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අ්දතර්ගත ප්රධාළන කුණු
ප්රහනල ලළිකක ිළිතතුු
ගෝක ප්රකළය :
ගරු ජනදහ පීරිස භවතහ
ගරු ආරිඹඳහර ල්පිටගභ භවතහ
ගු අජිත් මළ්දනප්ගපුම මශතළගේ ගපෞද්ගලික කුණු පෆශෆදිලි කිරීම
ගපෞද්ගලික ම්දත්රී්දගේ පනත් ගකම්පතපත්:
ල්ශඳොර පිඹහනන්ද අධයහඳන ව ්සතික ත ඳදනභ (්සථහගත කිරීශේ)[ – ගරු
ජහනත ඵණ්ඩහය භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදී
ආනයන ශළ අපනයන (පළන) පනත:
ශයගුරහසි
කල්තෆබීගපත ගයෝජනළල:
ආඵහධිත වහ ළඩිහිටි ප්රජහට තඩිනේ වන

தறரண உள்படக்கம்
றணரக்களுக்கு ரய்மூன றகடகள்
அனுரதத் லர்ரணம்:
ரண்புறகு ஜணரச பீரறஸ்
ரண்புறகு ஆரறதரன ல்தறட்டக
ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெறணது தசரந் றபக்கம்
ணற உமைப்தறணர் சட்டமூனங்கள்:
ல்ததரன தறரணந் கல்ற கனரசர ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) - [ரண்புறகு ஜரணக தண்டர] – முன்முகந
றப்தறடப்தட்டது
இநக்குறகள், ற்மைறகள் (கட்டுப்தரடு) சட்டம் :
எழுங்குறறகள்
எத்றகப்புப் தறரக:
னது குகநந்ரரர் ற்மைம் முறரரமெக்கு றரம்

PRINCIPAL CONTENTS
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Hon. Ariyapala Walpitagama
PERSONAL EXPLANATION BY HON. AJITH MANNAPPERUMA
PRIVATE MEMBERS’ BILLS:
Walpola Piyananda Educational and Cultural Foundation (Incorporation) – [Hon. Janaka Bandara] Read the First Time
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT:
Regulations
ADJOURNMENT MOTION:
Expeditious Relief to Disabled and Elders
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————————
අ. භළ. 1.00 පළර්ලිගපත්දතුල රැවහ විය. නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ
[ගු ච්දදිම වීරක්ගකොඩි මශතළ] මූළවනළරූඪ විය.
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.

தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்புறகு சந்ற வீக்தகரடி]

கனக கறத்ரர்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] in the Chair.
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ගු එවහ.බී.
අමළතයතුමළ)

දිවළනළයක

මශතළ

(උවවහ

අධායළපන

(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher
Education)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භභ ඳවත වන් හර්තහ
ඉිනරිඳත් තයමි3
(i)

2009 ර්ඹ වහ ශෞන්දර්ඹ තරහ විලසවිදයහරශේ
හර්ෂිත හර්තහ;

(ii)

2009, 2010 ව 2011 ර් වහ ශ්රී ර්තහ ඵයගමු
විලසවිදයහරශේ හර්ෂිත හර්තහ;

(iii)

2010 ර්ඹ වහ ශ්රී ර්තහ උස තහක්ණ අධයහඳන
ආඹතනශේ හර්ෂිත හර්තහ;

(iv)

2010 ර්ඹ වහ ඌ ශල්රස විලසවිදයහරශේ
හර්ෂිත හර්තහ;

(v)

2010 ව 2011 ර් වහ ශතොශම විලසවිදයහරශේ
වදය විදයහ ඳලසතහත් උඳහධි ආඹතනශේ හර්ෂිත හර්තහ;

(vi)

2010 ව 2011 ර් වහ ශ්රී ර්තහ විිත
විලසවිදයහරශේ ඳලසතහ්ධ උඳහධි ඉ්රීසි බහහ ආඹතනශේ
හර්ෂිත හර්තහ ව හර්ෂිත ගිණුේ;

නිගේාන

(vii) 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී ර්තහ ශඵෞ්ධධ වහ ඳහලි
විලසවිදයහරශේ හර්ෂිත හර්තහ;

ANNOUNCEMENTS

(viii) 2011 ර්ඹ වහ ුද්ධධශ්රහත භික්ෂු විලසවිදයහරශේ
හර්ෂිත හර්තහ;

அநறறப்புக்கள்

පළර්ලිගපත්දතු ක යුතු ිළිතබඳ කළරක වභළ
රැවහවීම
தரரளுன்ந அமௌல்கள் தற்நற குழுக் கூட்டம்
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඳහර්ලිශේන්තු තටයුතු පිළිඵ තහයත බහශේ රැසවීභක් 2013
අශගෝසතු භ 22 න බ්රවසඳක න්දහ නනේ අද ිනන ඳස රු 2330ට
ගරු තථහනහඹතතුභහශේ නිර තහභයශේදී ඳළළත්වීභට නිඹමිත
ඵළවින් නඹට ඳළමිණ වබහගි න ශර ගරු භිත භන්ත්රීන් සිඹ
ශදනහට ශභයින් දළනුේ දීභට තළභළත්ශතමි3

ලිිළ ගල්ඛනළදිය ිළිතගෆ්දවීම

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED
ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 44 (2) ළනි යසථහ ව 1969 අ්ත 1 දයන
ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනශත් 4 ළනි ගන්ක ශේ (3) ළනි
උඳගන්ක ඹ ව 14 ළනි ගන්ක ඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු නභ ඳනශත් 20 ළනි
ගන්ක ඹ ඹටශත් ජනහධිඳක යඹහ විසින් හදන රදු 2013 අශගෝසතු 01 ිනනළක 
අ්ත 1821/40 දයන අක විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ තයන රද නිශඹෝග3[අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ ආගමිත තටයුතු අභහතය ගරු ින3මු3
ජඹයත්න භවතහ ශනුට ගරු ිනශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

වභළගපතවය මත ිනබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.
சதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

(ix)

2011 ර්ඹ වහ තළරණිඹ විලසවිදයහරශේ හර්ෂිත
හර්තහ වහ ගිණුේ;

(x)

2011 ර්ඹ වහ ශ්රී ර්තහ අේනිිනග විලසවිදයහරශේ
හර්ෂිත හර්තහ;

(xi)

2011 ර්ඹ වහ ශ්රී ර්තහ ඹම විලසවිදයහරශේ හර්ෂිත
හර්තහ වහ ගිණුේ; ව

(xii) 2011 ර්ඹ වහ ශභොයටු විලසවිදයහරශේ තහක්ණිත
ආඹතනශේ හර්ෂිත හර්තහ වහ හර්ෂිත ගිණුේ
ශභභ හර්තහ උස අධයහඳන තටයුතු පිළිඵ උඳශ්ධලත
තහයත බහට ශඹොමු තශ යුතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ තයමි3

ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වපතමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

උපගද්ක කළරක වභළ ලළර්තළ

ஆரனரசகணக் குழு அநறக்கககள்
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
ගු ඒ.පී. ජගත් පුහපකුමළර මශතළ (ගපොල් වංලර්ධාන ශළ
ජනතළ ලතු වංලර්ධාන අමළතයතුමළ)

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர - தங்கு அதறறமெத்ற,
க்கள் ரரட்ட அதறறமெத்ற அகச்சர்)

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

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ඳවත වන් හර්තහ
ේඵන්ධශඹන් ශඳොල් ්ර්ධන වහ ජනතහ තු ්ර්ධන තටයුතු
පිළිඵ උඳශ්ධලත තහයත බහශේ හර්තහ භභ ඉිනරිඳත් තයමි.

ඳහර්ලිශේන්තු

549
[ගරු ඒ3පී3 ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ]

550

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(i)

2009, 2010 ව 2011 ර් වහ ශඳොල් ්ර්ධන
අධිතහරිශේ හර්ෂිත හර්තහ;

(ii)

2010 ව 2011 ර් වහ ශඳොල් ගහ කිරීශේ
භණ්ඩරශේ හර්ෂිත හර්තහ;

(iii)

2010 ව 2011 ර් වහ වරහත ළවිලි භහගශේ
හර්ෂිත හර්තහ;

(iv)

2010 ර්ඹ වහ ණුවිර ශඳොල් ඳර්ශේණ ආඹතනශේ
හර්ෂිත හර්තහ; ව

(v)

2011 ර්ඹ වහ ශඳොල් ඳර්ශේණ භණ්ඩරශේ හර්ෂිත
හර්තහ

වභළගපතවය මත ිනබිය යුතුයයි නිගයෝග කරන දී.
சதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

(The Deputy Speaker)

ගරු නස3නේ3 තන්ද්රශේන භවතහ

-

ඳළමිණ නළත3

ගු සුව්දත පුංිකනිගපත මශතළ (ආර්ථික වංලර්ධාන
නිගයෝජය අමළතයතුමළ)

(ரண்புறகு சுசந் புஞ்சறறனர - ததரமெபரர அதறறமெத்ற
தறற அகச்சர்)

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister
Economic Development)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භභ ශතොශම 5 සිරිඳහ ඳහය
අ්ත 50/8ඒ නිල්රහ විදුලිඵර තේඳළනි ප්රයිශට් ලිමිට්  ඹන
ලිපිනශඹහි ඳින්චි පී3පී3 ජඹර්ධන භවතහශගන් රළුදණු
ශඳත්භක් පිළිගන්මි3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගපත්වපත

ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත3
ගරු ගහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත3
ගරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ක  භවතහ - ඳළමිණ නළත3

னுக்கள்

PETITIONS
ශළ

ගු පළලිත ගතලරප්ගපුම මශතළ

சுற்நரடல்,

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමජය්දත මශතළ (පසරවර
පුනර්ජනනීය බක්ින අමළතයතුමළ)
(ரண்புறகு .டி. சுசறல் தறரஜந்
புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்)

-

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Environment and Renewable Energy)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භභ යහජගිරිඹ තරඳ හ
අ්ත 390/5 දයන සථහනශඹහි ඳින්චි විශේදහ නගමු
භවතහශගන් රළුදණු ශඳත්භක් පිළිගන්මි3

ගු (මශළචළර්ය) ිනවහව විතළරණ මශතළ (විායළත්මක
ක යුතු අමළතයතුමළ)
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்)
அமௌல்கள் அகச்சர்)

றஸ்ம றர - றஞ்ஞரண

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific
Affairs)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භභ තල්මුශන් ඳන්ර ඳහය
ලිපිනශඹහි ඳින්චි ඩී3නේ3ඩබ්ලිේ3 ඵණ්ඩහය භවතහශගන් රළුදණු
ශඳත්භක් පිළිගන්මි3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ශතශවළිඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ - ඳළමිණ නළත3

ගු ලළසුගද්ල නළනළයක්කළර මශතළ (ජළිනක භළළ ශළ
වමළජ ඒකළබද්ධාතළ අමළතයතුමළ)

(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர - ரசற தரறகள்,
சமூக எமெகப்தரட்டு அகச்சர்)

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

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භභ ඳවත වන් ශඳත්ේ
ශදත පිළිගන්මි3
1.

ුදරත්සි්වර ිනරතඩ අ්ත 421 දයන සථහනශඹහි ඳින්චි
පී3 සුභනසිරි භවතහශගන් රළුදණු ශඳත්භ ව

2.

ශතොශම 05 උදයහන ඳහය අ්ත 08 දයන සථහනශඹහි ඳින්චි
ටී3නන්3ඩී3නස3 වීයක්ශතොඩි භවතහශගන් රළුදණු ශඳත්භ3

(ரண்புறகு தரமொ தப்ததமெ)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භභ ළලිඳළන්න හිේයහ
භහත අ්ත 96ඒ දයන සථහනශඹහි ඳින්චි නේ3ටී3නේ3 පුර්වහන්
භවතහශගන් රළුදණු ශඳත්භක් පිළිගන්මි3

ගු බුද්ධික පිනරණ මශතළ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භභ වරත උල්ඳතගභ
දශේපිටිඹ අ්ත 353 දයන සථහනශඹහි ඳින්චි යි3නේ3 යත් කුභහය
භවතහශගන් රළුදණු ශඳත්භක් පිළිගන්මි3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු (වදය) සුදර්ිනී  ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ - ඳළමිණ නළත3

ගු විජිත ගේුගගොඩ මශතළ

(ரண்புறகு றஜற ரதமெதகரட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භභ ිබිබර ර්තහ ඵළකුශහි
ශේඹ තයන ඩී3නේ3 අභයසි්ව භවතහශගන් රළුදණු ශඳත්භක්
පිළිගන්මි3

ගු හුගනයිවහ සළරූක් මශතළ

(ரண்புறகு யளகணஸ் தரமக்)

(The Hon. Hunais Farook)

Hon. Deputy Speaker, I present a petition received
from Mr. U. Adamgani of No. 137, Nanayakkara
Mawatha, Obesekarapura, Rajagiriya.
ඉදිසරපත් කරන ා ගපත්වපත මශජන ගපත්වපත ිළිතබඳ කළරක
වභළල පෆලසරය යුතු යයි නිගයෝග කරන දී.

சர்ப்தறக்கப்தட்ட னுக்ககபப் ததரதுனுக் குழுவுக்குச் சரட்டக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.
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தற அகச்சமெம் ததபத் சரசண,  அமௌல்கள்
அகச்சமெரணகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i)

இனங்ககப் ததரமொஸ் தரடர்தரக 2012 மகன
1ஆம்
றகறறமௌள்பரமைம்
ற்மைம்
இற்கநகக்கும் கரற்ரதரண அல்னது
கடகக்குச்
சமூகபறக்கர
றகக்கபத்றமௌள்ப
ஊறர்கபறன்
ண்றக்கக ணறத்ணறரக ரதன்தகமம்;

(ii)

ரற் கூநற கனகநறற்கரண கரங்கள்
ரக ன்தகமம்;

(iii)

கனகநரகறமள்ப
ததரமொஸ்
அறகரரறகளுக்கு
றரக
டடிக்கககள்
ரற்தகரள்பப்தட்டுள்பணர
அல்னது
அர்களுக்கு ன்ணறப்பு ங்கப்தட்டுள்பர
அல்னது
அர்கபறன்
குற்நப்தங்கள்
குகநக்கப்தட்டிமெக்கறன்நணர ன்தகமம்;

(iv)

ன்ணறப்பு ங்கப்தடரறடின், சட்டரலறரண
அல்னது
லறன்ந
டடிக்கககள்
ரற்தகரள்பப்தட்டுள்பணர ன்தகமம்;

(v)

அவ்ரதநணறல், சட்டரலறரகக் குற்நஞ்சரட்டப்
தட்டிமெக்கும் ஆபறறணரறன் ண்றக்கக
ரதன்தகமம்

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අ්ත 1-2932/'12-(1) ගරු ුද්ධධිත ඳක යණ භවතහ3

ගු බුද්ධික පිනරණ මශතළ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ3

ගු ක්හම්ද ගවගනවිරත්න මශතළ (සීනි කර්මළ්දත
වංලර්ධාන අමළතයතුමළ)

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - சலணறக் ககத்தரறல்
அதறறமெத்ற அகச்சர்)

(The Hon. Lakshman
Industry Development)

Senewiratne - Minister of Sugar

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ
වහ භහ ක  ශදතක් තල් ඉල්රහ සිටිනහ3

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිසරපත් කිරීම නිගයෝග කරන දී.

அர் கூமைரர?

றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

විවෆඟල සිටින ගපොලිවහ නිධාළසර්ද : විවහතර

கனகநரண ததரமொஸ் அறகரரறகள் : றதம்
ABSCONDED POLICE OFFICERS: DETAILS

2941/‟12

(ஆ) இனங்ககப்
ததரமொசறமொமெந்து
ஆபறறணர்
கடகறமௌள்பரதரது
கரரற்ரதரணகரல்
அல்னது
ரசகறமொமெந்து
கனகநரண
கரத்ரல்
லப்தடுத்ப்தட்டுள்ப
தத்
தரகககமம் அர் கூமைர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

2. ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ ආගමිත තටයුතු
අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) :
(අ)

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

Will he state in respect to the Sri Lanka Police -

(i)

ශ්රී ර්තහ ශඳොසිසිශේ 2012 ජලි භ ඳශමුළනි ිනන
න විට ව අද න විට අතුරුදවන් ඇක  ශවෝ
ශේඹට
හර්තහ
තය
ශනොභළක 
ශදඳහර්තශේන්තුශේ ශේතඹන් ්ඛ්යහ ශන්
ශන් ලශඹන් ශතොඳභණද;

(i)

the number of employees in the
Department who are missing or not
reported for duty as at 1st July, 2012 and to
date, separately;

(ii)

නශර විළඟවිල්ශල් සිටීභට ශවේතු තශර්ද;

(ii)

the reasons for the aforesaid absconding;

(iii)

නශර විළඟවිල්ශල් සිටින ශඳොලිස නිරධහරින්ට
නශයහි පිඹය ශගන ශවෝ ඔවුන්ට භහ ප්රදහනඹ
ශතොට ශවෝ ඔවුන් ශගවිඹ යුතු දඩ මුදල් අඩු ශතොට
ශවෝ ක ශබ්ද;

(iii)

whether actions have been taken against
absconded police officers or a pardon has
been granted to them or their fines have
been mitigated;

(iv)

භහ ප්රදහනඹ ශතොට ශනොභළක  නේ ී ක භඹ ශවෝ
උහවි ක්රිඹහභහර්ග ශගන ක ශබ්ද;

(iv)

(v)

නශේ නේ ී ක භඹ ලශඹන් අධි ශතෝදනහ ශගොනු
තයනු රළබූ නිරධහරින් ්ඛ්යහ ශතොඳභණද;

if the pardon is not granted, whether legal
or court actions have been resorted; and

(v)

if so, the number of personnel who have
been legally indicted?

ඹන්න නතුභහ වන් තයන්ශනහිද?
(ආ) ශ්රී ර්තහ ශඳොසිසිශේ නිරධහරින් ක්රිඹහන්විතශේ ශඹදී සිටිඹදී
අතුරුදවන් වීභ ශවෝ විළඟවිල්ශල් සිටීභ ශවේතුශන් ඉක රි
වී ඇක  මුදල් ප්රභහණඹ ශතොඳභණද ඹන්නත් නතුභහ වන්
තයන්ශනහිද?
(ඇ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?

(b)

Will he also state the amount of money saved
owing to missing in action or absconding of
service personnel from Sri Lanka Police?

(c)

If not, why?
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ඳහර්ලිශේන්තු

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ (ජවපතපළාන ශළ
ජළපලශන අමළතයතුමළ වශ ආණ්ඩු පළර්හලග ප්රධාළන
වංවිධාළයකතුමළ)

(ரண்புறகு
றரணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்பு
அகச்சமெம்
அசரங்கத்
ப்தறன்
முற்ரகரனரசரனும்)

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

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ
ලහන වහ ආගමිත තටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ නභ
ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ3
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නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Can the House hear? - [Interruption.]
ගු ම්දත්රීලරගයක්

(ரண்புறகு உமைப்தறணர் எமெர்)

(An Hon. Member)

Yes.
නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Deputy Speaker)

Then, it must be checked.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Deputy Speaker, the speakers fixed here do not
work and this is not the first time we have complained
about it. This is not a "home for the aged". These must be
functional and in proper order.
නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Is it not working?
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

It is not functional.
නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Is the light of the mike on?
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Member, can you hear me?
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Now, I can hear what you say from there, but not
previously.
ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

You cannot hear from the speaker there, is it?
නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

We will check. We will get the technical unit to find
out whether there is any malfunction.

The light is on, but the speaker is not functional.

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(අ)

(i)

Why? Do the Hon. Members not hear what you say?
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

2012.07.01 ිනන න විට තනතුය අතවළය ගිඹ
නිරධහරින් ්ඛ්යහ 5263කි3 2012301301 ිනන සිට
ශේ දක්හ තනතුය අතවළය ගිඹ නිරධහරින්
්ඛ්යහ 593කි3

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I do not know, Sir. Get the technical unit to check it. I
am not a technician.

(ii)

නිරධහරින් තනතුය අතවළය ඹහභ නක් නක්
පු්ධගරඹහශේ පු්ධගලිත තරුණු අනු සිදු ශේ3

(iii)

තනතුය අතවළය ඹන ශඳොලිස නිරධහරින්ශගන් දඩ
මුදල් අඹ කිරීභක් සිදු ශනොතයන අතය ඔවුන්ට
විරු්ධධ පිඹය ශනොගී 3 ඔවුන් නළත
තනතුශයහි පිහිටුවීභ ප්රක ක්ශේඳ තයන විට
අභිඹහතනහ ඉිනරිඳත් තශ වළත3

(iv)

තනතුය අතවළය ගිඹ නිරධහරින්ට නශයහි ී ක භඹ
ශවෝ උහවි ක්රිඹහ භහර්ග ශනොගී 3

(v)

නළත3 ඉවත (iii) පිළිතුය වහ ඵළශේ3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

If you are making a complaint ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I can hear what you say, but what the Hon.
Minister says does not come out.

2012.07.01 ිනන න විට අතුරුදවන් වී ඇක 
නිරධහරින් ්ඛ්යහ 13කි3 2012307301 ිනන සිට
ශේ දක්හ කිසිදු නිරධහරිශඹක් ශවෝ නිරධහරිනිඹක්
අතුරුදවන් වී ශනොභළත3
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(ආ) ඉවත ඳරිින පුයප්ඳහඩු න තනතුරු වහ නළත ඵහ
ගළී භට තටයුතු ශතශයන ඵළවින් කිසිදු මුදරක් ඉක රි
ශනොශේ3

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ඇ) ඳළන ශනොනඟියි3

ශභොතක්ද?

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

ශඵොශවොභ සතුක යි ගරු ඇභක තුභනි3 ගරු නිශඹෝජය
තථහනහඹතතුභනි භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි3 ගරු
ඇභක තුභනි ඔඵතුභහශේ පිළිතුයට ප්රතහය අඳට අවන්නට
ක ශඵන්ශන් ශේ යටට ඉභවත් ශේඹක් තයන සිඹඹට 99ක්
අ්ත ශේඹ තයන ශඳොලිස ශදඳහර්තශේන්තුශේ ශේ අහි්ත
ශේතඹන් ශනුශන් රඵහ ශදන ළටුඳ පිළිඵයි3 ඒ ශඳොලිස
ශේශේ ශඹශදන අඹට රුපිඹල් 15 800ත ළටුඳක් තභයි දළනට
රළශඵන්ශන්3 අද න විට ඒත පු්ධගර ආදහඹභ රුපිඹල් 32 000ක්
ශනහඹ කිඹරහ කිඹන අසථහත තරුණහතය ශේ ශඳොලිස
ශේශේ ශඹදී සිටින අහි්ත නිරධහරින් ශනුශන් මීට ඩහ
ළටුප් ළඩි කිරීභක් තයන්නට ඔඵතුභන්රහට ඵළරි න්ශන් ඇයි?

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශේ ප්රලසනශඹන් අහ ක ශඵන්ශන් ශඳොලිස ශේශේ අතුරුදවන්
වන් ගළනයි3

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔේ3 ඉක න් අතුරුදවන් න්ශන් ශභොතද කිඹන ප්රලසනඹ ඇක 
න්ශන් ළටුප් නිහයි3

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ළටුප් ගළන ශනභ ප්රලසනඹක් අවන්න3

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

ඔඵතුභහ උත්තය දුන්ශන් නළවළ3 අයත
ේඵන්ධශඹන් ශභොකුත් කිේශේ නළවළ3

ශේත 3 ඒ

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

උත්තය දුන්නහ3

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නශවේ ඵරරහ ළඩක් නළවළ3

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

උත්තය දුන්නහ3
ශේ අඹ තනතුරු අතවළය ගිශේ ළටුප් ප්රලසනඹක් නිහ
ශනොශයි3 ශඵොශවෝ අඹ පිට යට ගිහින් ක ශඵනහ3 ආඳහු නන්ශන්
නළවළ3 යසහට විතයක් ශනොශයි තහද ඵඳින්නත් ගිහින්
ක ශඵනහ3

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ අවන්ශන්3

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ3

ඒ අඹ අතුරුදවන් ශරහ ක ශඵන්ශන් ළටුප් නිහයි3 භභ
අවන්ශන් ඒ අඹ අතුරුදවන් න්ශන් නළක  විධිඹට ළටුප් ළඩි
තයන්ශන් නළත්ශත් ඇයි කිඹන නතයි3
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ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ළටුප් නිහ නේ ශනොශයි3 [ඵහධහ කිරීභක්] වේඵ ශනහ
සිඹල්රභ නතතු තශහභ3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශදන අතුරු ප්රලසනඹ3

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භශේ ඳශමුන අතුරු
ප්රලසනඹට උත්තය වේඵ වුශණ් නළවළ ශන්3 අශප් ඇභක තුභහ හිනහ
ශවී ලිසරහ ගිඹහ3

නළවළ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ3
ජී3නල්3 පීරිස අභහතයතුභහ ඉන්ිනඹහට ගිහින් කිඹනහ
දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ්ශලෝධනඹ ආයක්හ තයනහ
කිඹරහ3 ශභශවේ ඇවිල්රහ කිඹනහ දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ ්ශලෝධනශේ වන් ශඳොලිස ඵරතර ශදන්න ඵළවළයි
කිඹරහ3 ශේශක් අවිනිලසචිතබහඹ නිහ ශඳොසිසිශේ භවය අඹ
දන්ශන් නළවළ ශතොවහභද ඉිනරිඹට ඹන්න ක ශඹන්ශන් කිඹරහ3 ඒ
ේඵන්ධශඹන් අඳට තරුණහතය කිඹන්න පුළුන්ද ජී3නල්3 පීරිස
භවත්තඹහ ශභොතටද ශේ ශදපිට තටයුත්තක් තයන්ශන් කිඹරහ?
ඉන්ිනඹහට ගිහිල්රහ නතක් කිඹනහ භවහනහඹත සහමීන්
වන්ශේරහ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳක තුභහට තත් නතක්
කිඹනහ3 ශභොතක්ද ශේශක් ශත්රුභ?
අද ඳත්තයඹත ක ශඹනහ "ජී3නල්3 පීරිස දවතුන්න
්ශලෝධනඹ අඩු තයන්න ඉඩ ශදන්ශන් නළත3" කිඹරහ3
ශභශවේ ඇවිත් ඒ තටින්භ කිඹනහ "අපි නඹ නළක  තයනහ"
කිඹරහ3
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ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ශේ දල් ීනන3 නළනි තන
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඳහවිච්චි තයන්න අතළභළක යි3 නමුත් ශේ
අවන්ශන් කිසිභ අර්ථඹක් නළක  ප්රලසනඹක්3

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

ඔේ නතුභහ තභයි කිේශේ3

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අර්ථඹක් නළවළ කිඹන්ශන් ශභොතක්ද?
අගභළක තුභහතුභහට නතක් කිඹරහ-

ඔඵතුභහ අශප් තළිබනට් භණ්ඩරශේ නළවළ ශන්3 විරු්ධධ ඳක්
නහඹතතුභහ අද ිනල්ලිශේ ඉරහ ආහ විතයයි3

ගිහින් ඉන්ිනඹහශේ

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ3

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නශවභ නේ නතුභහට නශවේදී ජී3නල්3 පීරිස ඇභක තුභහ වේඵ
වුණහද?

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ඔඵතුභහට ශඳශනනහ
ශතොතයේ අයණ ශරහ ක ශඵනහද කිඹරහ3 අපි ශේ ඔඵතුභන්රහ
ශබ්යහශගන ජනතහ ශනුශන් ප්රලසනඹත් අවන ශතොට ඒතට
රළශඵන උත්තයඹ වරිඹහතහය රළශඵන්ශන් නළක  තත්ත්ඹක්
තභයි ක ශඵන්ශන්3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහශේ ප්රලසනඹට ඇභක තුභහ පිළිතුරු
දුන්නහභ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න3

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නශවේදී වේඵ වුශණ් නළවළ3 වේඵ ශරහ ළඩක් නළවළ ශන්3
ශභශවේදී වේඵ ශරහ ළඩක් නළවළ3 නශවේදී වේඵ ශන්න
ළඩක්භ නළවළ3 වළඵළයි ඒ කිඹපු ශ්ධ නතුභහ භට කිේහ3

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශදන්නහ නක්ත නශවේදී තථහ තශහද දන්ශන් නළවළ3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භන්ත්රීතුභනි
අවන්න3

තරුණහතය තුන් ළනි අතුරු ප්රලසනඹ

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට තටයුතු තයමු3

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

අද ඕනෆ තයේ ශරහ ක ශඵනහ3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(The Deputy Speaker)

(The Deputy Speaker)

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

තුන් ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න3

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භවහතහර්ඹ ජී3නල්3 පීරිස ඇභක තුභහ ේඵන්ධශඹන් අවපු
ප්රලසනඹට උත්තය ශදන්න ඵළරිද?

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශභොතක්ද?

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ගළන ශඳොඩි විසතයඹක්
තයන්නේ3 ඔඵතුභන්රහශේ තළිබනට් භණ්ඩරශේ 72 ශදශනක්
ඉන්නහ3 භවහතහර්ඹ
ජී3නල්3 පීරිස භළක තුභහ තභයි විශ්ධල
ඇභක තුභහ3 නතුභහ ඉන්ිනඹහට ගිහින් කිඹන නත ශනොශයි
තළිබනට් භණ්ඩරශේදී කිඹන්ශන්3 ඉන්ිනඹහශේදී කිඹනහ [ඵහධහ කිරීභක්]

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ශරහ නළවළ3 තුන් ළනි අතුරු ප්රලසනඹ3

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශේත ඔඵතුභහත් අගඹ තශ යුතු ප්රලසනඹක්3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන් ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න3

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභහට අවන්න ඵළරි ප්රලසනඹක් තභයි භභ අවන්ශන්3 තුන්
ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ලශඹන් භභ අවන්ශන් ශේතයි3 අද ශේ යශට්
්තහයත තර්භහන්තඹ ිනයුණු තය ශගන ඹනහ3 [ඵහධහ කිරීභක්]
ඉක න් භභ ශන් ප්රලසනඹ අවන්ශන්3 ඒතට ආයක්හ ශදන්න
ශඳොසිසිඹ අලය ශනහ3 සු්ධශදෝ ශේ යටට ආහභ ඒ ගළවළණුන්
ඳළත්තතට අයශගන භවත්භඹහ භයරහ ්තහයත තර්භහන්තඹ ිනයුණු
තයන්න ඵළවළ3 ඒ හශේභ ඩීඅයිජී හස ගුණර්ධනශේ -[ඵහධහ
කිරීභක්] අන්න අ්ශගොඩ ඉන්න නක්ශතශනක්-
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නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

භන්ත්රීතුභනි
ඔඵතුභහශේ
තථහශන්
තභයි
නතුභහ
අවුසන්ශන්3 අවුසහ ගත්තහභ ශේ ගරු බහ ශගන ඹන්න
අභහරු ශනහ3

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භභ ශේ හශේ අඹ අවුසහ ගන්න වරි තළභළක යි3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ නිහ තරුණහතය ඔඵතුභහ ප්රලසනඹ අවන්න3

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇභක තුභනි ඔඵතුභහ ශදළනි ප්රලසනඹට දීරහ ක ශඵන
උත්තයඹ තුළින් භභ භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්නේ3
ඩීඅයිජී හස ගුණර්ධනත් ශේ ශතොන්ත්රහත් ක්රභඹට කුලිඹට මිී 
භයරහ ක ශඵනහ නේ ඒ ේඵන්ධ තටයුතු තයරහ ක ශඵන්ශන්
ශභොන ආතහයශඹන්ද?
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11.ගු විජිත ගේුගගොඩ මශතළ

(ரண்புறகு றஜற ரதமெதகரட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ශඳොල් ්ර්ධන වහ ජනතහ තු ්ර්ධන අභහතයතුභහශගන්
ඇස ප්රලසනඹ - (1):
(අ)
(i) ශඳොල් ්ර්ධන වහ ජනතහ තු ්ර්ධන
අභහතයහ්ලශේ ශභශවඹවීශභන් ජනතහ ශත
“ඩීශභෝ ඵට්ටහ"ශරොරි යථ රඵහ දීශේ අයමුණ
තශර්ද;
(ii) නභ ශරොරි යථ රඵහ දීශේ නිර්නහඹත තශර්ද;
(iii) නකී නිර්නහඹත ඳහදතශතොට ශගන ශේ න විට
රඵහදී ඇක  ශරොරි යථ ්ඛ්යහ ශතොඳභණද;
(iv) නභ නක් ශරොරි යථඹත ටිනහතභ ශතොඳභණද;
(v) නභ ශරොරි යථ රඵහ දීශේ ක්රභශේදඹ ශනොතඩහ
ඳත්හශගන ඹන්ශන්ද;

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

ඹන්න නතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(i) නභ ශරොරි යථ ඵළ්කු ණඹක් භගින් රඵහ ශදන්ශන්
නේ අදහශ ඵළ්කුතරුන් තවුරුන්ද;
(ii) නභ ණඹ මුදර රඵහ ශදන්ශන් ශඳොසි හිතද;
නළතශවොත් ශඳොසි යහිතද;
(iii) නභ ණඹ හරිතඹත අගඹ ශතොඳභණද;

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඹන්න නතුභහ වන් තයන්ශනහිද?

(ආ)

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

අධිතයණශේ විභර්ලනඹට බහජන ශරහ ක ශඵන තරුණක්
ගළන ඔඵතුභහ ග කීශභන් තථහ තයන්න3 ඔඵතුභහට අපි තලිනුත්
කිේහ3 තවුරුවරි ළරැ්ධදක් තයරහ ක ශඵනහ නේ -ඉවශ ශඳොලිස
නිරධහරිශඹක් ශේහ ශන ශතනකු ශේහ- ඒ පිළිඵ අපි තටයුතු
තයනහ3 අධිතයණශේ ක ශඵන ප්රලසනඹක් ශභතළනදී හතච්ා හ
කිරීභ හධහයණ නළවළ3

(ඇ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?
தங்கு அதறறமெத்ற, க்கள்
அகச்சகக் ரகட்ட றணர:

தங்கு
அதறறமெத்ற,
க்கள்
ரரட்ட
அதறறமெத்ற
அகச்சறன்
றப்தடுத்மொல்
க்களுக்கு "டிரர தட்டர" தனரநறககப
ங்குற்கரண ரரக்கம் ரதன்தகமம்;

(ii)

ரற்தடி தனரநறககப ங்கும் அபவுரகரல்கள்
ரகதன்தகமம்;

(iii)

ரற்தடி அபவுரகரல்கபறன் அடிப்தகடறல்
இன்நபறல் ங்கப்தட்டுள்ப தனரநறகபறன்
ண்றக்கக வ்பதன்தகமம்;

(iv)

ரற்தடி
தனரநறதரன்நறன்
வ்பதன்தகமம்;

(v)

ரற்தடி தனரநறகள் ங்கப்தடும் முகநக
தரடர்ச்சறரகப் ரதப்தடுர ன்தகமம்;

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵ තටයුතු තයනහ කිඹන නත විලසහ තයන්න පුළුන්3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අ්ත 5 - 3348/'12 - (1) ගරු පී3 වළරින් භවතහ3

ගු පී. ශෆසරව්ද මශතළ

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ3

(ஆ) (i)

ரற்தடி தனரநறகள் ங்கறக் கடன் மூனம்
ங்கப்தடுரறன், ற்புகட ங்கறரபர்கள்
ரர் ன்தகமம்;

(ii)

குநறப்தறட்ட கடன் தரகக ங்கப்தடுது
ட்டிமடணர
அல்னது
ட்டிறன்நறர
ன்தகமம்;

(iii)

ரற்தடி கடன் கத் தரககதரன்நறன்
ததமைற வ்பதன்தகமம்

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ශඹෞන තටයුතු වහ
නිපුණතහ ්ර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන් නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය
දීභ වහ ක ඹත තහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ3

அர் குநறப்தறடுரர?

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිසරපත් කිරීම නිගයෝග කරන දී.
Question ordered to stand down.

ததமைற

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

அதறறமெத்ற

(அ) (i)

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(The Hon. P. Harrison)

ரரட்ட

(இ)

இன்ரநல், ன்?

ඳහර්ලිශේන්තු
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[ගරු විජිත ශබ්රුශගොඩ භවතහ]

(ආ)

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

Will he inform this House (i)

(b)

(ii)

of the criteria under which
aforementioned lorries were provided;

(iii)

of the number of lorries that have been
provided so far based on the aforesaid
criteria;

(iv)

of the value of an aforesaid lorry; and

(v)

whether the methodology under which the
aforesaid lorries were provided will be
continued?

the

Will he state (i)

(c)

of the objective of providing "Dimo Batta"
lorries to people under the directive of the
Ministry of Coconut Development and
Janatha Estate Development;

(i)

ර්තහ ඵළ්කු

(ii)

ශභභ ණඹ මුදර ශඳොසි හිත ණඹ මුදරක් න
අතය ත්භන් ශඳොසි අනුඳහක තඹට ඩහ 1%ක්
අඩුශන් රඵහ ශ්ධ3

(iii)

මලිත ශගවීභ රු350 000කි3 ශගවීේ කිරීේ වහ
තහරඹ උඳරිභඹ ර් 05ක් න අතය ශඳොසි යහිත
භහසිත හරිතඹ රු3 13 666කි3 (රුපිඹල්
දවතුන්දවස වඹසිඹ වළටවඹ)
ර් 04න් ශගවීේ සිදු තයයි නේ ශඳොසි යහිත
භහසිත හරිතඹ රු317 083කි3 (රුපිඹල් දහවත්දවස
අස තුන)
ර් 03කින් ශගවීේ සිදු තයයි නේ ශඳොසි යහිත
භහසිත හරිතඹ රු3 22 777කි3 (රුපිඹල් විසිශදදවස
වත්සිඹ වළත්තෆවත)

(ඇ) ඉවත පිළිතුය අනු ඳළන ශනොනඟී3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු ප්රලසන ක ශඵනහද?

if the aforesaid lorries are provided under a
bank loan, the names of the relevant
bankers;

ගු විජිත ගේුගගොඩ මශතළ

(ii)

whether the aforesaid loan is granted with
interest or interest free; and

ක ශඵනහ ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි3

(iii)

the value of an instalment of the aforesaid
loan?

If not, why?

ගු ඒ.පී. ජගත් පුහපකුමළර මශතළ
(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara )

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි
ශභශේයි3
(අ)
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(i)

(ii)

(ரண்புறகு றஜற ரதமெதகரட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ගරු ඇභක තුභනි මීට අවුරුදු තුනතට විතය තලින් යශට්
ශඳොල් නිසඳහදනඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක් ක ුදණහ3 ඳහරිශබෝගිතඹන්ටත්
ප්රලසන ක ුදණහ3 ඒ අධිශේදී තභයි ඔඵතුභහට ශඳොල් ්ර්ධන
අභහතය ධුයඹ රළුදශණ්3 වළඵළයි ඔඵතුභහ ටිත තරකින් ඒ ප්රලසනඹ
වින්නට ශඵොශවොභ භත් වුණහ3 ඒ වහ ඔඵතුභහ ක්රිඹහ භහර්ග
කිහිඳඹක් ගත්තහ3 නතක් තභයි ශඳොල් ගහට උනන්දුක් දක්න
ගහතරුන් වහ ශඳොල් ඳළශ ශනොමිරශේ රඵහ දීශේ
යහඳික ඹක් ක්රිඹහත්භත කිරීභ3

නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය

අඩු ශඳොසි ණඹ ශඹෝජනහ ක්රභඹක් ඹටශත් රඵහ
ශදන ඩීශභෝ ඵට්ටහ ශරොරි යථ භඟින් ශඳොල් ආශ්රිත
සුළු වහ භධය ඳරිභහණ තර්භහන්තර ශඹශදන
යහඹතඹන්ට අඩු විඹදභකින් තභ අමුද්රය වහ
නිමිද්රය ප්රහවනඹ කිරීභ වහ කුඩහ ශඳොල් තු
හිමිඹන්ට තභ නිසඳහදන ශශශ ශඳොශට ශගන
ඹෆභට වහ ගහට අලය අමුද්රය ආිනඹ ප්රහවනඹ
කිරීභ3
තප්රුත මික  හභහජිතඹකු විඹ යුතුඹ3
ශඳොල් ආශ්රිත තර්භහන්තතරුශකු ශඳොල් ආශ්රිත
ද්රය ප්රහවනඹ තයන්ශනකු ශවෝ ශඳොල්
ගහතරුශකු විඹ යුතුඹ3
හර්ථත නභ තර්භහන්තඹ ඉිනරිඹට ඳත්හ ශගන
ඹහ වළකි පු්ධගරශඹකු විඹ යුතුඹ3
ඵළ්කු පිළිගන්නහ ඉිනරිශේදී ශනොතඩහ ණඹ
ශගවිඹ වළකි යහඹතශඹකු විඹ යුතුඹ3

(iii)

62කි3 (වළට ශදත)

(iv)

රු3 820 000කි3 ( රුපිඹල් අටරක් විසිදව)

(v)

ඔේ3

ඒ ශඳොල් ඳළශ ගහතරුන් නිඹභහනුකර ගහ තයනහද
නළ්ධද කිඹන තහයණඹ පිළිඵ ඳසු විඳයභක් තය ශගන ඹනහද?

