ශේ ළන
අධහනඹ ශඹොමු ශශේ0 ශේ ළන අශේ ශෞය අභහතයහසලශේ
මලි  ී භ්ෂ ිනුදණහ0
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි ඒ නිහ අපි ඳළවළදිලි
කිඹන්නට ඕනෆ සීනි ේඵන්ධශඹන් අපි ශේ න විට ITI
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ආඹතනශඹන් හර්තහ 49්ෂ රඵහ ශන ිනශඵන ඵ0 ඒශන්
ප්රිනපර 24්ෂ රළ ත ිනශඵනහ0 ඹහ ඇින මුළු sample ණන 73න්0
බ්රසීරශඹන් ආනඹනඹ ය ිනශඵන සීනිලින් sample 21්ෂ අපි
දළනට ඳරී්ෂණඹට ඹරහ ිනශඵනහ0 ශභන්න් න්ෂ ඳරී්ෂණ
හර්තහ්ෂ අඳට දළනට රළබිරහත් ිනශඵනහ0 ඵළය ශරෝව අඩසගුන්
කිඹරහ කියලභ ටවන්ෂ ඒහශේ නළවළ0 ඉන්දිඹහ ඳහකිසතහනඹ
ශොරිඹහ තහන්රන්තඹ කිඹන යටලින් අපි සීනි ආනඹනඹ
යනහ0 ඒ ේඵන්ධශඹන් අපි හර්තහ ශන්රහ ිනශඵනහ0 ඒ
හර්තහර ශේ සීනිර ඵළය ශරෝව ිනශඵනහන් කිඹරහ අඳට කියල
තළන හර්තහ ශරහ නළවළ0
අශේ ඳහරිශබෝගිඹන්ට ඹේ කියල ආවහය ද්රයඹ්ෂ නිකුත්
කිරීශේදී ශෞය අභහතයහසලශඹන් ඒ හශේභ මුඳහය වහ
අබයන්තය ශශශ අභහතයහසලශඹන් අපි ඹේ ී භකින් ටයුතු
යනහ0 නශවභ වි ද්රය අඩසගු ශ්ධල් නිකුත් ය ිනශඵනහන්
කිඹරහ ඹේ භතඹ්ෂ නශවභත් නළත්නේ පුත් ඳත්ර වන්ෂ
ඉදිරිඳත් ශරහ නළවළ තභ0 ඒ ී භ අඳට ිනශඵනහ0 නශවභ
ිනුදණහ නේ භහධය වයවහ මීට ළඩිඹ ශභඹ ප්රචහයඹ ශන්න ඕනෆ0
අල්රපු ළශේ ඉන්දිඹහශේ ශභන් වියල ණන්ෂ ඊශේ ශඳශර්දහ
භළරුණහ ආවහය වි ශරහ0 නමුත් නශවභ තත්ත්ඹ්ෂ ශේ යශේ
ඇින ශරහ නළවළ0 ශභොද අපි ශේ වහ ඹේ කියල ක්රභශේදඹ්ෂ
අනුභනඹ යනහ0 වළඵළන් අපි ශේ යන ටයුත්ත ළන
ශඵොශවෝ අඹ දන්ශන් නළවළ0 වේඵන්ශතොට යහශඹන් ශනත්
යහඹකින් ශන්වහ කිඹරහ නශවභ ශදඹ්ෂ නළවළ0 ශොන්
යහශඹන් ආත් ශෞය අභහතයහසලශඹන් ඒ අදහශ නිරධහරින්
ගිිනල්රහ sample අයශන ඳරී්ෂහ යනහ0 යහඹ
වේඵන්ශතොටද යහඹ ඔලුවිල්ද චීන යහඹද කිඹරහ ප්රලසනඹ්ෂ
නළවළ0

ගරු අල්ශාි ඒ.එච්.එම්. අවපලර් මශතා

(நளண்புநழகு அல்லளஜ் .ச்.ம். அஸ்யர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
හීශනනුත් යහඹ0

ගරු ලිත් දිවානායක මශතා

(நளண்புநழகு லித் தழசளளனக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ඔේ හීශනනුත් යහඹ0