ගු ඒ.පී. ජගත් පුහපකුමළර මශතළ

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු භන්ත්රීතුභහ ශේ අභහතයහ්ලඹ අක ගරු ජනහධිඳක තුභහ
විසින් පිහිටුන අසථහ න විට ශඳොල් ්ර්ධන නිරධහරින්
114 ශදනයි හිටිශේ3 අක ගරු ජනහධිඳක තුභහ ඊශඟ ර්ඹ න විට
ශඳොල් ්ර්ධන නිරධහරින් 325 දක්හ ළඩි තය ගන්නට අඳට
අයඹ දුන්නහ3 නඳභණක් ශනොශයි3 උඳහධිධහරින් 55 000ක්
ඳභණ යහජය ශේඹට ඵහ ගන්නහ විට අශප් අභහතයහ්ලඹට 733
ශදශනකු ඵහ ගන්නට අයඹ රඵහ දීරහ ක ශඵනහ3 අපි ගිඹ
ක ශේ ශඳොල්ර ශරඩ ශයෝග ගහ ේඵන්ධ ව තර්භහන්ත
ේඵන්ධශඹන් - සිඹ භ අ්ල පිළිඵ- තණ්ඩහඹේ ලශඹන්
පුහුණුක් රඵහ ශදන්නට තටයුතු තශහ3 ඉිනරිශේදී ශේ සිඹ භ
තණ්ඩහඹේ ශඳොල් ගහ න්හසිභ ේඵන්ධශඹනුත් ඒ හශේභ
ශඳොල්රට ඇක  න විවිධ ඳළිශඵෝධ ශයෝග ේඵන්ධශඹනුත්
අධහනඹ ශඹොමු තයරහ ක්ශේත්රඹට ගිහින් තටයුතු කිරීභ සිදු
තයනහ3 ඒ හශේභ ශඳොල්ර භදඹ ඳභණක් ශනොශයි ශඳොල්
ගශන් ගන්න පුළුන් ෆභ ප්රශඹෝජනඹක් ේඵන්ධශඹන්භ
නිසඳහදන ක්රිඹහලිඹතට ශඹොමු තයන්නට ඒ අඹශේ වහඹ ගන්න
අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ3

563
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ගු විජිත ගේුගගොඩ මශතළ

"නෆණව" ලයළපිිනය : විවහතර

(ரண்புறகு றஜற ரதமெதகரட)

`அநறகம்' கமெத்றட்டம் : றதம்

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භහශේ ශදශනි අතුරු
ප්රලසනඹ ශභඹයි3 ශඳොල් ගහතරුන් ිනරි ගළන්වීභක් විධිඹට ශඳොල්
ඳළශ රඵහ දුන්නහ හශේභ ඉිනරි අනහගත ඳයපුයට -විශලේශඹන්භ
ඳහල් දරුශෝ තභයි අශප් යශට් අනහගතඹ- ශඳොල් ගහ
පිළිඵ ශඳොල් ඳළශඹ පිළිඵ ශඳොල් පිළිඵ වළඟීභක් ඇක 
තයවීශේත් ශඳොල් නිසඳහදන පිළිඵ වළඟීභක් ඇක  තයවීශේත්
අයමුණ ඇක  ඔඵතුභහ ඳහල් දරුන්ට ශඳොල් ඳළශ රඵහ දීශේ
යහඳික ඹක් ක්රිඹහත්භත තශහ3 ඒත භහජශේ ශඵොශවෝ පිරිස අගඹ
තශහ3 නභ දරුන් ඒ ශඳොල් ඳළශ කිහිඳඹ නිසි ඳරිින නඩත්තු
තයනහද ඒ පිළිඵ ශොඹහ ඵරනහද කිඹහ ඳසු විඳයභක් ඒ වහ
භගහමී සිදු නහද නළ්ධද කිඹහ දළන ගළී භට තළභළක යි3
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12. ගු ශ්රියළනි විගිවිරම මශත්ිය

(ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

විදුලි ්ශ්ධල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ අභහතයතුභහශගන් ඇස
ප්රලසනඹ - (1) :
(අ)

ගු ඒ.පී. ජගත් පුහපකුමළර මශතළ

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)

ශ්රී ර්තහ ශතොයතුරු වහ න්නිශේදන තහක්ණ
නිශඹෝජිතහඹතනඹ භඟින් ක්රිඹහත්භත ශතශයන
(i)

"නළණර" යහඳික ඹ ආයේබ කිරීභට තුඩු දුන්
ශවේතු තශර්ද;

(ii)

දළනට ක්රිඹහත්භත න නළණර භධයසථහන
්ඛ්යහ ශතොඳභණද;

(iii)

නළණර යහඳික ඹ භඟින් රඵහ ශදන පුහුණුශේ
විශලේත්ඹ කුභක්ද;

(iv)

නළණර යහඳික ශේ අනහගත ළරසුේ තශර්ද;

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු භන්ත්රීතුභනි තමුන්නහන්ශේ වන් තයපු "තප්රුත
පුයය" ව "සිප්නළණ" කිඹපු ළඩටවන්රට ශඳොල් ඳළශ රඵහ
දීභ ඳභණක් ශනොශයි ඒ දරුහභ සඹ් ඇගළයීභක් තයන ඒ
ේපර්ණ ක්රිඹහතහයතේ ේඵන්ධ අත් ශඳොතක් අපි රඵහ දීරහ
ක ශඵනහ3 ශඳොල් ඳළශඹ සිටපු දශේ ඉරහ ශඳොල් අසළන්න
රඵහ ගන්නහ ශතක් ඳරීක්හ තයන්න අපි ඳහල් දරුන් ශඹොමු
තයරහ ක ශඵනහ3 ඒහ ඳහශල් උගන්න ගුරු භවත්භ භවත්මීන්
විසිනුත් හයහහනශේ ඳරීක්හ තයරහ ඵරනහ3 ඊට අභතය ශේ
තටයුත්ත වරිඹහතහය සිදු නහද කිඹරහ අශප් නිරධහරිනුත්
ඳරීක්හ තයරහ ඵරනහ3

ඹන්න නතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?
தரகனத் தரடரா்புகள்,
அகச்சகக் ரகட்ட றணர:

தரறல்நுட்தறல்

(ரண்புறகு றஜற ரதமெதகரட)

இனங்கக கல், தரடர்தரடல்
தரறல்நுட்த
முகர் றகனத்றணரல் தசற்தடுத்ப்தடுகறன்ந,

(The Hon. Vijitha Berugoda)

(i )

`அநறகம்' கமெத்றட்டத்க ஆம்தறப்தற்கு
துரண கரங்கள் ரக;

(ii )

ற்ரதரது இங்குகறன்ந அநறகம் றகனங்
கபறன் ண்றக்கக ரது;

(iii )

அநறகம் கமெத்றட்டத்றணரல் ங்கப்தடுகறன்ந
தறற்சறறன் சறநப்தறல்பு ரது;

(iv )

அநறகம் கமெத்றட்டத்றன் றர்கரன றட்டங்கள்
ரக

ගු විජිත ගේුගගොඩ මශතළ

භශේ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි3 ශඳොල් ගහ ආශ්රශඹන් විශලේශඹන් ශඳොල් ග ශඳොල් පරදහ ආශ්රශඹන්- අඳශත් ඹන
ද්රයලින් ප්රශඹෝජනඹක් අයශගන විශලේශඹන්භ රැකිඹහ වියහිත
පිරිසරට සඹ් රැකිඹහර ශඹදීභ වහ ඔඵතුභහ ශේ කිඹන
ආතහයඹට ඩිශභෝ ඵට්ටහ හශේ ශරොරි යථ රඵහ දීරහ අලය
ප්රහවන ඳවසුතේ ළරසුහ3 ශඳොල්ර අතුරු පරලින් ගන්නහ ඒ
නිසඳහදන වහ උනන්දුක් දක්න ශඵොශවෝ පිරිස සිටින ඵ අපි
දළතරහ ක ශඵනහ3 ඒ අඹට ශේහ අශශවි තය ගන්න පුළුන්
නිලසචිත ශශ ශඳොශක් භඟ ශඳන්වීභක් ඔඵතුභහශේ අභහතයහ්ලඹ
භළිනවත් ශරහ තයනහද නළ්ධද කිඹන නතත් අපි දළන ගන්න
තළභළක යි3

ගු ඒ.පී. ජගත් පුහපකුමළර මශතළ

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

අපි ශේ ේඵන්ධශඹන් ශඳොල් ආශ්රිත නිසඳහදන
අඳනඹනතරුන් භඟ හතච්ා හ තශහ3 නත ආශඹෝජත
භවත්භශඹක් අඳට කිේහ තහෂි ුදරුසු containers 26ක්
හර්ෂිත අඳනඹනඹ තයන්න පුළුන් කිඹරහ3 නමුත් ඒ
භවත්භඹහට නිසඳහදනඹ තය ගන්න රළශඵන්ශන් containers 6යි
කිේහ3 අපි දළන් "තප්රුත මික " වයවහ ඒ ේඵන්ධශඹන් දළනුත්
තයරහ පුහුණු රඵහ දීරහ ඒ ආශඹෝජත භවත්රුන්ට අලය අමු
ද්රය රඵහ දීරහ නභ නිසඳහදන මිරදී ගන්න ක්රභඹකුත් වඳුන්හ දීරහ
ක ශඵනහ3 දළනටභත් ඒ හශේ භධයසථහන 5ක් ක්රිඹහත්භත
තයනහ3 ඉිනරිශේදී ඒ භධයසථහන ප්රභහණඹ ළඩි තයන්න අපි
තටයුතු තය ශගන ඹනහ3

ගු විජිත ගේුගගොඩ මශතළ

(அ)

கல்

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) இன்ரநல், ன்?

asked the Minister of Telecommunication and
Information Technology:
(a)

ශඵොශවොභ සතුක යි3

(i)

the reasons that led to initiate the
“Nenasala” project;

(ii)

the number of "Nenasala" centres that are
operative by now;

(iii)

the speciality of the training, provided by
the “Nenasala” project; and

(iv)

the future plans of the “Nenasala” project;

(b)

that is implemented by the Information and
Communication Technology Agency of Sri
Lanka?

(c)

If not, why?

(ரண்புறகு றஜற ரதமெதகரட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

Will he inform this House of -

ඳහර්ලිශේන්තු
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ගු රංජිත් සියඹළිළටිය මශතළ (විදුලි වංගද් ශළ
ගතොරතුු තළක්ණ අමළතයතුමළ)

(ரண்புறகு
ஞ்ஜறத்
சறம்தனரதறட்டி
தரகனத்
தரடர்புகள், கல் தரறல்நுட்தறல் அகச்சர்)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister
Telecommunication and Information Technology)

of

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය
ශදනහ3
(අ)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

ශේ වහ ව ප්රධහන ශවේතු න්ශන් ග්රහමීඹ
ප්රශ්ධලර ජනතහට නවීන ශතොයතුරු වහ
න්නිශේදන තහක්ණ ඳවසුතේ ළඳයීභයි3
අන්තර්ජහරඹ ඳරිගණත ඊ-ශේල් ෂළක්ස ළනි
නවීන ශතොයතුරු තහක්ණ ඳවසුතේ ඉතහ
හධහයණ මිරතට ළඳයීභ තුළින් ග්රහමීඹ ජනතහ
ශීඝ්රශඹන් ිනයුණු න ශතොයතුරු භහජශේ
ශතොටසතරුන් ඵට ඳත් කිරීභ ශභහි අයමුණ
ශේ3 ඒ තුළින් ශඳොදුශේ යශට් හභහනය ජනතහශේ
ශතොයතුරු තහක්ණ හක්යතහ ඉවශ නළ්වීභද
අයමුණක් විඹ3 අක ගරු ජනහධිඳක  භහින්ද
යහජඳක් භළක තුභහශේ ්තල්ඳඹක් භත ඉ-ශ්රී
ර්තහ ළඩටවන ඹටශත් ශභඹ දළනට හර්ථත
ක්රිඹහත්භත ශේ3
ිනයින පුයහ ෆභ ිනසත්රික්තඹක්භ ආයණඹ
තයමින් නළණර භධයසථහන 699ක් දළනට
ක්රිඹහත්භත ශේ3
ශභභ යහඳික ඹ භඟින් මලිත නළණර
ක්රිඹහතරුන්ට ඳරිගණත ශභරේ බහවිතඹ ගළන
පුහුණුක් රඵහ ශදන අතය නළණරක් පරදහයී
ශර ඳත්හශගන ඹෆභ පිළිඵ හභහනය
යහඹතත් පුහුණුක් රඵහ ශ්ධ3 නළණර
භධයසථහනරට ඳළමිශණන පිරිස වහ විවිධ
භට්ටශේ ඳරිගණත පුහුණු ඳහඨභහරහ ඳත්හශගන
ඹනු රඵන අතය අන්තර්ජහක ත ඳරිගණත
ශභශවයුේ ඵරඳත්ර ළනි පිළිගත් වක ත ඳත්ර
ඳහඨභහරහ වහද නළණර තුළින් පුහුණුක් රඵහ
ගත වළකිඹ3 ශේහශඹහි විශලේත්ඹ නුශේ
හධහයණ මිරතට රඵහ දීභත් ශ්ධශීඹ බහහන්
තුළින් ඳත්හශගන ඹෆභත්ඹ3
1.

23

නක් ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ ශතොට්ඨහඹතට
නළණර භධයසථහන 03ක් ඇතුශත් න
ඳරිින ර්ග කිශරෝමීටර් 05ක් ඇතුශත නක්
නළණර භධයසථහනඹක් පිහිටුවීභ3 ශේ
අනු ඉිනරි ළරසුේ තස තය ඇත3
යජශඹන් ළඳශඹන ඉ-පුයළසි ශේහන්
නළණර භධයසථහන වයවහ ග්රහමීඹ ප්රජහට
රඵහ දීභට අලය තටයුතු දළනටභත්
ේඳහදනඹ තය ඇත3

(ආ) අදහශ ශනොශේ3
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ගු රංජිත් සියඹළිළටිය මශතළ

(ரண்புறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரப்தறட்டி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි දළනට නළණර භධයසථහන
40තට ආන්න ප්රභහණඹක් ආයේබ තය ක ශඵනහ3 ඉිනරිශේදී
උතුරු නළශඟනහියත් භඟ තත් භධයසථහන 50තට ළඩි
්ඛ්යහක් ආයේබ කිරීභට ළරසුේ තය ක ශඵනහ3

ගු ශ්රියළනි විගිවිරම මශත්ිය

(ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ශඵොශවොභ සතුක යි3

e ංකළ " වංලර්ධාන ලයළපිිනය : ප්රිනඵ

" -ශ්රී

`e -ஸ்ரீனங்கர' அதறறமெத்றக் கமெத்றட்டம் :
ததமைரதமைகள்

"e-SRI LANKA" DEVELOPMENT PROJECT : OUTCOME
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13.ගු මළනී ගසෝදගවේකළ මශත්ිය

(ரண்புறகு (றமெற) ரனணல ததரன்ரசக்கர)

(The Hon. (Mrs) Malani Fonseka)

විදුලි ්ශ්ධල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ අභහතයතුභහශගන් ඇස
ප්රලසනඹ - (1):
(අ)

2005 ර්ශේ සිට ශේ දක්හ ව තහරඹ
"e-ශ්රී ර්තහ "්ර්ධන යහඳික ඹ භඟින්
(i)

යහජය අ්ලඹ ප්රක නිර්භහණඹ කිරීභ තුළින් රඵහ ගත්
හර්ථත ප්රක පර තශර්ද;

(ii)

ශතොයතුරු තහක්ණ තර්භහන්ත ්ර්ධනඹ වහ
කුඩහ වහ භධයභ යහඹ තයගතහරිත්ඹ තුළින්
රඵහ ගත් හර්ථත ප්රක පර තශර්ද;

ඹන්න නතුභහ වන් තයන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

"e-ශ්රී ර්තහ " ්ර්ධන යහඳික ඹ වහ රළ
ඇක  ජහතයන්තය ේභහන වහ ජඹග්රවණ තශර්ද;

(ii)

නභ ළඩටවන ඹටශත් ළරසුේ තය ඇක  අනහගත
යහඳික  තශර්ද;

ඹන්න නතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?
தரகனத்தரடர்புகள்,
அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු ඇභක තුභනි දළනට නළණර භධයසථහන වඹසිඹ
ගණනක් ක ශඵනහ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිේහ3
ශේ ර්ශේ නළණර භධයසථහන කීඹක් ආයේබ තය
ක ශඵනහද?

கல்

தரறல்நுட்தறல்

2005ஆம் ஆண்டு முல் இன்மை கறனரண
கரனப்தகுறறல்
`ஈ-ஸ்ரீனங்கர'
(e-Sri
Lanka)
அதறறமெத்றக் கமெத்றட்டத்றன் மூனம்,
(i)

அசதுகந
ததநப்தட்ட
ரக;

(ii)

கல்
தரறல்நுட்தறல்
ககத்தரறல்
அதறறமெத்ற ற்மைம் சறநற, டுத் தரறல்
முற்சறகபறன் ரதரட்டித்ன்கறன் ஊடரகப்
ததற்மைக்தகரள்பப்தட்ட
தற்நறகரண
ததமைரதமைகள் ரக;

ගු ශ්රියළනි විගිවිරම මශත්ිය

(ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற)

තුශ

லள்கட்டகப்தறன்
ஊடரகப்
தற்நறகரண
ததமைரதமைகள்

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர?
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(ஆ) (i)

568

`e-ஸ்ரீனங்கர' அதறறமெத்றக் கமெத்றட்டத்துக்கு
கறகடத்துள்ப சர்ரச றமெதுகள் ற்மைம்
தற்நறகள் ரக;

(ii)

14. ෆභ ගභතටභ ්ශක්ත අ්තඹක් රඵහ දීභ3
15. ඉ -ශේහ රඵහ දීභ3
* විබහග වක ත ඳත්ර පිටඳත් රඵහ ගළී භ3

ரற்தடி
றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன்
கலழ்
றட்டறடப்தட்டுள்ப றர்கரன கமெத்றட்டங்கள்
ரக

* ජර ිබල්ඳත් ශගවීභ3
* විශ්ධල ශේහ නියුක්ක  තහර්ඹහ්ලඹ වහ න
ශගවීේ තටයුතු කිරීභ3

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

* දුේරිඹ ශදඳහර්තශේන්තුශේ ශටන්ඩර් මිරදී
ගළී භ3

asked the Minister of Telecommunication and
Information Technology:
(a)

* ඵව ේ ප්රහවන ගහසතු ශගවීභ3

(i)

the successful outcomes achieved, by
restructuring the State sector;

(ii)

the successful outcomes achieved, by the
development of the industry of information
technology and the competition of small
and medium scale enterprises;

* ජහක ත වළඳුනුේඳත් පිළිඵ ශතොයතුරු රඵහ
ගළී භ3

through the "e-Sri Lanka" development
project from the year 2005 to date?

* දුේරිඹ තහර ටවන් ශතොයතුරු රඵහ ගළී භ3

* යජශේ තර්භහන්තලහරහශේ ශටන්ඩර් මිරදී
ගළී භ3

* ශඳොලිස හර්තහ පිළිඵ ශතොයතුරු රඵහ ගළී භ3
* භවළලි ජරහලර ජර භට්ටේ පිළිඵ ශතොයතුරු
රඵහ ගළී භ3

Will he inform this House (i)

(ii)
(c)

* තන්ශට්නර් ඵව ේ ඵරඳත්ර ගහසතු ශගවීභ3

Will he state -

(iii)
(b)

* නහවිත නිශඹෝජිත ඵරඳත්ර ගහසතු ශගවීභ3

* විශ්ධල රැකිඹහ ශතොයතුරු වහ විබහග ප්රක පර
පිළිඵ ශතොයතුරු රඵහ ගළී භ3

the international awards and the
achievements, that have been received for
the "e-Sri Lanka" development project;

* ශත් ශන්ශ්ධසිශේ මිර ගණන් රඵහ ගළී භ3
* ශේහ අර්ථ හධත අයමුදල් ශලේඹන් වහ
ශනත් අදහශ ශතොයතුරු රඵහ ගළී භ3

the programmes that have been planned, for
the future under the aforesaid project?

* භහළු මිර ගණන් දළන ගළී භ3

If not, why?

ගු රංජිත් සියඹළිළටිය මශතළ

* ශභෝටර් යථ ලිඹහ ඳින්චි ශතොයතුරු වහ ලිඹහ
ඳින්චි අ්ත පිළිඵ ශතොයතුරු රඵහ ගළී භ3

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

* ශේහ නියුක්ක තඹන්ශේ බහයතහය අයමුදශල්
ශලේඹ දළන ගළී භ3

(ரண்புறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரப்தறட்டி)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි පිළිතුය ශභශේඹ3
(අ)

i)

* යඵර් මිර ගණන් ක්ණිත රඵහ ගළී භ3

1. ර්තහ යහජය ජහර යහඳික ඹ ක්රිඹහත්භත වීභ3

* න ජීවී නිහඩු නිශක්තන ශන් තයහ ගළී භ3

2. යහජය ශතොයතුරු ශක්න්ද්රඹ 1919 ක්රිඹහත්භත
වීභ3

* ආඳදහ වහ යන පිළිඵ ශතොයතුරු රඵහ
ගළී භ3

3. ඉ -පුයළසි ශල්ඛ්න යහඳික ඹ ක්රිඹහත්භත වීභ3

* ශ්ධඳශ ඵදු වහ කුසි ඵදු ශගවීභ3 (ශතොශම භව
නගය බහ වහ)

4. යහජය අන්තර්ජහර දත්ත ඳ්ධධක ඹ ක්රිඹහත්භත
වීභ3

* දුේරිඹ නිහඩු නිශක්තන ශන් තය ගළී භ3

5. යහජය ආඹතන ව අන්තර්ජහර ශබ් අඩවි
ක්රිඹහත්භත වීභ3

16. භවජන දුක්ගළනවිලි නිඹහභනඹ වහ ශතොයතුරු
තහක්ණඹ3

6. ඉ -ජනගවන ශල්ඛ්න ක්රිඹහත්භත වීභ3
7. ඉ -හවන ආදහඹේ
ක්රිඹහත්භත වීභ3

ඵරඳත්ර

17. ඉ-ඳහර්ලිශේන්තු3

යහඳික ඹ

18. යහජය ශේතයින්ට ශතොයතුරු තහක්ණ පුහුණු
රඵහ දීභ3

8. ර්තහ ශගවුේ ිබහිශදොය ක්රිඹහත්භත වීභ3
9. ඉ -භි්ධධි යහඳික ඹ ක්රිඹහත්භත වීභ3

(ii)

*

ශතොයතුරු තහක්ණ තර්භහන්තඹ ශේ නිහ යශට්
විශ්ධල ආදහඹේ උඳඹන තර්භහන්ත අතය ඳසළනි
සථහනඹට ශඟහ වී ඇත3 දළන් යතට
ඇශභරිතහනු ශඩොරර් ද රක් 600ත ආදහඹභක්
උඳඹයි3

*

ශභභ ක්ශේත්රශේ නියත තර්භහන්ත වහ වළකිඹහ
ප්රර්ධන ළඩටවන් වඳුන්හ දීභ පුහුණු
ළඩටවන් වහ මරය ශභන්භ තහක්ණිත ආධහය
රඵහ දීභ වහ යජශේ අනුග්රවශඹන් ඉඩ ප්රසථහ වහ

10. ඉ -විශ්රහභ ළටුප් යහඳික ඹ ක්රිඹහත්භත වීභ3
11. යහජය ඉඩේ ශතොයතුරු තශභනහතයණ
ඳ්ධධක ඹ ක්රිඹහත්භත වීභ3
12. ඉ -භහන ේඳත් තශභනහතයණ ඳ්ධධක ඹ
ක්රිඹහත්භත වීභ3
13. යහජය ශතොයතුරු ආයක්හ වහ ප්රමිීනන්
ක්රිඹහත්භත වීභ3

ඳහර්ලිශේන්තු

569

570

[ගරු ය්ජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ]

*

*

(ආ) (i)

උශශශල්දී ශරො විිනසටතභ ග්රහමීඹ ශතොයතුරු
තහක්ණ තශභනහතහරිඹට හිමි ේභහනඹ
සරිඹළ නළණරට ප්රදහනඹ කිරීභ3

යහඳහරිත අසථහ උදහ තය දීභ නිහ ශතොයතුරු
තහක්ණ තර්භහන්ත ක්ශේත්රශේ ක්රමිත ිනයුණුක්
ඇක  වීභ3

12.

ශතොයතුරු තහක්ණ ක්ශේත්රශේ කුඩහ වහ භධය
ඳරිභහණ යහඹතඹන්ශේ නිපුණතහ ර්ධන
වහ ඉ - ශ්රී ර්තහ
ළඩටවන
ඹටශත්
ප්රදහනඹන් 1 500ක් රඵහ දී ඇත3 ඒ වහ රුපිඹල්
දරක් 500ත මුදරක් ළඹ තය ඇත3

ග්රහමීඹ ජනතහට ශතොයතුරු තහක්ණඹ මීඳ
තයසිභ ශනුශන් භළශල්සිඹහශේ ඳළළක  ෆියුතර්
ගේ 2010 ේභහන උශශශල්දී ශ්රී ර්තහශේ
'නළණර' යහඳික ඹට විිනසටතභ ේභහනඹ හිමි
විඹ3

13.

අන්තර්ජහක ත හර්තහරට අනු ශතොයතුරු
තහක්ණ ඵහහියතයණ තර්භහන්ත ේඵන්ධශඹන්
ශරො විිනසටතභ යටල් 20 අතයට ශ්රී ර්තහ
ඳළමිණීභ3

'ඉ - ඉන්ිනඹහ 2010' තයගහලිශේදී වල්දුේමුල්ර
නළණර විිනසටතභ ශ්ධශීඹ ශතොයතුරු තහක්ණ
අන්තර්ගතඹන් ළඳයීභ ේඵන්ධ ේභහනඹ හිමි
විඹ3

14.

2011 ශර් ශරො විිනසටතභ ග්රහමීඹ ශතොයතුරු
තහක්ණ තහන්තහ යහඹතඹන් 100 ශදන
අතයට ශ්රී ර්තහශේ නළණර ක්රිඹහතහරින් 13
ශදශනකු ඇතුශත් තය ගළී භට අන්තර්ජහක ත
විදුලි ්ශ්ධල ්ගභඹ ීනයණඹ තශශේඹ3

15.

2010 ශර් දකුණු අප්රිතහශේ ඳළළක  ප්රජහ
ශතොයතුරු තහක්ණ ේභහන උශශශල් 'නළණර'
යහඳික ඹ වහ විිනසටතභ ප්රජහ වශඹෝගිතහ
ේභහනඹ හිමි විඹ3

ශතොයතුරු තහක්ණ ක්ශේත්රශේ ශීඝ්ර ිනයුණුත්
භඟභ ජගත් ශතොයතුරු තහක්ණ සදහනේ
දර්ලතශේ යටල් 127ක් අතරින් 72ළනි
සථහනඹට ශ්රී ර්තහ ඳත් වීභ3
""e-SRI LANKA" ්ර්ධන යහඳික ඹ වහ රළ
ඇක  ජහතයන්තය ේභහන වහ ජඹග්රවණ:

1.

තහයිරන්තශේ ඳළක  ෆියුතර් ගේ හක් (Future
Gov SAARC) ේභහන උශශශරහිදී දකුණු
ආසිඹහශේ විිනසටතභ යහජය ආඹතනඹට හිමි
ේභහනඹ හිමි වීභ3

2.

තහයිරන්තශේ ඳළක  ෆියුතර් ගේ හක් ේභහන
උශශශරහිදී 'ඉ - ශ්රී ර්තහ' තහක්ණිත වහඹ
ඇක  ක්රිඹහත්භත තයන අන්තර්ජහරඹ ඔසශේ වීහ
රඵහ දීශේ යහඳික ඹට විිනසට ේභහනඹක් හිමි
වීභ3

ශතොයතුරු වහ න්නිශේදන තහක්ණශේ ප්රක රහබ
ශභශතක් ශඟහ ශනොව ප්රශ්ධල ශත ශගන ඹෆභ
ප්රධහන මලිත ළරසුභ න අතය විශලේශඹන්
උතුරු නළශඟනහිය ඳශහත් වහ හර්ථත
ශතොයතුරු තහක්ණ යහඳික  රැක් ශේ ය තුශ
ක්රිඹහට නළ්වීභ දළනටභත් අයමහ ඇත3

ශේ ඹටශත් අදහශ ඳශහත්ර ිනසත්රික්ත වතත යහජය ආඹතන
75ක් ර්තහ යහජය ජහරඹ භඟින් ේඵන්ධ ශතශර්3

3.

"e-ශ්රී

4.

1919 - යහජය ශතොයතුරු ශක්න්ද්ර යහඳික ඹ වහ
ය 2009 දී විලස මුළු ේභහනඹ හිමි වීභ3

5.

ශ්රයහඵහධිත වහ දිලයහඵහධිතඹන් වහ ඳරිගණත
බහවිත කිරීශේ භිදුතහ්ගඹට 2009 ශර් දී විලස
මුළු ේභහනඹ හිමි වීභ3

6.

ශ්රී ර්තහශේ යහජය SMS ිබහිශදොය වහ 2010
ශර්දී ඉන්ිනඹහශේ භන්තන් ේභහනඹ හිමි වීභ3

උතුරු වහ නළශඟනහිය ඳශහත්ර ශේඹ තයන යහජය
නිරධහරින්ට ශතොයතුරු තහක්ණ පුහුණු ළඩටවන් රැක් ද ය
නිභවීභට ශඳය සිදු කිරීභට ළරසුේ තය ඇත3

7.

යහජය ජ්ගභ දුයතථන ිබහිශදොය ශනුශන් 2012 දී
ඉන්ිනඹහශේ භන්තන් ේභහනඹ පිරිනළමීභ3

යහජය ඉ - ශේහරට අදහශ භිදුතහ්ග වහ අන්තර්ගතඹන් ශ්රී
ර්තහශේ ෆභ ප්රශ්ධලඹතභ යහප්ත කිරීභට අදවස තයයි3

8.

'විකිශගොවිඹහ' යහඳික ඹ වහ 2011 ශර්දී විලස
මුළු ේභහනඹ හිමි වීභ3

(ඇ) අදහශ ශනොශේ3

9.

2009 ශර්දී තත් ඉ - ශ්රී ර්තහ යහඳික 
ශදතතට ඉන්ිනඹහශේ භන්තන් ේභහනඹ හිමි වීභ3

ගු මළනී ගසෝදගවේකළ මශත්ිය

10.

ශතොයතුරු තහක්ණ ක්ශේත්රශේ ප්රගභනඹ
ශනුශන් රඵහ දුන් විිනසට නහඹතත්ඹ වහ
න ේභහනඹ අක ගරු ජනහධිඳක  භහින්ද
යහජඳක් භළක තුභහට 2009 ඉ - ඒෂිඹහ මුළුශේදී
හිමි වීභ3

(The Hon. (Mrs) Malani Fonseka)

සඳහඤසඤශේ
ඵහසිශරෝනහ
නුය
ඳළළක 
'ේශරෝඵල් ශටලි ශන්ටර් 2013' ේභහන

(The Deputy Speaker)

11.

ර්තහ " ඹටශත් ක්රිඹහත්භත 'ඉ - විශ්රහභ'
ළටුප් යහඳික ඹට 2011 ශර් දකුණු ආසිඹහශේ
ශවොභ යහජය ශේහට හිමි ේභහනඹ හිමි වීභ3

(ii)

නළණර ග්රහමීඹ ශතොයතුරු තහක්ණ භධයසථහන 40ක්
පිහිටුවීභට ද 2013 ශදළේඵර් භහඹට ශඳය අන් කිරීභට
නිඹමිතඹ3 තත් නළණර 200ක් ිනයිශන් ශසු ිනසත්රික්තර
ආයේබ කිරීභට ශඹෝජිතඹ3
ශයෝවල් හර්තහ ඳරිගණතගත කිරීශේ යහඳික ඹ ද උතුරු වහ
නළශඟනහිය ඳශහත්ර ක්රිඹහත්භත ශතශර්3

(ரண்புறகு (றமெற) ரனணல ததரன்ரசக்கர)

සතුක යි ගරු ඇභක තුභනි3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ශදන ටඹ3
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(ஆ) (i)

இன்நபறல்
கரப்தடுகறன்ந
தரறனற்ந
தட்டரரறப்
தறமௌர்
தறக்குரர்கபறன்
ண்றக்கக வ்பதன்தகமம்;

(ii)

මශතළ ගලනුල )

அசு
சரர்ந்
தறரறதணர
ரசககளுக்கு
ரத்றம்
தட்டரரறப்
தறக்குரர்ககப
ட்டுப்தடுத்துற்கு
தகரண்டு
ப்தட்ட
அகச்சகத்
லர்ரணத்க
இத்துச்
தசய்ற்கு
டடிக்கக
டுப்தரர
ன்தகமம்;

(iii)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila
Viraj Kariyawasam)

தட்டரரறப் தறக்குரர்களுக்கு துரறரக அச
ரசகறல்
றணங்ககப
ங்குற்கு
டடிக்கக டுப்தரர ன்தகமம்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

උපළධිධාළසර අභයළවළ භ  භක්න්්ද ලශ්දගවේළ:
රළජය ගවේලග පත්වීපත
தட்டரரறப் தறமௌர் தறக்குரர் : அச ரசக
றணங்கள்
GRADUATE TRAINEE BHIKKUS: APPOINTMENTS IN
PUBLIC SERVICE

3059/‟12

3. ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ (ගු අකි විරළි කළසරයලවපත
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு அகறன றரஜ்
கரரறசம் சரர்தரக )

යහජය ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල තටයුතු අභහතයතුභහශගන් ඇස
ප්රලසනඹ - (2) :
(අ)

(i)

උඳහධිධහරි අබයහරහභි භික්ෂන් වන්ශේරහ වහ
යහජය ශේශේ ඳත්වීේ රඵහ දීභට ශභශතක් කිසිදු
පිඹයක් ශගන ශනොභළක  ඵත්;

(ii)

ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ තහර්ඹහරරට අනුයුක්ත තය
සිටි 580ක් ඳභණ භික්ෂන් වන්ශේරහශේ ඳත්වීේ
අශවෝසි තය අර්ධ යහජය පිරිශන් ඳත්වීේරට
ඳභණක් භික්ෂන් වන්ශේ සීභහ කිරීශේ අභහතය
භණ්ඩර ීනයණඹතට නශළඹී ඇක  ඵත්;

(iii)

නභ තත්ත්ඹ ශවේතුශන් විලහර ලහනිත
අර්ුදදඹක් නිර්භහණඹ වීභට ඉඩතඩ ඳක න ඵත්;

(இ)

இன்ரநல், ன்?

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

Is he aware that (i)

no steps have been taken to grant
appointments in the public service to
graduate trainee bhikkus;

(ii)

a Cabinet decision has been made to
confine bhikku appointments to semiGovernment Pirivenas, cancelling the
appointments of around 580 bhikkus who
had been assigned to Divisional Secretaries'
Divisions; and

(iii)

there is a possibility of a huge crisis
occurring in the Buddha Sasana due to this
state of affairs ?

නතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

(iii)

ශේ න විට සිටින රැකිඹහ වියුක්ත උඳහධිධහරි
අබයහරහභි භික්ෂුන් වන්ශේරහ ්ඛ්යහ
ශතොඳභණද;
අර්ධ යහජය පිරිශන් ඳත්වීේර ශේඹට ඳභණක්
උඳහධිධහරි භික්ෂුන් වන්ශේරහ සීභහ කිරීභට
නශළඹි අභහතය භණ්ඩර ීනයණඹ අශවෝසි කිරීභට
පිඹය ගන්ශන්ද;

(b)

Will he inform this House (i) as to how many graduate trainee bhikkus
currently remain unemployed;
(ii) whether the Cabinet decision to confine
graduate bhikku appointments to semiGovernment Pirivenas be revoked; and
(iii) whether action will be taken to give
appointments in the public service to
graduate bhikkus?

(c)

If not, why?

උඳහධිධහරි භික්ෂුන් වන්ශේරහට තඩිනමින් යහජය
ශේඹ තුශ ඳත්වීේ රඵහ දීභට තටයුතු තයන්ශන්ද;

ඹන්න නතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?
ததரது றமெரக,
ரகட்ட றணர:
(அ) (i)

(ii)

(iii)

உள்ரட்டமௌல்கள்

அகச்சகக்

தட்டரரறப் தறமௌர் தறக்குரர்களுக்கு அச
ரசகறல்
றணங்கள்
ங்குற்கு
இதுக
வ்ற
டடிக்ககமம்
ரற்தகரள்பப்தடறல்கன ன்தகமம்;
தறரச
தசனரபர்
அமௌனகங்களுக்கு
இகக்கப்தட்டிமெந்
சுரர்
580
தறக்குரர்கபறன்
றணங்கள்
இத்துச்
தசய்ப்தட்டு
அசு
சரர்ந்
தறரறதணர
றணங்களுக்கு
ரத்றம்
தறக்குரர்ககப
ட்டுப்தடுத்தும்
அகச்சகத்
லர்ரணம்
ரற்தகரள்பப்தட்டுள்பதன்தகமம்;
ரற்தடி றகனக கரரக சரசண ரலறரண
தரரற
தமெக்கடிதரன்மை
ற்தடுற்கு
ரய்ப்புள்பதன்தகமம்

அர் அநறரர?

ගු ඩේලිේ.ඩී.ගි. ගවගනවිරත්න මශතළ (රළජය පසරපළන
ශළ වහලගද් ක යුතු අමළතයතුමළ)

(ரண்புறகு டதறள்ம.டி.ரஜ. தசதணறத்ண - ததரது றமெரக,
உள்ரட்டமௌல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public
Administration and Home Affairs)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ
වභළගත* තයනහ3
* වභළගපතවය මත තබන ා ිළිතතුර:

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

උඳහධිධහරි අබයහරහභි භික්ෂන් වන්ශේරහ වහ
්ර්ධන නිරධහරි ශේශේ III න ශශ්රේණිශේ සර ය ඳත්වීේ
රඵහ දීභට පිඹය ශගන ඇත3

ඳහර්ලිශේන්තු
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ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)
(ii)

(ආ)

(ඇ)

නළනි ීනයණඹක් ශගන ශනොභළත3 නශේ වුද තභ
විවහයසථහනඹ අර ඳහරක් ගරු සහමින් වන්ශේරහ
ශත රඵහ දීභ ේඵන්ධශඹන් ප්රක ඳත්ක භඹ ීනයණඹක්
ගළී භ වහ ගරු යහජය ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල තටයුතු
අභහතයතුභහ ව ගරු අධයහඳන අභහතයතුභහ විසින්
ඒතහඵ්ධධ තළිබනට් ඳත්රිතහක් තළිබනට් භණ්ඩරඹට
ඉිනරිඳත් තය ඇත3

(iiii)

නළනි ීනයණඹක් ශගන ශනොභළක  ඵළවින් අර්ුදදඹක් ඳළන
ශනොනඟී3

(i)

්ර්ධන නිරධහරි ශේශේ III න ශශ්රේණිඹට ඳත් කිරීභ
වහ ඵහ ගන්නහ රද උඳහධිධහරි අබයහරහභි භික්ෂන්
වන්ශේරහ ්ඛ්යහ 453කි3

(ii)

අදහශ ශනොශේ3

(iii)

ඔේ3 උඳහධිධහරි භික්ෂන් වන්ශේරහට ්ර්ධන නිරධහරි
III න ශශ්රේණිශේ සර ය ඳත්වීේ රඵහ දීභ ප්රමුඛ් තහර්ඹඹක්
ශේ රතහ තටයුතු තයමින් ඳීන3

අදහශ ශනොශේ3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අ්ත 4-3264/'12- (1) ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹත
භවත්මිඹ3 නතුමිඹ නළවළ3 ප්රලසනඹ අවනහද?

ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අවන්ශන් නළවළ3

(The Hon. John Amaratunga)

නළවළ3

ගු අල්ශළි ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ3

ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

නශවභ අවන්න ඵළවළ3

ගු අල්ශළි ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

I have all the right to ask a question on behalf of any
Member.
නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Any Member of Parliament can raise the question.
That right stands. As per the Standing Orders, any
Member of Parliament can raise it.
ගු ඩිළ්ද ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

ගු ඩිළ්ද ගපගර්රළ මශතළ (විගද් රැකියළ ප්රලර්ධාන ශළ
සුබ වළධාන අමළතයතුමළ)

(ரண்புறகு டினரன் ததரர - தபறரட்டு ரகனரய்ப்பு
ஊக்குறப்பு, னரணரம்புகக அகச்சர்)

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

අවන්ශන් නළවළ?

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ශේ ප්රලසනඹ ශභච්තය දුය
ගිහිල්රහද? තභන්ශේ ඳක්ශේ භන්ත්රී ශතශනකුශේ ප්රලසනඹක්
අවන්ශන් නළක  භට්ටභට ගිහිල්රහද? ශේ ප්රලසනඹ අවරහ
ක ශඵන්ශන් ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹත භන්ත්රීතුමිඹ3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

නතුමිඹ ශනුශන් අසර් භන්ත්රීතුභහ ප්රලසනඹ ඇහුහ3 ඔඵතුභහ
පිළිතුරු ශදන්න3

(The Hon. John Amaratunga)

අවන්ශන් නළවළ3

ගු ඩිළ්ද ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு டினரன் ததரர)

ගු ඩිළ්ද ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

අවන්ශන් නළවළ?

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹත භන්ත්රීතුමිඹ ශනුශන් ගරු ශජෝන්
අභයතු්ග භන්ත්රීතුභහ ප්රලසනඹත් අවන්ශන් නළවළ3 ශේත භහය
විඳක්ඹක් ශන්3 [ඵහධහ කිරීේ]

ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(The Hon. John Amaratunga)

(The Deputy Speaker)

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

නළවළ3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)
(The Deputy Speaker)

අවන්ශන් නළවළ?

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

පිළිතුය බහගත තයන්න3

ගු ඩිළ්ද ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

ශභොතක්ද ශේ කිඹන්ශන්? ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි
ශේ ප්රලසනඹ වරි ඵළෑරරුේ3
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ගු ක්ෂහම්ද යළපළ අගේලර්ධාන මශතළ (ආගයෝජන
ප්රලර්ධාන අමළතයතුමළ)

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண - முமோட்டு
ஊக்குறப்பு அகச்சர்)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of
INVESTMENT PROMOTION)

නතුමිඹ නනහ කිඹරහ ඉඟිඹක් ශදන්ශන්3

ගු ඩිළ්ද ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹත භන්ත්රීතුමිඹ ශනුශන් ගරු ශජෝන්
අභයතු්ග භන්ත්රීතුභහ ප්රලසනඹ අවන්ශන් නළවළ3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පිළිතුය බහගත තයන්න3

ගු ඩිළ්ද ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

භභ අවන්ශන් ක ශඵන ප්රලසනඹ ශභොතක්ද කිඹරහයි3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පිළිතුය බහගත තයන්න3

ගු ඩිළ්ද ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

භභ අවන්ශන් ප්රලසනඹ ශභොතක්ද කිඹරහයි3 [ඵහධහ කිරීභක්]

ගු රනිල්
නළයකතුමළ)

විරමසිංශ

මශතළ

(විුද්ධා

පළර්හලග

(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற முல்ர்)

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

Hon. Deputy Speaker, I rise to a point of Order.
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Then, Standing Order No. 28(1) states, I quote:
“Any Member may put a supplementary question……”

So, according to Standing Order No. 27(1), it is the
Member concerned who can ask the question and
Standing Order No. 28(1) gives any Member the right to
ask a supplementary question. The asking of questions
when a Member is not present is an agreement by parties
whereby the Chief Whip or another Member from the
party asks the question. [Interruption] Hon. Deputy
Speaker, all I am suggesting to you is, if you want to
change that procedure, is it not best that the Party Leaders
talk about it and then come to an agreement? One or two
individual Members of the Government or the Opposition
cannot come to an agreement. They quoted the Standing
Orders but when I went through the Standing Orders,
there is no such Standing Order which states that when a
Member is not present, someone else can ask the
question. It is not so. We have also established a
precedent - [Interruption.] Hon. Azwer, can you sit
down? You can reply to me later. We have also
established a precedent whereby if the Minister is not
present, we allow the Chief Whip to answer. So, all these
are precedents and if you want to change it, all I am
suggesting is that you talk it over at the Party Leaders'
Meeting which will take place in a while and give your
Ruling after that. All I am suggesting is that you discuss
it at the Party Leaders' Meeting. Then, if you feel that
any Member can ask on behalf of a Member not present,
at that stage you can give a Ruling and have the answer
tabled; otherwise, you need not. All I am suggesting is,
Hon. Deputy Speaker, that we take a decision after the
Party Leaders' Meeting which will be held in half an
hour's time. That is all I am saying.
ගු ඩිළ්ද ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Leader of the Opposition.
ගු රනිල් විරමසිංශ මශතළ

(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි - [Interruption.] I am on
my feet. ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ප්රලසනඹ අහ
ක ශඵන්ශන් භශගන්3 දළන් ගරු විඳක් නහඹතතුභහ කිඹන
විධිඹටත් Standing Ordersර ක ශඵන වළටිඹටත් ප්රලසනඹ අවන
භන්ත්රීතුභහ ශවෝ භන්ත්රීතුමිඹ ප්රලසනඹ ඇහුශේ නළත්නේ ඒ
ඳක්ශේභ ශනත් භන්ත්රීයශඹකු ඒ ප්රලසනඹ ඇීනභ ශදඳළත්ශත්භ
නතඟත්ශඹන් ිනගටභ ශතරුණහ3

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Deputy Speaker, I want to draw your attention
to Standing Order No. 27(1) which states, I quote:
“When an oral answer to a question is required, Mr. Speaker, when
the question is reached on the Order Paper, shall call upon the
member in whose name the question stands and the member so
called shall rise in his place and ask the question by reference to
its number on the Order Paper and the reply will then be given by
the Prime Minister or the Minister to whom the question is
addressed.”

The other is about a written answer to a question,
which is not relevant here.

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ඳක් නහඹත රැසවීශේදී
අනිහර්ඹශඹන්භ ශේ ේඵන්ධශඹනුත් තථහ තයන්න ශනහ3
ශභොතද ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ කිසිභ ආතහයඹකින් තදහත් ඒ
ඳක්ශේ භන්ත්රීයශඹකුශේ ශවෝ භන්ත්රීරිඹතශේ ප්රලසනඹ ඒ
ඳක්ශේ ්විධහඹතයඹහ ඇීනභ ප්රක ක්ශේඳ තයරහ නළවළ3 ශේ
ඳශමුළනි තහ3 ඉක වහශේ ඳශමුළනි තහට තභන්ශේ
ඳක්ශේ - [Interruption.] I am on my feet. ඉක වහශේ
ඳශමුළනි තහට විඳක්ශේභ භන්ත්රීරිඹතශේ ප්රලසනඹ
විඳක්ශේ ්විධහඹතයඹහ අවන්න ඵළවළ කිඹනහ3 ඒ
භන්ත්රීතුමිඹශේ අයික හසිතේ ආයක්හ තයන්න නතුමිඹ
ශනුශන් ආණ්ඩු ඳක්ශේ ශතශනකු ඒ ප්රලසනඹ අවන නතත්
තයන්න ඵළවළ කිඹරහ විඳක් නහඹතතුභහ නළඟිටරහ කිඹනහ3 ඒ
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[ගරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ]

නිහ ඳක් නහඹතයින් රැස ශනහ නේ විශලේශඹන් ශේ ගළන
ීනන්දු තයන්න3 දළන් අ ත් ේප්රදහඹඹක් ඇක  ශරහ ක ශඵනහ3
විඳක්ශේ ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීරිඹත ශනුශන් විඳක්ශේභ
්විධහඹත ඉිනරිඳත් ශන්ශන් නළවළ; විඳක්ශේභ ඳහර්ලිශේන්තු
භන්ත්රීරිඹත ශනුශන් විඳක් නහඹතතුභහ ඉිනරිඳත් ශන්ශන්
නළවළ3 නළනි අසථහතදී ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීරිඹත වළටිඹට
නතුමිඹට ක ශඵන අයික හසිතේ පිළිඵ ශනත් භන්ත්රීයශඹකුට
ශඳී  ඉන්න පුළුන්ද කිඹන ප්රලසනඹත් ඳක් නහඹත රැසවීශේදී
අවන්න3 ශභොතද ඉක වහශේ තදහත් ශභශවභ ශදඹක් ශරහ
නළවළ3
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි අපි නේ පිළිගන්ශන්
ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීරිඹක් වළටිඹට ජනතහ නිශඹෝජිතරිඹක්
වළටිඹට ප්රලසනඹ අවන්ශන් ජනතහ ශනුශන් ඵයි3 ශභතුමිඹ
ජනතහශේ ා න්දශඹන් ශභතළනට නන්ශන්3 ඒ ප්රලසනඹ අවන්න
ක ශඵන අයික ඹ විරු්ධධ ඳක්ශේ -නක්ත් ජහක ත ඳක්ශේක ශඵන ගළටුභක් නිහ නත්න්න අපිට පුළුන්ද?

ගු ඒ.පී. ජගත් පුහපකුමළර මශතළ

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඒත තහන්තහ හි්නඹක්3

ගු ඩිළ්ද ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)

අනික් තහයණඹ නතුමිඹ තහන්තහක්3 නත ඳළත්තකින් ශභඹ
තහන්තහන්ට තයන හි්නඹක්3 අනික් ඳළත්ශතන් ජනතහ
ශනුශන් ඒ ප්රලසනඹ අවන්න ක ශඵන අයික ඹ නක්ත් ජහක ත
ඳක්ශේ ක ශඵන ගළටුභ නිහ නත්න්න පුළුන්ද? ඒ නිහ
ඳක් නහඹතයින් රැස ශනහ නේ නළනි තත්ත්ඹන් පිළිඵත්
හතච්ා හ තයන්න කිඹරහ භහ ඉල්සිභක් තයනහ3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අසර් භන්ත්රීතුභහ3

ගු අල්ශළි ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි අශප් ගරු විරු්ධධ ඳක්ශේ
නහඹතතුභහ ඉන්ිනඹහට ගිහිල්රහ ආහට ඳසශේ ශඳොත කිඹන්ශන්
තණපිට3 ශභොතද ද්රවිඩ ජනතහ ශභශවේ දුක් විඳිනහඹ කිඹහ නතුභහ
භදුයහසිශේ ගිහිල්රහ කිඹරහ ක ශඵනහ3 ඒ පිළිඵ විඳයේ තයරහ
ඵරන්න ඕනෆ3 Madras newspaper නතත ඒ ේඵන්ධශඹන් ඳශ
ශරහ ක ශඵනහ3

Sir, when a question is printed in the Order Paper, it
is the property of the House. This has been followed from
the time the British Parliamentary system came into
being of which only the Hon. Leader of the Opposition is
ignorant.
Sir, there is some reason for him to grind against the
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake. That is a different matter.
ශයෝසි ශේනහනහඹත භන්ත්රීතුමිඹට අයික හසිතභක් ක ශඵනහ3
Everyday, we have been asking questions on behalf of
others. Nobody has challenged that. Therefore, I would
request, Sir -
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(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Leader of the Opposition.
ගු රනිල් විරමසිංශ මශතළ

(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි සථහය නිශඹෝග අනුත්
අශප් නතඟතහන් අනුත් තභයි අපි ළඩ තයන්ශන්3 ඒ තහයණඹ
විතයයි භහ කිේශේ3 ඇත්ත ලශඹන්භ ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභක තුභහ
භහ කිඹන නතට නතඟ ශනහ3 ශභහි ක ශඵන්ශන්
භන්ත්රීයඹකුශේ
අයික හසිතභක්3
ශයෝසි
ශේනහනහඹත
භන්ත්රීතුමිඹ දළනුේ දීරහ ක ශඵනහ -ශේ දළනුත් යවි තරුණහනහඹත
භන්ත්රීතුභහ දළනුේ දුන්නහ- "ශේ ප්රලසනඹ අවන්න නඳහ3 භට ශේ
ප්රලසනඹ
අවන්න
ඕනෆ"යි
කිඹරහ3
ගරු
නිශඹෝජය
තථහනහඹතතුභනි - [ඵහධහ කිරීේ]

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

විඳක් නහඹතතුභහට තථහ තයන්න අසථහ ශදන්න3
තරුණහතය විඳක් නහඹතතුභහට ඵහධහ තයන්න නඳහ3

ගු රනිල් විරමසිංශ මශතළ

(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි නතුමිඹශේ අදවස භහ ග
කීශභන් කිඹන්ශන්3 නතුමිඹශේ ඉල්සිභයි භහ ශේ ගරු බහට
කිඹන්ශන්3 ඳක් නහඹත රැසවීශේදී හතච්ා හ තයරහ ීනයණඹතට
නන්න3 අනික් නත භහ ඉන්ිනඹහට ගිඹහඹ කිඹනහ3 භවය මිනිසසු
ශට් ඹනහ ශට් ඹනහ - [ඵහධහ කිරීභක්] තභන්ශේභ නඟුට
තන මිනිසසු ඉන්නහ3 [ඵහධහ කිරීභක්] භහ ශභොනහ තයන්නද
ඒහ ගළන?

ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order - [Interruption.]
නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Let the Hon. Ravi Karunanayake raise his point of
Order.
ගු රවි කුණළනළයක මශතළ

(ரண்புறகு ற கமெரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භහ දන්ශන් නළවළ අසර් භන්ත්රීතුභහ ශභතයේ ඳනින්ශන් ඇයි
කිඹරහ3 ශයෝසි ශේනහනහඹත භන්ත්රීතුමිඹ භට කිේහ "භට ශේ
ප්රලසනඹ ඳහර්ලිශේන්තුශේදී අවන්න ඕනෆ3 නභ නිහ ශේ ප්රලසනඹ
අවන්න නඳහ"යි කිඹරහ3 ඉක න් නභ නිහයි ශේ ශන තශශේ3
අසර් භන්ත්රීතුභහ ඳනින්න ඕනෆ නළවළ3 භහ ශේ ගළන නතුමිඹශගන්
ඇහුහභ භහ දළනුත් තශහ "ආණ්ඩු ශඵොරු තයනහඹ කිඹන
නත කිඹරහ ශදන්න භට භ ශේ ප්රලසනඹ අවන්න ඕනෆ"යි කිඹරහ3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භන්ත්රීතුභනි ශභශතක් ඳහර්ලිශේන්තුශේ හේප්රදහයිත
ඳළළක  ක්රභශේදඹ තභයි ප්රලසනඹ අන රද භන්ත්රීයඹහ ශේ ගරු
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580
தன்தடுத்துகறன்ந
தசரத்துக்களுக்குப்
புத்துறபறத்ல் சட்டத்றன் கலழ் அசறணரல்
சுவீகரறக்கப்தட்ட எமெ றமைணம் அல்னது சறன
றமைணங்கள்
சரர்தரக
தரறல்சரர்
ரசகககபத்
ணறப்தட்ட
முகநறல்
ங்கறமள்பணர ன்தகமம்;

බහට ශනොඳළමිණි අසථහත ශනත් කුභන ශවෝ භන්ත්රීයඹකු
ඒ ප්රලසනඹ ඇසීභට ඉිනරිඳත් ව විට නඹට ඉඩ දීභ3 ශතශේ ශතත්
ගරු විඳක් නහඹතතුභහ විසින් ඉල්රහ සිටින ඳරිින ඳක් නහඹත
රැසවීශේදී ශේ ේඵන්ධ හතච්ා හ තය ීනයණඹක් රඵහ දීභට
තටයුතු තයනහ3

ගු ඩිළ්ද ගපගර්රළ මශතළ

(iv)

(ரண்புறகு டினரன் ததரர)

(The Hon. Dilan Perera)
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි නභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු
දීභ වහ ක  ශදතක් තල් ඉල්රනහ3
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිසරපත් කිරීම නිගයෝග කරන දී.

ஆதணறல்,
ரகதன்தகமம்

அச்சந்ர்ப்தங்கள்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) இன்ரநல், ன்?

றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

asked the Minister of Investment Promotion:

ල්දදි විනිහචය වභළගේ වළමළජිකයි්ද : විවහතර

(a)

Will he inform this House (i)
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6. ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ (ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ
ගලනුල )

the members of the Compensation Tribunal
which has been appointed for the Revival of
under-performing Enterprises and underutilized Assets;

(ii)

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

separately, the salaries or allowances so far
obtained by each of the aforesaid members
for the provision of their services;

(iii)

prior to receiving the above posts, whether
they have personally provided professional
services on behalf of one or many of the
institutions that have been taken over by the
Government under the Revival of underperforming Enterprises and under-utilized
Assets Act, No. 43 of 2011; and

(iv)

if so, those occasions?

ட்டஈட்டு றர சகத அங்கத்ர்கள் : றதம்
MEMBERS OF COMPENSATION TRIBUNAL : DETAILS

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்கததரர சரர்தரக)

ரண்புறகு அஜறத் பீ.

ආශඹෝජන ප්රර්ධන අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ- (1) :
(අ)
(i) ඌන ක්රිඹහතහරී යහඹන් වහ ඌන උඳශඹෝීතතහ
ත්තේ පුනරුදඹ වහ ඳත්තය ඇක  න්ින
විනිලසතඹ බහශේ හභහජිතයින් තවුරුන්ද;
(ii) නභ නක් නක් හභහජිතඹහ තභ ශේහ ළඳයීභ
ශනුශන් ශභශතක් රඵහ ශගන ඇක  ළටුප් ශවෝ
දීභනහ ප්රභහණඹ ශන් ශන් ලශඹන්
ශතොඳභණද;
(iii) ඔවුන් ඉවත තනතුරු රළ භට ශඳය 2011 අ්ත 43
දයන ඌන ක්රිඹහතහරි යහඹන් ව ඌන
උඳශඹෝගිතහ ත්තේ පුනරුදඹ කිරීශේ ඳනත
ඹටශත් යජඹට ඳයහ ගන්නහ රද ආඹතන නතක්
ශවෝ කිහිඳඹක් ශනුශන් ශඳෞ්ධගලිත
ිත්ීනඹභඹ ශේහන් ඳඹහ ක ශබ්ද;
(iv) නශේ නේ නභ අසථහ තශර්ද;
ඹන්න නතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?
முமோட்டு ஊக்குறப்பு அகச்சகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i )

(ii)

(iii)

தசற்தரடு
குகநரகவுள்ப
தரறல்
முற்சறகள் அல்னது குகநரகப் தன்தடுத்து
கறன்ந தசரத்துக்களுக்கு புத்துறபறப்தற்கரக
றறக்கப்தட்டுா்ள்ப
ட்டஈட்டு
றர
சகதறணது அங்கத்ர்கள் ரர் ன்தகமம்;

(b)

ගු ක්ෂහම්ද යළපළ අගේලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ
වභළගත *තයනහ3

* වභළගපතවය මත තබන ා ිළිතතුර:

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයහ්ලශඹන් රඵහ ගත්
ශතොයතුරුරට අනු න්ින විනිලසතඹ බහශේ භහජිතඹන්
න්ශන්
(අ)

ரற்தடி எவ்தரமெ அங்கத்மெம் து
ரசகக ங்குல் சரர்தரக இதுக
ததற்மைள்ப
சம்தபத்றன்
அல்னது
தகரடுப்தணறன்
அபவு
தவ்ரநரக
வ்பதன்தகமம்;
இர்கள் ரற்தடி தறககபப் ததமைற்கு
முன்ணர் 2011ஆம் ஆண்டின் 43ஆம் இனக்க
தசற்தரடு
குகநரகவுள்ப
தரறல்
முற்சறகள்
அல்னது
குகநரகப்

If not, why?

ප්රධහන තක්ශේරුතරු බහඳක  ලශඹන්

(ආ) පී3ඩබ්ලිේ3 ශේනහයත්න
භවතහ (හිටපු ප්රධහන
තක්ශේරුතරු වහ යරත් තක්ශේරුතරු)
(ඇ)

(ආ)

සුනිල් ප්රනහන්දු භවතහ (යරත් තක්ශේරුතරු)

(ii)

ශභභ විඹ ශභභ අභහතයහ්ලඹ ඹටතට අඹත් ශනොශේ3 නභ
නිහ අදහශ ශනොශේ3

(iii)

ඉවත පිළිතුරුභ අදහශ ශේ3

(iv)

ඳළන ශනොනීත3

අදහශ ශනොශේ3

ඳහර්ලිශේන්තු
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රළමවළි ප්රෆ්දසිවහ රංජ්ද : අත් අඩංගුල ගෆනීම
இரசரற தறரன்சறஸ் ஞ்சன் : ககது
RAMASAMI FRANCIS RANJAN: ARREST

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

Will he state (i) whether Ramasami Francis Ranjan of
Pesalai in Mannar has been arrested and
imprisoned;
(ii) if so, the prison in which he is being held;
(iii) whether he has been imprisoned as a
convict or as a suspect;
(iv) whether a case has been filed in a court of
law against him;
(v) if so, the date on which the case was filed,
the relevant court of law, case number and
the present situation of the case; and
(vi) the charges on which the case has been
filed?
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7. ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ (ගු අජිත් කුමළර මශතළ
ගලනුල )
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்கசரர்தரக)

ரண்புறகு அஜறத் குர

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

අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ ලහන වහ ආගමිත තටයුතු
අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

භන්නහයභ ශප්හශල්හි යහභහමි ප්රළන්සිස ය්ජන්
ඹන අඹ අත් අඩ්ගුට ශගන ඵන්ධනහගහයගත තය
ක ශබ්ද;

(ii)

නශේ නේ ඔහු සිටින ඵන්ධනහගහයඹ තශර්ද;

(iii)

ඔහු ඵන්ධනහගහයගත තය සිටින්ශන් සියතරුශකු
ශරද ළතතරුශකු ශරද;

(b)

Will he also state whether action will be taken to
release Ramasami Francis Ranjan?

(iv)

ඔහුට නශයහි අධිතයණඹත නඩු ඳයහ ක ශබ්ද;

(c)

If not, why?

(v)

නශේ නේ නඩු ඳළර ිනනඹ අදහශ අධිතයණඹ
නඩු අ්තඹ ව නඩුශේ ත්භන් තත්ත්ඹ
තශර්ද;

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(vi)

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ
ලහන වහ ආගමිත තටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් නභ ප්රලසනඹට
පිළිතුය භහ වභළගත* තයනහ3

නඩු ඳයහ ඇක  ශතෝදනහ තශර්ද;

ඹන්න නතුභහ වන් තයන්ශනහිද?
(ආ) යහභහමි ප්රළන්සිස ය්ජන් ඹන අඹ නිදවස කිරීභට තටයුතු
තයන්ශන්ද ඹන්නත් නතුභහ වන් තයන්ශනහිද?
(ඇ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?

* වභළගපතවය මත තබන ා ිළිතතුර:

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

தற அகச்சமெம் ததபத்சரசண,
அகச்சமெரணகக் ரகட்ட றணர:
(அ) (i)



அமௌல்கள்

ன்ணரர் ரதசரகனகச் ரசர்ந் இரசரற
தறரன்சறஸ் ஞ்சன் ன்தர் ககது தசய்ப்தட்டு
சறகநறமொடப்தட்டுா்ள்பரர ன்தகமம்;

(ii)

ஆதணறல்,
இர்
துதன்தகமம்;

(iii)

இர் சறகநக்ககறரகர அல்னது சந்ரக
தரகர
சறகநறமொடப்தட்டுள்பரர்
ன்தகமம்

உள்ப

இமெக்கு றரக லறன்நதரன்நறல் க்குத்
ரக்கல் தசய்ப்தட்டுள்பர ன்தகமம்

(v)

ஆதணறல், க்குத் ரக்கல் தசய்ப்தட்ட
றகற, குநறப்தறட்ட லறன்நம், க்கு இனக்கம்
ற்மைம் க்கறன் ற்ரதரக றகனக
ரதன்தகமம்;
க்குத் ரக்கல் தசய்ப்தட்டுா்ள்பகக்கரண
குற்நச்சரட்டுக்கள் ரகதன்தகமம்

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) இரசரற தறரன்சறஸ் ஞ்சன் ன்தக றடுகன
தசய்ற்கு டடிக்கக டுப்தரர ன்தகமம்
அர் குநறப்தறடுரர?
இன்ரநல், ன்?

(i)

අත් අඩ්ගුට ශගන ඵන්ධනහගහයගත තය ඇත3

(ii)

අනුයහධපුය ඵන්ධනහගහයඹ ව ඳසු ශතොශම න භළගසින්
ඵන්ධනහගහයඹ

(iii)

සියතරුකු ශර ඵන්ධනහගහයගත තය සිටි3

(iv)

ඔේ3 නඩු ඳයහ ඇත3

(v)

භන්නනහයභ භශවේත්ර
ස හත් අධිතයණඹ ශත1998305320
ිනන භන්නහයභ භ/උ 98/98 ඹටශත් ඉිනරිඳත් තය ඇත3

சறகநச்சரகன

(iv)

(vi)

(இ)
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ශතොශම භවහධිතයණශේ නඩු අ්ත 84/99 ඹටශත්
2005/01/18 න ිනන යදතරු වී ඇත3
2013.04.17 ිනන දක්හ දඬුේ වි ඇත3
(vi)

නල්ටීටීඊ ්විධහනඹ ඹටශත් අවි පුහුණු රඵහ ආයක්ත
අ්ලඹන්ට ප්රවහය නල්ර කිරීභට ශතොටසතරුකු වීභ ව ඒ
පිළිඵ ශතොයතුරු ආයක්ත අ්ලඹ ශත ළඳයීභට
අශඳොශවොත් වීභ

(ආ)

2013304317 ිනන දක්හ දඬුේ වි න භළගසින් ඵන්ධනහගහයඹ භගින්
නිදවස තය ඇත3

(ඇ)

අදහශ නළත3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අ්ත 8-3466/'13(1) ගරු අශනෝභහ ගභශේ භවත්මිඹ3

ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු අශනෝභහ ගභශේ භවත්මිඹ ශනුශන් භහ නභ ප්රලසනඹ
අවනහ3
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தங்கு அதறறமெத்ற, க்கள்
அகச்சகக் ரகட்ட றணர:

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහනඹතතුභනි ඳු  ේඳත් වහ ග්රහමීඹ ප්රජහ
්ර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන් නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ
වහ ක  ශදතක් තල් ඉල්රනහ3

தங்குப்
தறர்ச்
தசய்கக
சகதறன்
றகரட்டமொல்
தங்குச்
தசய்கக
ரற்தகரள்பப்தடும்
தறரசங்கபறல்
ரதறக்கப்தட்டுள்ப `கப்மெக்க' சங்கங்களுக்கு
அபறக்கப்தடும் ததரமைப்பு து ன்தகமம்;

(ii)

ற்ரதரது கப்மெக்க சங்கங்கபறல் ரசர்ந்துள்ப
உமைப்தறணர்கபறன்
ண்றக்கக
வ்பதன்தகமம்;

(iii)

ரடபரற ரலறறல் கப்மெக்க
ரதறப்தற்கு
டடிக்கக
ன்தகமம்;

(iv)

ஆதணறன்,
ரடு
முழுதும்
கப்மெக்க
சங்கங்ககபத்
ரதறத்து
முடிக்கும்
றகற
ரதன்தகமம்

றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ප්රලසන අ්ත 9 -3469/'13-(1) ගරු ක ස අත්තනහඹත භවතහ3

ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගු දිග්දහ ගුණලර්ධාන මශතළ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි විශ්ධල තටයුතු අභහතයතුභහ
ශනුශන් නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භහ භහ තුනක් තල්
ඉල්රහ සිටිනහ3
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිසරපත් කිරීම නිගයෝග කරන දී.

(ஆ) கப்மெக்க
பு
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
ன்நரல்
ரதன்தக அர் இச்சகதறல் றபக்குரர?
இன்ரநல், ன்?

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

றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Will he state (i)

the responsibility that is vested with the
"Kapruka" societies that have been
established in the coconut cultivating areas
under the aegis of the Coconut Cultivation
Board;

(ii)

the number of members that have been
registered with the "Kapruka" societies by
now;

(iii)

whether steps will be taken to establish
“Kapruka” societies Islandwide; and

(iv)

if so, the date on which the establishment of
"Kapruka" societies will be completed
Islandwide?

Question ordered to stand down.

කප්ුක විින : විවහතර

`கப்மெக்க' சங்கங்கள் : றதம்
"KAPRUKA" SOCIETIES : DETAILS

3864/'13
14. ගු අල්ශළි ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ
නළනළයක්කළර මශතළ ගලනුල )

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் னு ரரக்கர சரர்தரக )

(ගු මන
ரண்புறகு

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon.
Manusha Nanayakkara)

ශඳොල් ්ර්ධන වහ ජනතහ තු ්ර්ධන අභහතයතුභහශගන්
ඇසීභට - (1):
(අ)

(i)

ශඳොල් ගහ කිරීශේ භණ්ඩරශේ මලිතත්ශඹන්
ශඳොල් ගහ තයන ප්රශ්ධලර පිහිටුහ ඇක  තප්රුත
මික රට ඳළශයන ගකීභ තශර්ද;

(ii)

ශේ න විට තප්රුත මික රට ඵළඳී ඇක 
හභහජිත ්ඛ්යහ ශතොඳභණද;

(iii)

දීඳ යහප්ත තප්රුත මික  පිහිටුවීභට තටයුතු
තයන්ශන්ද;

(iv)

නශේ නේ ිනයින පුයහ තප්රුත මික  පිහිටුහ
අන් තයන ිනනඹ තශර්ද;

ඹන්න නතුභහ වන් තයන්ශනහිද?
(ආ) තප්රුත පුයය ළඩටවන ඹනු කුභක්ද ඹන්න නතුභහ
ශභභ බහට ඳළවළිනලි තයන්ශනහිද?
(ඇ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?

சங்கங்ககப
டுப்தரர

அர் குநறப்தறடுரர?

(இ)

(ரண்புறகு றரணஷ் குர்ண)

அதறறமெத்ற

(அ) (i)

ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිසරපත් කිරීම නිගයෝග කරන දී.

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ගරු ක ස අත්තනහඹත
භවතහ ශනුශන් භහ නභ ප්රලසනඹ අවනහ3

ரரட்ட

(b)

Will he explain to this House as to what the
“Kapruka Purawara” programme is?

(c)

If not, why?

ගු ඒ.පී. ජගත් පුහපකුමළර මශතළ
(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි
වභළගත* තයනහ3

භහ නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය

* වභළගපතවය මත තබන ා ිළිතතුර:

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

*ශඳොල් ්ර්ධන වහ ජනතහ තු ්ර්ධන අභහතයහ්ලඹට
අඹත් න ශඳොල් ගහ කිරීශේ භණ්ඩරඹ ශඳොල් ්ර්ධන
අධිතහරිඹ වහ ශඳොල් ඳර්ශේණ ආඹතනඹ ඹන ආඹතන
භගින් ක්රිඹහත්භත තයන සිඹ ළඩටවන්ර ප්රක රහබ තභ
හභජිතඹන්ට රඵහ දීභ වහ මික ර නහඹතයින් නභ
ආඹතන භඟ ේඵන්ධීතයණඹ කිරීභ

ඳහර්ලිශේන්තු
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[ගරු ඒ3පී3 ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ]

(ii)

*යජඹ විසින් තප්රුත මික ර තක්රිඹ අයමුදරට රඵහ ශදන
මුදල් වහ ඔවුන් විසින් ශනත් ආශඹෝජන භගින් රඵහ
ගන්නහ මුදල් භගින් තභ තක්රිඹ අයමුදර ලක්ක භත් තය
හභහජිතඹන් වහ ක්ෂුද්ර ණඹ ශඹෝජනහ ක්රභඹක්
ක්රිඹහත්භත කිරීභ3

නශේ ශනොභළක  නේ හිඟ ළටුප් භග නභ ළටුප්
ළඩි වීභ රඵහ දීභට පිඹය ගන්නහ ිනනඹ තශර්ද;
ඹන්නත් නතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනොනශේ නේ ඒ භන්ද?

*තප්රුත මික  හභහජිතඹන්ට ශඳොල් ගහ වහ ශඳොල්
ආශ්රිත තර්භහන්ත වහ අලය තයන ශතොයතුරු රඵහ දීභ
වහ ඔවුන්ට අලය තයන පුහුණු ළඩටවන් ගභ තුශ
ක්රිඹහත්භත කිරිභ3

ரதரக்குத்து அகச்சகக் ரகட்ட றணர:

*තප්රුත මික  භජිතඹන්ට ශඳොල් ගහ කිරීශේ භණ්ඩරඹ
භගින් රඵහ ශදන වනහධහය වහ තප්රුත ණඹ රඵහ දීභට
වහඹ වීභ3

(ආ)

(ඇ)

නභ ළටුප් ළඩි වීභ රඵහ දීභට ශේ න විට පිඹය
ශගන ක ශබ්ද;

(ii)

2013 භළයි භහඹ න විට 110 171 (නක්රක් දවදවස
නතසිඹ වළත්තෆ නත)කි3

(iii)

ඔේ3 ශඳොල් ගහ කිරීභට විබතහඹ ක ශඵන ිනසත්රික්තර

(iv)

2016 ශදළේඵර් භ

ශතෝයහ ගන්නහ රද ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ ශතොට්ඨහ තුශ ශඳොල් ගහ තශ
වළකි සිඹ භ ඉඩේ ගහ කිරීභ ගහ තයන රද ඉඩේර පරදහයිතහඹ
ඉවශ නළ්වීභ වහ ශඳොල් ආශ්රිත කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ තර්භහන්ත නභ
ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ ශතොට්ඨහ තුශ ළඩිිනයුණු කිරීභ අයභණු තය ගත්
ළඩටවනකි3 ශභභගින් ශඳොල් ්ර්ධන වහ ජනතහ තු ්ර්ධන
අභහතයහ්ලඹට අඹත් ශඳොල් ගහ කිරීශේ භණ්ඩරඹ ශඳොල් ්ර්ධන
අධිතහරිඹ වහ ශඳොල් ඳර්ශේණ ආඹතනඹ ඹන ආඹතන භගින්
ක්රිඹහත්භත තයන සිඹ භ ළඩටවන් ප්රහථමිත තප්රුත මික  වයවහ
ශතෝයහ ගන්නහ රද ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ ශතොට්ඨහ තුශ ක්රිඹහත්භත
තයයි3

(iii)

(அ)

இனங்ககப் ரதரக்குத்துச் சகத ஊறர்கபறன்
ஆகக் குகநந் அடிப்தகடச் சம்தபம் வ்பவு
ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

(ஆ) (i)

2012.03.16ஆம்
றகற
முல்
இ.ரதர.ச.
ஊறர்கபறன் அடிப்தகடச் சம்தபத்க 39%
ஆல் அறகரறப்தற்குத் லர்ரணறத்துள்பக
அர் ற்மைக்தகரள்ரர?

(ii)

ரற்தடி சம்தப அறகரறப்கத ததற்மைக் தகரடுக்க
ற்ரதரது
டடிக்கக
ரற்தகரள்பப்தட்டுள்பர?

(iii)

இன்ரநல், றமௌகச் சம்தபத்துடன் ரற்தடி
சம்தப அறகரறப்கதப் ததற்மைக் தகரடுக்க
டடிக்கக ரற்தகரள்ளும் றகற ரது

ன்தகமம் அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

இன்ரநல், ன்?

ඉවත පිළිතුය අනු ඳළන ශනොනීත3

asked the Minister of Transport:

ගු සුජීල ගවේනසිංශ මශතළ

(a)

(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භශේ ප්රලසනඹට පිළිතුය [ඵහධහ කිරීභක්]

(b)

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තහරඹ නේ ගිල්රහයි ක ශඵන්ශන්3 ගරු ප්රහවන ඇභක තුභනි
සුළු ශරහක් ක ශඵන නිහ ඔඵතුභහ ගරු සුජී ශේනසි්ව
භන්ත්රීතුභහශේ ප්රලසනඹට-

ශ්රී ංකළ ගමනළගමන මණ්ඩග ගවේලකයි්ද :
ලෆම්ප් ලෆඩි වීම
இனங்ககப் ரதரக்குத்துச் சகத ஊறர்கள் :
சம்தப அறகரறப்பு

EMPLOYEES OF SRI LANKA TRANSPORT BOARD : INCREASE
OF SALARIES
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10.ගු සුජීල ගවේනසිංශ මශතළ

(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ප්රහවන අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ- (1):

(c)

Will he inform this House of the basic salaries of
the employees of the Sri Lanka Transport Board?
(i) Will he also inform this House(ii) whether he admits that a decision was taken
to increase the basic salaries of the
employees of the Sri Lanka Transport
Board by 39 per cent with effect from
16.03.2012;
(iii) whether steps have been taken by now to
grant that increment; and
(iv) if not, the date on which steps will be taken
to grant that increment with arrears?
If not, why?

ගු කුමළර ගලල්ගම මශතළ (ප්රලළශන අමළතයතුමළ)

(ரண்புறகு குர தல்க - ரதரக்குத்து அகச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

භභ නතුභහට ආදයඹ නිහ නභ ප්රලසනඹට භහ උත්තයඹ
ශදනහ3 ශභොතද නතුභහයි භහයි භහභයි ඵෆණහයි හශගයි3

ගු ම්දත්රීලරගයක්

(ரண்புறகு உமைப்தறணர் எமெர்)

(An Hon. Member)

ඒ ශභොතක්ද ඒ නෆදෆතභ?

(අ) ශ්රී ර්තහ ගභනහගභන භණ්ඩරශේ ශේතයින්ශේ අභ
මලිත ළටුප් ශතොඳභණද ඹන්න නතුභහ ශභභ බහට
දන්න්ශනහිද?

ගු කුමළර ගලල්ගම මශතළ

(ආ)

(The Hon. Kumara Welgama)

(i)

2012303316 ිනන සිට ශ්රි ර්ගභ ශේතයින්ශේ
මලිත ළටුඳ 39%කින් ළඩි කිරීභට ීනයණඹ තශ
ඵ පිළිගන්ශන්ද;

(ரண்புறகு குர தல்க)

ශභොතද වළභ ක සශේභ ඵෆණහ භහභහශගන් ප්රලසන අවනහ3 නභ
නිහ භහ උත්තය ශදනහ3 [ඵහධහ කිරීේ] නතුභහ ඒ තයේ අඳත්
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නක්ත ශඵොශවොභ මීඳයි3 ශවො භන්ත්රීයශඹක්3 දළන් දඹහසිරි
ජඹශේතය භවත්භඹහ නළක  නිහ තදහ ශවෝ නහඹතත්ඹතටත්
නන්න පුළුන්3 ඒතයි3 [ඵහධහ කිරීේ] ඒ ශනශතොට භහ ජීතුන්
අතය ඉන්නහ ද දන්ශන්ත් නළවළ3

ගු පී. ශෆසරව්ද මශතළ

588

ශඳය තතයගභ ප්රශ්ධලශේ දන්රතට CTB නශක් සිඹ
ශදනහශගන්භ රුපිඹල් 200ත මුදරක් -ඔඵතුභහශේ දළනුභ ඇක ද
භහ දන්ශන් නළවළ- නහි නිරධහරින් පිරි විසින් නතතු තය
ක ශඵනහ3 ඒ රුපිඹල් 200 ශගන්ශන් නළත්නේ ඒ වහ
ලියුභකුත් බහය ශදන්න කිඹහ ක ශඵනහ කිඹරහ භහ දළනුත් තශහ3
ගරු ඇභක තුභනි ඒ ේඵන්ධ ඔඵතුභහ දළනුත්ද?

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

දඹහසිරි ජඹශේතයට ශභොතද ශන්ශන්?

ගු කුමළර ගලල්ගම මශතළ
(ரண்புறகு குர தல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

භහ නේ ඒ ගළන දන්ශන් නළවළ3 නමුත් ඒ ගළන ශොඹහ ඵරහ භහ
ඔඵතුභහට දන්න්නේ3

ගු කුමළර ගලල්ගම මශතළ
(ரண்புறகு குர தல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

දඹහසිරි දළන් නයි ඉසයවට3 [ඵහධහ කිරීභක්] භභ හිතන්ශන්
නයි ඉසයවට3 ප්රලසනඹක් නළවළ3 වදඹ ශවො නේ ඒවි3 [ඵහධහ
කිරීභක්] නතුභහශේ ශක්න්දයඹ ශවො නේ නතුභහ ඉසයවට නයි3

ගු සුජීල ගවේනසිංශ මශතළ

(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඵොශවොභ සතුක යි ගරු ඇභක තුභනි3

ගු ම්දත්රීලරගයක්

(ரண்புறகு உமைப்தறணர் எமெர்)

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(An Hon. Member)

වදඹ කිඹන්ශන් ශජොී ද?