අපි ඒ අදහශ sample අයශන ඳරී්ෂහ යනහ0 ඒ container
න ශභවහට නන්න ඉසය ශරහ sample අයශන ටයුතු
යන්න නිරධහරින් ඉන්නහ0 ඒ නිහ නතළනට ඹන්න ඕනෆ නළවළ0
ශේ වහ ක්රභශේදඹ්ෂ ිනශඵනහ0 ඒ ක්රභශේදඹ අනු තභන් අපි
ටයුතු යන්ශන්0 වේඵන්ශතොට යහශඹන් ශනහ නශ්ෂ sample
ඳරී්ෂහ යන්ශන් නළතු ඒ බහණ්ඩ අපි නිකුත් යන්ශන් නළවළ;
ඒ container න ශොශමට ශශනන්ශන් නළවළ0 ඒට අදහශ
අශේ ඹන්ත්රණඹ්ෂ ිනශඵනහ0 අදහශ නිරධහරින් ගිිනල්රහ sample
අයශන ඳරී්ෂහ යරහ තභන් ඒහ නිකුත් යන්ශන්0
ඊශඟට ශේ භහතෘහට අදහශ නළතත් භහන්නේශඳරුභ
භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳත් ශහ ේඳව ප්රශ්ධලශේ ිනුදණු ආශඹෝජන
භණ්ඩරශේ - BOI නශ්ෂ - project න ප්රලසනඹ්ෂ ළන0
ඳශමු කිඹන්න ඕනෆ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි නළනි
ආඹතනඹට ශචෝදනහ්ෂ ආත් න යභ නඹ අරසගු යන්න
අඳට ඵරඹ නළින ඵ0 ගිවිුරභ්ෂ ිනශඵනහ ඒ අනු අපි අදහශ
තළනට දළනුේ ශදන්න ඕනෆ0 අශේ නිශඹෝජය අධය්ෂ ජනයහල්
(භවජන ශෞය ශේහ) අමුණුභ භවතහ ශේ අසථහශේ බහ
ර්බඹට ඹහඵද නිරධහරින්ශේ භළදිරිශේ ඉන්නහ0 භභ නතුභහශන්
ශතොයතුරු ත්තහ0
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අද දල් "ිනරු" නහලිහශන් ප්රචහයඹ වුණු "යතු මිනිත්තු"
ළඩටවනින් ශේ ඳණිවුඩඹ ඹන ශොට භභ ඇහුේන් දුන්නහ0
භභ ඒ ශරහශේභ ටවන් ය ශන ඒ ේඵන්ධශඹන් අමුණුභ
භවත්තඹහට දළනුේ දීභට ටයුතු ශහ0 ඳශහත් බහශේ ශෞය
ඇභිනතුභහට ේඳව ශෞය වදය නිරධහරිතුභහට - MOH - ඒ
හශේභ නිශඹෝජය ශෞය අධය්ෂතුභහට ශේ රුණු ඇවිල්රහ
ිනශඵන්ශන්0 ඒ නිහ ශේ තත්ත්ඹ භට දළනුේ ශදන්න ලින් අශේ
ඵසනහිනය ඳශහශත් ශෞය ඵරධහරින් ඒට ටයුතු යරහ
ිනශඵනහ0 ඒ BOI නට හර්තහ යරහ ිනශඵනහ; ඒ හශේභ
අශේ අභහතයහසලශේ නිශඹෝජය අධය්ෂ ජනයහල් (භවජන ශෞය
ශේහ) අමුණුභ භවත්තඹහට හර්තහ යරහ ිනශඵනහ0 අපි අදහශ
තළන්රට ශතොයතුරු ඹරහ ිනශඵනහ0 ඒ හර්තහ අනු ඒ ඳශහශත්
ජරශේ වි ද්රය ිනශඵනහ නේ ශේ ආඹතනඹ වන්න ශවෝ ඒ
අලය ටයුතු යන්න ඕනෆ0 නශවභ නළතු ශේ ළන
ජනහධිඳිනතුභහට ශචෝදනහ යරහ තත් ශනකුශේ ිනතශත්ෂ
කිඹරහ ශඵොරුට භත ශනළත් ළඩ්ෂ නළවළ0 යජඹ වළටිඹට අලය
ශතොයතුරු හර්තහ යරහ ිනශඵනහ0 BOI න ශේ ශතොයතුරු
ශන්හ ශන ඒ ඳරී්ෂහ යරහ ඵරරහ අදහශ ආඹතනඹට ඒ
ඵ දළනුේ දීරහ අහද - warn - යරහ නශවභ නේ ඒ ආඹතනඹ
වන්න ටයුතු යන්න ඕනෆ0 නශවභ නළතු ිනතභශත්ට ඒ
ආඹතන වන්න ගිශඹොත් ආශඹෝජශඹෝ නන්ශනත් නළින ශන්;
ත මිනිසුර නන්ශනත් නළින ශන්; ශේහ අකුශහශන ඹන්0 ඒ නිහ
යජඹ්ෂ වළටිඹට අපි ටයුතු යන ශොට  ී ශභන් ඒ
ශතොයතුරු ශන්හ ශනන් ටයුතු යන්න ඕනෆ0
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සීනි ළන ශශේ ශතත් ශත් ශෝේඳශේ කුණහටු්ෂ ළන
කිඹන්න ශවෝ ශභශවභ ශදඹ්ෂ ිනශඵනහ කිඹරහ කිඹන්න ශවෝ
වුරු වරි ඉන්න ඕනෆ ශන්0 ශභොද දඹහයලරි ජඹශේය
භන්ත්රීතුභහත් ඊශේ අශේ ඳළත්තට ආපු ශරහශේ වුරු ශවෝ
ශභොනහ ශවෝ ශදඹ්ෂ කිඹන්න නඳහ ඹළ0 අශේ ඹන්ත
රුණහිනර භන්ත්රීතුභහ භවජන නිශඹෝජිතශඹකු වළටිඹට
නතුභහශේ ඹේකියල යුතුභ්ෂ  ී භ්ෂ ඉටු යන්නට ටයුතු
කිරීභ ළන අපි සතුිනන්ත ශනහ0 නතුභහ ශනහ ශඹෝජනහ
නිහ ජනතහට ශේ හයණහ ළන ඹථහ තත්ත්ඹ අශඵෝධ ය
න්න අසථහ රළ තභ ළන භභ තුටු ශනහ0 නමුත් භභ
නහටු නහ ශේ අසථහශේදී ඳහර්ලිශේන්තු ළරරිශේ කියලභ
භහධයශේදිඹකු ශනොයලටීභ ළන0 ිනටිඹහ නේ ශවොන්0 ශභොද ශේ
රුණු ශේ ඳහර්ලිශේන්තු තුශත් ශේ බහ ර්බඹ තුශත්
හච්ඡහ කිරීභ ඳභණ්ෂ ළඩ්ෂ නළවළ0 ශේ රුණු භහධය වයවහ
ජනතහට ඹන්න ඕනෆ0 අශේ යුතුභ  ී භ අඳ ඉටු යනහ0
ජනභහධයශේදින් ළරරිශේ යලටිඹහ නේ ඔඵතුභහටත් ශවොන්;
අඳටත් ශවොන්; ආණ්ඩුටත් ශවොන්0 ශඵොශවොභ සතුිනන්0