(The Deputy Speaker)

අතුරු ප්රලසන නළත3

ගු කුමළර ගලල්ගම මශතළ
(ரண்புறகு குர தல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

ශජොී  ඇවිල්රහ අශප් තළිබනට් ඇභක තුශභක් ශන්3 නතුභහට
ආශේ නන්න ශදඹක් නළවළ3 නතුභහ ඇවිත් ඉයයි3 නතුභහට අශප්
අක ගරු ජනහධිඳක තුභහ ශවොට ළරකුහ3 විඳක් නහඹතතුභහ නේ
අශප් දඹහසිරි භන්ත්රීතුභහට ළරකුශේ නළවළ3 නමුත් අශප් අක ගරු
ජනහධිඳක තුභහ ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භළක තුභහට ශවොට ළරකුහ3
[ඵහධහ කිරීභක්] ඒහ ශවොට තය ක ශඵනහ3 ඉක න් විඳක්
නහඹතතුභහට ඒ තහර්ඹ බහයඹ ගන්න ඵළරි වුශණ් ඇයි? ඒත ශන්
භභ කිඹන්ශන්3 [ඵහධහ කිරීභක්] ඳයණ ශ්රී ර්තහ නිදවස ඳක්ඹ
ක ශඵනහ3 අ ත් ශ්රී ර්තහ නිදවස ඳක්ඹට නන අඹත් ඉන්නහ3
නතුභන්රහ ආහට ඳක්ශේ ඉන්න ඳයණ අඹට වහනිඹක් න්ශන්
නළවළ3 භභ ඳයණ මිනිශවක් ශන්3 ඒ නිහ භභ දන්නහ ඒ අඹට
වහනිඹක් න්ශන් නළක  ඵ3 නතුභන්රහශේ ඒ දක්තේ විඳක්
නහඹතතුභහ ප්රශඹෝජනඹට ගත්ශත් නළවළ3 අන්න ඒතයි වුශණ්3
ඒතයි භභ කිඹන්ශන්3 ඒ දක්තේ අශප් අක ගරු ජනහධිඳක තුභහ
ප්රශඹෝජනඹට ගත්තහ3 ඒතට ශභොනහ තයන්නද?
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි
ශභශේයි3
(අ)

නභ ප්රලසනඹට පිළිතුය

ඔේ3
අභ මලිත ළටුඳ රුපිඹල් 11 730300

(ආ)

(i)

2012.03.01 ිනන සිට ශ්රී ර්ගභ ශේතයින්ශේ
මලිත ළටුඳ 39314%කින් ළඩි තයන රදී3

(ii)

ඔේ3
2012.03.01න ිනන සිට ක්රිඹහත්භත න ඳරිින
ශගවීේ තයනු රළශබ්3

(iii)

ඉවත (ආ)හි (ii) ඳරිින ශේ3

(ඇ) අදහශ ශනොශේ3

ගු සුජීල ගවේනසිංශ මශතළ

(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇභක තුභනි ශේ තහයණඹ ශේ ප්රලසනඹට අදහශ
ශනොවුණත් ඔඵතුභහශේ අභහතයහ්ලඹට අදහශයි3 මීට ිනන කීඳඹතට

ප්රධහන තටයුතු ආයේබශේදී ශලෝත ප්රතහල ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත්
කිරීභ3
අබහප්රහප්ත ගරු ජනදහ පීරිස භවතහ පිළිඵ ශලෝත
ශඹෝජනහ3

ගෝක ප්රකළය : ගු ජනාළව පීසරවහ මශතළ

அனுரதத் லர்ரணம் : ரண்புறகு ஜணரச
பீரறஸ்
VOTE OF CONDOLENCE : HON. JANADASA PEIRIS
[අ3බහ3 1348]

ගු නිමල් සිසරපළ ා සිල්ලළ මශතළ (ලළසරමළර්ග ශළ ජ
වපතපත් කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ වශ පළර්ලිගපත්දතුගේ
වභළනළයකතුමළ)

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
முகரகத்து அகச்சமெம் தரரளுன்நச் சகத முல்மெம்)

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

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ශඳොදුජන නක්ත් ශඳයමුණු
ජහක ත රළයිසතු ඹටශත් ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීයඹකු ශර ශභභ
උත්තරීතය බහට ඳත් ආ ප්රවීණ ජනභහධයශේදී අබහප්රහප්ත
භවශතල්ශේ පුයන් ජනදහ පීරිස භළක තුභහ පිළිඵ ශලෝත ප්රතහල
ශඹෝජනහ ශභභ ගරු බහ ශත භභ ඉිනරිඳත් තයන්ශනමි3
1942 ජලි භ 08ළනි ිනන රුහුණු පුයයශේ මිරිස
ඵණ්ඩයමුල්ශල් දී උඳත රද ජනදහ පීරිස භළක තුභහශේ දඹහඵය
පිඹහණන් වශේ ශ්රී ර්තහශේ හභහ්ිනත යහඳහයශේ පුශයෝගහමී
නහඹතඹකු වහ ඳශමුළනි ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඳහනදුය භවජන
භන්ත්රීයඹහ ශර තටයුතු තශ භවශතල්ශේ ශවන්රි පීරිස
භළක තුභහයි3 භෆණිඹන් වශේ භහතය ශල්රහවළන්නළිනශේ ශජී 
පීරිස භළක නිඹයි3 ඔවුන් ශදඳශශේ නතභ පුත්ර යත්නඹ වශේ ජනදහ
පීරිස භවතහයි3
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ]

ඳහනදුය
ශතශල්ත්ත
රික්තමුල්ර ශ්රී තක්රහ
විදයහරශඹන් මලිත අධයහඳනඹ රද පීරිස භවතහ උස අධයහඳනඹ
රඵහ ගත්ශත් ශභොයටු ශේල්ස කුභහය විදයහරශඹනි3 නහිදී සිසු පිරි
අතය තළපී ශඳශනන දක්තහ රැක් ශඳන්නුේ තශ නතුභහ විහද
තණ්ඩහඹශේ ඵහරදක් තණ්ඩහඹශේ වහ හහිතය ්ගභශේ විවිධ
නිරතර දයමින් විඹ භගහමී වහ ඵහහිය ක්රිඹහතහයතේර
ශඹශදමින් ඳහරට විලහර ශගෞයඹක් රඵහ දුන්ශන්ඹ3 තළරණිඹ
විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් ජන න්නිශේදනඹ පිළිඵ
ඳහඨභහරහක් වදහයහ ලහසත්රඳක  උඳහධිඹද හිමිතය ගත් පීරිස භවතහ
නභ විලසවිදයහරශේභ දර්ලනඳක  වහ ආතහර්ඹ උඳහධිඹ වහ ලිඹහ
ඳින්චි වී සිටි අතය තරුණ අධිශේ ඳටන්භ ශල්ඛ්න වළකිඹහශන්
ඳරිපර්ණ පු්ධගරශඹක්ද විඹ3
ශ්රී ර්තහ ඳරිඳහරන ශේශේ ඳශමුළනි ඳන්ක ශේ
නිරධහරිනිඹකු ව විදහශනරහශේ භහරී  පීරිස භවත්මිඹ භඟින්
හර්ථත විහව ජීවිතඹක් ගත තශ නතුභහ නභ විහවඹ තුළින් තහභය
ජනයහේ මිහිශර්න්ද්ර පීරිස නභළක  පුතණුන් යටට දහඹහද තශශේඹ3
ඔහු ශභොයටු විලසවිදයහරශේ  ද දර්ලන නිර්භහණ ිනල්ඳඹ පිළිඵ
විදයහඳක  උඳහධිඹ හිමි තය ගත් යහජය ේභහනරහී  ශටලි නහටය
අධයක්තයශඹකි3
වළත්තෆ දතශේ දී ශභයට ඳහරන ඵරඹ අත්තය ගළී භට
තළයලි ගළස භධයභ ඳන්ක ත උගත් තරුණ පිරි අතය ශේගශඹන්
ඳළක ය ගිඹ විවිධ ශඹදුේ යවහයඹන් ේඵන්ධ තය ගනිමින් ඳත
ශඳොත ඔසශේ ශභභ අදවස ජනතහ අතයට වඳුන්හ දීශේ නක්
පුශයෝගහමී ශල්ඛ්තඹකු වශේ ජනදහ පීරිස භවතහයි3 ශ්රී ර්තහ
තුශ භහජහදඹ පිළිඵ අත් දළකීේ භහජගත කිරීභ වහ ප්රඵර
දහඹතත්ඹක් ළඳය ''ශෝවිඹට් ශ්ධලඹ" ඟයහ යර සුගභ
සිත්ගත් ප්රතහලනඹක් ඵට ඳත් තයසිශේ ඳසුිබශේ සිටිමින් නතුභහ
ඉටු තශ තහර්ඹ බහයඹද සුළුඳටු ශනොශේ3 "විභසුභ" "ඉරිදහ" ළනි
පුත් ඳත් ජනතහ අතට ඳත් තයසිශේ දී ඳහ නතුභහශගන් විලහර
වශඹෝගඹක් රළ ඇත3
හභහ්ිනත යහඳහයශේ පුත් ඳත ව 'භභහජඹ' පුත් ඳශත්
ප්රධහන තර්ති ධුයඹ ශවඵ ව සිඹ පිඹහණන්ශේ අත් දළකීේ වහ
ගශඳහරමින් භහක්සහදී යහඳහයඹ ශභයට භහජ ්සතික ත
යහඳහයඹ භඟ ඵ්ධධ වීශේ ළදගත්තභ අධහයණඹ තශහ ඳභණක්
ශනො සිඹ බහවිතඹ තුශටද රැශගන ආ නතුභහ භහධයශේිනශඹකු
තයභටභ භහධය ශභශවයුේතරුකු ජනභතඹ වහ ශ්ධලඳහරනඹ
වසුරුන්නකු ඵටද ඳත් විඹ3 අනූ දලතඹ අග බහගශේදී
ශෝවිඹට් ශ්ධලශේ සිදු ව විිතබහඹ පිළිඵ ප්රක ්සතයණඹ
ශවත් ශඳශයසශත්රොයිතහ අශරහ මිවහයිල් ශගොර්ඵශතොේ විසින්
යතනහ තශ 'ශඳශයසශත්රොයිතහ' සි්වර බහහට ඳරිර්තනඹ
තයමින් න ්ශලෝධන අධිඹත ප්රශේලඹ භළනවින් ශඳන්හ
දීභද නතුභහ අක න් සිදු ව තත් ළදගත් තහර්ඹඹකි3
ගුන් විදුලි ්සථහශේ ප්රිත්ක  අ්ලශේ ශේශේ නිඹළ ණු
නතුභහ ප්රිත්ක  ළඩ ටවශනන් ඳසු තහසින භහතිතහ ඹටශත්
ශදස විශදස ශතොයතුරු ේපිණ්ඩනඹ තයමින් විතහලඹ තශ
'ප්රිත්ක  ඳසුිබභ' ජනතහ ශතට ශගන ඒභට දළක් ව දහඹතත්ඹ
ප්රල්ී ඹ ඹ3 ඒ අක න් ඵරන විට ශ්රී ර්තහශේ සිටි අක දක් ප්රමුඛ්
ශඳශශේ භහධයශේිනශඹකු ව නතුභහට භ තශ වළකි විශ්ධල විත්ක 
විතහයතඹකු අඳ යශට් ශනොභළක  තයේ ඹ3 නභ තහරඹ තුශදීභ ගුන්
විදුලිඹ භඟින් විවිධ වි්ධතුන් ඒත යහශී තය ගනිමින් උදෆන
ඳළළත් ව "සුබහයීන" ්හදහත්භත ළඩ ටවනද නතුභහශගන් යටට
දහඹහද ව තත් ළදගත් ළඩටවනක් ශර වඳුන්හ ිනඹ වළකි ඹ3
'ශනොඵළඳි පිළිශත වහ තුන්න ශරෝතඹ' 'චීනඹ වහ ශනොඵළඳි
පිළිශත' 'භහජහදී තවුය වහ ශනොඵළින පිළිශත' 'ශතොශම සිට
වහනහ දක්හ' 'ඉන්ිනඹහනු හගය හභ තරහඳඹ' 'තන්ද්රිතහ
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දර්ලනඹ' 'තන්ද්රිතහ දලතඹත භතතඹ' 'ජහක ත ගළට  වහ භහන
සුඵ හධනඹට අන්තර් ජහක ත ්විධහන' ව 'ශභශරො සිඹක්
අවුරුදු නහි නක් ද' ඹනහදී ශඳොත් ඳත් රැක් ඳහඨත ජනතහ
ශත දහඹහද තශ නතුභහ පුත් ඳත් වහ ඟයහ ශනුශන්
තහශරෝචිත විවිධ භහතිතහ ඔසශේ ලිඹන රද ලිපි ප්රභහණඹ
අක විලහරඹ3 හයගර්බ තරුණුලින් පිරිපුන් නභ ලිපි අවිඹත්
ජනතහ ශත දළනුභ ඳඹහසිභට ශඵශවවින් උඳතහරි විඹ3
නතුභහ තුශ ඳළළක  දක්තහ ශවේතුශන් රින්ය විවිධ යජඹන්
ඹටශත් ප්රිත්ක  වහ ජනභහධය අභහතයහ්ලශේ ශල්තේ හිටපු
ජනහධිඳක තුමිඹශේ භහධය අධයක් ජනයහල් ශ්රී ර්තහ ගුන් විදුලි
්සථහශේ බහඳක  වහ අධයක් ජනයහල් ශ්රී ර්තහ රඳහහිී 
්සථහශේ බහඳක  „ශල්ක් වවුස‟ ආඹතනශේ තර්ති භණ්ඩර
අධයක් වහ ප්රධහන තර්ති භණ්ඩර උඳශ්ධලත සීභහහිත නක්ත්
ප්රිත්ක  ඳත්ර භහගශේ බහඳක  වහ තශභනහතහය අධයක් ව
ර්තහ පුත් ඳත් භහගශේ බහඳක  ළනි විවිධ තනතුරු දයමින්
යටට සුවිශලේෂී ශභශවයක් ඉටු තයසිභට නතුභහට වළකිඹහක්
රළිබණි3 ඒ තය තනතුයක් දළරුද තභන් ශත ඳළරුණු ග කීභ
අකුයටභ ඉටුතයරමින් උඳරිභ ශේහක් නභඟින් ළඳයීභට නතුභහ
නියතුරුභ ළදී ඳළවළදී සිටීභ තළපී ශඳශනන රක්ණඹක් විඹ3
ශභයට ජනභහධයශේ ප්රගභනඹ උශදහ ඉටු තශ ශේඹ අගඹ
තයමින් 2004 දී වතල්පිත වදය ආඹතනශඹන් ආතහර්ඹ
උඳහධිඹක් හිමිතය ගත් ජනදහ පීරිස භළක තුභහ ශත නභ ශේහ
ශනුශන්භ 2005 ශර්දී “තරහශූරී” ජහක ත ේභහනඹද
පිරිනභනු රළිබණි3 භහධය ක්ශේත්රඹ ශත නතුභහ සිදු තයන රද
අමිර ශභශවය අතය ඉතහභ ළදගත් තහර්ඹඹ ලශඹන් දළක්විඹ
වළක්ශක් 2010 ශර්දී PEO TV රඳහහිී  ජහරඹට අඹත් 18
න නහලිතහ “Knowledge TV” ඹනුශන් ආයේබ කිරීභයි3
ජනතහ ශත දළනුභ ශඵදහ දීභ ඳභණක්භ අයමුණු තය ගත් ශ්රී
ර්තහශේ නතභ නහලිතහ ව නඹ ශඵොශවෝ ශදනහ වඳුන්න ර්ධශ්ධ
ශ්ධශීඹ ඩිසතරි නහලිතහ ලශඹනි3
නතුභහශේ පුශයෝගහමිත්ශඹන් නතුභහ විසින්භ නිර්භහණඹ තශ
රඳහහිී  ශේහක් ව නඹ අද දක්හභ සුවක් ජනතහ ශත
දළනුභ ශඵදහ ශදමින් විතහලනඹ ශයි3 දළනුභ ශක්න්ද්ර තය ගත්
භහජඹක් ිබහි තයසිභට නතුභහ ගත් උත්හවඹ නභඟින් ශභොනට
ඳළවළිනලි ශතශයයි3
ජනදහ පීරිස භළක තුභහ ශතොශම විලසවිදයහරශේ ශ්රීඳහලි
භණ්ඩඳශේ ශශනට් භණ්ඩර හභහජිතශඹක් ව අතය නභ
භණ්ඩඳඹ භඟ ඉතහ මීඳ ේඵන්ධ ශමින් ජනන්නිශේදන
ක්ශේත්රශේ දළනුභ යවි සිසුනට ශඵදහ දුන්ශන්ඹ3
ජනන්නිශේදනඹ වහ භහධය පිළිඵ විදයහඳක  උඳහධිඹ වහ
සදහනේ න සිසුන්ශේ නිඵන්ධන වහ උඳශ්ධලතඹකු ශර
තටයුතු තශ නතුභහ අක න් ඔඳ භට්ටේ ව භහධයශේදීන් විලහර
පිරික් සිටික 3 නයින් ශඵොශවෝ ශදශනක් අද යහජය වහ ශඳෞ්ධගලිත
භහධය ආඹතනර ප්රමුඛ් ශඳශශේ තනතුරු ශවොඵක 3
ශ්රී ර්තහ නිදවස ඳක්ඹ වහ ේඵන්ධ ශමින් නහි උන්නක ඹ
ශනුශන් නියන්තයශඹන්භ තටයුතු තශ පීරිස භවතහ
ඳසුතහසින නහි භධයභ තහයත භිතඹකු ශරද විලහර තහර්ඹ
බහයඹක් ඉටු තශශේඹ3 නතුභහ අක න් යටටත් ජහක ඹටත් ඳක්ඹටත්
සිදු ව සුවිශලේෂී ශේහට ගරු කිරීභක් ලශඹන් 2004 ශර්දී
ජහක ත රළයිසතු භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් ඳහර්ලිශේන්තු ශත
පිවිසීභට නතුභහට හනහ රළිබණි3 නශවත් නභඟින් විපුර
ශභශවයක් ජහක ඹ ශත දහඹහද කිරීභට නතුභහට ශනොවළකි වශේ
නභ භන්ත්රී ධයඹ නක් ිනනතට ඳභණක් සීභහ ව ඵළවිනි3 නදහ
යත්නසිරි වික්රභනහඹත භළක තුභහට ඳහර්ලිශේන්තුට පිවිසීභ වහ
ඳක් නහඹතත්ශේ ඉල්සිභ භත සිඹ භන්ත්රී තනතුය ආඳසු
බහයදීභට තයේ නතුභහ නිවතභහනි විඹ3
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තභ ජීවිත තහරඹ තුශදී භහධය ශනුශන් උඳරිභ ශභශවයක්
ඉටු තයන රද නතුභහ භ තහරඹක් අී ඳ තත්ත්ශඹන් ඳසු වී
කිසිශකුත් ඵරහශඳොශයොත්තු ශනොව ශභොශවොතත ය 71ක් ආයු
ශහ ශඳෞ්ධගලිත ශයෝවරතදී 2013 භහර්තු භ 17 ළනි ිනන
දවටභ ශදශනත් පිඹහගත්ශත් ආදයණීඹ ිබරිටත් පුතනුන්ටත්
ඳභණක් ශනො සුවක් ඳහඨත ජනතහටද දළඩි ශේදනහක්
ශගන ශදමිනි3 නභ අබහඹ ශ්ධලඳහරන ශරෝතඹට ඵරත්
ඳහඩුක් විඹ3 ඊටත් ළඩිශඹන් ජන භහධය ක්ශේත්රඹට ළදුණු
ඵරත් ඳවයක් විඹ3
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි පුත් ඳත ගුන් විදුලිඹ
රඳහහිී  ඹන තය භහධයඹක් ඔසශේ වුද ශප්රේක්ත ජනතහ
ශත අමිර ශභශවයක් ඉටු තයන රද ප්රවීණ ජනභහධයශේදී
භවශතල්ශේ පුයන් ජනදහ පීරිස නේ ව භහන හිතහදී
ශ්ධලඳහරනඥඹහශේ අබහඹ යටට පිරිභළසිඹ ශනොවළකි ඳහඩුකි3
නතුභහශේ අබහඹ ේඵන්ධශඹන් ශභභ උත්තරීතය බහශේ
ශලෝතඹ නතුභහශේ දඹහඵය බහර්ඹහ න භහලිී  පීරිස
භවත්මිඹටත් නතභ පුත් තහභය ජනයහේ මිහිශර්න්ද්ර භවතහටත්
ඳවුශල් ඥහීනන්ටත් දන්හ ඹන ශර ශඹෝජනහ තයමි3

[අ3බහ3 1358]

ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

592

නතුභහට ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී තනතුයක් රඵහ දුන්නහ3 නතුභහශේ
ශේහ ඳක් විඳක් ශේදශඹන් ශතොය අපි සිඹ ශදනහභ අගඹ
තයනහ3 නතුභහශේ අබහඹ පිළිඵ විඳක්ශේ අශප් තනගහටු
නතුභහශේ ඳවුශල් සිඹ ශදනහටභ පිළිගන්මින් නතුභහට නින්
සු රළශබ්හ යි ප්රහර්ථනහ තයමින් භහ නිවඬ නහ3

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

හිටපු ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී ගරු ජනදහ පීරීස භවතහශේ
අබහඹ පිළිඵ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශදඳහර්ලසශඹන්භ තයන රද
ශලෝත ශඹෝජනහ අනුභත තයමින් භහ ද ඒ භඟ නතතු වීභට
තළභළත්ශතමි3 අද ිනන රැසවීභට අදහශ වළන්හ්  නිර හර්තහශේ
පිටඳතක් ශලෝතඹට ඳත් ඳවුශල් අඹ ශත ඹන ශභන්
ඳහර්ලිශේන්තුශේ භව ශල්තේයඹහට නිශඹෝග තයමි3

ගෝක ප්රකළය : ගු ආසරයපළ ලල්ිළ ගම
මශතළ
அனுரதத் லர்ரணம் : ரண்புறகு
ஆரறதரன ல்தறட்டக

VOTE OF CONDOLENCE : HON. ARIYAPALA
WALPITAGAMA

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ආතහර්ඹ ජනදහ පීරිස
භළක තුභහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට ශතටි තහරඹක්
තටයුතු තශහ3 නතුභහට ඒ අසථහ රළුදශණ් තන්ද්රිතහ කුභහයතු්ග
හිටපු ජනහධිඳක තුමිඹ නතුභහශගන් රළුදහ ව ශේඹ අගඹ කිරීභක්
වළටිඹට ඳත් තශ භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට නතුභහ ඳත් කිරීභ නිහයි3
ආතහර්ඹ ජනදහ පීරිස භළක තුභහ ප්රසි්ධධිඹක් රළුදශේ
විශලේශඹන්භ ජන න්නිශේදන ව ජනභහධය විශලේඥඹකු
වළටිඹටයි3 නතුභහ පිළිඵ විසතයඹ අශප් බහනහඹතතුභහ ශේ
බහට ඉිනරිඳත් තයපු ශේරහශේ අඳ දළන ගත්තහ නතුභහ ගුන්
විදුලි ්සථහශේ දයපු තහනහන්තය ගළන3 අධයක් ජනයහල් බහඳක 
ඔඹ ආදී ලශඹනුත් භහධය අධයක් ජනයහල්යඹකු ලශඹනුත්
ඒ හශේභ ඳසු තහසින ජනභහධය අභහතයහ්ලශේ ශල්තේයඹහ
ලශඹනුත් නතුභහ තටයුතු තශහ3
ජනභහධයශේ ප්රවීණඹකු හශේභ දක් නිපුණත්ඹක් ක ුදණු
පු්ධගරඹකු නිහ තභයි නතුභහට ඒ අසථහ රළුදශණ්3 මිඹ ඹන
ශතක්භ භහධයඹට සුවිලහර ශභශවඹක් ඉටු තශ නතුභහ ශඵොශවෝ
ජනභහධයශේදීන්ට ගුරුයශඹක් වුණහ3 ඒත තභයි ළදගත් ශ්ධ3
තභන්ශේ දළනුභ නළඟී නන අශනක් ජනභහධයශේදීන්ට රඵහ දීභට
නතුභහ ග ඵරහ ගත්තහ; තටයුතු තශහ3 ඒ හශේභ පුත් ඳත්
තර්තිරුන්ට උඳශ්ධලතශඹක් වුණහ3 ඒත ශඵොශවොභ ළදගත්
ශදඹක්3 අද භවය පුත් ඳත් තර්තිරු ඔවුන් කුභක්ද තයන්ශන්
ශභොතක්ද ලිඹන්ශන් කිඹන නතත් ශනොදළනයි ඉන්ශන්3
විශ්ධල ්තහයරදී ඉතහ ශවොඳින් තභ භේ යට පිළිඵ
ශතොයතුරු වළසිය ව නතුභහශේ බහහ ඥහනඹ ද ඉතහ ඉවශයි3 ශේහ
තභයි ළදගත් තහයණහ3 ශභළනි දුර්රබ ගණශේ තරිතඹක් අහිමි
වීභ යටට ඳහඩුක් ශර භහත් තල්ඳනහ තයනහ3 අද ජනභහධය
ඳහරනඹ පිළිඵ විවිධ ී ක  ශයගුරහසි ශගශනන්න වදනහ3 නමුත්
ගරු ජනදහ පීරිස භළක තුභහ ඒ තහරශේ ඳළළක  ේප්රදහඹන්
සිඹල්රක්භ වරිඹහතහය පිළිඳිනමින් නතුභහශේ තහර්ඹ බහයඹ ඉටු
තශහ3 නතුභහශේ ශේඹ අගඹමින් ශ්රී ර්තහ නිදවස ඳක්ශඹන්

[අ3බහ3 2303]

ගු නිමල් සිසරපළ ා සිල්ලළ මශතළ (ලළසරමළර්ග ශළ ජ
වපතපත් කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ වශ පළර්ලිගපත්දතුගේ
වභළනළයකතුමළ)

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
முகரகத்து அகச்சமெம் தரரளுன்நச் சகத முல்மெம்)

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

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි නළශඟනහිය ඳශහශත්
ත්රිකුණහභර ිනසත්රික් ශඳොදු භව ජනතහ නිශඹෝජනඹ තයමින්
ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් සුවිශලේෂී ශභශවයක් ඉටු
තශ ගරු ආරිඹඳහර ල්පිටගභ භළක තුභහ 2013 අශප්රේල් භ 22න
ිනන අබහප්රහප්ත වශඹන් ඒ පිළිඵ ශලෝතඹ ඳශ කිරීශේ ශඹෝජනහ
ශභභ අසථහශේදී ගරු බහට භභ ඉිනරිඳත් තයමි3
අනූවඹ මව යහඳහයශේ නිර්භහති නළසී ගිඹ ඩබ්ලිේ3ජී3
විල්න් භළක තුභහශේත් ජී3නේ3 විභරහීන භවත්මිඹශේත් දඹහඵය
පුත්ර යත්නඹක් ශර 1948 ශර් ජලි භ 17ළනි ිනන තන්ද
උඩයට ගේශඳොශදී ආරිඹඳහර ල්පිටගභ භවතහ ශභශරො නළිඹ
දුටුශේඹ3 අේඵරන්ශගොඩ ධර්භහශලෝත විදයහරඹට ඇතුශත්
අධයහඳන තටයුතුර නිඹළ ණු නතුභහ ඳහශල් අධයහඳන
තටයුතුරදීත් විඹ ඳරිඵහහිය ක්රිඹහතහයතේරදීත් තළපී
ශඳශනන දක්තහ ශඳන්නුේ තශ ිනයඹකු විඹ3
අධයඹන ශඳොදු වක ත ඳත්ර උස ශඳශ විබහගශඹන්
භත්වීශභන් අනතුරු ගණතහධිතයණඹ වහ තිෂිතර්භහන්තඹ
පිළිඵ ඩිප්ශරෝභහ වක ත ඳහ හිමි තය ගළී භට නතුභහ භත්විඹ3
තළුඳවනශේ යහනි සුධර්භහ ශභශනවිඹ භඟින් යුග ිනවි ගභන්
ඇයමූ ල්පිටගභ භවතහ නභ විහවඹ තුළින් යුශර්හ තය්ගී 
ල්පිටගභ වහ යසිත රුචිභහල් ල්පිටගභ නභළක  ද පුතුන්
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ]

ශදශඳොශක් යටට දහඹහද තය දුන්ශන්ඹ3 ශේ න විට ිනඹණිඹ මුදල්
වහ ක්රභේඳහදන අභහතයහ්ලශේ මරය තශභනහතහරිනිඹ ශර
තටයුතු තයන අතය පුතණුන් ශතොශම විලසවිදයහරශේ
තශභනහතයණ පීඨශේ අධයහඳන තටයුතුර නිඹළශරමින් සිටියි3
නක්ත් ජහක ත ඳක්ඹ වහ ේඵන්ධ ශමින් ක්රිඹහතහරී
ශ්ධලඳහරනශේ ශඹදුණු ල්පිටගභ භවතහ ශඳොදු භව ජනතහ අතය
ගළශමින් ඔවුනශේ අලයතහ ශනුශන් නියතුරුභ ඇඳ තළඳ
වීශේ ප්රක පරඹක් ලශඹන් තමරගමු ප්රහශ්ධශීඹ බහට ශත්රී
ඳත් විණි3 නහි ඳශමුළනි බහඳක  තනතුයට ඳත්වීශේ බහගය හිමි
තය ගත් නතුභහට නභ තනතුය දයමින් ප්රශ්ධලශේ ඹවඳත උශදහ
අනුඳශේඹ තහර්ඹ බහයඹක් ඉටු තයසිභට වළකිඹහ රළිබණි3 ඉන්
අනතුරු ත්රිකුණහභරඹ ිනසත්රික් ්ර්ධන බහටද ල්පිටගභ
භවතහ තයග තශශේඹ3
1994 ශර් ඳළක  ඳහර්ලිශේන්තු භව භළක යණඹට නක්ත්
ජහක ත ඳක්ඹ ඹටශත් තයග ළදුණු ආරිඹයත්න ල්පිටගභ
භවතහට ජඹග්රවණඹ අත් ඳත් තය ගත ශනොවළකි වුත් රළයිසතුශේ
ඊශඟ ජඹග්රහවතඹහ ලශඹන් භනහඳ රඵහ ගළී භට වළකිඹහ
රළිබණි3 නහි ප්රක පරඹක් ලශඹන් නේ3ඊ3නච්3 භවරුප් භවතහශේ
විනසි අබහඹ සිදුවීශභන් පුයප්ඳහඩු ව ත්රිකුණහභර ිනසත්රික්
ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී ධුයඹ වහ 1997 ජලි භ 28 ළනි ිනන
ිනවුරුේ දීභට නතුභහට වළකි විඹ3
බහ ගර්බඹ තුශදී තහ භඟත් ශවො හිත ඳතුරුමින් තටයුතු
තශ නතුභහ ප්රශ්ධලහසී ශරොකු කුඩහ ඇක  නළක  සුවක් ජනතහ
ශනුශන්
නියතුරුභ
ශේඹ
වහ
ඵළඳී
සිටි
ශ්ධලඳහරනඥශඹකි3 තභ භළක යණ ඵර ප්රශ්ධලඹ තුශ ගභනහ
ගභන තටයුතු ශෞඛ්ය වහ අධයහඳන තටයුතු න්හසිභට දළඩි
ශශවක් ගත් නතුභහ ජනතහ අලයතහන් තශර්දළයි ශඳන්හ
ශදන ශතක් ඵරහ ශනොසිට ජනතහ අතයට ශගොස නකී අඩු ඳහඩු
ශොඹහ ඵරහ ඒහ ඉටු තය දුන් ළඵෆ භහන හිතහදී
ශ්ධලඳහරනඥඹකු විඹ3 ඊට අභතය සි්වර ශදභශ වහ ඉ්රීසි ඹන
බහහ තුශනන්භ ලිවීශේත් තථහ කිරීශේත් භනහ වළකිඹහක් නතුභහ
තු ඳළීනභ සුවිශලේෂී තරුණකි3
අනූ දතඹ අග බහගශේදී ශ්රී ර්තහ නිදවස ඳක්ඹ වහ නක්
වුණු ල්පිටගභ භවතහ ශේරුවිර - ත්රිකුණහභරඹ ශ්රී ර්තහ නිදවස
ඳක් ප්රධහන ්විධහඹත ලශඹන්ද ඳත් තයන රදී3 යහඹ වහ
නහවිත අභහතයතුභහශේ ශඳෞ්ධගලිත ශල්තේයඹහ ලශඹන්
තටයුතු තශ නතුභහ භළකිශනොන් භළක්තන්සි ෂිපින් ලිමිට් 
ආඹතනශේ අධයක් ලශඹන්ද යජඹ භඟින් ඳත් තයන රදී3 ඉන්
ඳසු තරේුද ශඩොක්ඹහර්් හි ේඵන්ධීතයණ අධයක් ලශඹන්
තටයුතු කිරීභට ල්පිටගභ භවතහට අසථහ රළුදණි3
ආගභ දවභ ශතශයහි දළඩි බක්ක ඹකින් ඳසුව නතුභහ ෆභ
තහර්ඹඹතදීභ භවහ ්ඝ යත්නශේ ආිනර්හදඹ රඵහ ගත්ශත්ඹ3
ලහනශේ උ්ධදීඳනඹ ශනුශන් නියතුරුභ තටයුතු තයමින් ශ්රී
අග්රශඵෝධි විවහයසථ දහඹත බහශේ ගරු බහඳක  ලශඹන්ද
ශේරුවිර භ්ගර යජ භවහ විවහයසථ දහඹත බහශේ ක්රිඹහතහරී
හභහජිතඹකු ලශඹන්ද විලහර ශේහක් ඉටු තශශේඹ3 නශභන්භ
තරුණ විශේ සිටභ ප්රශ්ධලශේ විවිධ භහජයීඹ ්ගේර ක්රිඹහතහරී
හභහජිතඹකු ශර තටයුතු තයමින් නතුභහ අමිර ශභශවයත
ශඹදී ඇත3
ශඳොදු ජන ු බ සි්ධධිඹ උශදහ නිඵභ ඇඳ තළඳ ශමින් සිටි
උදහය භහජ ශේතඹකු ව ත්රිකුණහභරඹ ිනසත්රික් හිටපු
ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී ආරිඹඳහර ල්පිටගභ භවතහ ය 64ක් ආයු
ශහ කිසිශකුත් ඵරහශඳොශයොත්තු ශනොව ශභොශවොතතදී සිඹ
බහර්ඹහටත් දරු ශදශදනහටත් ඳභණක් ශනො ප්රශ්ධලහසීනටද
ඉභවත් ශේදනහක් ශගන ශදමින් 2013 අශප්රේල් භ 22ළනි ිනන
ශභශරොවින් දවටභ මු ගත්ශත්ඹ3
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ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ත්රිකුණහභරඹ ිනසත්රික්තශේ
ජනතහ නිශඹෝජනඹ තයමින් ශභභ උත්තරීතය බහශේ
භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් තටයුතු තශ ආරිඹඳහර ල්පිටගභ
භළක තුභහට නින් සු අත්ශේහ ඹයි ප්රහර්ථනඹ තයන අතය ශභභ
ගරු බහශේ ශලෝතඹ නතුභහශේ දඹහඵය බහර්ඹහටත් දරු
ශදශදනහටත් ඳවුශල් ඥහීනන්ටත් දන්හ ඹළවිඹ යුතු ඹයි භභ
ශඹෝජනහ තයමි3

[අ3බහ3 2308]

ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි හිටපු ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී
ආරිඹඳහර ල්පිටගභ භළක තුභහ නිශඹෝජනඹ තශශේ ත්රිකුණහභරඹ
ිනසත්රික්තඹයි3 නතුභහශේ ශ්ධලඳහරන ජීවිතඹ ආයේබ තශශේ
නක්ත් ජහක ත ඳක්ශඹනුයි3 මරහයේබශේදී නතට ක ුදණු
ිනසත්රික් ්ර්ධන බහට ඉිනරිඳත් වීශභන් නහි භිතත්ඹ
නතුභහට රළුදණහ3 ඊට ඳසශේ ප්රහශ්ධශීඹ බහට තයග ශතොට
ජඹග්රවණඹ රඵහ ප්රහශ්ධශීඹ බහශේ බහඳක යඹහ වළටිඹටත්
නතුභහ තටයුතු තශහ3 ඒ තහර ඳරිච්ශේදඹ තුශ නතුභහ නක්ත්
ජහක ත ඳක්ශේ හිටපු හභහජිතඹකු වළටිඹටත් භන්ත්රීයඹකු
වළටිඹටත් ප්රශ්ධලශේ ිනයුණුට සුවිශලේ ශේහක් තශහ3
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ඒ හශේභ බහනහඹතතුභහ
වන් තශ විධිඹට ශඵෞ්ධධ විවහයසථහනරට නහඹතත්ඹ
ශදමින් ශඵොශවොභ දුර්ර ප්රශ්ධලඹක් වළටිඹට ක ුදණු ඒ ජන
භහජඹ නඟහ සිටුන්න නතුභහ සුවිශලේ තහර්ඹඹක් තශහ3 නතුභහ
ත්රිකුණහභරඹ ිනසත්රික්තඹ නිශඹෝජනඹ තයමින් භන්ත්රීයඹකු
වළටිඹට ඳත් වීශභන් ඳසු ශේ යජඹට නක් වී ශ්රී ර්තහ නිදවස
ඳක්ශේ හභහජිතත්ඹ රඵහ ගත්තහ3 ශේ තහර සීභහ තුශදී
නතුභහ ශභොන ඳක්ශේ හිටිඹත්
ශභොන ඳක්ශඹන්
ඳහර්ලිශේන්තුට ඳළමිණිඹත් භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට ඳත් වුණහට
ඳසු ඒ ප්රශ්ධලශේ; ඒ ිනසත්රික්තශේ ජනතහට භන්ත්රීයඹකු
වළටිඹට -භවජන නිශඹෝජිතඹකු වළටිඹට- ඉටු විඹ යුතු ඒ තහර්ඹ
බහයඹ නතුභහශගන් ඉටු වුණහ3
ඒත අද ත්රිකුණහභරශේ ජනතහ පිළිගන්නහ3 භභ ශේ
අසථහශේ දීර්ඝ ශර තථහ තයන්ශන් නළවළ3 නතුභහශේ අබහඹ
පිළිඵ අශප් තනගහටු -විඳක්ශේ තනගහටු- ප්රතහල තයන
අතය නතුභහට නින් සු රළශබ්හ කිඹහ ප්රහර්ථනහ තයමින් භශේ
තථහ අන් තයනහ3
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ගු සුව්දත පුංිකනිගපත මශතළ (ආර්ථික වංලර්ධාන
නිගයෝජය අමළතයතුමළ)

(ரண்புறகு சுசந் புஞ்சறறனர - ததரமெபரர அதறறமெத்ற
தறற அகச்சர்)

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister
Economic Development)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ත්රිකුණහභරඹ ිනසත්රික් හිටපු
ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී ගරු ආරිඹඳහර ල්පිටගභ භළක තුභහශේ
අබහඹ පිළිඵ අශප් බහනහඹතතුභහ ශලෝත ප්රතහල
ශඹෝජනහක් ඉිනරිඳත් තශහ3 ඒ හශේභ විඳක්ශේ ප්රධහන
්විධහඹත ගරු ශජෝන් අභයතු්ග භන්ත්රීතුභහත් නතුභහශේ අබහඹ
ශනුශන් ශලෝතඹ ප්රතහල තයමින් තථහ තශහ3
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විශලේශඹන්භ නතුභහ 1997 නක්ත් ජහක ත ඳක්ශේ
භන්ත්රීයශඹක් ලශඹන් සිටිඹහ3 නතුභහට තභයි ඉසශල්රහභ
ඥහණඹ ඳවශ වුශණ් ඒ ඳක්ශේ ඉඳීශේ ශත්රුභක් නළවළයි කිඹහ3
නතුභහ නතට තන්ද්රිතහ ඵණ්ඩහයනහඹත කුභහයතු්ග භළක නිඹශේ
නහඹතත්ශඹන් ක ුදණු ශ්රී ර්තහ නිදවස ඳක්ඹට ේඵන්ධ
ශරහ 2000 ර්ශේදී ශ්රී ර්තහ නිදවස ඳක්ශේ ත්රිකුණහභරඹ
ිනසත්රික්තශේ ශේරුවිර ආනශේ ප්රධහන ්විධහඹතයඹහ
ලශඹන් භළක යණඹට වබහගි වුණහ3 නතුභහ 2004 ය දක්හභ
නභ ආනශේ ශ්රී ර්තහ නිදවස ඳක්ශේ ප්රධහන ්විධහඹතයඹහ
ලශඹන් සුවිශලේෂී ශේඹක් ඉටු තශහ3
විශලේශඹන්භ නතුභහශේ පිඹහ තමරගමු ගේ බහශේ ප්රථභ
සි්වර ගේබහඳක  ලශඹන් ඳත් වුණු පු්ධගරශඹක්3 නතුභහශේ
ඳයේඳයහ ගත්ශතොත් ඒ සිඹ ශදනහභ නක්ත් ජහක ත ඳක්ඹට
ේඵන්ධයි; නක්ත් ජහක ත ඳක්ඹට ේඵන්ධ වුණු විලහර
ඳවුරක්3 භශේ භතතශේ වළටිඹට ශවෝදයශඹෝ 4 ශදශනකුශගන්
ඳභණ භන්විත විලහර ඳවුරක්3 ඒ සිඹ ශදනහභ භහජඹ
ශනුශන් සුවිශලේෂී තළඳ කිරීභක් තමරගමු ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ
ශතොට්ඨහඹ තුශ තශහ ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි3 ඒත
ශවො රක්ණඹක්3
හභහනයශඹන් සි්වර ශතශනකුට තමරගමු ප්රහශ්ධශීඹ
බහශේ බහඳක  නශවභ නළත්නේ ගේබහඳක  ශන්න අඳවසුයි3
ශභොතද නතළන ජහීනන් තුනක් භ භ නිශඹෝජනඹ තයන
ප්රහශ්ධශීඹ බහක්3 මුසලිේ ජනතහ ශදභශ ජනතහ සි්වර
ජනතහ ඹන තුන් ශතොටභ නත වහ භහන නශවභ නළත්නේ
ශඳෝ ඩක් අඩුශන් ළඩිශඹන් නිශඹෝජනඹ ශනහ3 නමුත්
නතුභහට නතුභහශේ ඳවුශල් අඹට දක්තේ ක ුදණහ ඒ සිඹ ජහීනන්
නතතු තය ශගන ඒ ගභට නහඹතත්ඹ රඵහ ශදන්න3
අන්න ඒ නිහ තභයි නතුභහ නභ ඳශහශත් ඳහර්ලිශේන්තු
භන්ත්රීයඹහ ලශඹන් ඳත් වුශණ්3 ඒ හශේභ නතුභහශේ
ශොශවොයුශයකු න තන්ද්රසිරි
ල්පිටගභ භවත්භඹහ උඳ
බහඳක යඹහ ලශඹන් ඳත් වුණහ3 ඒ ඳවුර විලහර තළඳවීභක් තශ
ඳවුරක්3 ආරිඹඳහර ල්පිටගභ භවතහ 1994 භළක යණශඹන්
ඳයහජඹට ඳත් වුණහ3 නදහ හිටපු භවරුෂස භන්ත්රීතුභහ
ත්රසතහිනන්ශගන් ඝහතනඹ වුණහභ ආරිඹඳහර ල්පිටගභ භවතහ
නක්ත් ජහක ත ඳක්ඹට ඇවිත් නතළනත් අවුරුදු 2ක් විතය ඉරහ
ඊට ඳසු ශ්රී ර්තහ නිදවස ඳක්ඹට ගිහින් තභයි නතුභහශේ
ශ්ධලඳහරන යහඳහයඹ ඇයඹුශේ3 නතුභහශේ අබහඹ පිළිඵ
ශලෝත ප්රතහල තයන ගභන් නතුභහශේ ඳවුශල් අඹට විශලේ
සතුක ඹක් තයන්න ඕනෆ3 ත්රිකුණහභර ිනසත්රික්තශේ භන්ත්රීයශඹක්
ලශඹන් නශවභ කිේශේ නළත්නේ ඒත අඩු ඳහඩුක් ශනහ3 ඳසු
ගිඹ ජනහධිඳක යණශේදී නතුභහ ශතොශම සිට ඇවිත් අක ගරු
ජනහධිඳක තුභහට සුවිශලේ ශභශවඹක් තශහ3 භව භළක යණශේදී
නතුභහ නතුභහශේ අී ඳතේ ගළන ඵළ ශේ නළවළ3 නතුභහ ඉන්න
ඳක්ඹට තයන්න පුළුන් උඳරිභ ශේඹ ඉටු තශහ3 නතුභහ
ත්රිකුණහභර ිනසත්රික්තශේ ජනතහ ශනුශන් ශ්රී ර්තහ නිදවස
ඳක්ඹ ශනුශන් තළඳ කිරීභක් තශහ3 නතුභහශේ ඳවුශල්
ආදයණීඹ ිබරිට දරු ශදශදනහට අපි ශේ අසථහශේදී ශලෝත
ප්රතහල තයනහ3 නශේ ප්රතහල තයමින් නතුභහට නින් සු අත්
ශේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ තයමින් භශේ තන සල්ඳඹ ත්රිකුණහභර
ිනසත්රික්තශේ සිඹ භ ජනතහ ශනුශන් පුද තයමින් භශේ තථහ
අන් තයනහ3 සතුක යි3
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ගු අල්ශළි ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි අඳශේ හිතහදය මිතුශයකුශේ
අබහඹ පිළිඵ ශලෝතඹ ඳශ කිරීභටයි භහ නළඟී සිටිශේ3
ආරිඹඳහර ල්පිටගභ භළක තුභහ අඳත් භඟ කුළුඳග ආශ්රඹ තශ
ශතශනක්3 නදහ ත්රිකුණහභර ිනසත්රික්තඹට ඹන වළභ ශභොශවොශතිනභ
නතුභහශේ නිට ශගොඩ ළදීභට අපි තදත් අභතත තශශේ නළවළ3
අශප් ගරු පු්චිනිරශේ භළක තුභහ ප්රතහල තශහක් ශභන් නතුභහ විවිධ
ජන ශතොට්ඨහ ඒත යහශී තශ පු්ධගරශඹක්3 සි්වරඹකු ලශඹන්
වළදී ළඩී ශඵෞ්ධධහගශේ ආබහඹ රඵහ ඒ ආබහඹ භඟින්
ජනහිතතහමී වදතක් ර්ධනඹ තය ගත් පු්ධගරශඹක් කිඹහ නතුභහ
වඳුන්හ දීභට තළභළක යි3
ඒ තහරශේ අපි ත්රිකුණහභරඹ ිනසත්රික්තඹට ගිඹ වළභ
අසථහතදීභ අඳට මුණ ගළසුණු ඳවුරක් තභයි ඉතහභ ශජයසඨ
ශශ්රේසඨ ික වහසිත උරුභතේ කිඹන ඳවුරක් න නවසතහර්
වහේජිඹහර් භළක තුභහශේ ඳවුර3 නවසතහර් වහේජිඹහර් භළක තුභහ
නේ3ඊ3නච්3 භවරෂස භළක තුභහශේ ව නේ3ඊ3නච්3 ශභොශවොභ්  අලි
භළක තුභහශේ පිඹහශණෝ3 නවසතහර් වහේජිඹහර් භළක තුභහශේ
ශඳෞරුත්ඹ
නිහ
නතුභහශේ
පුතණුන්
ශදශදනකු
ඳහර්ලිශේන්තු යක් නිශඹෝජනඹ තයමින් අභහතය ධුයද දළර ඵ
ප්රතටයි3 ඒ හශේභ තභයි නේ3ඊ3නච්3 භවරෂස භළක තුභහශේ පුත්
රුන න ඉේයහන් භවරෂස භළක තුභහත් අද නළශඟනහිය ඳශහත්
බහශේ භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් විලහර ශේඹක් තයන ඵ කි
යුතුයි3
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි
ගරු ල්පිටගභ
භළක තුභහශේ අබහශඹන් හිඩක් ඇක  වුණහ3 ශභොතද සිඹ ශදනහ
ඒත යහින තයරහ ශඳයමුණ ශගන ක්රිඹහ තශ ශතශනක් තභයි
ල්පිටගභ භළක තුභහ3 තභන්ටභ ආශේණිත ව උරුභ ව ජහක ත
භභත්ඹ නතුභහ තදහත් අත් වළරිශේ නළවළ3 නතුභහ
ශ්ධලහනුයහගශඹන් උදේ ළඩුණු පු්ධගරඹකු ඵ අඳ වන් තශ
යුතුයි3 කින්නිඹහ මුතූර් ශතෝප්පර් ඒ හශේභ ගරු සුන්ත
පු්චිනිරශේ භළක තුභහ ප්රතහල තශහක් ශභන් තමරගමු ආින
ප්රශ්ධලර හඹ තයන්නහ ව මුසලිේ ජනතහට නතුභහ විලහර
ශේඹක් තශහ3 නදහ ඳහඨලහරහ ඳරිශ්රඹ ශඵශවවින් ආශරෝතත්
තයමින් නතුභහශේ ශේඹ නියන්තය නේ3ඊ3නච්3 භවරෂස
ඇභක තුභහට රඵහ ගන්න පුළුන් වුණහ3 භවරෂස භළක තුභහ we
refer to him as the most lovable Member of Parliament.

He was always smiling. He never had an inkling of
anger, dissatisfaction against any Member of this House
or his constituency. Like a shadow, the Hon. Ariyapala
Walpitagama followed his footsteps. That is why I
appreciate him. If you want to become a leader, follow
the leader. At once, you cannot jump into the arena and
lead the masses. This is one of the best lessons that we
learnt from the life of my good Friend, the Hon.
Ariyapala Walpitagama. Everybody said, “Look here, you
are working harder than the Minister himself”. He would
straightaway reply, “No, I am only following the
footsteps of the Minister". All the projects through the
decentralized budgets and other projects that were
implemented by the Hon. M.E.H. Mahroof when he was
the Minister of State for Ports and Shipping, were very
cleverly executed so that the people of the area were
greatly benefited.
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He was born on 17th July, 1948 in Kanda Udarata,
Gampola. His father was the late W.G. Wilson and his
mother was G.M. Wimalawathie. He studied at
Dharmasoka College in down South. There is also
something significant that comes to my mind. Sir, it is
from the Dharmasoka College in Ambalangoda that we
got one of the best Deputy Principals, Mr. Wijeratne, to
Zahira College. We will be going there in a short while.
They are going to commemorate the Founders' Day. He
brought about a tremendous amount of influence from the
Sinhalese culture to the Muslim culture and helped Zahira
College to grow into what it is today, a fully blossomed
metropolitan school embracing all communities and
giving equal opportunities for educational upliftment. Sir,
that is a lesson that we have to learn.
Then, his dear wife was Rani Sudharma
Kalupahanage. She was a very successful lady. As
pointed out by the Hon. Susantha Punchinilame,
Thambalagamuwa area is a very tricky area, where a
Sinhalese or a Muslim or a Tamil could become the
Chairman. The Hon. Ariyapala Walpitagama stood above
all those and won. He was elected the first Chairman of
the Thambalagamuwa Village Council and he was also
elected to the District Development Council of the
Trincomalee District. In 1994, he contested through the
United National Party, but could not succeed. He came
second in the poll to the Hon. M.E.H. Mahroof. When,
the Hon. M.E.H. Mahroof, our great, good soul breathed
his last on 28th July, 1997, the Hon. Ariyapala
Walpitagama came to this House.
I would like to bring to your notice one more
important matter. As I told you, he was always very
helpful to us in this House. He held the torch of national
mindedness.
He would not waver. He was extremely loyal to his
country. That is why, Sir, - றர்க்கட்சறறரன இமெக்கறன்ந
சறங்கபத் கனர்கள் சறனர் இந்றரறன் றழ்ரட்டுக்குச் தசன்மை
-

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භන්ත්රීතුභහ තථහ අන් තයන්න3

ගු අල්ශළි ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භහ ශේ තරුණ කිඹහ අන්
තයන්නේ3
இந் ரட்டில் றர்கள் இன்ணமௌக்குட்தடுத்ப்தட்டு
றகவும் கஷ்டப்தடுகறன்நரர்கள் ன்மை இச்சகதறரன முக்கற
ததரமைப்கத கறக்கறன்ந றர்க்கட்சறத் கனர் தசரல்ர
ரரணரல் அகறட்டு ரங்கள் கணம் தசமௌத் ரண்டும்.
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Sir, at this moment, I wish to convey my deepest
condolences to the family members and also to the people
of the Trincomalee District, particularly, the Mutur
Electorate.
Thank you.
නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

හිටපු ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී ගරු ල්පිටගභ ආරිඹඳහර
භවතහශේ අබහඹ පිළිඵ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශදඳහර්ලසශඹන්භ
තයන රද ශලෝත ශඹෝජනහ අනුභත තයමින් භභද ඒ භඟ නතතු
වීභට තළභළත්ශතමි3 රැසවීභට අදහශ නිර හර්තහශේ පිටඳතක්
ශලෝතඹට ඳත් ඳවුශල් අඹ ශත ඹන ශභන් ඳහර්ලිශේන්තුශේ
භව ශල්තේයඹහට භභ නිශඹෝග තයමි3
මීශඟට ශඳෞ්ධගලිත තරුණු ඳළවළිනලි කිරීභ
භහන්නප්ශඳරුභ භවතහ3

ගරු අජිත්

ගු අජිත් මළ්දනප්ගපුම මශතළගේ
ගපෞද්ගලික කුණු පෆශෆදිලි කිරීම

ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெறணது
தசரந் றபக்கம்
PERSONAL EXPLANATION BY HON. AJITH
MANNAPPERUMA
ගු අජිත් මළ්දනප්ගපුම මශතළ

(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெ)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ඳවත වන් සිදුවීභ
පිළිඵ සථහය නිශඹෝග 24 ඹටශත් ශඳෞ්ධගලිත තරුණු
ඳළවළිනලි කිරීභ වහ ඔඵතුභහශේ තහරුණිත අනුග්රවඹ අශප්ක්හ
තයමි3
"2013 අශගෝසතු භ 21 න ිනන යතුඳසර සිදුවීභ ේඵන්ධ
තල් තළ ශේ විහදඹ අතුයතුය ගේඳව ශෞඛ්ය වදය
නිරධහරිරිඹ ලශඹන් ශෞඛ්ය ශදඳහර්තශේන්තුට අනුයුක්ත
භහශේ ිබරි විසින් ශනිශග්රොස පු්ධගලිත භහගභ ශත ඔවුන්ශේ
තර්භහන්තලහරහශේ තටයුතු තය ශගන ඹහ වළකි ඵට වක තඹක්
නිකුත් ශතොට ක බූ ඵ ප්රතහල තශ ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී ගරු යණ
ගුණර්ධන භවතහ භහශේ ිබරි විසින් අත්න් තයන ර්ධශ්ධ ඹළයි
කිඹනු රඵන හර්තහක්ද ඉිනරිඳත් තශශේඹ3
ශභඹ මුළුභනින්භ භහ ශත වහ භහශේ ඳවුර ශත ඵරඳහන්නහ
ව ශනොභඟ ඹන සුළු වහ හදය ප්රතහලඹකි3 නතුභහ විසින් ඉිනරිඳත්
තයන රද වක ත පිටඳත භඟින් ඳළවළිනලි න්ශන් ශභභ
ශල්ඛ්නඹට අත්න් තඵහ ඇත්ශත් භහශේ ිබරි ශනොන ඵයි3
නඹට අත්න් තඵහ ඇත්ශත් ශනත් අශඹකු විසිනි3 ශභඹ භහ වහ
භහශේ ඳවුර අඳකීර්ක ඹට ඳත් කිරීභ වහ හිතහභතහභ තස
තයන රද කට ශල්ඛ්නඹක් ඵට විලසහ කිරීභට ද තරුණු ඇත3"
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භභත් භහශේ ිබරිත් භහශේ
ඳවුශල් අඹත් භළය ශ්ධලඳහරනඹ අප්රිඹ තයන අතය -

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහ විසින් රඵහ දී ඇක  ලිපිඹ කිඹවීභට
ඳභණයි අය ක ශඵන්ශන්3
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ගු අජිත් මළ්දනප්ගපුම මශතළ

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(The Deputy Speaker)

(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெ)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ශේ ගරු බහ ශනොභඟ
ඹන හර්තහක් නතුභහ ඉිනරිඳත් තය ක ශඵනහ3

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

If you consider so, raise it in the proper way.
ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහ තථහක් තයන අසථහශේදී ඒ
පිළිඵ ළඩිදුයටත් තථහ තයන්න පුළුන්3 සථහය නිශඹෝග
ප්රතහය ශේ ශභොශවොශත්දී අය ක ශඵන්ශන් ඉිනරිඳත් තය ඇක 
ලිපිඹ කිඹළවීභට ඳභණයි3

ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Sir, I rise to a point of Order.
නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order, Hon. John Amaratunga?
ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Sir, it is a very serious allegation that the Hon.
Member is making. The document that was produced by
the Hon. Member is a forged document alleged to have
been signed by his wife. So, let him explain it.
නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Yes, I know that, Sir. I only request that the document
be referred for investigation.

පළර්ලිගපත්දතුගේ රැවහවීපත
தரரளுன்ந அர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගු නිමල් සිසරපළ ා සිල්ලළ මශතළ

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ
ඉිනරිඳත් තයනහ:
"අද ිනන විසිය ඹෆශේදී ශභභ ඳහර්ලිශේන්තු 2013 ළප්තළේඵර් භ 03
ළනි අඟවරුහදහ අ3 බහ3 1300 න ශතක් තල් තළිබඹ යුතුඹ3"

ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වපතමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ගපෞද්ගලික ම්දත්රී්දගේ පනත් ගකම්පතපත්
ணற உமைப்தறணர் சட்டமூனங்கள்
PRIVATE MEMBERS' BILLS

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, the Chair can consider it if he is raising
it as a Question of Privilege.

ලල්ගපො ිළයළන්දා අධායළපන වශ වංවහකිිනක
පානම (වංවහාළගත කිරීගපත) පනත් ගකම්පතපත

ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

ல்ததரன தறரணந் கல்ற கனரசர ன்நம்
(கூட்டிகத்ல்) சட்டமூனம்

(The Hon. John Amaratunga)

WALPOLA PIYANANDA EDUCATIONAL AND CULTURAL
FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

Sir, there are two issues.
ගු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ
නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Let him submit it in the proper way because this is not
the proper time to raise it. If he considers that there is a
breach of privilege, let him submit it in the proper way.
ගු ගජෝ්ද අමරතුංග මශතළ

(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

There is something more, Sir. Please give me one
minute. He produced a false document. That is very
serious matter. Misleading the House by producing a
forged document is one matter. The other matter is that
document should be referred to the CID.

(ரண்புறகு ஜரணக தண்டர)

(The Hon. Janaka Bandara)
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ
ඉිනරිඳත් තයනහ:
"ල්ශඳොර පිඹහනන්ද අධයහඳන ව ්සතික ත ඳදනභ ්සථහගත කිරීභ
වහ ව ඳනත් ශතටුේඳත ඉිනරිඳත් කිරීභට අය ිනඹ යුතු ඹ3"

ගු (වලාය) සුාර්ිනනී ප්රනළ්දදුපුල්ගල් මශත්ිය
(ரண்புறகு (கத்ற
தர்ணரந்துபுள்ரப)

கனரறற)

(றமெற)

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

විසි්ද වහථිර කරන දී.
ஆரரறத்ரர்.
Seconded.

சுர்றணற

ඳහර්ලිශේන්තු
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[ගරු (වදය) සුදර්ිනී  ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ]

ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වපතමත විය.
පනත් ගකම්පතපත ඊ අනුකූල පෂමුලන ලර කියලන දි්ද එය
මුද්රණය කිරීම නිගයෝග කරන දී.
ලළර්තළ කිරීම වඳශළ 47(5)ලන වහාළලර නිගයෝගය ය ගත් පනත්
ගකම්පතපත වමළජ ගවේලළ අමළතයතුමළ ගලත පලරන දී.

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது.
இன்தடி, சட்டமூனம் முன்முகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக்
கட்டகபறடததட்டது.
சட்டமூனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி சமூக
ரசககள்
அகச்சமெக்கு
அநறக்கக
தசய்ப்தடுற்கரகச்
சரட்டப்தட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services for report.

ආනයන ශළ අපනයන (පළන) පනත :
ගරගුළසි

இநக்குறகள், ற்மைறகள் (கட்டுப்தரடு)
சட்டம்: எழுங்குறறகள்
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT:
REGULATIONS
[අ3බහ3 2328]
ගු නිමල් සිසරපළ ා සිල්ලළ මශතළ (ලළසරමළර්ග ශළ ජ
වපතපත් කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ වශ පළර්ලිගපත්දතුගේ
වභළනළයකතුමළ)

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
முகரகத்து அகச்சமெம் தரரளுன்நச் சகத முல்மெம்)

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

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව ුද්ධධ
ලහන ව ආගමිත තටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ ඳවත
වන් ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් තයනහ:
"1985 අ්ත 48 දයන ඳනක න් වහ 1987 අ්ත 28 දයන ඳනක න් ්ශලෝධිත
1969 අ්ත 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනශත් 4(3) ගන්ක ඹ
ව 14 වහ 20 ළනි ගන්ක  ඹටශත් මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයයඹහ
විසින් ඳනන රදු 2013 ජලි 18 ිනනළක  අ්ත 1819/32 දයන අක  විශලේ
ගළට් ඳත්රශේ ඳශ තයනු රළඵ 2013308307 ිනන ඉිනරිඳත් තයන රද
ශයගුරහසි අනුභත තශ යුතු ඹ3"
(අභහතය භණ්ඩරශේ අනුභළක ඹ දන්හ ක ශබ්3)"

ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි විශලේශඹන්භ ශේ ගළට්
නිශේදනශඹන් අදවස තයන්ශන් 2012 ජුනි භ 27 ළනි ිනන
වල් අඳනඹනඹ සීභහ තයමින් නිකුත් තශ 1764/9 දයන අක 
විශලේ ගළට් නිශේදනශේ වන් ශයගුරහසි ඳරිච්ඡින්න තයමින්
ඉිනරිඳත් තයන රද ගළට් නිශේදනඹ අනුභත කිරීභයි3
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ශභඹට ශවේතු වුශණ් ශේතයි3
ශේ යශට් ආවහය සුයක්ෂිතතහ වහත් විශලේශඹන්භ ශේ යශට්
නිසඳහදනඹ තයනු රඵන වල්ලින් ඹේ ප්රක ලතඹක් ශ්රී ර්තහශේ
යහ තඵහ ගළී භ වහත් අපි තටයුතු තශහ3 අශප් තිෂිතහර්මිත
ළඩ පිළිශශශේ ක ශඵන හර්ථතබහඹ නිහ ශේ යශට් අලයතහට
ඩහ ළඩි ප්රභහණඹක් වල් නිසඳහදනඹ නියතුරුභ සිදු න
නිහත් වල් අඳනඹනඹ කිරීභ තුළින් ඹේ ආතහයඹකින් ශේ යශට්
වල් මිර ශවො සථහය තත්ත්ඹත ඳත්හ ශගන ඹහභට පුළුන්
න නිහත් ශේ ීනයණඹ ගත්තහ3 අපි කිඹන්න තුටුයි මීට
අභතය ඵඩ ඉරිඟු මු්ඇට තේපි ශෝඹහ ළනි ධහනය ගහලිනුත්
ළරකිඹ යුතු ප්රගක ඹක් රළ ක ශඵන ඵ3 උදහවයණඹක් ලශඹන්
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අශප් යශට් ධහනය නිසඳහදනඹ ගත්ශතොත් 2006 දී ශභ්රික් ශටොන්
මිලිඹන 333ක් 2007 දී ශභ්රික් ශටොන් 331ක් 2008 දී ශභ්රික්
ශටොන් මිලිඹන 338ක් 2009 දී ශභ්රික් ශටොන් මිලිඹන 336ක්
2010 දී ශභ්රික් ශටොන් මිලිඹන 433ක් 2011 දී ශභ්රික් ශටොන්
මිලිඹන 338ක් ව 2012 දී ශභ්රික් ශටොන් මිලිඹන 338ක් ලශඹන්
වී නිසඳහදනඹ ඳත්හ ශගන ඹහභට අඳට පුළුන් ශරහ
ක ශඵනහ3
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ඒ හශේභ ඵඩ ඉරිඟු
නිසඳහදනශේ සුවිශලේෂී ප්රගක ඹක් ක ශඵනහ3 2006 දී ඵඩ ඉරිඟු
ශභ්රික් ශටොන් 47 521ක් නිසඳහදනඹ තශහ3 2007 දී ශභ්රික්
ශටොන් 56 438ක් නිසඳහදනඹ තශහ3 2008 දී ශභ්රික් ශටොන්
112 287ක් නිසඳහදනඹ තශහ3 2009 දී ශභ්රික් ශටොන් 129 729ක්
නිසඳහදනඹ තශහ3 2010 දී ශේ යශට් ඵඩ ඉරිඟු ශභ්රික් ශටොන්
161 694ක් නිසඳහදනඹ තශහ3 2011 දී ඇක  වුණු තහරගුණිත
විඳර්ඹහඹන් නිහ නිසඳහදනශේ ටිතක් අඩුවීභක් සිදු වුණහ3 ඒ
වුණත් අපිට නිසඳහදනඹ ශභ්රික් ශටොන් 137 797ත භට්ටභත ක ඹහ
ගන්න පුළුන් වුණහ3 2012 දී ඵඩ ඉරිඟු ශභ්රික් ශටොන් 202 315ක්
නිසඳහදනඹ තයන්න පුළුන් ශරහ ක ශඵනහ3 ඒ හශේභ 2006 දී
මු් ඇට නිසඳහදනඹ ශභ්රික් ශටොන් 7 995යි3 2007 දී නිසඳහදනඹ
ශභ්රික් ශටොන් 8 513යි3 2008 දී ශභ්රික් ශටොන් 8 778යි3 2009 දී
නිසඳහදනඹ ශභ්රික් ශටොන් 9 258යි3 2010 දී නිසඳහදනඹ ශභ්රික්
ශටොන් 11 703යි3 2011 දී නිසඳහදනඹ ශභ්රික් ශටොන් 17 035යි3
2012 දී නිසඳහදනඹ ශභ්රික් ශටොන් 18 950යි3
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි
ශෝඹහ ශඵෝ්චි
නිසඳහදනශේත් ශේ ආතහයශඹන්භ ළඩි වීභක් අපිට ශඳන්නුේ
තයනහ3 නමුත් 2012 දී ඹේ අඩුවීභක් ශඳන්නුේ තශහ3 අශප්
තිෂිතර්භ අ්ල ශේ පිළිඵ ළඩි අධහනඹක් ශඹොමු තය ශෝඹහ
ශඵෝ්චි ගහ ඩහත් ප්රතලිත කිරීභ වහ සුවීශලේෂී ළඩ තටයුතු
තයශගන ඹනහ3 ඒ හශේභ තේපි නිසඳහදන ප්රභහණඹත් 2006 දී
ශභ්රික් ශටොන් 10 114ත භට්ටභත ිනගටභ ඳත්හශගන ගිහිල්රහ
ක ශඵනහ3 2009 දී නඹ ශභ්රික් ශටොන් 13 485 දක්හත් 2012
ර්ශේ දී ශභ්රික් ශටොන් 14 812 දක්හත් ළඩි ශරහ ක ශඵනහ3
ගරු නිශඹෝජය තථහනහඹතතුභනි ශේ යශට් තිෂිතර්භ
ක්ශේත්රශඹන් රඵහ ගන්නහ ශ්ධශීඹ නිසඳහදන තුළින් ශගොවිඹහට
ඩහ ශවො ආදහඹභක් රඵහ ගළී භට පුළුන් ඵත් ශගොවිඹහ
ඉතහභ ඕනෆතමින් ශේ වහ ශඹොමු වී ඇක  ඵත් ශේ ්ඛ්යහ
ශල්ඛ්නලින් ඉතහභ ඳළවළිනලි ශඳශනනහ3 නමුත් අශප් යශට්
අභතය ශඵෝග ගහන්
අලය නිසඳහදන තරඹට තභත්
ඳළමිණිරහ නළවළ3 ඒ වහ අපි ඩ ඩහත් ශගොවීන් ිනරිභත් තයමින්
ඩහ ශවො ජ ර්ග ශගොවීන්ට රඵහ ශදමින් ඔවුන්ශේ මිර
සථහය කිරීභ වහ අලය අසථහන්හිදී රින් ය
බහණ්ඩහගහයඹ ඉිනරිඳත් ශමින් ආනඹනඹ අඩු තයමින් තටයුතු
තයනහ3 ආනඹනඹ වහ ඵදු ඳනනහ හශේභ
ඳහරිශබෝගිතඹහත් නිසඳහදතඹහත් ඹන ශේ ශදශදනහභ ඹේ
ආතහයඹකින් ආයක්හ කිරීශේ ක්රිඹහලිඹත ශේ යජඹ ශඹදී
සිටිනහ3 විශලේශඹන්භ ශභළනි දළළන්ත වී නිසඳහදනඹක් තශ
ශගොවි ජනතහට අශප් සතුක ඹ හිමි ශනහ3 විශලේශඹන්භ අශප්
යජඹ භඟින් දළන් භවළලි ප්රශ්ධලරත් තිෂිතර්භ ක්ශේත්රශේත්
අඳනඹනඹ වහ සුදුසු වල් ර්ග ප්රතලිත කිරීශේ සුවිශලේෂී ළඩ
පිළිශශක් තයශගන ඹනහ3 නයින් අපි ඵරහශඳොශයොත්තු
ශන්ශන් විශ්ධල යටල් ආතර්ණඹ තය ගන්න පුළුන් න
විධිඹට විශ්ධශීඹ ශශශ ශඳොශට රිරන ආතහයශඹන් වල්
නිසඳහදනඹ කිරීභ තුළින් ශගොවිඹහට මිර සථහයතහක් රඵහ
දීභටත් ශේ අඳනඹනඹ තයනු රඵන වල් වහ ශවො මිරක්
රඵහ ගළී භටත්ඹ3 ඒ නිහ භහ ශේ තරුණු ටිත ශතටිශඹන්
ඉිනරිඳත් තයමින් ශේ වහ ගරු බහශේ අනුභළක ඹ ඉල්රහ
සිටිනහ3 සතුක යි3

ප්රහනය වභළ භමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.
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නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඊශඟට ගරු ය්ජිත් භ්ධදුභඵණ්ඩහය භවතහ3

Order, please! Before he starts, the Hon. Deputy
Chairman of Committees will take the Chair.
අනතුුල
නිගයෝජය කාළනළයකතුමළ මූළවනගය්ද ඉලත්
වුගය්ද, නිගයෝජය කළරක වභළපිනතුමළ [ගු මුුගේසු ච්දද්රකුමළර්
මශතළ] මුළවනළරූඪ විය.
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்மை
அகனர, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்புறகு
முமெரகசு சந்றகுரர்] கனக கறத்ரர்கள்.

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

[අ3බහ3 2334]
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යජඹට කිඹනහ ශේ වහ ළඩ පිළිශශක් ශඹොදන්න කිඹරහ3
නිසඳහදනඹ ළඩි වුණහට ළඩක් නළවළ ශගොවිඹහට ඒ වහ මිරක්
රළශඵන්ශන් නළත්නේ3 ඵඩ ඉරිඟු ගහ නිහ ශභොනයහගර
ිනසත්රික්තශේ භවය ශගොවිශඹෝ ට්රළක්ටර් අයශගන ක ශඵනහ3
නමුත් ශවට අනි්ධදහ න ශතොට ඒහශේ හරිත මුදල් ශගහ ගන්න
ඵළරි වීභ නිහ නභ ට්රළක්ටර් ෆිනෆන්ස භහගේරට ශගන ඹයි3 අපි
කිඹනහ ඵඩ ඉරිඟු ශගොවිඹහටත් වී ශගොවිඹහටත් නිඹභ මිරක්
ශදන්න යජඹට ඵළරි ශරහ ක ශඵනහඹ කිඹරහ3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි අද වී නිසඳහදනශේ
අක රික්තඹක් ක ශඵනහ3 නමුත් අද ශගොවිඹහ වී කිශරෝග්රෆේ නතක්
විකුණන්ශන් රුපිඹල් 23ට ශවෝ රුපිඹල් 24ට ශවෝ රුපිඹල් 25ටයි3
යජශේ ්ඛ්යහ ශල්ඛ්න අනු අද හරි ජරශඹන් වී කිශරෝග්රෆේ
නතක් නිසඳහදනඹ තයන්න රුපිඹල් 23ක් ළඹ නහ; ළහි
ජරශඹන් වී කිශරෝග්රෆේ නතක් නිසඳහදනඹ තයන්න රුපිඹල් 30ක්
ළඹ නහ3 නමුත් අද ශගොවිඹහට රුපිඹල් 30තට වී කිශරෝග්රෆේ
නතක් විකුණහ ගන්න ඵළවළ3

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි ශභඹ වහල් යට ඹන්න
ශේ ගරු බහශේ අනුභළක ඹ ඉල්රන අසථහක්3 මීට අවුරුදු
30තට 40තට ඉසශල්රහ අඳට පිට යට වහල් ිනවහ ඵරහශගන
ඉන්න සි්ධධ වුණු ඵ අපි දන්නහ3 අද වහල් පිට යට ඹන්න
අලය ඳදනභ දළේශේ අලය ළේ අමුණු වළදුශේ නක්ත් ජහක ත
ඳක් යජඹයි කිඹරහ භභ කිඹනහ3 අද ළඩිභ වී නිසඳහදනඹ
ක ශඵන්ශන් අේඳහය ිනසත්රික්තශේයි3 ශේ අසථහශේ අශප්
දඹහයත්න ඇභක තුභහ ශේ ගරු බහශේ ඉන්නහ3 අේඳහය
ිනසත්රික්තශේ ළඩිශඹන්භ වී නිසඳහදනඹ වුශණ් ඇයි?

ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි අද ශගොවිඹහ අන්ක භ
අයණ තත්ත්ඹතට ඳත් ශරහ සිටිනහ3 ඒතට ශවේතු
ශභොතක්ද? ශේ යශට් පිටි ඳරිශබෝජනඹ නන්න නන්නභ ළඩි ශරහ
ක ශඵනහ3 තමුන්නහන්ශේරහ නදහ රුපිඹල් 3350ට ඳහන් ශදනහඹ
කිඹරහ ජනතහශගන් ා න්දඹ රඵහ ගත්තහ3 රුපිඹල් 3350ට ඳහන්
දුන්නු නිහ ශේ යශට් පිටි ඳරිශබෝජනඹ ශදගුණඹකින් ළඩි ශරහ
ක ශඵනහ3 රුපිඹල් 3350ට ඳහන් දුන්නු නිහ වී ශගොවිඹහට වී ටිත
විකුණහ ගන්න ඵළරි ශරහ ක ශඵනහ3 1993 දී රුපිඹල් මිලිඹන
5 609ත පිටි ශගන්හ ක ශඵනහ3 අද ඒ වහ රුපිඹල් මිලිඹන
47 000ක් ළඹ ශරහ ක ශඵනහ3 නභ මුදර අට ගුණඹකින් ළඩි
ශරහ ක ශඵනහ3 පිටි ඳරිශබෝජනඹ ශදගුණඹකින් ළඩි ශරහ
ක ශඵනහ3 ශේ යශට් වී ශගොවිඹහට වී ටිත විකුණහ ගන්න ශනොවළකි
වීශේ ගකීභ නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහන ආණ්ඩු බහය
ගන්න ඕනෆ3

නක්ත් ජහක ත ඳක්ශේ ආයේබත නහඹතඹන් ව ඩී3නස3
ශේනහනහඹත භළක තුභහ ව ඩ් ලි ශේනහනහඹත භළක තුභහ නදහ
ගල්ඔඹ ජරහලඹ වදරහ හරි තර්භහන්තඹ ිනයුණු තශ නිහ තභයි
අේඳහය ිනසත්රික්තශඹන් වී නිසඳහදනඹ ළඩිශඹන් නන්ශන්3 ශේ3ආර්3
ජඹර්ධන හිටපු ජනහධිඳක තුභහශේ තහරශේ නක්ත් ජහක ත ඳක්
ආණ්ඩු ඹටශත් ගහමිණී ිනහනහඹත නදහ හිටපු හරිභහර්ග විදුලිඵර
වහ භවහභහර්ග ඇභක තුභහ භවළලි ශඹෝජනහ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භත
තයරහ කුඹුරු අක්තය රක් ගණනක් අසළ්ධද නිහ තභයි ශේ
යශට් වී නිසඳහදනඹ ළඩි වුශණ්3 ශේ යශට් ක ශඵන හරි
තර්භහන්තලින් සිඹඹට 90ක් තයරහ ක ශඵන්ශන් නක්ත් ජහක ත
ඳක් යජඹයි3 වහල් පිට යට ඹන්න අනුභළක ඹ ගන්න ශේ
ශරහශේ ශභහි ළඩි ශගෞයඹ රළශඵන්න ඕනෆ නදහ ශගොවි ජනඳද
යහඳහයඹ ආයේබ තශ ඩී3නස3 ශේනහනහඹත භළක තුභහටයි3 ඩී3නස3
ශේනහනහඹත භළක තුභහ ආයේබ තශ ගල්ඔඹ යහඳහයඹ වහ
ශේ3ආර්3 ජඹර්ධන හිටපු ජනහධිඳක තුභහ ඹටශත් ව තඩිනේ
භවළලි යහඳහයඹ නිහ තභයි අද ශේ යට වලින්
සඹ්ශඳෝණඹ ශරහ ක ශඵන්ශන්3

ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි අශප් ඇභක තුභහ කිේහ
නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ ක ශඵනහඹ කිඹරහ3 නමුත් අද පිට යටින්
ලූනු ශගන්න නත ළඩි ශරහ ක ශඵනහ3 පිට යටින් කුයක්තන්
ශගන්න නතත් ළඩි ශරහ ක ශඵනහ3 කුයක්තන් හටතඹ දභහ
ශගන ඉන්න න්ධහනශේ භළක  ඇභක රුන්ට භහ කිඹනහ 2005
අවුරු්ධශ්ධ කුයක්තන් ශගන්හ ක ශඵන්ශන් ශභ්රික් ශටොන්
1 380යි; නමුත් අද කුයක්තන් ශභ්රික් ශටොන් 2 050ක්
ශගන්නහඹ කිඹරහ3 න්ධහන ආණ්ඩුශේ භළක  ඇභක රුන්
කුයක්තන් හටතඹ දභහ ශගන සිටින නමුත් කුයක්තන් ආනඹනඹ
ළඩි ශරහ ක ශඵනහ3 කුයක්තන් හටතඹ දභහ ශගන සිටිඹත්
ආණ්ඩුට ඵළරි ශරහ ක ශඵනහ අඩු තයශේ ශේ යශට් කුයක්තන්
ටිත වදහ ගන්න ළඩ පිළිශශක් තස තයන්න3 ඒ විතයක්
ශනොශයි3 මු් ඇට ආනඹනඹ ළඩි ශරහ ක ශඵනහ3 2005 දී
ශගන්හ ක ශඵන්ශන් මු් ඇට ශභ්රික් ශටොන් 9 000යි3 අද ශභ්රික්
ශටොන් 12 000ක් ශගන්නහ3 2005 දී ශගන්හ ක ශඵන්ශන්
ශරොකු ලූනු ශභ්රික් ශටොන් 1 10 000යි3 අද ශභ්රික් ශටොන්
1 58 000ක් ශගන්නහ3

ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි ඒ විතයක් ශනොශයි3
ඇභක තුභහ ඵඩ ඉරිඟු ගළන කිේහ3 අපි දන්නහ ඵඩ ඉරිඟුලින්
ශේ යට සඹ්ශඳෝණඹ ශරහ ක ශඵනහඹ කිඹරහ3 යජශේ
අතහර්ඹක්භතහ නිහ අද ඵඩ ඉරිඟු ශගොවිඹහත් වී ශගොවිඹහත්
අන්ත අයණ තත්ත්ඹතට ඳත් ශරහ සිටිනහ3 භහ ශේ කිඹන
තහයණඹට සුශේධහ ජී3 ජඹශේන ඇභක තුමිඹ භභත් නක්ත නතඟ
ශයි3 ශභොනයහගර ිනසත්රික්තශේ ඵඩ ඉරිඟු ශගොවිඹහට නිඹමිත
මිරතට ඵඩ ඉරිඟු විකුණහ ගන්න ශනොවළකි ශරහ ක ශඵනහ3 අද
ඵඩ ඉරිඟු කිශරෝග්රෆේ නතත මිර රුපිඹල් 25යි රුපිඹල් 27යි3 අපි

අද භල්ශඳෝච්චිර නශ ළේත් මිරිස ළේත් ලූනු
ළේත් නිසඳහදනඹ ළඩි තයන්න ඵළරි ශරහ ක ශඵනහ3 යජඹ ඒ
ග කීභ බහය ගන්න ඕනෆ3 ශේ ආණ්ඩු ඳශතුරු පිට යටින්
ශේනහ3 ඇඳල් ශේන්න විතයක් ඹන විඹදභ ඵරන්න3 භභ නඹ
ශඳන්න්නේ3 අශප් අඹ රුපිඹල් ශතෝටි 102ත ඇඳල් තනහ පිට
යටින් ශගනළල්රහ3 ඒ විතයක් ශනොශයි රුපිඹල් ශතොටි 42ත
ශදොඩේ පිට යටින් ශේනහ3 රුපිඹල් ශතෝටි 36ත නහය් පිට යටින්
ශේනහ3 භභ යජඹට කිඹනහ ශේ ගළන ළඩ පිළිශශක් වදන්න
කිඹරහ3 යජඹට ඵළරි ශරහ ක ශඵනහ ඒතට ළඩ පිළිශශක්

ගු ආර්.එපත. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු ආර්3නේ3 ය්ජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ]