ප්රපනය විමවන දි්ද වභා වම්මත විය.

யழள யழடுக்கப்ட்டு ற்பொக்தகளள்ப்ட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලියම්්දුරල ඊ අනුකූල අ. භා. 7.25 2013 ජූලි මව
26ලන සිකුරාාා අ.භා.1.30 ලන යතක් කල් ගියේය.

அதன்டி ழ.. 7025 நணழக்கு ளபளளுநன்ம், 2013 பேல 26,
தயள்ழக்கழமலந ழ.. 1.30 நணழயலப எத்தழலயக்கப்ட்டது.
Adjourned accordingly at 7.25 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 26th
July, 2013.

වැ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ ස ී ඹ නිළයදි ශ යුතු තළන් ද්ෂනු රියල භන්ත්රීන් මින් පිටඳත්ෂ ශන නිළයදි ශ යුතු
ආහයඹ නින ඳළවළදිලි රකුණු ශොට පිටඳත රළ ත ශදිනඹ්ෂ ශනොඉ්ෂභහ ශැ්දවාඩ් සසහය ශත රළශඵන ශේ නවිඹ යුතුඹ0

குழப்பு
உபொப்ழர் இபொதழப் தழப்ழற் தசய்னயழபைம்பும் ழலம தழபைத்தங்கலத் தநது ழபதழனழல் ததழயளகக் குழத்து அதலப் ழலம
தழபைத்தப்டளத ழபதழ கழலடத்த இபை யளபங்களுள் லன்சளட் தழப்ளசழளழனபைக்கு அநப்புதல் சயண்டும்.

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

Contents of Proceedings

:

Final set of manuscripts
Received from Parliament

:

Printed copies dispatched

:

ාායක මුාල් : පාර්ලියම්්දුර විලාා ලාර්තාල ලාර්ෂික ාායක ි රු. 2178කි. පි පතක් යග්දලා ගැනීම
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නම් ගාවපුරල රු. 18.15කි. තැපැල් ගාවපුරල රු. 2.50කි. යකොෂඹ 6 කිරුෂපන පාමවකඩ පාර අවක 102
පියසිරි යගොඩනැගිල්යල් රජයේ ප්රකාන කාර්යාවයේ අධිකාරී යලත වෑම ලර්යකම යනොලැම්බර්
30 ාා ප්රාම ාායක මුාල් යගලා ඉදිරි ලර්යේ ාායකත්ලය බා යගන විලාා ලාර්තා බාගත ශැකිය.
නියිත දියන්ද පසුල එලනු බන ාායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු යනොැයේ.

சந்தள ; லன்சளட் அதழகளப அழக்லகனழன் யபைடளந்த சந்தள பள 2,178. லன்சளட் தழப்ழபதழ பள 18.15. தளற்
தசவு பள 2.50. யபைடளந்த சந்தள பற்ணநளக அத்தழனட்சகர், அபசளங்க தயழபட்டலுயகம், இ. 102,
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தற்பொக்தகளள்ளம். எவ்சயளபளண்டும் யம்ர் 30 ஆந் சததழக்கு பன் சந்தளப்ணம்
அநப்ப்ட சயண்டும். ழந்தழக் கழலடக்கும் சந்தள யழண்ணப்ங்கள்
ற்பொக்தகளள்ப்டநளட்டள.
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