වදන්න3 ිබිබශල් ඉසය ශදොඩේ ළේහ3 ශභොනයහගර ිනසත්රික්තශේ
ශදොඩේ න්න ිඳික ඹක් ඳටන් ගත්තහ3 අද ඒත අතය භග නතය
තයරහ ක ශඵනහ3 පිට යටින් ශගන්න ශේ ශදොඩේ ඇඳල් නහය්
ශභශවේ නිසඳහදනඹ තයන්න ඕනෆ3
ඒ විතයක් ශනොශයි3 යජඹ තිෂිතර්භ අ්ලඹට ශන් තයන
මුදර නන්න නන්නභ අඩු ශරහ ක ශඵනහ3 අද යජශේ විඹදශභන්
සිඹඹට දලභ වතයයි තිෂිතර්භ අභහතයහ්ලඹට ශන් තයරහ
ක ශඵන්ශන්3 ශේ යශට් ශගොවිශඹෝ සිඹඹට 35ක් ඉන්නහ3 ඒත්
ශගොවිජන ශේහ අභහතයහ්ලයට සිඹඹට 3364යි ශන් තයන්ශන්3
සිඹඹට 35ක් ශගොවිශඹෝ ඉන්න යශට් ඒ ශගොවිඹහ ශනුශන්
තමුන්නහන්ශේරහ විඹදේ තයන්ශන් යශට් ජහක ත විඹදශභන්
සිඹඹට 3364යි3 ශේ ශවේතු නිහ අද ශේ යශට් ශගොවිඹහ නන්න
නන්නභ දුප්ඳත් ශරහ ක ශඵනහ3
1998 ර්ඹ ශනශතොට දශ ජහක ත නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට
21ක් තිෂිතර්භහන්තශඹන් ආහ3 අද ඒත සිඹඹට 11ට ඵළවළරහ
ක ශඵනහ ගරු වභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභක තුභනි3 ඒ කිඹන්ශන්
ශගොවිඹහශේ දහඹතත්ඹ අඩු ශරහ; ශගොවිඹහ අතට ඹන මුදර අඩු
ශරහ3 ශේ යශට් දුප්ඳත්භ සිඹඹට 20 ත පිරි යශට් ආදහඹශභන්
සිඹඹට වතයයි භුක්ක  විඳින්ශන් කිඹන නත අඳ වළභ ශදනහභ
දන්නහ3 ශේ සිඹඹට 20 තුශ ළඩිශඹන්භ ඉන්ශන් ශගොවිශඹෝ3
දුප්ඳත් අඹ ළඩිශඹන්භ ඉන්ශන් ශඳොශශොන්නරුශේ අේඳහශර්
ශභොනයහගර ව වේඵන්ශතොට3
අද ශගොවිඹහ නන්න නන්නභ දුප්ඳත් ශරහ ක ශඵනහ3
ශගොවිඹහශේ මිර දී ගළී ශේ වළකිඹහ අඩු ශරහ ක ශඵනහ3 මීට
අවුරුදු 20තට ඉසශල්රහ ශගොවිඹහ වී කිශරෝ ශදතක් වික්තහභ
සීනි කිශරෝ නතක් ගන්න පුළුන්3 අද ශගොවිඹහ වී කිශරෝ වතයක්
විකුණන්න ඕනෆ සීනි කිශරෝ නතක් ගන්න3 නදහ ශගොවිඹහ වී
කිශරෝ නතක් වික්තහභ ඵන් තෆල්රක් ගන්න පුළුන්3 අද වී
කිශරෝ ශදතක් විකුණන්න ඕනෆ ඵන් තෆල්රක් ගන්න3 නදහ වී
කිශරෝ වතක් වික්තහභ කිරිපිටි ඳළතට් නතක් ගන්න පුළුන්3 අද
වී කිශරෝ 14ක් විකුණන්න ඕනෆ කිරිපිටි ඳළතට් නතක් ගන්න3
නශවනේ ශගොවිඹහ නන්න නන්නභ දුප්ඳත් ශරහ ක ශඵනහ3;
ශගොවිඹහශේ ආදහඹභ අඩු ශරහ ක ශඵනහ3 යජශේ ්ඛ්යහ ශල්ඛ්න
අනු භ කුඹුරු ශවක්ශටඹහර් නතක් ළේහභ ශගොවිඹහට ඉක රි
න්ශන් රුපිඹල් 25 000යි3 ඒශතන් භහ වඹක් ජීත් ශන්න
ඕනෆ3 නභ නිහ තභයි භවය ශගොවීනසශේ සිඹ ශ්ධ අද උතට
තඵහ ක ශඹන්ශන්3 භවරු ඵයිසිතල් උතස ක ඹනහ3 භවරු
ට්රළක්ටර් උතස ක ඹනහ3 ශගදය ක ශඵන රඳහහිනිඹ උතස
ක ඹනහ3 අද ශේ යශට් වල් අක රික්තඹක් ක ුදණත් ශගොවිඹහට
වීරට වරි මිරක් ශදන්න ඵළරි නිහ ශගොවිඹහ අද ශේ යශට් දුප්ඳත්
භ ශතොට ඵට ශේ යජඹ ඳත් තය ක ශඵනහඹ කිඹන නත අඳ
කිඹනහ3 යජඹ ඒ ගකීභ බහය ගන්න ඕනෆ3 අශප් ඳශහශත් අවුරුදු
තහරඹට හශේභ නිතේ තහරඹට ඵළ්කුට ගිඹත් ළඩිශඹන්භ
දකින්න ක ශඹන්ශන් යත්යන් ඵඩු උතස ක ඹන ශඳෝලිභ3
අද ශගොවි ගභතට ගිශඹොත් යත්තයන් ඵඩුක් උගස ශනොක ඹපු
ශගදයක් ක ශඵනහද කිඹරහ අඳට ශොඹහ ගන්න අභහරුයි3
තමුන්නහන්ශේරහ ශභොන ශ්ධ කිේත් ශේ යශට් ශගොවිඹහ අද
දුප්ඳත් තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ ක ශඵනහ3
ඒ විතයක් ශනොශයි අද තමුන්නහන්ශේරහ ශඳොශවොය
වනහධහයඹ තඳහ දභරහ ක ශඵනහ3 අඩු තයමින් ශගොවිඹහට ඳසු
ගිඹ තන්නඹ ගහ තයන ශතොට ළඩි මිරට ගන්නත් ශඳොශවොය
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ටිතක් නළක  වුණහ3 අේඳහශර් ශඳොශශොන්නරුශේ අනුයහධපුයශේ
ශගොවීන්ට ඳහයට ඵළවළරහ උ්ධශඝෝණඹ තයන්න වුණහ අඳට
කීඹතට වරි ශඳොශවොය ටිතක් ශදන්න කිඹරහ3 ශේ යජඹ අද ශතොයි
තයේ ඵ්ශතොශරොත් ශරහද කිඹශතොත් යශට් ශගොවීන්ට ඕනෆ
ශඳොශවොය ටිත ශගන්හ ගන්න ඳහ අශඳොශවොත් ශරහ
ක ශඵනහ3 අපි යජඹට කිඹනහ ඒ ගකීභ බහය ගන්න කිඹරහ3
අඳ දන්නහ ශේ තන්නශේ වී නිසඳහදනඹ අඩු න ඵ3 ශේ
ඹර තන්නශේ වී නිසඳහදනඹ බහශගට බහගඹක් අඩු ශනහ3 ඇයි
ඒ? නිඹභ ශරහට ශඳොශවොය ටිත ශදන්න ආණ්ඩුට ඵළරි වුණ
නිහ3 ශවො ප්රමික ශඹන් යුතු ශඳොශවොය ශදන්න ආණ්ඩුට ඵළරි
වුණහ3 ආණ්ඩු අද තෆ ගවනහ ශගොවිඹහට ශදන ශඳොශවොය
වනහධහයඹ ශනුශන් රුපිඹල් ිබලිඹන 30ක් ළඹ තයනහ
කිඹරහ3 ශේ යශට් ජනගවනශඹන් සිඹඹට 35ක් ශගොවිශඹෝ3
ශගොවීන් වළට රක්ඹතට වළත්තෆ රක්ඹතට රුපිඹල් ිබලිඹන
30ක් ශදන ශතොට ගජයහශභට ශවොයතේ තයන ශ්රී රන්තන් ගුන්
ශේඹට රුපිඹල් ිබලිඹන 20ක් ශදනහ3 නතළන රුපිඹල් ිබලිඹන
20ක් ඳහඩු ශනහ3 ඒ ඳහඩු ශන්ශන් ආණ්ඩුශේ ල්ලි;
ජනතහශේ ල්ලි3 ශතොමිස ගවරහ ගුන් ඹහනහ ගන්න
ශ්රී රන්තන් ගුන් ශේශේ කීඳ ශදශනකුට රුපිඹල් ිබලිඹන 20ක්
ශදන ශතොට ශේ යශට් රක් 70ක් -සිඹඹට 35ක්- න ශගොවීන්ට
ශදන්ශන් රුපිඹල් ිබලිඹන 30යි3 ශගොවිඹහට ශභශවභයි
රතන්ශන්3 ඒ ශඳොශවොය ටිතත් වරිඹට ශදන්ශන් නළවළ3 අපි අද
ඵඹ නළක  යජඹට කිඹනහ නක්ත් ජහක ත ඳක්ඹ නිහ තභයි
තිෂි තර්භහන්තඹ ශේ තයේත් ිනයුණු වුශණ් කිඹරහ3 නක්ත්
ජහක ත ඳක් යජඹ ගල්ඔඹ යහඳහයඹ වදපු නිහ
ශඳොශශොන්නරු අනුයහධපුයඹ ඳළත්ශත් යහඳහය ඇක  තශ නිහ
මිනිශප් යහඳහයඹ වදපු නිහ භවළලි යහඳහයඹ වදපු නිහ තභයි
අද ශේ යට වලින් සඹ්ශඳෝෂිත ශරහ ක ශඵන්ශන්3 නමුත්
ශ්රී ර්තහ නිදවස ඳක්ශේ නක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනශේ
ජනහධිඳක රු අවුරුදු 19ක් ක සශේ ශේ යට ඳහරනඹ තශත් ශේ
යශට් ශගොවිඹහ දුප්ඳත්තමින් ශබ්යහ ගන්න අශඳොශවොත් ශරහ
ක ශඵනහ3 ශගොවීන් අද ශේ යශට් දුප්ඳත්භ ජන ශතොට ඵට ඳත්
ශරහ ඉයයි3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි භහ තලින් කිේහ හශේ
අද ශගොවිඹහට වීරට වරි මිරක් රළශඵන්ශන් නළවළ3 වී අශශවි
භණ්ඩරශඹන් වී කිශරෝක් රුපිඹල් 28ට 35ට ගන්නහ කිේහට
ඒ ගන්ශන් ශඵොශවොභ සීභහහිත ප්රභහණඹක් නිහ ශගොවිඹහට අද
වී ටිත විකුණහ ගන්න ඵළරි ශරහ ක ශඵනහ3 අද ශගොවිශඹක් වී
කිශරෝක් අශශවි තයන්ශන් රුපිඹල් විසිතුනට විසිවතයට3 අද
යජශේ ්ඛ්යහශල්ඛ්න අනුභ ශඳී  ඹනහ ශගොවිඹහට නිසඳහදන
විඹදභත් වේඵ න්ශන් නළක  යුගඹක් තභයි උදහ ශරහ
ක ශඵන්ශන් කිඹරහ3 යජඹ ශේ ගකීභ බහය ගන්න ඕනෆ3 යජඹ ශේ
යශට් ශගොවිඹහ ආයක්හ තයන්න ඕනෆ3 යජඹට අද ඒතට ළඩ
පිළිශශක් නළවළ කිඹරහ අපි කිඹනහ3
අද ශතල් මිර ළඩි නිහ ශගොවීන්ශේ ට්රළක්ටර් ගහසතු ළඩි
ශරහ3 තිෂි යහඹන ගහසතු ළඩි ශරහ3 නතශතොට ශගොවිඹහට
නිසඳහදනඹ වහ අද විලහර පිරිළඹක් -විඹදභක්- දයන්න
ශනහ3 යජඹ ඒ ශනුශන් ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භත තයන්න
ශනහ3
තන්ශන් ශඵොන්ශන් නළක  ඳහඩුට ශේ ගහ තටයුතු තයන
ශගොවිඹහට අද රළශඵන දහඹහදඹ තභයි ශේ යශට් ශගොවිතළන් තයන
ිනසත්රික්තර කුගඩු ශයෝගඹ විලහර ශර ඳළක රී ඹෆභ3 ගරු
නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි අද අශප් ිනසත්රික්තශේත් භවය
ගේර කුගඩු ශයෝගශඹන් විලහර පිරික් භළශයනහ3 නශවභ
නේ ශේ යට වලින් සඹ්ශඳෝෂිත තයපු ශගොවිඹහශේ ශෞඛ්ය
ිනවහ ඵරන්න අද ශේ යජඹට ඵළරි ශරහ ක ශඵනහ3
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යජඹ ශභතළනට ඇවිල්රහ කිඹනහ අපි සඹ්ශඳෝෂිත ශරහ
ක ශඵනහ කිඹරහ3 නමුත් ඒ ශගොවිඹහශේ ආර්ර තඹත් ලක්ක භත්
තයන්න ශේ අඹට ඵළරිශරහ ක ශඵනහ3 ශගොවිතළනට ශඹොදන
තිෂි යහඹන - ආනික් - නිහ ළශශන කුගඩු ශයෝගඹට
උත්තයඹක් ශදන්න ශේ යජඹ අශඳොශවොත් ශරහ ක ශඵනහ3 ඒ
නිහ අපි යජශඹන් ඉල්රහ සිටිනහ තරුණහතය ශේ ශගොවිඹහට
වනඹක් රඵහ ශදන්න තටයුතු තයන්නඹ කිඹරහ; කුගඩු
ශයෝගශඹන් ශගොවිඹහ ආයක්හ තයන්න තටයුතු තයන්නඹ කිඹරහ3
භහ නළත යක් කිඹනහ ශේ යට සඹ් ශඳෝණඹ තයපු
ශගොවිඹහ අද අන්ක භ දුප්ඳත් තයරහ ශගොවිඹහ ශේ යශට් දුප්ඳත්භ
ශතොට විධිඹට ඳත් තයරහ ශගොවිඹහ ශඵොශවොභ ඳවත් අඩිඹතට
තඵශරන් ලිඳට දභන තත්ත්ඹතට අද ශේ යජඹ විසින් ඳත්
තයරහ ක ශඵනහ කිඹරහ3 අඩු තයශේ තමුන්නහන්ශේරහ භහින්ද
චින්තනශඹන් ශඳොශයොන්දු වුණු රුපිඹල් 35ත අභ මිරත් වී
කිශරෝතට රඵහ ශදන්න කිඹරහ අපි යජශඹන් ඉල්රනහ3 ඵඩ
ඉරිඟු ශගොවිඹහටත් අඩුභ තයශේ රුපිඹල් 35ත 40ත මිරක්ත්
රඵහ ශදන්න තටයුතු තයන්න කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ3 ශේ වල්
පිට යට ඹළවීශේ වල්ලින් සඹ්ශඳෝෂිතවීශේ ේපර්ණ
ගරුත්ඹ නක්ත් ජහක ත ඳක්ඹ තුයි කිඹන තහයණඹ කිඹමින්
භහ නක නහ3

[අ3බහ3 2352]

ගු සුගපතධාළ ජී. ජයගවේන මශත්ිය (පළර්ලිගපත්දතු ක යුතු
අමළතයතුිය)

(ரண்புறகு (றமெற) சுரர ஜல. ரசண - தரரளுன்ந
அமௌல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of
Parliamentary Affairs)

ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි
ශභොනයහගර
ිනසත්රික්තශේ අශප් හිතත් ගරු ය්ජිත් භ්ධදුභඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුභහශේ තථහශන් ඳසු භට තන කිහිඳඹක් තථහ කිරීභට
අසථහ රළ භ ගළන භහ න්ශතෝ නහ3 තිෂිතහර්මිත
ිනසත්රික්තඹක් වළටිඹට වී ගහ ව අශනකුත් අතුරු ශඵෝග
ගහන් විලහර ලශඹන් සිදු ශතශයන ිනසත්රික්තඹක් ඵට
ශභොනයහගර ිනසත්රික්තඹ ඳත්ශරහ ක ශඵනහ3 අශප් ගරු
භන්ත්රීතුභහත් වන් තශ ආතහයඹට නතුභන්රහශේ යජඹ
තහරශේත් ළේ අමුණු තස තශහ3 ඒ හශේභ අශප් යජඹ
තහරශේත් ළේ අමුණු විලහර ලශඹන් තස තශහ3 ිනයින
පුයහභ ගුරු ිබේ ඵට ඳත් ශරහ ක ුදණු නළත්නේ පුයන් ශරහ
ක ුදණු කුඹුරු සිඹල්රක්භ හශේ අශප් අක ගරු ජනහධිඳක  භහින්ද
යහජඳක් භළක තුභහශේ භඟ ශඳන්වීභ ඹටශත් ශේ නශතොට
අස්ධදන්ට තටුයුතු තයමින් ක ශඵනහ3
විශලේශඹන්භ තිෂි නිසඳහදන වහ ශඳොශවොය වනහධහයඹ
රඵහ දීභ ශභශතක් තහරඹක් තයශගන ආහ3 ඹේ ඹේ සුළු සුළු අඩු
ඳහඩුතේ සිදු ශරහ ක ශඵනහ3 ශතොශවොභ නමුත් ගුරු ිබේ ඵට
නළත්නේ පුයන් ශච්ත කුඹුරු ඵට ඳත් ශරහ ක ුදණු සිඹ භ
කුඹුරු අස්ධදන්නට අශප් ශගොවිඹන් විලහර ලශඹන් උනන්දු
තයවීභ තුශ අද අශප් යශට් වී නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ ක ශඵනහ3
2012 ජනි භ 27ළනි ිනන නිකුත් තයන රද අ්ත 1764/9 දයන
අක  විශලේ ගළට් ඳත්රඹ භඟින් වල් අඳනඹනඹ කිරීභ
ඳහරනඹතට ඹටත් තයරහ ක ුදණහ3 ශේ තරුණු නිහ අශප් යශටන්
පිටයට ඹන වල් ප්රභහණඹ සීභහ තයරහ ක ුදණහ3 නමුත් දළනට
අශප් යශට් නිසඳහදනඹ ළඩි ශමින් ක ශඵන නිහ නළතත් වල්
අඳනඹනඹ වහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ අයඹ ඉල්රහ සිටින ශේ
අසථහශේ දී ශේ පිළිඵ තන කිහිඳඹක් තථහ තයන්නට රළ භ
ඉතහභ තහශරෝචිතයි කිඹරහ භහ හිතනහ3
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අශප් ිනසත්රික්තර ඵඩ ඉරිඟු මු් ඇට තවුපි ළනි ගහන්
ශේ නශතොට ශගොවි ජනතහ ළඩි ලශඹන් ගහ තයනහ3 ගරු
ය්ජිත් භ්ධදුභඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහත් කිේහ හශේ ඵඩ ඉරිඟුරට
අශප් යජඹ ඹටශත් ඳසුගිඹ තහරශේ ශවො මිරක් රඵහ දුන්නහ
නමුත් ශේ නශතොට ඵඩ ඉරිඟු මිර ටිතක් අඩු ශරහ ක ශඵනහ3
ඒ නිහ ශගොවීන්ට ටිතක් අඳවසුතහරට රක් න්නට සිදු ශරහ
ක ශඵනහ3
අද ශභොනයහගර ිනසත්රික්තඹ ගත්ශතොත් - භභ හිතනහ ිනයින
පුයහභත් ශේ තත්ත්ඹ ක ශඵනහ කිඹරහ- සිඹමරහණ්ඩු
ශතොටිඹහගර ඇක භශල් ළනි ප්රශ්ධලර ශගොවි ජනතහ විලහර
පිරික් ඵඩ ඉරිඟු ගහශන් ශවො අසළන්නක් රඵරහ ශවො
ආදහඹභක් රඵන ශගොවීන් ඵට ඳත් ශරහ ඉන්නහ3 අපි දකින
වළටිඹට දළනටභත් ඒ ප්රශ්ධලර දුප්ඳත්භ කිඹන පු්ධගරඹහශේ
නිශේ ඵළ ත් ත්රීශයෝද යථඹක් ඒ හශේභ ට්රළක්ටයඹක්
ශරොරිඹක් ශවෝ ඹතුරු ඳළිනඹක් ක ශඵනහ3 ඒ ආතහයඹට ශේ
ගහන් නිහ ඒ අඹ ්ර්ධනඹ ශරහ ක ශඵනහ3 ඒ අඹ අන්ත
අයණ ඵට නේ ඳත් ශරහ නළවළ3 ගරු ය්ජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහත් දන්නහ අශප් යශට් ශගොවි ජනතහශේ
තත්ත්ඹ ඵළ ශොත් අද ශඵොශවෝ දුයට ශේ ගහන් තුළින්
ශගොවිඹන් විලහර ලශඹන් රහබ රඵන තත්ත්ඹතට ඳත් ශරහ
ක ශඵන ඵ; නශවභත් නළත්නේ ඒ තුළින් ආර්ර ත ලශඹන්
්ර්ධනඹ ශරහ ක ශඵන ඵ3
විශලේශඹන් 2011 දී වී අසළන්න ශභ්රික් ශටොන්
3 894 894ක් ද 2012 දී ශභ්රික් ශටොන් 3 845 945ක් ද රඵහ ශගන
ක ශඵනහ. ශේ ්ඛ්යහන් ඵරන ශතොට නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ
ක ශඵන ඵ ශඳශනනහ3 ඒ හශේභ නක් ර්ඹත ඳරිශබෝජනඹ වී
ශභ්රික් ශටොන් 198 200ක් ඳභණ ශනහ3 නමුත් හර්ෂිත
නිසඳහදනඹ ඊට ඩහ ළඩි නිහ ශරොකු අක රික්තඹක් ඳක නහ3 ඒ
නිහ අපි වල් පිටයට ඹළවීභ ඉතහ ශඹෝගය ඵට භහත් ශේ
අසථහශේ වන් තයන්නට තළභළක යි3 ඒ හශේභ ඒ තුළින් අශප්
යටට විශ්ධල විනිභඹ ළඩි ලශඹන් රඵහ ගළී භටත් පුළුන්තභ
රළශඵනහ තිෂිතර්භඹ තුළින් අශප් යට සඹ්ශඳෝෂිත
තත්ත්ඹතට ඳත් ශමින් ඹන නිහ3
ගරු අභහතයතුභනි අශප් ශගොවීන්ට තරට ශේරහට ඒ අලය
ශඳොශවොය වනහධහයඹ ඒ ආතහයශඹන්භ රඵහ ශදන ශතොට ශේ
නිසඳහදනඹ තත් ළඩි ශනහ; ඒ අඹශේ ආර්ර තඹ ිනයුණු
ශනහ3 භභ දන්නහ තයභට වී ගහට ඳභණක් ශනොශයි ඵඩ
ඉරිඟු මු් ව තේපි ළනි සුළු ශබෝග ගහන්ටත් ශඳොශවොය
වනහධහයඹ රඵහ දීභට තටයුතු තයරහ ක ශඵනහ3 ඒ නිහයි ශේ
ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ දීශේදී වී ගහට ඹේ ඹේ පු්චි
අඩුඳහඩුතේ ඇක  ශරහ ක ශඵනහ නේ ඇක  ශරහ ක ශඵන්ශන්
කිඹරහ ගරු භන්ත්රීතුභනි භහ ශේ අසථහශේදී භතක් තයනහ3
ශගොවීන්ට ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ ශදන ශතොට ඔවුන්
ගහ තයන ප්රභහණඹ ළඩි ශනහ; ඒ හශේභ නිසඳහදනඹ ළඩි
ශනහ3 ගරු අභහතයතුභනි ශඵොශවෝ ශගොවීන් භශේ තහර්ඹහරඹට
නන ිනනරදී භට කිඹහ ක ශඵනහ ශේ වී ගහ වහ රඵහ ශදන
ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශනුට රුපිඹල් 1 000ක් ළනි මුදරක්
අඹ තයරහ ශවෝ ශඳොශවොය රඵහ දුන්නත් තභක් නළවළ කිඹරහ3 වී
මිටිඹතට කිශරෝ කීඹක් ක ශඵනහද භභ දන්ශන් නළවළ3 ශගොවීන්
විශලේශඹන් කිඹනහ "වී මිටිඹක් විකුණුහභ අපි රුපිඹල් දහවක්
ගන්නහ3 ඒ හශේ වී මිටි ගණනහත අසළන්නක් අපි
කුඹුරුලින් රඵහ ගන්නහ3 ඒ නිහ වනහධහයඹක් ලශඹන්භ
නළතු මුදල් දී ශවෝ ශඳොශවොය රඵහ ශදනහ නේ ටිනහ" කිඹරහ3
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු සුශේධහ ජී3 ජඹශේන භවත්මිඹ ]

අශප් ය්ජිත් භ්ධදුභ ඵණ්ඩහය ගරු භන්ත්රීතුභහත් දන්නහ භභ
කිඹපු ප්රශ්ධලර ශගොවීන් ළඩි ලශඹන් ශේ ගහ තුළින් ිනයුණු
ශරහ සිටින ඵ3 ඒ ශගොල්රන්ශේ ආර්ර තඹ ශගොඩක් දුයට
ලක්ක භත් ශරහ ක ශඵනහ3 ශේ ගහන් ඳභණක් ශනොශයි යඵර්
ගහත් අද ශභොනයහගර ිනසත්රික්තශේ ඵඩල්කුඹුය ශභොනයහගර
ිබිබර ළනි ශතොට්ඨහර ළඩි ලශඹන් ප්රතලිත ශරහ
ක ශඵනහ3
ඒ නිසඳහදනලිනුත් ශගොවිඹහට වන යහිනඹක් රළ ඒ තුළින්
ඒ අඹශේ ආර්ර තඹට ශරොකු ලක්ක ඹක් රළ ක ශඵනහ3 අශප්
යශට් ඳළතුණු වළභ යජඹකින්භ හශේ නක්ත් ජහක ත ඳක් යජඹ
තහරශේදීත් ශේ යශට් ළේ අමුණු තස තශහ හරි භහර්ග ක්රභ
තස තශහ ිනයුණු තශහ3 ඒ හශේභ අශප් යජඹ තහරශේදීත්
අක ගරු ජනහධිඳක තුභහශේ උඳශදස භත කුඩහ ළේ ව භවහ
ඳරිභහණශේ ළේ තස තයරහ ඒ තුළින් ශගොවිතළනට අලය ජරඹ
රඵහ ගළී ශේ ඳවසුතේ ඇක  කිරීභ තුශ අශප් තිෂිතර්භහන්තඹ
ිනයුණු ශරහ ක ශඵනහ3 ඒ තුළින් අශප් යශට් තිෂි නිසඳහදනඹ
ළඩි ශරහ ක ශඵන ඵ අපි දකිනහ3 ඒ නිසඳහදනශේ අක රික්තඹ
විශ්ධල යටරට ඹළවීභ වහ අනුභළක ඹ ඉල්රන ශේ අසථහශේදී
ඊට අනුභළක ඹ රඵහ දීභ සුදුසු ඹළයි ශඹෝජනහ තයමින් භහ නිවඬ
ශනහ3 ශඵොශවොභ සතුක යි3
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ශනොරළ ඹනහ3 ිනගින් ිනගටභ ඹේ යටහක් ශර ශේත සි්ධධ
වුණහ3 ඊට ප්රක තහය ලශඹන් ගරු අභහතයතුභහශේ තථහශේදී
නතුභහ ඹේ ඹේ තරුණු කිඹහ සිටිඹහ3 වළභ දහභ ශඳොශවොය
වනහධහයඹ ශදන්න ඵළවළ; තහඵනිත ශඳොශවොය ගළන අධහනඹ
ශඹොමු තශ යුතුයි; අශප් ශඳොශශොශේ දළන් ඕනෆටත් ඩහ
යහඹනිත ශඳොශවොය ගළබ් ශරහ ක ශඵනහඹ; ඒ නිහ ශන දහ
තයේ ශඳොශවොය ශඹොදන්න අලය නළවළ ඹනහදී තර්ත නතුභහ
ඉිනරිඳත් තශහ3 තර්ත විධිඹට ඒහශේ ඹේ ඹේ ඳදනේ ක ශඵනහ3
නමුත් ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි යජඹ නත නත
අභහතයරුන් රහ විවිධ ප්රතහල තයන්ශන් නළක  ඹේ නිලසචිත
සථහයඹක් ගත යුතුයි3 ගරු සුශේධහ ජඹශේන අභහතයතුමිඹ
වන් තශශේ ශඳොශවොය මිටිඹක් රුපිඹල් 1000 ඵළගින් වුණත්
ශදනහ නේ තභක් නළවළ කිඹන නතඹයි3 නතුමිඹ ශජයසඨ
ශ්ධලඳහරනඥරිඹක් ශභන්භ
ශගොවිතළනට ඵය ශච්ත
ශභොනයහගර ිනසත්රික්තඹයි නතුමිඹ නිශඹෝජනඹ තයන්ශන්3 ඒත
නතුමිඹශේ භතඹ3

ගු සුගපතධාළ ජී. ජයගවේන මශත්ිය

(ரண்புறகு (றமெற) சுரர ஜல. ஜரசண)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ඒත භශේ භතඹ ශනොශයි3 ශගොවීන් භට කිඹපු ශදඹක්3

ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

[අ3බහ3 3301]

ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි ගරු සුශේධහ ජඹශේන
ඇභක තුමිඹ ඉතහ ළදගත් තරුණක් ශතශයහි ශේ ගරු බහශේ
අධහනඹ ශඹොමු තශහ3 ඒ තභයි ශඳොශවොය වනහධහයඹ පිළිඵ
ප්රලසනඹ3 2005 දී නක්ත් ජහක ත ඳක්ඹ ශඳොශවොය මිටිඹක්
රුපිඹල් 550තට රඵහ ශදනහඹ කිඹහ ජනහධිඳක යණ ප්රක ඳත්ක 
ප්රතහලනශඹන් ශඹෝජනහ තයපු ශරහශේ ර්තභහන ආණ්ඩු ඉතහ
ආතර්ලී ඹ ශඳොශයොන්දුක් දුන්නහ රුපිඹල් 350තට ශඳොශවොය
මිටිඹක් රඵහ ශදනහඹ කිඹහ3 ඩහත් අඩු මුදරතට ශඳොශවොය
රඵහ ගළී භට ජනතහශේ ක ුදණු තළභළත්තත් 2005 දී ර්තභහන
ජනහධිඳක තුභහ ජඹග්රවණඹ තයන්න ශවේතු වුණහඹ කිඹන තහයණඹ
අපි තවුරුත් දන්නහ3 ඉතහ සුළු ා න්ද ප්රභහණඹකින් තභයි නදහ
නතුභහ ජඹග්රවණඹ තශශේ3 ශඳොශවොය මිටිඹක්
රුපිඹල් 550ට
ගන්නහට ඩහ රුපිඹල් 350ට ගන්න මිනිසසු තළභළක  වුණහ3
රුපිඹල් 350 ශඳොශවොය ප්රක ඳත්ක ඹ ක්රිඹහත්භත වුණහ3 ඒ
ප්රක ඳත්ක ශේ අඩු ඳහඩු ක ුදණත් ශේ යශට් ජනතහට වන මිරට
ශඳොශවොය රළ භ විශලේශඹන්භ වී ගහ ව අනිකුත් ශබෝග
ගහන් වහ ඉතහ ළදගත් වුණහ3 නමුත් අද නශතොට ශේ යජඹ
තහටත් ශනොකිඹහභ ශඳොශවොය වනහධහයඹ තඳහ වරිමින් ඉන්නහ3
ප්රතහිනත ශඳොශවොය වනහධහයඹ තඳහ වරිනහ නේ ඊට
ගළශශඳන ප්රක ඳත්ක  යශට් තස ශනහ නේ ජනතහට කිසිභ
ළතඹක් ්තහක් ඇක  ශන්ශන් නළවළ3 යජශේ ප්රක ඳත්ක ඹ
ශභොතක්ද ශගොවිඹහ ඊට මුහුණ ශදන්ශන් ශතොශවොභද වනහධහය
ශනොභළක  තත්ත්ඹක් තුශ තිෂිතර්භඹ නඟහ සිටුන්ශන්
ශතොශවොභද කිඹන තහයණහ ගළන අධහනඹ ශඹොමු කිරීභට ව ඒ
පිළිඵ තභන්ශේ තිෂිතහර්මිත ිත්ීනඹභඹ ීනයණ ගළී භට ශගොවි
ජනතහට වළකි ශනහ3 වළඵළයි ශඳොශවොය වනහධහයඹ තඳහ
දභන ඵ අද ශේ යජඹ කිඹන්න අතළභළක යි ශඳොශවොය
වනහධහයඹ තඳහ වරින ඵ නිලසචිත ප්රතහල තයන්නට
අතළභළක යි3 අද ඒ ශනුට ශගොවිඹහට ශඳොශවොය බහවිත තයන්නට
අලය ශරහට අලය ශභොශවොශත් ශඳොශවොය වනහධහයඹ

ශවොයි ඔඵතුමිඹට තරුණු කිඹන ශගොවීන්ශේ භතඹ
ලශඹන් ඔඵතුමිඹ ඒත කිඹනහ3 ගරු අභහතයතුභනි ශඳොශවොය
වනහධහයඹ පිළිඵ යජශේ සථහයඹ ශභොතක්ද කිඹහ අපි අවනහ3
ශභොතද ශේ සථහයඹ ප්රතහල තයරහ ඒ සථහයඹ භත යශට්
ශඳොශවොය ප්රක ඳත්ක ඹ ව අදහශ තිෂිතහර්මිත ප්රක ඳත්ක  තස
තය ගන්න ඕනෆ3
තහඵනිත ශඳොශවොයරට දක්න නළඹුරුතහ ඒ හශේභ
යහඹනිත ශඳොශවොය බහවිතඹ පිළිඵ ප්රක ඳත්ක  ඒ හශේභ යශට්
අද ඇක  ශරහ ක ශඵන කුගඩු ශයෝගඹ ව අශනකුත් තිෂි
යහඹන නිහ ඇක  වුණහඹළයි කිඹහ අපි ළත තයන විවිධ
ශයෝගතහයත ගළන අපි අධහනඹ ශඹොමු තයන්න ඕනෆ3 ඇත්ත
ලශඹන්භ සිඹිනවි නහ ගළී භ පිළිඵ ශරෝතශේ ළඩිභ ශවෝ
ශදළනි ළඩිභ යට ර්තහ3 සිඹිනවි නහ ගළී භට ඵහුර ශරභ
බහවිත තයන්ශන්ත් තිෂි යහඹනයි3 ඉතහභ ඳවසුශන් තිෂි
යහඹන ශතශයහි ක ශඵන ප්රශේලඹ ශඳන්නුේ තය ක ශඵනහ3
සරිඹළ උඩර අනුයහධපුය ව ශඳොශශොන්නරු ිනසත්රි ක්ර
තභයි ළඩිභ සිඹිනවි නහ ගළී ේ ප්රභහණඹක් සිදු ශන්ශන්3 තිෂි
තහර්මිත යටහ තිෂි යහඹන ව තිෂි තහර්මිත ශඳොශවොය
බහවිතඹ පිළිඵ ප්රලසනඹ හුදු ගහ පිළිඵ ප්රලසනඹකින් නවහට
ගිහිල්රහ ශෞඛ්ය ව භහජභඹ ප්රලසනඹක් ඵට ඳත් ශරහ
ක ශඵනහ3 ඒ නිහ "අපි ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදන්ශන්ත්
නළවළ ශනොශදන්ශන්ත් නළවළ ශේ ක ශඵන්ශන් හිඟඹක් ශේ
ක ශඵන්ශන් අර්ුදදඹක් ශේ ක ශඵන්ශන් ගළට ක්" කිඹරහ
යජඹට නශවේට ශභශවේට ළශනන්නට පුළුන්තභක් නළවළ3
"ශඳොශවොය වනහධහයඹ අඳ ඉත් තයනහ ශන දහ දුන්නහ
හශේ රුපිඹල් 350ට අය ඳසශේ නතතු තයපු යක්ණ මුදරට
ශනොශයි අඳ ශඳොශවොය ශදන්ශන් රුපිඹල් දහවට නක්දවස
ශදසීඹඳනවට නතදවස ඳන්සිඹඹටයි" කිඹරහ -ශභොතක්ද ඒ
ප්රක ඳත්ක ඹ කිඹරහ- යජඹ කිඹන්න ඕනෆ3 නතශතොට විඳක්ඹ
වළටිඹට අඳටත් යශට් ජනතහටත් ආණ්ඩුශේ තිෂිතහර්මිත
ප්රක ඳත්ක ඹ පිළිඵ ශඳොශවොය වනහධහය ප්රක ඳත්ක ඹ පිළිඵ
තථහ තයන්නට ප්රක තහය දක්න්නට පුළුන් ශනහ3 ඒ නිහ
ශවොය යවශේ ක්ර ක්රභරට අවිධිභත් ශර ශඳොශවොය
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වනහධහයඹ තඳහ වළරීශේ යජශේ ක ශඵන ශේ ළඩ පිළිශශ
නක්ත් ජහක ත ඳක්ඹ වළටිඹට අපි ශවශහ දකිනහ3 නඹ නුසුදුසුයි3
නත අතකින් ශගොවිඹහට ඇක න අඳවසුතහ විතයක් ශනොශයි
යටක් විධිඹට අදහශ ප්රක ඳත්ක  තස කිරීභ ගළන ඹේ ගළට ක් භතු
ශනහ3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි අද ඒත් නක්තභ තත්
ප්රලසනඹක් ක ශඵනහ ශේ ශඳොශවොයර ගුණහත්භතබහඹ
පිළිඵ3 රුපිඹල් 350ට ශඳොශවොය ටිත රඵහ දුන් මුල් අසථහශේ
ඉරහභ අද දක්හ නඳභණක් ශනොශයි ශත් ශඳොශවොය ටිශක් ඳහ
ගුණහත්භතබහඹ පිළිඵ දළළන්ත අර්ුදදඹක් ක ශඵනහ3 භභත්
සුළුශන් ශත් ගහ තයන ශගොවිශඹක්3 භශේ ප්රශ්ධලශේ යජශේ
තිෂිතර්භ උඳශ්ධලතඹන් ඳහ අපි ශේ ප්රලසනඹ භතු තයන විට
සිඹඹට සිඹඹක් විලසහශඹන් පිළිතුරු ශදන්ශන් නළවළ3 ඔවුන් භට
නේ ශතොශවොභත් පිළිතුරු ශදන්ශන් නළවළ3 භභ ඔවුන් කිඹන ශ්ධ
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශවෝ ශනත් තළන්ර ප්රතහල තයන නිහ3 නමුත්
භහ අහ ශගන සිටිඹහ ශගොවීන් විසින් ගුණහත්භතබහඹ පිළිඵ
ප්රලසන තයන ශතොට විවිධ භහගේ විසින් නිකුත් තයන නක් නක්
ශඳොශවොය ර්ගර ක ශඵන ගුණහත්භතබහශඹහි ක ශඵන ශන
ගළන ඔවුන් වන් තයනහ3 නක් භහගභත ශඳොශවොයර
ගුණහත්භතබහඹ
තත්
භහගභත
ශඳොශවොයර
ගුණහත්භතබහඹට ඩහ ශනස3 ඒ නිහ ශේ ළත ්තහත් අපි
විහගත යුතු ප්රලසනඹක්3 භශේ ශඳෞ්ධගලිත වළඟීභ වහ භහ අත්
දළතරහ ක ශඵන ආතහයඹට ඒ නක් භහගභත ශඳොශවොය ර්ගඹ
ශඹොදරහ ඹේ ශවේතුකින් තත් භහගභත ශඳොශවොය ර්ගඹ
ශඹදුශොත් ඹේ ශනක් ගහශේ දක්නට රළශඵනහ3 ඒ ශන
ඇවටත් දළශනනහ3 ශඳොශවොය ශඹොදන අඹත් ඒ ශන කිඹනහ3
ගහශේ දළක්ශන ප්රක තහයඹන්රත් ඒ ශන ක ශඵනහ3
තිෂිතර්භ ඇභක තුභනි
ඔඵතුභහත් ශගොවිතළන ගළන
ප්රහශඹෝගිත දන්නහ ශතශනක්3 භට ඒ තයේ ඵයඳතශ අත්දළකීභක්
නළවළ3 භභත් තිෂිතර්භශේ ශඹශදනහ3 භශේ පිඹහත් ශඳොලිස
නිරධහරිශඹක් වුණත් මිඹ ඹන්න ආන්න තහරඹ න ශතක්භ
තිෂිතර්භශේ ශඹදුණු ශතශනක්3 අපි ශගොවි ඳවුල්ර
හභහජිතශඹෝ3 අඳට ඒ පිළිඵ උරුභඹක් ක ශඵන අඹ3
තිෂිතර්භඹට තළභළක  අඹ3 ඒ නිහ අපි ශේ ප්රලසනඹ පිළිඵ ඩහ
ගළඹුරින් තල්ඳනහ තශ යුතු ක ශඵනහ3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි අද ප්රහශඹෝගිත
ශ්ධලඳහරනිත ලශඹන් ළදගත්න තහයණහ කිහිඳඹක් ගළන ශේ
ටිනහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශේරහ බහවිත තයන්න භභ තළභළක යි3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි ගරු ජනහධිඳක තුභහ ඳශමු දහ
ගේශඳොශදී ප්රතහල තශහ "භවරු භට ‘ඒතහධිඳක ශඹකු‟ ඹළයි
කිඹනහ භට නශේ කිඹන්ශන් ඇයි කිඹරහ භට හිතහ ගන්නට
ඵළවළ" කිඹහ3 ගරු ජනහධිඳක තුභහට ඒතහධිඳක ශඹකු ඹළයි කිඹන අඹ
අතය භහත් ඉන්නහ3

612

ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි යතුඳසර ව ඒ අට
මුළු ප්රශ්ධලශේභ ජරශේ pH අගඹ අඩු වීභ පිළිඵ ප්රලසනඹ
දළළන්ත ප්රලසනඹක්3 ආේලිතතහ ළඩි ශරහ ඒ මිනිසසුන්ශේ
නිනශනදහ ඳරිවයණඹට අලය තයන ජරඹ බහවිතඹට නුසුදුසු
තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ ක ශඵනහ3 ඒ පිළිඵ ප්රලසන තයන විට
ප්රලසනඹට න් දී ක්ණිත ඹථහර්ථහින විඳුේ ශදනහ ශනුට
ශ්රී ර්තහ යුද වමුදහශේ අනු ඛ්ණ්ඩඹක් ඹහ ඒ ප්රලසනඹ විඳීභට
තල්ඳනහ තයන පු්ධගරයින් ශේ යශට් ඉන්නහ3 නමුත් ඒ වමුදහ
අනු ඛ්ණ්ඩඹ අඹත් ශ්රී ර්තහ යුද වමුදහශේ ශේනහධිනහඹතයඹහ
න්ශන් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ප්රතහය යශට් ජනහධිඳක  ධුයඹ
දයන නක්ශතනහයි3 නතශතොට සිවිල් ප්රලසනඹක් විඳීභට වමුදහ
ශේනහ්තඹක් ශඹදශනහ නේ ඒ වමුදහ ශේනහ්තඹ අණ
රඵන්ශන් යශට් ජනහධිඳක යඹහශගන් නේ යශට් මිනිසසුන්ශේ
දුක්ගළනවිල්රට ඹථහර්ථහදී ්ශේදී න් දීභ ශනුට ඒ
මිනිසසුන්ට ශඩි ක ඹන්නට න්න්ධධ ඵරඹ ශඹදශනහ නේ
නළනි යටක් ඒතහධිඳක  යටක් කිඹරහ අර්ථ ගන්න්නට පුළුන්3
ඉක න් ඒ අර්ථශඹන් ශේ යශට් ඉන්ශන් ඒකළධිපිනගයකුයි.
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි
ශේ යශට්
ජනභහධයතරුන් ජනභහධය බහවිතඹ තුශ අක ලඹ ප්රශේලේ
නහ3 ඹේ ඹේ පු්ධගරඹන් පිළිඵ ිණ ආතල්ඳ ඇක  න
තහටන් ඔවුන් අඳින්ශන් නළවළ3 ඹේ ඹේ පු්ධගරඹන් ගළන තහටන්
අඳින්න පුළුන්3 වළඵළයි ඒත ධනහත්භත තහටනඹක් න්නට ඕනෆ3
නශවභ හයණඹක් ක ශඵනහ නේ ඒශක් ශරොකු ප්රලසනඹක්
ක ශඵනහ3 ඇතළේ රඳහහිී ර ශඵොශවොභ ජනප්රිඹ තහටන්
රතඩ ළඩටවන් ක ශඵනහ3 දළන් ඒ ළඩටවන්රදී
විධහඹතශේ ප්රධහනිඹහශේ ්ශක්තඹ ගළන ඇහුශොත් කිඹන්ශන්
"අේශභෝ! ඒ ගළන තථහ තයන්න නඳහ නඹහ ගළන තථහ තශශොත්
නශවභ අඳට ඉන්න ශන්ශන් නළවළ" කිඹරහයි3 ගරු නිශඹෝජය
තහයත බහඳක තුභනි දළන් ශේ යශට් ජනභහධය තුශ ඒ විධිශේ
හයණඹක් ඇක  න්නට ශවේතු කුභක්ද කිඹරහ තල්ඳනහ තශහභ
ශප්නහ ශේ යශට් ජනභහධය තුශ අදවස ප්රතහල තය ගළී ශේ
අයික ඹ ේපර්ණශඹන්භ සීභහ ශරහ ක ශඵනහ කිඹරහ3
ඒ විතයක් ශනොශයි3 යශට් ඕනෆභ ශ්ධලඳහරනිත ප්රිත්ක ඹක්
ඕනෆභ ශ්ධලඳහරනිත අර්ථඹක් හිත ගළට ක් -වී පිළිඵ
ප්රලසනඹක් න්නට පුළුන්; ශඳොශවොය පිළිඵ ප්රලසනඹක් න්නට
පුළුන්; තුය පිළිඵ ප්රලසනඹක් න්නට පුළුන්; ජනතහශේ
මලිත අයික හසිතේ තඩ වීභ පිළිඵ ප්රලසනඹක් න්නට පුළුන්;
ී ක ඹ වහ හභඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක් න්නට පුළුන්- ඇක  විශටත
ඒ තහයණඹ පිළිඵ ධනහත්භත ප්රිත්ක ඹක් විනහ ිණහත්භත
ප්රිත්ක ඹක් ඉිනරිඳත් තයන්නට අතහලඹක් නළවළ3

ගු අල්ශළි ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ශභොතද නළත්ශත්?

ගු අල්ශළි ඒ.එච්.එපත. අවහලර් මශතළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ඔඵතුභහත් ඉන්නහද?

ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔේ3 නශේ ඒතහධිඳක ශඹක් ඹළයි කිඹන්නට ශවේතු ක ශඵනහ3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි ගරු ජනහධිඳක තුභහ
කිඹන ශතොට නතුභහ ඒතහධිඳක ඹකු ඹළයි කිඹන්නට ශවේතු නතුභහ
දන්ශන් නළවළයි කිඹරහ අඳට කිඹන්නට ශනහ අපි නශවභ
කිඹන්ශන් ඇයි කිඹරහ3

ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නත අතකින් ඳහරනඹ තයනහ; අශනක් අක න් භහධයශේදීන්
සඹ් හයණඹතට රක් වී ඉන්නහ3 නක් අසථහතදී භවහතහර්ඹ
ශඵල්රන්විර විභරයතන සහමීන් වන්ශේ ශඵොශවොභ නිලසචිත
ප්රතහල තශහ -උන් වන්ශේ ශේ යජඹට මුල් තහරශේ ආශීර්හද
තයපු සහමීන් වන්ශේ නභක්- ශේ යශට් අදවස ප්රතහල කිරීභට
ඇක  ඉඩතඩ අඩුයි කිඹරහ නශවභ අදවස ප්රතහල තයන්නට
ආණ්ඩුක්රභ යසථහශන් වක ත තය ක ශඵන මලිත
අයික හසිතේ ඹේ යටත සීභහ ශරහ ක ශඵනහ නේ නළනි යටක්
ඒතහධිඳක  ඳහරනඹක් හිත යටක්3
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු අජිත් පී3 ශඳශර්යහ භවතහ]

ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි ශේ යශට් නත අතකින්
තිෂිතර්භඹ ිනයුණු තයනහ හශේභ
නත අතකින් ඹටිතර
ඳවසුතේ ්ර්ධනඹ තයනහ හශේභ යශට් මිනිසසුන්ශේ මලිත
අයික හසිතේ තවවුරු තයන්නටත් අදවස ප්රතහල කිරීශේ අයික ඹ
තවවුරු තයන්නටත් අලයයි3 ශභොතද යටත ප්රජහතන්ත්රහින
ඳහරනඹක් තුශ භළක යණලින් නිළයින ප්රක පර රඵහ ගන්නට
ජනතහ දළනුත් කිරීභ අලයයි3 යශට් ඳහරතඹන්ශේ ඒ විධහන
ශදන පු්ධගරඹන්ශේ ඹථහර්ථඹ පිළිඵ ඔවුන්ශේ ඳහරනඹ පිළිඵ
භහජඹ දළනුත් න්ශන් නළත්නේ ඒ වහ අතහලඹක්
නළත්නේ යශට් හභහනය ජනතහට ා න්දඹතදී තභන්ශේ අදවස
ප්රතහල කිරීභට නිසි අසථහක් රළශඵන්ශන් නළවළ3
දළනුත් ශන්ශන් නළත්නේ ශතොයතුරු රළශඵන්ශන් නළත්නේ
ඒ අසථහ රළශඵන්ශන් නළවළ3 නශවභ අසථහක් නළක 
භහජඹක් නශවභ අසථහක් නළක  යටක් ඒතහධිඳක  යහජයඹක්ඹ
කිඹන තහයණඹ ගරු ජනහධිඳක තුභහට අපි භතක් තයන්නට
අලයයි3
[අ3බහ3 3315]

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ (ආර්ථික වංලර්ධාන
නිගයෝජය අමළතයතුමළ)

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண - ததரமெபரர அதறறமெத்ற
தறற அகச்சர்)

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

ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි
අශප් ගරු
භන්ත්රීතුභන්රහ විඹ අශඵෝධඹක් නළක  තථහ තයනහද කිඹහ
භභ දන්ශන් නළවළ3 අද අපි තිෂිතර්භඹ ගළනයි තථහ තයන්ශන්3
නමුත් නතුභන්රහ තථහ තයන්ශන් යතුඳසර ගළනයි
ඒතහධිඳක හදඹක් ගළනයි3 [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ යතු ඳස3
තිෂිතර්භඹට අලයයි ශන් යතු ඳස3 නශවභ ශන්න ඇක 3 [ඵහධහ
කිරීභක්] තුය ව යතු ඳස3 [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොශවොය3 වරි වරි3
තිෂිතර්භඹ ගළන තථහ තයන්නට ශේ හශේ තහරඹක් මීට
ශඳය නශළඹිරහ නළවළයි කිඹන නත භභ ඉතහභ න්ශතෝශඹන්
ප්රතහල තයනහ3 [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳොශවොය ශනොශයි3
තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ අශප් යශට් තිෂි ආර්ර තශේ විශලේ
ගළේභක් නළේභක් ඇක  වුශණ් විශලේශඹන් 2005 ර්ඹට ඳසුයි
කිඹරහ3 ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ දුන්නහට ඳසු තභයි නළනි
තත්ත්ඹක් ඇක  වුශණ්3 ශේ ඹන්ශන් 18 ශනි තන්නඹ3 2006 දී
රඵහ දුන්නු ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශේ න තුරුත් රඵහ දුන්නහ3 ඒ
නිහභ තභයි අද අඳට තිෂිතර්භඹ ඳළත්ශතන් ශනොශඹකුත්
ජඹග්රවණඹන් තයන්නට පුළුන් වුශණ්3 ඒ නතක් තභයි වී ගහ3
අපි මීට ශඳය වල් ශගනහශේ පිට යටින්3 අපි තවුරුත් දන්නහ ඒ
තහරශේ ඳුදහ න විට වල් ගන්න මුඳතහයඹ ශඟ ශඳෝලිශේ
හිටි ආතහයඹ3 ඒහ අඳට අභතත තයන්නට ඵළවළ3 ඒ වල්
ශතොශවන්ද ශේන්ශන්? නක්ශතෝ ුදරුභශඹන් නශවභ නළත්නේ
ඳහකිසතහනශඹන් නශවභත් නළත්නේ චීනශඹන්3 මිල්තහ්  වල්
කිේහ ඒ හශේ නත නත ර්ගර වල් ර්තහට ශගනහහ3 අශප්
යශට් වල් අඳට තන්න රළුදශණ් නළවළ3 සි්වරශේ වල්
කිඹරහත් ක ශඵනහ සි්වරශේ වල් ශනොශයි පිට යට
මිනිසුන්ශේ වල් තභයි අඳට තන්න සිදු ශරහ ක ුදශණ්3 ඒත
නළක  තශශේ අක ගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳක තුභහශේ භහින්ද
චින්තන ප්රක ඳත්ක ඹ නිහඹ කිඹන තහයණඹ භභ හිතන වළටිඹට
ශඳොඩි ශභශඹක් වුණත් දන්නහ අශප් භවය අඹට ශත්රුශණ්
නළක  වුණහට3 අපි පිට යටින් වල් නළ නන තුරු ඵරහ සිටිඹහ3 ශේ
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න විට අපි වල්ලින් සඹ්ශඳෝෂිත ශරහ ක ශඵනහ3 අද
අක ගරු ජනහධිඳක තුභහ තිෂිතර්භ ඇභක තුභහට අඳට උඳශදස දීරහ
ක ශඵනහ විශ්ධල යටරට අඳනඹනඹ තයන්නට පුළුන් වල්
ර්ග වී ර්ග ශොඹරහ නිසඳහදනඹ තයන්න රළවළසක  ශන්න
කිඹරහ3 ශභොතද අපි වල්ලින් සඹ්ශඳෝෂිතයි3 දළනටත් අපි
අප්රිතහනු යටරට වල් අඳනඹනඹ තයනහ3 අපි වල්ලින්
සඹ්ශඳෝෂිතයි කිඹන්ශන් අපි ශශ්රේසඨ ජහක ඹක් වළටිඹට අශප්
ප්රධහන ආවහයඹ අපි ශොඹහ ශගන ක ශඵනහ කිඹන නතයි3
ඉක වහශේ ඳයහක්රභඵහහු යජ භශේ වල් පිට යට ඹරහ
ක ශඵනහ3 ඳයහක්රභඵහහු යජතුභහශගන් ඳසු වල් පිට යට ඹළව
යුගඹ වළටිඹට අක ගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳක තුභහශේ යුගඹ
ඉක වහගත වීභ තහටත් නත්න්නට ඵළවළ3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි ඒ හශේභ 2005 න
විට -අශප් තිෂිතර්භ ඇභක තුභහත් ශේ ගරු බහශේ සිටිනහ- අශප්
යශට් ඵඩ ඉරිඟු අලයතහශන් සිඹඹට 15ක් ඳභණ තභයි අඳට
නිසඳහදනඹ තය ගළී භට පුළුන් වුශණ්3 අද අශප් යශට් ඵඩ ඉරිඟු
අලයතහශන් සිඹඹට 100ක්භ ේපර්ණ තයරහ ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ
ශභ්රික් ශටොන් 10 000ක් ඳභණ පිට යට ඳටන්නට පුළුන් වුණහ3
ශේහ තභයි ජඹග්රවණ කිඹන්ශන්3 අපි ශඟ ශල්ඛ්නඹක් ක ශඵනහ3
තවුපි මු් ඇට ශෝඹහ ව අශනකුත් ධහනය ර්ගර විලහර
ප්රගක ඹක් ශේ න විට ඇක  ශරහ ක ශඵනහ3 ශේ හශේ ප්රගක ඹක්
ඇක  තයන්නට තිෂි තහර්මිත ප්රක ඳත්ක ඹක් ක ශඵන්නට ඕනෆ; ඒ
ඳවසුතේ රඵහ ශදන්නට ඕනෆ3 අපි ඵළ්කුලින් ණඹ ඳවසුතේ
රඵහ ශදමින් ඒ හශේභ ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ ශදමින් ඒ
හශේභ තිෂිතර්භඹට අදහශ ඹන්ශත්රෝඳතයණ ීනරු ඵදු යහිත
රඵහ ශදමින් ඒ ඳවසුතේ ඳඹහ ක ශඵනහ3 ඒ විතයක් ශනොශයි
තිෂි තහර්මිත යටක් වළටිඹට තිෂිතර්භඹ ිනයුණු කිරීභ යජශේ
ප්රක ඳත්ක ඹක් ශන්නට ඕනෆ3
අපි දන්නහ නක්ත් ජහක ත ඳක් ආණ්ඩු -අපිත් ඒ තහරශේ
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ විරු්ධධ ඳක්ශේ හිටිඹහ3 අවුරුදු ශදත තුනයි
හිටිශේ- තහරශේ අශප් විඳක් නහඹතතුභහ කිේහ කුඹුරු ඉඩේ
ශගොඩ තයරහ ඒ තළන්ර ශන ශන ශ්ධල් තයන්න ඕනෆ
කිඹරහ3 ශේත තිෂිතහර්මිත යටක්3 නතුභහට ත අවුරුදු ශදත
තුනක් ක ුදණහ නේ අපි වල් පිට යටින් ශේනහ විතයක්
ශනොශයි අශප් කුඹුරු ටිතත් ඔක්ශතොභ ශගොඩ ශරහ3
අඳට භතතයි නතුභහ චුවින්ගේ තතන්දය ගඹක් කිේහ3
ශඩනිේ තලිේ ඇරහ අමුතු ක්රභඹතට තරුණශඹෝ අයශගන
ඹන්න වළදුහ3 ඔවුන්ට bracelets අයශගන ශදනහ කිේහ; ෆන්
අයශගන ශදනහ කිේහ; තහර් අයශගන ශදනහ කිේහ3 නිතේ
භනඃතල්පිත ශරෝතඹත සිට තභයි නතුභහ තටයුතු තයන්ශන්3
නමුත් අක ගරු ජනහධිඳක  භහින්ද යහජඳක් භළක තුභහ ශේ යශට්
තිෂිතර්භඹ වඳුනනහ3 ශභොතද නතුභහ වේඵන්ශතොට
ිනසත්රික්තශේ භළදමුරන කිඹන තිෂි තහර්මිත ගභත ඉඳදුණු
පු්ධගරශඹක්3 නතුභහශේ පිඹහ න ඩී3ඒ3 යහජඳක් භළක තුභහ කුඹුශර්
ළඩ තයමින් සිටින අතශයින ක්තශඩන් අත ශවෝදහ ශගන උද
මිටට ශවේත්තු ශරහ නහභ ශඹෝජනහ ඳත්රඹ අත්න් තය බහය දුන්
ශතශනක්3 තනශේ ඳරිභහප්ත අර්ථශඹන්භ නතුභහ ශගොවිශඹක්3
නතුභහශේ පුතකු තභයි අද යශට් යහජය නහඹතඹහ වළටිඹට ඉන්ශන්3
ඒ කිඹන්ශන් ශගොවිඹකුශේ පුශතක්3 ඒ නිහ තභයි අද තිෂිතර්භඹ
ශේ තයේ ිනයුණු ශරහ ක ශඵන්ශන්3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි තිෂිතර්භඹට අලය
ප්රධහනභ ශ්ධ තභයි ජරඹ3 ශේ අසථහශේ හරිභහර්ග වහ ජරේඳත්
තශභනහතයණ නිශඹෝජය ඇභක තුභහත් ශේ ගරු බහශේ සිටිනහ3
ශභොයගවතන්ද දළදුරු ඔඹ ඒ හශේභ ඹහන් ඔඹ ළනි යහඳික  අද
අපි ක්රිඹහත්භත තයනහ3 හරිභහර්ග වහ ජරේඳත් තශභනහතයණ
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නිශඹෝජය ඇභක තුභහ ඇතුළු අපි ගිහිල්රහ ශඟින යමතළන් ඔඹ හරි
යහඳහයඹ විිත තශහ3 ඒ විධිඹට අපි අ ශතන් ජරහල විලහර
ප්රභහණඹක් වදරහ ක ශඵනහ3 රුපිඹල් ශතෝටි ගණනක් විඹදේ
තයරහ අපි ඒ ජරහල වළදුශේ තිෂි තහර්මිත ශගොවි ජනතහට ඒ
ඳවසුතභ රඵහ ශදන්නයි3 ශභොයගවතන්ද උභහ ඔඹ ඹහන් ඔඹ
යමතළන් ඔඹ දළදුරු ඔඹ තළු ගඟ යහඳික ඹ ශේ අතරින් ප්රධහන
නහ3 රුපිඹල් ිබලිඹන ගණන් විඹදේ තයරහ ශේ යහඳික  ඉින
තයන්ශන් ශේ යශට් අනහගත ඳයපුය ශනුශනුයි3 අපි ඉතහ
විලසහශඹන් යුතු න්ශතෝශඹන් කිඹනහ ඳයහක්රභඵහහු
යුගශඹන් ඳසු අශප් යශට් ඇක  ව ශ්රීත යුගඹ ශේ යුගඹයි කිඹරහ3
තමුන්නහන්ශේරහ ර්තහශේ ඕනෆභ තළනතට ගිහිල්රහ ඵරන්න
ශේ ඹර තන්නඹ ශන ශතොට ඉතහභ ශවොඳින් අසළන්න ශනශහ
ගන්න පුළුන් විධිඹට කුඹුරු තස ශරහ ක ශඵනහ3 ඒ හශේභ
ඵඩ ඉරිඟු ළනි අක ශර්ත ශඵෝග වළභ ශදඹක්භ ශේ තහරශේ ගහ
තයනහ3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි ඒ විතයක් ශනොශයි ශේ
යශට් ඒතහධිඳක රහ හිටිශේ ශතොයි තහරශේද කිඹන නත ශඵොශවෝ
ශදශනකුට දළන් අභතත ශරහ ක ශඵනහ3 ඳසු ගිඹ තහරශේ
ඒතහධිඳක  ආණ්ඩු ක ුදණු ඵ අපි දන්නහ3 අද ශඵොශවෝ ශදශනක්
කිඹනහ භළක යණරදී දණ ශනහ ; ්තහ ශනහ ; ඒ
හශේභ භළක යණ වරිඹට ක ඹන්ශන් නළවළ කිඹරහ3 භභ
ඉසශල්රහභ 1993 දී තභයි ඳශහත් බහ භළක යණඹට තයග
තයරහ ඳශහත් බහට ගිශේ3 ඒ ශරහශේ ක ුදණු ඳශහත් බහ
භළක යණශේදී ඒ තහරශේ හිටපු ඇභක යශඹක් භශේ හවනශේ
ක ුදණු ශතොඩිඹත් ගරහ ශගන ගිඹහ3 භශේ හවනශේ නත
ශතොඩිඹයි ගවශගන ඹන්න පුළුන්3 ඊශඟට leaflets ටිත අයශගන
ඹනශතොට ඒත භගින උදුයහ ගන්නහ3 ශේ ඒ තහරශේ
අශප්ක්තඹන්ට ළරකු වළටියි3 ඒ හශේභ ා න්ද ශරහට
ඇවිල්රහ මිටි ගණන් ශවොය ා න්ද දභනහ3 ා න්ද දභන්න ඹන
අශනක් මිනිසසු නශහ වරිනහ3 ඒතහධිඳක  ආණ්ඩු ක ුදශණ් ඒ
තහරශේයි3 දළන් නශවභ ශනොශයි3 අක ගරු ජනහධිඳක  භහින්ද
යහජඳක් භළක තුභහ ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසශේ ශවොය ා න්ද දභන
නත ශක්න්න තටයුතු තශහ3 අද වළඳුනුේඳතක් නළක  ගිහිල්රහ
ා න්දඹ දභන්න ඵළවළ3 නශවභ තශශේ ශවොය ා න්ද දභන නත
ශක්න්නයි3 වළඳුනුේඳත අයශගන ගිහිල්රහ නිඹභ විධිඹට දභන
පිරිසිදු ා න්දලින් තභයි අපි ජඹග්රවණඹ තයන්ශන්3 වළඳුනුේඳත්
නළක  ගිහිල්රහ ා න්ද මිටි ගණන් දභහ ශඳොසිසිඹ අයශගන
ගිහිල්රහ ආයක්ත ශේශේ අඹ අයශගන ගිහිල්රහ තභන්ශේ
භළක  ඇභක රුන්ශේ ආයක්ත නිරධහරින් අයශගන ගිහිල්රහ
ඒතහධිඳක  න්න තටයුතු තශ වළටි අඳ තවුරුත් දන්නහ3 ඒහ
ශනොදන්නහ ශනොශයි3 දළන දළනභ නිතේ ශනොදන්නහ හශේ
තභයි තථහ තයන්ශන්3 ඒත තභයි ඒතහධිඳක හදඹ කිඹන්ශන්3
[ඵහධහ කිරීේ]

ගු ආර්.එපත. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

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

ඹම ගළන ද තථහ තයන්ශන්?

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

නළවළ3 නළවළ3 ඹම ශනොශයි3 භභ කිඹන්ශන් 2005න්
ඳසශේයි3 ඒ අශප් අක ගරු ජනහධිඳක  භහින්ද යහජඳක් භළක තුභහ
ඵරඹට ඳත් වුණහට ඳසශේයි3 ඒ තහරශේ තට්ටිඹත් දළන් ශේ
ඳළත්තට ශවේත්තු ශරහ ශන් ඉන්ශන්3 භභ කිඹන්ශන් ඹම ගළන
ශනොශයි3 2005න් ඳසශේ අක ගරු භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳක තුභහශේ තහරශේ නශවභ ශ්ධල් ශරහ නළවළ3

ගු ආර්.එපත. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

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

ශයින ගරන අඹශගන් අවන්න ශතෝ3
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ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)
ශතොශවේද?

ගු ආර්.එපත. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

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

ඹම3

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

නළවළ ඹම ශනොශයි3 භභ කිඹන්ශන් 2005න් ශභවහ3

ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ඹම ර්තහශේ ශනොශයිද?

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)
තමුන්නහන්ශේරහ ශේත ය්ධද ගන්නහ3 භභ කිඹන්ශන්
අක ගරු ජනහධිඳක  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳක තුභහශේ ඳහරන
තහරශේ ඒහයි3

ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඊට ඉසශල්රහ3

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඊට ඉසශල්රහ ඒහ ශනොශයි භභ තථහ තයන්ශන්3 ඊට
ඳසශේ ඒහ3 ඊට ඉසශල්රහ ඒහ ගළන භභ තථහ තයන්න ඹන්ශන්
නළවළ3 ඒහ භට අදහශ නළවළ3 භභ 2005න් ඳසශේ ඒහයි තථහ
තයන්ශන්3
2005 ර්ඹට නවහ ඳළත්ත ගළන තථහ තයන්න ගිඹහභ ශේ3ආර්3
ජඹර්ධන භවත්භඹහ ගළන තථහ තයන්න ශනහ; ශප්රේභදහ
භවත්භඹහ ගළන තථහ තයන්න ශනහ; තන්ද්රිතහ ඵණ්ඩහයනහඹත
භළක නිඹ ගළන තථහ තයන්න ශනහ3 ඒ නිහ අපි ඒ ගළන තථහ
තයන්ශන් නළවළ3

ගු ඩේලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ (ලළසරමළර්ග
ජවපතපත් කෂමනළකරණ නිගයෝජය අමළතයතුමළ)

ශළ

(ரண்புறகு டதறள்ம.தற. க்கரக்க - லர்ப்தரசண, லர்ப
முகரகத்து தறற அகச்சர்)

(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation
and Water Resources Management)

තහශගත් ඇඳුේ ගරන්ශන් නළවළ3

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

අපි තහට තහට වරි ඇඳුේ අන්දනහ මික් ඇඳුේ ගරන්ශන්
නේ නළවළ3 ඊශේ ශඳශර්දහත් තමුන්නහන්ශේරහශේ නක්ශතශනකුට
ශවොට ඇඳුේ අන්දරහ අයශගන ගිහින් දළන් ළශ්  තයනහ3
තමුන්නහන්ශේරහත් අලය නේ නන්න අපි ඇඳුේ අන්දරහ
තමුන්නහන්ශේරහත් ඉසයවට දහනහ3 නශක් කිසි ගළට ක්
නළවළ3

617

ඳහර්ලිශේන්තු

ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர)

වළඵළයි තමුන්නහන්ශේරහ තශශේ නතුභහශේ ඇඳුේ ගරපු
නතයි3

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

නළවළ නළවළ3 තමුන්නහන්ශේරහ ගරපු නත අපි ඇන්දුහ3

ගු ඩේලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்புறகு டதறள்ம.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)
අපි අන්දපු ඇඳුශේ ටිනහතභ 22ළනි දහ උශ්ධට ශඳශනයි3

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

Check තයරහ ඵරන්න ඕනෆ3 [ඵහධහ කිරීභක්]

ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශවො ශරහට තල් ක ඹහභ අපි ඵළ ශේ3

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

තල් ක ඹරහ නේ ඵළ ශේ නළවළ3 තහරඹ නේ ෆශවන්න ගත
ශරහ3

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

ගු ඩේලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(The Hon. S.M. Chandrasena)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

අපි දළන් රසණට අන්දරහ ක ශඵනහ3 ගරු භන්ත්රීතුභනි
තමුන්නහන්ශේරහශේ
නහඹතඹහ
ඇඳුේ
ගරනහ3
තමුන්නහන්ශේරහශේ නහඹතතුභහ තභයි ඇඳුේ ගරන්ශන්3 අශප්
නහඹතතුභහ ඇඳුේ අන්දනහ3 ගරපු නත අපි අන්දරහ
ක ශඵනහ3

ගු ඩේලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்புறகு டதறள்ம.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ගළරශන්න ඹන ශතොට තභයි ඹහන්තේ අපි ශබ්යහ ගත්ශත්3

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගළරශන ශතශනක් ඉන්නහ නේ කිඹන්න අපි අන්දරහ
ගන්නේ3 ඒශක් කිසි ගළට ක් නළවළ3

ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිශඹෝජය ඇභක තුභහ භට ශඳෝ ඩක් තථහ තයන්න
ශදනහද?

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඔේ කිඹන්න3

ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිශඹෝජය ඇභක තුභහ ඔඵතුභන්රහශේ ආණ්ඩු ඇඳුේ
ඇන්දුහ කිඹරහ ඔඵතුභහ දළන් වන් තශහ3 ඇත්ත ලශඹන්භ වරි
ශතනහශේ ඇඳුේ ගරපු ශරහශේ තභයි ඹට තලිභ නිල් ඳහටයි
කිඹරහ දළක්ශක්3 ශභච්තය තල් නිල් ඳහට තලිභ වශගනයි
හිටිශේ3

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

(ரண்புறகு டதறள்ம.தற. க்கரக்க)

ශවො ශරහට අපි ඇන්ශදේශේ3

ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඒ නිහ විශලේශඹන්භ භභ තමුන්නහන්ශේරහශගන් ඉල්රහ
සිටිනහ මීට ඳසශේ ඒ හශේ අඹ නන ශතොට check තයරහ
ගන්න කිඹරහ3 නතශතොට වරි3 වළඵළයි නන්න නේ තවුරුත්
නළවළ3 අපිට තභයි check තයරහ ගන්න සි්ධධ ශරහ ක ශඵන්ශන්3
අපි check තයරහ ඇඳුේ අන්දරහ ගන්නේ3 ඒශක් කිසි ගළට ක්
නළවළ3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි අශප් තිෂිතර්භ
ඇභක තුභහත් ශේ අසථහශේ ශේ ගරු බහශේ ඉන්නහ3 අද ඉතහභ
ඉවශ භට්ටභතට තිෂි තර්භඹ ිනයුණු ශරහ ක ශඵනහ3 ඒත
තහටත් නළවළයි කිඹහ කිඹන්න ඵළවළ3 ඉිනරිශේදී තත් ජරහල ඉින
ශරහ ඒ හශේභ හරිභහර්ග ක්රභ ිනයුණු ශන ශතොට අපි තිෂි
තර්භඹ ඳළත්ශතන් ිනයුණු ශන ශතොට අද අඳට ක ශඵන්ශන් නතභ
ඉරක්තඹයි3 අශප් යශට් ප්රධහනභ ආවහයඹ න වී නිසඳහදනඹ
ේපර්ණ ශරහ ක ශඵනහ3 විශ්ධල ශශශ ශඳොශ වහ
නිසඳහදනඹ කිරීභ තභයි දළන් සි්ධධ ශන්ශන්3 ශ්රී ර්තහ තිෂි
තහර්මිත යටක් වළටිඹට ඒ ජඹග්රවණඹත් අපි අත් තය ශගන
ක ශඵනහ3 ඒ තටයුත්ත අපි තයනහ3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි භවය තර ත
භන්ත්රීරුන් ශඳොශවොය වනහධහයඹ ගළනත් කිේහ3 අපි ශඳොශවොය
වනහධහයඹ රඵහ ශදනහ3 නමුත් ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ
දීශේදී ශඳොඩි ශඳොඩි ශනස කිරීේ තයරහ ක ශඵනහ3 ශභොතද
ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදන ශතොට අනලය විධිඹට විලහර
ප්රභහණඹක් දීරහ ක ශඵනහ3 ශඳොශවොය වනහධහයඹ ළඩිශඹන්
රඵහ දී ක ශඵන නිහ අද කුගඩු ශයෝගඹ ව ශනොශඹකුත් ශයෝග
වළශදනහ කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහභ තෆ ගවනහ; ඳරියශේිනන්
කිඹනහ; විදයහඥශඹෝ කිඹනහ; වදයරු කිඹනහ3 අක ගරු
ජනහධිඳක තුභහට ඒ පිළිඵත් තල්ඳනහ තයන්නට ශනහ3
යහඹනිත ශඳොශවොය අධි බහවිතඹ අඩු තයරහ ක ශඵනහ3 ඒ
ශනුට තහඵනිත ශඳොශවොය නිසඳහදනඹ තයන්න දළන් අපි ළඩ
පිළිශශක් වදරහ ක ශඵනහ3 ශගවිජන ශේහ ශදඳහර්තශේන්තුයි
තිෂිතර්භ ශදඳහර්තශේන්තුයි නතතු ශරහ තහඵනිත ශඳොශවොය
යහප්ක  ළඩටවන ක්රිඹහත්භත තයනහ3  වි ත අඩු
තයන්න තභයි නශවභ තයන්ශන්3

තමුන්නහන්ශේරහ check තයරහ ගන්න නඳහඹළ3

ගු ආර්.එපත. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩළර මශතළ

ගු ඩේලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

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

(ரண்புறகு டதறள்ம.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

නනශතොට ඔඵතුභන්රහ ඇඳුේ ගරරහ ඵරන්න නඳහ ඹළ3
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(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத் த்து தண்டர)

ගරු නිශඹෝජය ඇභක තුභහ ශභශවභශන්3 ශඳොශවොය
වනහධහයඹ අඩු තයරහ වරිඹන්ශන් නළවළශන්3 ඒ ශරඩරට
ශඵශවත් ශදන්න ඕනෆ3
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ගු එවහ.එපත. ච්දද්රගවේන මශතළ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

භභ කිේශේ කුගඩු ශයෝගඹ වහ න ශයෝග නිධහනඹ
ගළනයි3 ඒතශන් තමුන්නහන්ශේට ශත්ශයන්ශන් නළවළ කිඹන්ශන්3
මුලින්භ ශයෝග නිධහනඹට ශඵශවත් ශදන්න නඳහඹළ3 ඉසශල්රහභ
ශයෝගඹ වළශදන තහයණඹ ශක්න්න ඕනෆ3 ශයෝගඹ වළදුණහට
ඳසශේ කුගඩුරට ශඵශවත් දීරහ ළඩකුත් නළවළ; ඒ ශර් ඩු
ශබ්යහ ගන්න අභහරුයි3 ඒ ශයෝගඹ ඇක  වීභ ශක්හ ගළී ශේ
තටයුත්ත තභයි අපි ශේ තයන්ශන්3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි භභ මීට ඩහ දීර්ඝ
ලශඹන් තථහ තයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් නළවළ3 අශප්
යට තිෂි තහර්මිත යටක් වළටිඹට අශප් අක ගරු ජනහධිඳක තුභහ
භහින්ද චින්තන ප්රක ඳත්ක ඹ ඹටශත් ශේ අයශගන ඹන ළඩ
පිළිශශ තත් හර්ථත ශරහ අශප් යට සඹ්ශඳෝෂිත යටක්
වළටිඹට ඳත් ශේහයි කිඹහ ප්රහර්ථනහ තයමින් භශේ තන සල්ඳඹ
අන් තයනහ3 ශඵොශවොභ සතුක යි

[අ3බහ3 3329]

ගු නලි්ද බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(ரண்புறகு மொன் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි
කුරුණෆගර
ිනසත්රික්තශේ ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීයශඹකු ලශඹන් ඳසු ගිඹ
8ළනි දහ ිනවුරුේ දුන් භභ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු අභතන ඳශමුළනි
අසථහයි ශේ3 භහ ිබ්ගිරිඹ ආනශේ ඉඳදුණු ශතශනක්3 භශේ
භ ිබ්ගිරිඹ ආනශේ කිණිඹභ ශතෝයශශේ ශේ3නේ3 අනුරහ
කුභහරිවහමි3 භශේ පිඹහ ිබ්ගිරිඹ ආනශේ දකුණු තටුගේඳර
ශතෝයශශේ ශේ3නච්3 විශේයත්න3 ගරු නිශඹෝජය තහයත
බහඳක තුභනි අද ශේ ගරු බහ නිශඹෝජනඹ තයන
භන්ත්රීයශඹක් න භභ භවහ ඳවුල් ්සථහත ඉඳිනරහ නළනි
ඳවුරත වළිනරහ ළඩිරහ ඳහර්ලිශේන්තුට ඳළමිණි ශතශනකු
ශනොශයි3
භශේ පිඹහ උඩුඵ්ධදහ විවිධ ශේහ මුඳතහය මික ශේ
ලිපිතරුශක්3 භභ ඳස න ශශ්රේණිඹ දක්හ ගිශේ උඩුඵ්ධදහ
ධේභහනන්ද භවහ විදයහරඹට3 ඉන් ඳසු කුලිඹහපිටිඹ භධය භවහ
විදයහරශේ ඉශගන ශගන උස ශඳශ ගණිත අ්ලශඹන් විබහගඹට
ඉිනරිඳත් ශරහ ඳශමුයභ ගණිත අ්ලශඹන් භත් වුණත්
ඉ්ජිශන්රු පීඨඹට ඹන්න තයේ රකුණු ප්රභහණත් වුශණ් නළවළ3
අපි ශඵොශවොභ දුසතයතහ භධයශේ ඉශගන ගත්ත අඹ3 හභහනය
ශඳශ ලිඹන විටත් භශේ නිට විදුලිඹ ක ුදශණ් නළවළ3 අපි ගශේ
ඉසශතෝරඹට කිශරෝ මීටයඹක් නතවභහයක් ඳයින් ගිශේ3 භහ ඒ
හශේ ගභත ඒ හශේ ඳවුරත වළදුණු ශතශනක්3 ඒ ගභ
ශනුශන් අද ශේ ඳහර්ලිශේන්තු නිශඹෝජනඹ තයන්න රළ භ භහ
හිතන වළටිඹට අශප් ගශේ අඹට -උඩුඵ්ධදහ ත්ශත්ශගදය
ශදභටහර අඹට- ශගෞයඹක් ශරහ ක ශඵනහ3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි භභ 1993 දී උස ශඳශ
භත් ශරහ ඉ්ජිශන්රු පීඨඹට ඹන්න අලය රකුණු ප්රභහණඹ භින
වුණත් නළත උස ශඳශ ලිඹන්න ත අවුරු්ධදක් ගත තයන්න
සදහනේ වුශණ් නළවළ3 භට අලය ශරහ ක ුදණහ ශේ භහජඹට
ඇවිත් භහජඹ භඟ භශේ ගභන ආයේබ තයන්න3
විලසවිදයහරඹට ගිඹහ නේ ඒ තහරශේ ක ුදණු හතහයණඹ අනු
භට 2001 දී තභයි විලසවිදයහරශඹන් නළිඹට නන්න න්ශන්3 ඒ
නිහ භභ භහජඹට ආහ3
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භභ ශේ ගරු බහශේදී ශඵොශවොභ ආඩේඵයශඹන් කිඹනහ
උස ශඳශ ඳන්ක ශේ හිටපු භශේ මිත්රශඹෝ වතය ශදනකු භඟ
පුත්තරභ සිශභන්ක  තර්භහන්තලහරහශේ අනිඹේ තේතරුකු
විධිඹට මුල්භ රැකිඹහ තශ ඵ3 වළඵළයි ඒ රැකිඹහට භහඹක්ත්
ඹන්න වේඵ වුශණ් නළවළ3 තේතරු අයිීනන් ශනුශන් ටන්
තයරහ භභ ඒ රැකිඹහශන් නළිඹට ආහ3 ඊට ඳසු ශවේසිස
භහගශේ යහඹනහගහය වහඹතඹකු විධිඹට තත් විවිධ
යහඳික ර සිවිල් ළඩ ඳරීක්තඹකු විධිඹට ළඩ ිබේ
තශභනහතරුකු විධිඹට තටයුතු තයමින් ඳන්නයඹ රළුදහ3
භශේ අධයහඳන සුදුසුතේරට ටිනහතභක් රළශඵන
රැකිඹහක් 1999 දී රළුදණහ3 භහ නිශඹෝජනඹ ආනශේභ
භණ්ඩශතොන්ඩහන භවහ විදයහරශේ ගණිත - විදයහ ගුරුයඹකු
විධිඹට භට ඳත්වීභක් රළුදණහ3 නඹ භහ රළබූ අධයහඳනඹට
ගළශපුණහ හශේභ භහශේ ප්රශ්ධලඹට ශේඹක් තයන්නත් උඳතහය
වුණහ3 භභ අද ශේ තනතුයට ඳත් වුණත් නදහ ගුරුයශඹක් ශන්න
රළ භ භශේ ජීවිතශේ රළබූ ශරොකුභ බහගයඹක් විධිඹට රතනහ3
ඒ තහරඹ න විටත් භහ සුළු යහඳහරිතඹකු විධිඹට ඉිනරිඹට නමින්
ක ුදණහ3
භශේ ශදභවුපිශඹෝ ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් නළවළ තදහත්
භහ ඳහර්ලිශේන්තු ඹයි කිඹහ3 නශවභ ීනනඹක්ත් අශප් ශදභවුපිඹන්
තුශ ක ුදශණ් නළවළ3 නඹහරහ ීනන භළේශේ තදහ ශවෝ භභ යජශේ
ශේතශඹක් ශයි නශවභ නළත්නේ pension නතක් ගන්න
රැකිඹහක් තයන තත්ත්ඹට ඳත් ශයි කිඹරයි3 ඔවුන් තුශ ඊට
නවහ ීනනඹක් ක ුදශණ් නළවළ3 වළඵළයි ඳහල් ඹන භශේ සිටභ භහ
ඊට ඩහ ශරොකු ීනනඹත ශරොකු ඵරහශඳොශයොත්තුත හිටිඹහ3 ඒ
තභයි භහ තදහ ශවෝ ශ්ධලඳහරනඹට පිවිශනහඹ කිඹන
ඵරහශඳොශයොත්තු3 ඒ ඵරහශඳොශයොත්තු ඇතු භභ භශේ
ඉරක්තඹට තදහ ශවෝ නනහඹ කිඹන වළඟීශභන් යුතු ඊට
අලය ටපිටහ තස තය ගත්තහ3 භහ යහඳහරිතඹකු විධිඹට
ඉිනරිඹට ආහ3 යහඳහරිතඹකු විධිඹට ිනයුණු වුණහ3 ආර්ර ත
ලශඹන් ශවො ටපිටහක් වදහ ගත්තහ3 භශේ ගශේ ශ්ධලඳහරන
ටපිටහ
ිබ්ගිරිඹ ආනශේ
කුරුණෆගර ිනසත්රික්තශේ
ශ්ධලඳහරනඹ ශතොයි අතටද ඹන්ශන් තවුද ශේ ශ්ධලඳහරන
ක්ශේත්රශේ නිඹළශරන්ශන් ශතොශවොභද භළක යණර ප්රක පර
තවුද යටට ළඩ තයන ඳක්ඹ කිඹහ භහ ටවහ ගත්තහ3 භශේ පිඹහ
උඩුඵ්ධදහශේ ශදභටහර නක්ත් ජහක ත ඳක්ශේ ලහඛ්හ මික ශේ
බහඳක 3 ශේ විධිඹට නක්ත් ජහක ත ඳක්ශේ ටපිටහක් භට
ක ුදණහ3 2010 ජනහධිඳක යණශේදී භභ ීනයණඹ තශහ ිබ්ගිරිඹ
ආනශේ ශ්ධලඳහරන තටයුතු ආයේබ තයනහ කිඹරහ3 නමුත් ඒ
න විටත් ිබ්ගිරිඹ ආනඹට ්විධහඹතඹකු ශනොසිටිඹත් අහන
ශභොශවොශත් ශනත් ්විධහඹතයශඹක් ඳත් තය ක ුදණහ3 භභ ඒ
ගළන කිඹන්න ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ අශප් ඳක්ශේ බහඳක තුභහශේ
නළිඳත්තටත් ගිහින් ආඳහු වළරිරහ ආහ භට ත තල් ක ශඵනහ
ඉරහ ඉන්න ඕනෆ කිඹරහ3 ජනහධිඳක යණශේ ප්රක පරඹත්
නක්ත භශේ ආනඹට දහපු ්විධහඹතයඹහ ඒ ආනඹ දභරහ
ගිඹහ3
2010 ශඳඵයහරි 26 න දහ තභයි ා න්දඹ ක ුදශණ්3 27ළනි දහ
න ශතොට භශේ ආනඹට නළත ්විධහඹතශඹක් නළක  වුණහ3
අශප් ඳහක්ෂිතඹන් අයණ ශරහ සිටිශේ3 අශප් ඳහක්ෂිතඹන්
අයණ ශරහ සිටි්ධදී භභ ීනන්දු තශහ 'භභ ශේ ආනඹට
නහඹතත්ඹක් ශදනහ' කිඹරහ3 ඒ ශරහශේ අශප් ප්රහශ්ධශීඹ
බහශේ හිටපු අශප් ගශේ භන්ත්රීයඹකු න සුනිල් දඹහයත්න
භවත්භඹහ අශප් හිටපු ඳශහත් බහ භන්ත්රී ගහමිණී ශෝභසිරි
ඒතනහඹත භවත්භඹහ උඩුඵ්ධදහ ප්රහශ්ධශීඹ බහ භන්ත්රී ජඹන්ත
ඵහරසරිඹ භවත්භඹහ ශභොශවොභදු හිහන් භන්ත්රීතුභහ ීතතහ කුමුදුී 
භන්ත්රීතුමිඹ ිබ්ගිරිඹ ප්රහශ්ධශීඹ බහ භන්ත්රී අශප් ශවේභතන්ද්ර
කුරයත්න භවත්භඹහ ශවේලල් ප්රනහන්දු භවත්භඹහ ඒ3 ශප්රේභක රත
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භවත්භඹහ අශප් ශතොට්ඨහ තශභනහතරු රුක්භන් ජඹශේතය
භවත්භඹහ යහඳහරිතඹන් විධිඹට න්ත කුභහය භවත්භඹහ ග්ගහ
භහයසි්ව භවත්භඹහ අජිත් ප්රනහන්දු භවත්භඹහ ජුලිඹන්
ර්ණකුරසරිඹ භවත්භඹහ කිඹන ශේ තණ්ඩහඹභ ීනන්දු තශහ 'වළභ
දහභ අශප් ආනඹට ඳක්ශඹන් ්විධහඹතරු ශදනහ3 අපි ශේ
ළශර් ගශභන් ්විධහඹතශඹකු අයශගන ගිහිල්රහ ඳක්ඹට
ශදනහ' කිඹරහ3 ශභොතද ඉක වහශේ සිට නක්ත් ජහක ත ඳක්ශේ
භන්ත්රීයඹකු විධිඹට ිබ්ගිරිඹ ආනශේ ඉඳදුණු ශතශනක් ිබ්ගිරිඹ
ආනශඹන් ඳහර්ලිශේන්තුට ඇවිල්රහ නළවළ3
අශප් ශේ3නල්3 සිරිශේන භළක තුභහ තහරඹක් අශප් ආනඹට
ශරොකු ශේඹක් තශහ3 නතුභහ ශවො ශ්ධලඳහරනඥශඹක්; අඳ
ඉතහභ ගරු තයන ශ්ධලඳහරනඥශඹක්3 නතුභහත් අශප් ආනශේ
උඳන් අශප් ආනශේ ශතශනක් ශනොශයි3 ඒ නිහ ිබ්ගිරිඹ
ආනශේ ජනතහ ීනන්දු තශහ නලින් ඵණ්ඩහය කිඹන තරිතඹ
ඉිනරිඹට ශගශනන්න ඕනෆ කිඹරහ3 භහ ශ්ධලඳහරනඹට ආශේ අන්න
ඒ ශභොශවොශත්යි; 2010 ජනහධිඳක යණශඹන් ඳසශේයි3 භට ශේ
තනතුයට නන්න ිනසත්රික්තශේ අශප් නහඹතඹහ න ගරු ගහමිණී
ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවත්භඹහ ආශීර්හද තශහ; නතුභහශේ ලක්ක ඹ
භට දුන්නහ3 ඒ හශේභ ගරු අකිර වියහේ තහරිඹේ භළක තුභහ භට
ලක්ක ඹ දුන්නහ3 ගරු දඹහසිරි ජඹශේතය භළක තුභහ භට ඒ ශරහශේ
ලක්ක ඹ දුන්නහ3 ඒ හශේභ භහ ගරු තයන්න ඕනෆ අශප් නහඹතතුභහ
න ගරු යනිල් වික්රභසි්ව භළක තුභහට3 ශභොතද නතුභහ ඵළ ශේ
නළවළ භශේ ඳවුල් ඳසු ිබභ; භශේ ටහපිටහ3 භශේ දක්තේ
විතයයි නතුභහ ඵළ ශේ3 අශප් ගරු යනිල් වික්රභසි්ව භළක තුභහ
දළක්තහ භහ ඉිනරිඹට ඹන්න පුළුන් නඹකු විධිඹට තරුණඹකු
විධිඹට3 ඒ නිහ නතුභහ ඒ ශරහශේ ිබ්ගිරිඹ ආනඹ භට බහය
දුන්නහ ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි3 වළඵළයි භට දස
39යි ක ුදශණ් භවහ භළක යණඹට ඉිනරිඳත් ශන්න3
භහ ඉිනරිඳත් ව ඳශමු භළක යණඹට තභයි 2010 අශප්රේල් 08ළනි
දහ මුහුණ දුන්ශන්3 ිබ්ගිරිඹ ආනඹ වහ භහත් නක්ත
්විධහඹතතභ ඉල්රහ සිටි ආනන්ද පුනයකුභහය භවත්භඹහ ඒ
ශරහශේ ඇවිල්රහ නළත භට උදවු තශහ3 ්ජී ප්රන්න
භවත්භඹහ ඇතුළු ප්රහශ්ධශීඹ බහශේ භන්ත්රීරු පිරි ඇවිල්රහ භට
උදවු තශහ3 භභ ිබ්ගිරිඹ ආනශඹන් භනහඳ 13 587ක් ගත්තහ3
භශේ අල්රපු ආනඹ න තටුගේඳශ ආනශඹන් තභයි භට
ශදනු ළඩිභ භනහඳ රඵහ දුන්ශන්3 අශප් ගරු ගහමිණී ජඹවික්රභ
ශඳශර්යහ භවත්භඹහශේ ආශීර්හදඹ ඹටශත් ඳන්නර විඳක්
නහඹත නිරන්ත ශවේයත් භවත්භඹහ නන්දන ජඹන්ත භන්ත්රීතුභහ
ජ්  භන්ත්රීතුභහ ශක්භසිරි නඹනහනන්ද භන්ත්රීතුභහ ඳයහක්රභ
නන්දසිරි භන්ත්රීතුභහ ගහමිණී භන්ත්රීතුභහ ඇතුළු තණ්ඩහඹභ උදවු
තයරහ භට තටුගේඳශ ආනශඹන් ා න්ද 5 936ක් අයශගන
දුන්නහ3 ඒ හශේභ කුලිඹහපිටිඹ ආනශේ යත් ගහමිණී නයසි්ව
භවත්භඹහශේ උදවු ඇක  තමින්ද ශඵොශත්ජු භවත්භඹහ ශරනහ් 
ශෂොන්ශේතහ භවත්භඹහ හශේ අඹ භට උදවු තයරහ ා න්ද 4 116ක්
රඵහ දුන්නහ3 ඳඬුසනුය ආනශේ ගරු දර්ලන ේඳත්
භන්ත්රීතුභහ භන්සිරි පීරිස භන්ත්රීතුභහ භට උදවු තශහ ගරු දඹහසිරි
ජඹශේතය භළක තුභහශේ ආශීර්හදඹ ඇක 3 ඒ ආනශඹන් භට
3 641ක් ා න්ද රළුදණහ3 ආන 14ක් ක ශඵන ිනසත්රික්තශේ ආන
4කින් නවහට භභ අඩිඹක්ත් තළුදශේ නළවළ; ශඳෝසටයඹක්ත්
ගළහුශේ නළවළ3 ඉක රි ආන 10න්භ භට ා න්ද 1 818ක් රඵහ
දුන්නහ3 භභ ා න්ද 29 669ක් අයශගන ිනසත්රික්තශේ 6ළනි
සථහනඹට ඳත් වුණහ3 භහ හිතන වළටිඹට ඒත ශරොකු ජඹග්රවණඹක්3
භහ ඉිනරිඳත් ව ඳශමු භවහ භළක යණශඹන්භ -ඒ ප්රක පරඹත් නක්තඳහර්ලිශේන්තුශේ භන්ත්රීයඹකු විධිඹට භභ අද ශේ ගරු බහට
ඇවිල්රහ ඉන්නහ3 ශේ ගරු බහශේ ඉන්නහ නේ තභන් ඉිනරිඳත්
ව ඳශමු භවහ භළක යණශඹන්භ ඳහර්ලිශේන්තුට ආපු ඒ කිහිඳ
ශදනකු ඳභණයි3 නඹ භහ ඉතහභ ගරුත්ශඹන් භතක් තයනහ3 ඒ
ශරහශේ භට ඳහර්ලිශේන්තුට නන්න ඵළරි වුණත් භභ භශේ
ආනශේ ජනතහ නක්ත දුත ළඳ ශඵදහ ශගන සිටිඹහ3
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ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි ඒ හශේභ භතක්
තයන්න ඕනෆ ශතොච්තය දක්තේ ඳක්තේ ක ුදණත් හනහ
කිඹන නත අලය ඵ3 භහ හිතන්ශන් ඒ හනහ භශේ පිටුඳසින්
සිටිඹහ කිඹරහයි3 භභ 2002 දීයි විහව වුශණ්3 භශේ ිබරි භධුහණි
ශවහයහ 2004 උඳත රළබූ භශේ ශරොකු පුතහ ත්මින් බහෂිත
ජඹභව ඒ හශේභ 2006 දී ඉඳදුණු ශඳොඩි පුතහ මිහිත් ශච්තන
ජඹභව ශේ ශරහශේ ශේ ගළරරිශේ ඉන්නහ3 ශේ තුන් ශදනහ
භශේ හනහ කිඹරහ භභ විලසහ තයනහ3 ශභොතද ෆභ
හර්ථත පුරුඹකුභ පිටුඳ තභන්ශේ ිබරි ව දරුන් ඉන්නහ3
ඒ හනහ ක ුදශණොත් තභයි ඉිනරි ගභනක් ඹන්න වළකි න්ශන්3
භහ නඹ ඉතහභ ඕනෆතමින් කිඹහ සිටිනහ3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි ගරු දඹහසිරි ජඹශේතය
භළක තුභහශේ අසවීභත් නක්ත තභයි භට ශේ ගරු බහට නන්න
රළුදශණ්3 භහ ශේ අසථහශේදී ඒ ගළන භතක් ශනොතශශොත් අඩු
ඳහඩුක් විධිඹට දකිනහ3 නතුභහ ගත්ත ීනන්දු ේඵන්ධශඹන් අපි
තනගහටු නහ3 ශභොතද නතුභහ ශඵොශවොභ ශඟින් භහ ආශ්රඹ
තශහ3 නතුභහ ශඵොශවොභ ශවො මිත්රශඹක්3 ඳක්ඹට ටිනහ
ේඳතක්3 වළඵළයි නතුභහ ගත්ත ීනයණඹත් නක්ත ඒ ශේයභ ශනස
තය ගත්තහ3 නතුභහට භහ කිේශේ "අපි ඳශහත් බහට ඉල්රමු
නක්ත් ජහක ත ඳක්ශඹන්" කිඹරහ3 ශභොතද ශේ ශරෝතඹ
ශනස තශහ නේ ශනස තශශේ අභිශඹෝග ජඹ ගත්ශත් උඩුගේ
ඵරහ පීනපු මිනිසුන්3 වළඵළයි නතුභහ ඒ අභිශඹෝගඹ බහය ගත්ශත්
නළවළ3 ඊට ඩහ ශනස අභිශඹෝගඹක් ඳවසු අභිශඹෝගඹක් නතුභහ
බහය ගත්ශත්3 නතුභහ ඒ අභිශඹෝගඹ බහය ගත්තහ නේ තභන්ශේ
ශ්ධලඳහරන ජීවිතශේ ගත්ත ටිනහභ ීනන්දු විධිඹටයි භහ නඹ
දකින්ශන්3 ඒ ශතශේ ශතත් භහ දන්නහ නතුභහශේ ඉරක්තඹ
වුශණ් තදහ ශවෝ යශට් ඉවශභ තළනතට ඹන නතයි කිඹරහ3 ඒතට
ඳවසුභ ටපිටහ ක ුදශණ් නක්ත් ජහක ත ඳක්ශේයි3 භහ
හිතන්ශන් නළවළ නතුභහට දළන් ඉන්න පිශරන් ඒ තත්ත්ඹ උදහ
ශයි කිඹරහ3 නමුත් භහ සුඵ ඳතනහ නතුභහට දළන් ඉන්න පිශරන්
ඒ තත්ත්ඹට ඹන්න පුළුන් න්න කිඹරහ3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි ඒ හශේභ භහ භතක්
තයන්න ඕනෆ ිබ්ගිරිඹ ආනඹට විලහර ශේඹක් තයපු ශේ3නල්3
සිරිශේන භළක තුභහ3 වළඵළයි නතුභහ අශප් ආනශේ ඉඳදුණු
ශතශනකු ශනොශයි3 ඒ නිහ ිබ්ගිරිශේ ඉඳදුණු පුත්රශඹක් ප්රථභ
තහට ඳහර්ලිශේන්තු නිශඹෝජනඹ කිරීභ ේඵන්ධශඹන් භහශේ
ඳත්වීභ ඉක වහ ගත නහ3 ඒ හශේභ නළත තහක් භහ අශප්
ඳක්ඹට ගරු තයනහ3 ශභොතද භහ හිතන්ශන් ශේ භන්ත්රී ධුයඹ
භට රළුදශණ් ඳක්ඹ නිහ කිඹරහයි3 නලින් ඵණ්ඩහය ශතශනකු
සහධීන ා න්දඹ ඉල් හ නේ භනහඳ 1 000ක් ගී වි; 500ක්
ගී වි3 වළඵළයි 29 669 ශදශනකු භට ා න්දඹ දුන්ශන් අශප් නක්ත්
ජහක ත ඳක්ඹ නිහයි3 1947 ඉන් ශේ යට ්ර්ධනඹ තයහ
ශගන ගිඹ නහඹතඹන් විලහර ගණනහක් නිශඹෝජනඹ තයපු අශප්
යශට් ක ශඵන දළළන්තභ තනි ඳක්ඹ න නක්ත් ජහක ත ඳක්ඹ
නිහයි භට ශේ ධුයඹ රළුදශණ්3 ඒ නිහ භහ විලසහ තයනහ ශේ
ධුයඹ භට අයික  ශදඹක් ශනොශයි කිඹහ3 ශේ භන්ත්රී ධුයඹ අයික 
අශප් ඳක්ඹටයි; අශප් ඳහක්ෂිතඹන්ටයි3 නභ නිහ ශේ ඳක්ඹත්
ඳහක්ෂිතඹනුත් රැත ශගන ශේ භන්ත්රී ධුයඹට ටිනහතභක් රඵහ දීභ
තභයි භශේ ඵරහශඳොශයොත්තු ගරු නිශඹෝජය තහයත
බහඳක තුභනි3

නිගයෝජය කළරක වභළපිනතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up your speech. Your time is
over.
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ගු නලි්ද බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

ගු නලි්ද බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(ரண்புறகு மொன் தண்டர ஜய)

ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි අද විහද න භහතිතහ
ේඵන්ධත් භහ තනඹක් තථහ තශයුතුයි3
ගරු නිශඹෝජය තහයත බහඳක තුභනි තිෂි තර්භඹ
ේඵන්ධශඹන් තථහ තය්ධදී ශඳොශශොන්නරු වහ අනුයහධපුයඹ
ඹන ිනසත්රික්තරට ඳසු ළඩිශඹන්භ වී නිසඳහදනඹ තයන
ිනසත්රික්තඹ තභයි ඹම ඳශහශත් අශප් කුරුණෆගර ිනසත්රික්තඹ3
වළඵළයි ශඳොශවොය වනහධහයඹ ගළන තථහ තයන ශතොට කිඹන්න
ඕනෆ අද අශප් ිනසත්රික්තශේ ශගොවීන්ට සි්ධධ ශරහ ක ශඵනහ
ශඳොශවොය ටිත ගන්න නක්ශතෝ අනුයහධපුයඹට ඹන්න3 නළත්නේ
කිශරෝමීටර් 100ක් 150ක් දුය ශගරහ ශනත් සථහනරට ඹන්න3
ශභොතද ශඳොශවොය ටිත නිසි ශරහට රළශඵන්ශන් නළවළ3 ඒ
ේඵන්ධශඹන් අඳ තනගහටු නහ3 ශභොතද අපි දන්නහ
ඉක වහඹ ිනවහ ඵළ හභ නක්ත් ජහක ත ඳක්ශේ ඩී3නස3
ශේනහනහඹත ඩ් ලි ශේනහනහඹත ඹන භළක තුභන්රහ ශේ යට
්ර්ධනශේ ිනලහතට ශගන ගිඹහ කිඹරහ3 ශේ3ආර්3 ජඹර්ධන
භළක තුභහ කිඹන්ශන් ශේ යශට් දළළන්තභ හරි තර්භහන්ත ඇක  තශ
නහඹතඹහ3 අපි දන්නහ තඩිනේ භවළලි ්ර්ධන යහඳික ඹ
ඹටශත් ශතොත්භශරන් ඳටන් ගත්තහභ භවළලිඹ වික්ශටෝරිඹහ
ජරහලඹ යන්ශදනිගර ජරහලඹ යන්ටළශේ ජරහලඹ භහදුරු ඔඹ
ජරහලඹ යත්කි ජරහලඹ උල්හිටිඹ ජරහලඹ හශේ විලහර හරි
තර්භහන්ත ිබහි තශශේ නක්ත් ජහක ත ඳක් යජඹක් ඹටශත්
කිඹරහ3 අද යශට් තිෂි තර්භඹ අක න් ඹේ කිසි ්ර්ධනඹක්
ක ශඵනහ නේ වී නිසඳහදනශේ ර්ධනඹක් ක ශඵනහ නේ ඒ
තඩිනේ භවළලි ්ර්ධන යහඳික ඹ ව ඒ වහ භගහමී ඉින වුණු
දළළන්ත හරි ්ර්ධන යහඳික  නිහ තභයි ඒ තත්ත්ඹ උදහ
වුශණ්3 අපි ඒහ ඉතහභ ආදයශඹන් භතක් තයන්න ඕනෆ3
අශප් නිශඹෝජය ඇභක තුභහ අද උභහ ඔඹ යහඳික ඹ ගළන
කිේහ3 දළදුරු ඔඹ යහඳික ඹ ගළන කිේහ3 දළදුරු ඔඹ යහඳික ඹ අද
්ර්ධන යහඳික ඹක් විධිඹට තය ශගන ඹනහ3 නමුත් උභහ ඔඹ
යහඳික ඹ ඹටශත් හරි භහර්ග ක්ශේත්රශේ තභ කිසිභ ඉින කිරීභක්
සිදු ශරහ නළවළ3 අපි දන්නහ ඉයහන ආධහයර ඹේ කිසි ගළට ක්
නිහ විදුලි ඵරහගහය යහඳික ඹත් ශේ න විට අඩ ඳණ ශරහ
ක ශඵන ඵ3 ඒ ේඵන්ධ අපි භතක් තයන්න ඕනෆ3 දළදුරු ඔඹ
යහඳික ඹ ගළන තථහ තයන ශතොට කිඹන්න ඕනෆ දළදුරු ඔඹ
යහඳික ඹට වසු වුණු තිෂි තර්භශේ ශඹදුණු අහි්ත ශගොවි
ජනතහශේ න්ින ශගවීේ තභ පිළිශශතට අන් ශරහ නළක 
ඵ3
ඒ ජනතහට හධහයණඹක් ඉසට තශ යුතුඹ කිඹන තහයණඹ
ගළනත් භභ ශේ ගරු බහශේ අධහනඹ ශඹොමු තයනහ3 ඒ
ේඵන්ධත් භතක් තයමින් භශේ භ්ගර තථහ කිරීභට
අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුභහටත් ශේ ගරු බහශේ අශනක්
සිඹ ශදනහටභත් සතුක න්ත ශනහ3 ශඵොශවොභ සතුක යි3

නිගයෝජය කළරක වභළපිනතුමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. W.B. Ekanayake. Before
he starts, will an Hon. Member propose the Hon. (Mrs.)
Sriyani Wijewickrama to take the Chair?
ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
do now take the Chair.
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විසි්ද වහථිර කරන දී.
ஆரரறத்ரர்.
Seconded.

ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වපතමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුල නිගයෝජය කළරක වභළපිනතුමළ මූළවනගය්ද ඉලත්
වුගය්ද ගු ශ්රියළනි විගිවිරම මශත්ිය මුළවනළරූඪ විය.

அன்தறநகு,
குழுக்கபறன்
தறறத்
றசரபர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனர, ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற
றரஜறக்கற அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and
THE HON. (MRS.) SRIYANI
WIJEWICKRAMA took the Chair.

[අ3බහ3 3346]

ගු ඩේලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ (ලළසරමළර්ග
ජවපතපත් කෂමනළකරණ නිගයෝජය අමළතයතුමළ)

ශළ

(ரண்புறகு டதறள்ம.தற. க்கரக்க - லர்ப்தரசண, லர்ப
முகரகத்து தறற அகச்சர்)

(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation
and Water Resources Management)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ආනඹන වහ අඳනඹන
(ඳහරන) ඳනත ඹටශත් ශගන නනු රඵන ශයගුරහසි ේඵන්ධශඹන්
තථහ තයන්නට අසථහ රළ භ ගළන භභ න්ශතෝ ශනහ3
විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ තහරශේ අශප් ප්රශ්ධලර ශගොවි ජනතහ
ඔවුන්ශේ ශගොවිතළන් ඵත් ක්රභහනුකර තය ශගන ඹන ගිඹ ඵ
තිෂි තහර්මිත ප්රශ්ධලඹත ජීත් න පු්ධගරඹන් වළටිඹට අපි
දන්නහ3 අද ශේ ගරු බහශේ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ ශනොශඹකුත්
ප්රතහල තයනහ භභ අවශගන සිටිඹහ3 නත තහයණඹක් තභයි
ශඳොශවොය3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි භභ ශේ අසථහශේ නත
තහයණඹක් භතක් තයන්න ඕනෆ3 ඒ අසථහශේ භභ හිටිශේ ශේ
ඉිනරි ශඳශශේ අසුනත3 2004 ශර් නක්ත් ජහක ත ඳක් යජශේ
අහන අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉිනරිඳත්
ඉිනරිඳත් තයන්න
ඉසයශරහ අශප් තණ්ඩහඹේ රැසවීශේ දී නතට අගභළක යඹහ
වළටිඹට සිටි යනිල් වික්රභසි්ව භළක තුභහට භභ ශඹෝජනහ තශහ
ශඳොශවොය මිර අඩු තයන්නඹ කිඹරහ3 ශඳොශවොය මිර රුපිඹල්
1 500ක් තශ අසථහශේ ඒත අඩු තය ශදන්නඹ කිඹරහ කිේහභ
ඒ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නශඹන් නතුභහ ශඳොශවොය මිර රුපිඹල් 100කින්
අඩු තශහ3 අඹ ළඹ ඉිනරිඳත් තයරහ ඹන ගභන් භට තට්ටුක් දභරහ
කිඹහ ශගන ගිඹහ "අද නේ ඔඹහට තුටු ඇක  ශන්ද" කිඹරහ3 භභ ඒ
ශරහශේ කිේහ "භභ තුටු ශන්ශන් ශඳොශවොය නිතේ
දුන්ශනොත්" කිඹරහ3 ඉක න් තමුන්නහන්ශේරහ ඒහ අභතත තයරහ
තථහ තයන්න නඳහ3 ඳසු ගිඹ යජඹන්ලින් තිෂිතර්භහන්තඹට ශගොවිඹහට- ශේඹක් තශශේ නළවළයි කිඹන්ශන් නළවළ3 අපි ඩී3නස3
ශේනහනහඹත භළක තුභහට ගරු තයනහ3 අදත් ඉඟිනිඹහගරට
ගිඹහභ නතුභහශේ පිළිරු දළක්තහභ තඳුළු ළශටනහ3 ඩ් ලි
ශේනහනහඹත භළක තුභහ ශේ3ආර්3 ජඹර්ධන භළක තුභහ තයපු
ශ්ධල් අපි තදහත් අභතත තයන්ශන් නළවළ3 අශප් අක ගරු
ජනහධිඳක තුභහත් නතුභහශේ තථහරදී වළභ ශරහශේභ නතුභන්රහ
ගළන භතක් තයනහ3 නමුත් තිෂිතර්භහන්තශඹන් ජීත් න
ශගොවිඹහට ඔවුන් නිසඳහදනඹ තයන ශ්ධරට ශවො මිරක්
රළුදශණ් අශප් අක ගරු ජනහධිඳක  භහින්ද යහජඳක් භළක තුභහ
නිහයි3 ඒ 2005න් ඳසශේයි3
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භවළලි යහඳහයශේ වරි අඩක් භශේ ආනශේ ක ශඵනහ3 නදහ
2005 න විට ජනතහට ශගඹත ශඳොල් අත්තක් ඵළ ගන්න
ඵළරියි හිටිශේ3 ශඳොල් අත්ශත් ඉයටඹ විතයයි ඉක රි ශරහ
ක ුදශණ්3 අද අශප් ගේරට ඹන ශතොට නවීන ඳන්නශේ නිහ ඉින
තයරහ ඒ ශගල් ටයිල් තයරහ ඒහට ශනොශඹකුත් ඵඩු බහණ්ඩ
අය ශගන ශගොවි ජනතහ රසණට ජීත් ශනහ3 ඒ නිහ
ශභතළනදී අක ගරු ජනහධිඳක තුභහටත් ආණඩුටත් ශදොස
කිඹන්න කිසිභ ශවේතුක් නළවළ3 ශභතළන ක ශඵන්ශන් නක්තයහ
ඊර්යහක්3 ඊර්යහක් ශක්රෝධඹක් වයඹක් තභයි ශභතළන
ක ශඵන්ශන්3 අපි දන්නහ නිතයභ ඵරන්ශන් ආණ්ඩුට ඳවය
ගවන්න කිඹරහ3
භවරු කිඹනහ ඒතහධිඳක  කිඹරහ3 අපි දළක්තහ නක්තයහ
තහරඹක් ශේ යශට් ඒතහධිඳක  ක්රභඹක් ක ුදණ ඵ3 නත ඳළත්තකින්
උතුය ව නළශඟනහිය3 ශභශවේත් ක ුදණහ3 ඹම භළක යණඹට
ගිහිල්රහ නක්ත් ජහක ත ඳක්ශේ භවය අඹ හිටිශේ ගස උඩ3 භට
භතතයි අශප් තරුණහශේන ශතොඩිතුක්කු භළක තුභන්රහ නශවභ
හිටිශේ භහ ඔඹ භළ්ධශ්ධ කිඹරහ3 නමුත් අද ඒ තත්ත්ඹන් නළවළ3
නළශඟනහිය
භළක යණශේදී
ා න්දඹ
ඳහවිච්චි
තයන්න
ා න්දදහඹතඹහට ඳශමුළනි වළඳුනුේඳත නිකුත් තයන්න කිඹරහ
වළඳුනුේඳත ඉිනරිඳත් තයරහ ා න්දඹ ඳහවිච්චි තයන්න කිේශේ
අක ගරු ජනහධිඳක තුභහශේ තහරශේයි3
භට භතතයි නදහ භභ ශභොයළ ා න්ද භධයසථහනඹ කිට්ටු
හිටිශේ කිඹරහ3 ා න්දඹ දභන්න ඹන අඹට ා න්දඹ දභන්න රළුදශණ්
නළක  වුණහභ භවය අඹ අඬඅඬහ ගිඹහ3 භවය අඹ තභන්ශේ භඟුල්
පින්තූයඹ ශදතට තඳහ ශගන ශනෝනහශේ තෆල්රයි භවත්තඹහශේ
තෆල්රයි අය ශගන ගිහිල්රහ ග්රහභ ශේත භවත්තඹහට කිඹරහ
වක ත තයහ ශගන ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේතුභහ රහ වක ත තයහ
ශගන අයශගන ගිහිල්රහ තභයි ා න්දඹ දළේශේ3 ඒ හශේ තහරඹක්
ක ුදශණ්3 අද ජනතහට හර්ථත භළක යණඹතට මුහුණ ශදන්න
අසථහ රඵහ දුන්ශන් අක ගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳක තුභහයි3
ඒ නිහ ශේ ගරු බහ ක ුදණහට ශභතළනට ඇවිල්රහ තථහ
තයන්න අසථහ රළුදණහට ඒ තුළින් අක ගරු ජනහධිඳක තුභහ
මුල් තය ශගන නතුභහට භඩ ගවන්න රළවළසක  ශන්න නඳහ3
නතුභහ තභයි ශේ යශට් ප්රජහතන්ත්රහදඹ කිඹන නත ජනතහට
වරිඹට වඳුන්රහ දීරහ ප්රජහතන්ත්රහදඹ ගරු තයන පු්ධගරශඹකු
වළටිඹට නහඹතශඹකු වළටිඹට ජනතහට ඕනෆභ ශදඹක් කිඹන්න
තයන්න පුළුන් අසථහ අද රහ දී ක ශඵන්ශන්3 අද ඳත්තය
ගත්තහභ ඳත්තය කීඹත තහටන් ක ශඵනහද? ඒහ ඵරන්න3 ඒහ
ඵරරහ තථහ තයන්න ඕනෆ3 අඳ දළක්තහ මීට ඩහ ඒතහධිඳක 
ආණ්ඩු ක ුදණු ඵ3 අද ඒතහධිඳක තභක් නළවළ3 ඕනෆභ මිනිශවකුට
ඕනෆභ තළනතදී විශේතනඹ තයන්න පුළුන්; ශදොස කිඹන්න
පුළුන්3 ඕනෆභ ශදඹක් කිඹන්න පුළුන් අසථහ ළරසිරහ
ක ශඵනහ3 අශප් තන්ද්රශේන නිශඹෝජය ඇභක තුභහ කිේහ හශේ
නදහ අඳ පිට යටින් වල් ටිත නන තුරු තභයි ඵරහශගන හිටිශේ3
නමුත් අද ඒ තත්ත්ඹ නළවළ3 නදහ අශප් ගේර භනුසශඹෝ
මුඳතහයඹ ශඟට ගිහිල්රහ භල්රත් උසහශගන වහල් ශගශනන
තුරු ඵරහශගන ඉන්නහ; නළ නන තුරු ඵරහශගන ඉන්නහ3 ඒ
ශගනහශේත් මිල්තහට් වහල්3 ඒ වහල් ඉේහභ මුළු ගභභ ගයි3 අද
තඩල්රට ගිඹහභ ඕනෆ තයේ ඕනෆභ වල් ර්ගඹක් මිර දී
ගන්න අසථහ ළරසිරහ ක ශඵනහ3 ශේහ ඇසරට දළත දළත
ශේ බහට ඇවිල්රහ ශබ්ගල් කිඹන්න නඳහ3 ශේ දසර ශරොකුභ
ශේදනහ ක ශඵන්ශන් ශඳොදු යහජය භණ්ඩරශේ මුළු
ේඵන්ධයි3 ඒ මුළු ර්තහශේ ඳත්යි; ඒශක් තනතුයක්
ජනහධිඳක තුභහට රළශඵයි; ඒ නිහ ශතොශවොභ වරි ඒත නළක 
තයන්න ඕනෆ කිඹරහ තභයි තටයුතු තයන්ශන්3 නක්තයහ සශේච්ා හ
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්විධහනඹත පිරික් භහධය හතච්ා හක් ක ඹරහ කිඹන ශ්ධල්
ඊශේ භහ දළක්තහ3 ඒ ශගොල්රන්ට ඕනෆ තයරහ ක ශඵනහ ශේ යශට්
කිසිභ ප්රජහතන්ත්රහදඹක් නළවළ කිඹරහ ශඳන්න්න3 නී දන්
පිල්ශල් භළක නිඹ නන ශතොට වරිඹට අේභහයි තහත්තහයි නන
ශතොට දරුන් ශක්ශහේ කිඹන්න ඵරහශගන ඉන්නහ හශේ
ශතොටක් ශේ යශට් ජනහධිඳක තුභහට විරු්ධධ ශක්ශහේ කිඹන්න
ඵරහශගන ඉන්නහ3 අයිඹරහ භල්ලිරහ ශගදය හිටිඹහභ අේභහයි
තහත්තහයි නන ශතොට ශවෝදයඹන්ට විරු්ධධ ශක්ශහේ කිඹන්න
ඵරහශගන ඉන්නහ හශේ ශක්ශහේ කිඹන්න ඵරහශගන ඉන්නහ3
භට හිතුණහ ශේ මිනිසසු ශේ යශට් උඳන් මිනිසුන්ද කිඹරහ3 පිට
යටකින් ශභොනහ වරි තනතුයක් අයශගන ශේ යටට තවුරු වරි
ආහභ ශක්ශහේ කිඹන්න ඵරහශගන ඉන්නහ3 ශේ යටට ආදයඹ
තයන්න3 ශේ යට ශඵොශවොභ අභහරුශන් ගරහ ගත්ශත්3 භට
භතතයි භහ කුඩහ තහරශේ භශේ අප්ඳච්චි ඇවිල්රහ කිඹනහ "අද
අය ඳහශර් තහය දභන ශදභශ භනුසඹහ ඳණ පිටින් අල්රරහ තහය
ඵළයල් නතට දළේභහ"ඹ කිඹරහ3 ඒ හශේ තහරඹක් ක ුදශණ්3 ඒ ඇක 
වුණු යු්ධධඹ තභයි අවුරුදු ක වක් අඳ වින්ශ්ධ3 ඒ යු්ධධඹ අන්
තයරහ මිනිසුන්ට නිදවශේ ශේ යශට් ඕනෆභ තළනතට ඹන්න
පුළුන් අසථහ රරහ දුන්ශන් අක ගරු ජනහධිඳක  භහින්ද
යහජඳක් භළක තුභහයි3 අඳ වුණත් නක්ත් ජහක ත ඳක්ඹ දහරහ
නතුභහත් නක්ත නතතු වුශණ් ඒ නිහයි3 නදහ අඳ දළක්තහ
තළිබක ශගොල්රෆ සි්ධධිශේදී දරුශෝ 26 ශදශනකු භළරුණු වළටි3
හඹනඹට ඹ්ධදී ශඵෝේඵ ක ඹපු නිහ 86 ශදශනකු භළරුණහ3 නයින්
26 ශදශනකුභ දරු ඳළටවු3 ඒත ිනවහ ඵරහශගන තඳුළු වශපු
නහඹතශඹකු තභයි අඳට රළිබරහ ඉන්ශන්3 ඒහ දළතරහ තභයි භහ
තල්ඳනහ තශශේ භභත් නතුභහත් නක්ත නතතු ශරහ ශේ යට ගරහ
ගන්න ශභතුභහට වශඹෝගඹ ශදනහඹ කිඹරහ3 ඒ අනු තභයි අඳ
නතුභහත් නක්ත නතතු වුශණ්3 අද අශප් ශගොවි ජනතහට ඹේ ඹේ
අභහරුතේ ක ශඵනහ3 අභහරුතේ ක ුදණත් නදහට ඩහ ශවො
තහරඹක් අද ශගොවි ජනතහට රළිබරහ ක ශඵන නත ගළන ශගොවි
ප්රශ්ධලඹත ජීත් න ශගොවිශඹකු වළටිඹට භහ තුටු නහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි
ශරොකු ලූනු විතයක්
ගත්ශතොත් ශේ දසර ගරපු ගභන් ශතොශ තඳරහ රුපිඹල් 85ට
රුපිඹල් 90ට ශදනහ3 ඳසු ගිඹ තහර සීභහශේ අඳ ඵදු ඳනන
ශතොට ඒතටත් තෆ ගළහුහ භහ දළක්තහ3 ඵදු ඳනරහ යශට් ඵඩු මිර
ඉවශ ඹනහඹ කිඹරහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ඇතුශශේ තෆ ගළහුහ3
අශප් ශගොවි ජනතහට තභයි අඳ තළනක් ශදන්ශන්3 නිසඳහදනඹ
ළඩි තයන්න පුළුන් න්ශන් නතශතොටයි3 ශගොවිඹහ නිසඳහදනඹ
තයන තහරඹට අඳ පිට යටින් ශේ බහණ්ඩ ශගන්නුහභ
ශගොවිඹහශේ නිසඳහදනර මිර අඩු ශනහ3 ඒත භ ශේ ක ඹහ
ගන්නත් ශගොවිඹහට තළනක් ශදන්නත් තභයි වළභ ශරහශේභ
ශගොවි නිසඳහදන ශනශන තහරඹට පිට යටින් ශගශනන
බහණ්ඩරට ඵදු ළඩි තයන්ශන්3 ඒ නිහ ශේහට විරු්ධධ ශන්න
නඳහ3 ශේහට වශඹෝගඹ ශදන්න3 ශේතයි අඳ තයන්න ඕනෆ3
නශවභ නළක  ශභතළනට ඇවිල්රහ ශභොනහ ශභොනහ වරි කිඹරහ
තෆ ගවරහ ඳත්තයරටයි වළන්දෆට රඳහහිී රටයි ශේහ දහ
ගන්නහට ඩහ යශට් ඹවඳත් ශ්ධල් ශනුශන් තථහ තයන්න3
යට ශගනි ඹන්න උදවු තයන්න3 විරු්ධධ ඳක්ඹක් වළටිඹට වළභ
දහභ ශේ බහට ඇවිල්රහ විරු්ධධ න්ශන් නළක  ජනහධිඳක තුභහ
ශගනි ඹන ශේ ළඩ පිළිශශට සිඹ භ ශදනහ නතට නතතුශරහ
වශඹෝගඹ රඵහ ශදන්න3 අවුරුදු ක වක් විපු දුක්ලින් නළත
තහක් ශගොඩ නන්න නේ අඳට ක ශඵන නතභ අසථහ තභයි
අඳ ඔක්ශතොභ නතට නතතු ශරහ ශේ යට ශගොඩ නඟන නත3
නශවභ ශගොඩ නඟරහ අවුරුදු 10ක් 15ක් ඹන ශතොට ඵරන්න3
අවුරුදු 4ක් හශේ සුළු තහරඹක් තුශ ජනහධිඳක තුභහ ශේ යට
්ර්ධනඹ තයරහ ක ශඵන ිනවහ ආඳසට වළරිරහ ඵරන්න3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි භශේ ආනශේ විතයක්
විදුලිඹ ක ුදශණ් සිඹඹට 45යි3 සිඹඹට 97ක් ශේ න ශතොට විදුලිඹ
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රඵහ දීශේ තටයුතු භභ අන් තයරහ ක ශඵනහ3 ඒහ ඔක්ශතොභ
අඳට රළුදශණ් ජනහධිඳක තුභහශේ ළඩ පිළිශශ නිහයි; භහින්ද
චින්තනඹ නිහයි; "ළභට විදුලිඹ" කිඹන ළඩ පිළිශශ ඹටශත්යි3
උඳක සගභ කිඹරහ කිඹන්ශන් විජඹ යේජුරුන්ශේ හිටපු අභහතය
භණ්ඩරශේ ඇභක යඹහශේ ගභ3 නඹ ව්ධදහ පිටිය ගභක්3 ඹන්න
ඵළවළ3 ෑර 11300ට විතය ජනහධිඳක තුභහ තථහ තයරහ භශගන්
ඇහුහ "ශේ උඳක සගභ ශතොශවේද ක ශඵන්ශන්" කිඹරහ3 ඳසශේ
භහ කිේහ "අවල් තළනින් ඹන්න ඕනෆ"ඹ කිඹරහ3 "නශවනේ අපි
ශවට ඹමු" කිඹරහ කිේහ3 ඳහුදහ ජඹ ශ්රී ශඵෝධීන් වන්ශේ ශඟ
අ ත් වල් භ්ගරයඹ3 ශල්ර ළටි-ළටී ගිශේ3 ඒ ඳහශර් ඹන්න
ඵළවළ3 අපි නන ශතොට motor graders දභරහ කිශරෝමීටර් 2ක් විතය
ඳහය වදනහ3 රුපිඹල් රක් 7 250ක් විඹදේ තයරහ භහර්ගඹ
වදන්න දළන් ළඩ ආයේබ තයරහ ක ශඵනහ3 ශේ න ශතොට
ඳහරභ විතයක් තස තය ක ශඵනහ3 නභ ප්රශ්ධලඹට විදුලිඹ
ේපර්ණශඹන්භ දුන්නහ3 භහ ශඳශර්දහ ගිහින් අහන විදුලි
ශඹෝජනහ ක්රභ ශදත විිත තයරහයි ආශේ3 නත විදුලි ශඹෝජනහ
ක්රභඹතට රුපිඹල් 1 87 00 000ක් ළඹ වුණහ3 අනික් විදුලි
ශඹෝජනහ ක්රභඹට රුපිඹල් 1 98 00 000ක් ළඹ වුණහ3 ඳහයට
විතයක් විදුලිඹ ශදන්න රුපිඹල් ශතෝටි 8තට රුපිඹල් ශතෝටි
10තට ආන්න මුදරක් ළඹ තයරහ ක ශඵනහ3 ඒහ ගේරටයි
තයන්ශන්3 ගේර ඉන්න අහි්ත මිනිසුන්ටයි ඒ ළඩ තයන්ශන්3
ඒහ දළත-දළත අපි ශේ බහට ඇවිල්රහ අතය ප්රතහල තයන්න
ඕනෆ නළවළ3
අද අනුයහධපුයඹට ගිඹත් අඳටත් තමුන්නහන්ශේරහටත්
ශඳශනනහ අද අනුයහධපුයශේ ශභොන තයේ නළිඹක් ශරහ
ක ශඵනහද කිඹරහ; අද අනුයහධපුයශේ ශභොන තයේ ්ර්ධනඹක්
ක්රිඹහත්භත නහද කිඹරහ3 නභ නිහ ශේහ ශවොට ශත්රුේ
ගන්න; ශත්රුේ ශගන ළඩ තයන්න3 ජනහධිඳක තුභහ ශගන ඹන ශේ
ළඩ පිළිශශ තුළින් ඇක  න ශේ යශට් ්ර්ධනඹ ත අවුරුදු
10ක් ඹන ශතොට අඳට ඵරන්න පුළුන්3
ගරු තථහනහඹතතුභහත් නක්ත අපි විඹට්නහභඹට ගිඹහ3 භහ
ඳහල් ඹන අධිශේදී තභයි දළක්ශක් විඹට්නහභඹත් ඇශභරිතහත්
අතය ඳළළක  යු්ධධඹ3 ශභොන තයේ අභහරුශන්ද ඒ යු්ධධඹ
ජඹග්රවණඹ තශශේ? අද විඹට්නහභශේ තත්ත්ඹ ශතොශවොභද? වළභ
මිනිශවක්භ රැකිඹහක් තයනහ3 යට ්ර්ධනඹ තයන්න වළභ
ශතශනක්භ උදවු තයනහ; වශඹෝගඹ ශදනහ3 ඒ තුළින් තභයි
යටල් ්ර්ධනඹ න්ශන්3
අශප් යශට් යු්ධධඹ අහන වුණු දහට ඳසු දහ ඉරහ අවනහ
යු්ධධඹට විඹදේ තයපු ල්ලි ශතෝ කිඹරහ3 ඒ මුදල් නතතු තය
ශගන තභයි ශේ ්ර්ධන තටයුතු තයන්ශන්3 අපි වමුදහශේ කිසි
ශතනකු නශරහ නළවළ3 සිඹ භ වමුදහ බටශඹෝ ශේශේ ඉන්නහ3
ඒ ශගොල්රන්ට ළටුප් ශගන්න ඕනෆ3 ආඵහධිත අඹටත් ශගන්න
ඕනෆ3 ඒ සිඹල්රභ ශගහ ශගන තභයි යශට් ශීඝ්ර ්ර්ධනඹක්
ශගන ඹන්ශන්3
අද ශතොශම නගයඹ ිනවහ ඵරන්න3 අද ශතොශම නගයඹ
ශනසභ නගයඹක් ඵට ඳත් ශමින් ඹන්ශන්3 ශේහ තභයි යශට්
ිනයුණු3 නශවභ නළතු අඳහඹක් හශේ තඵහ ශගන ඉන්න ඵළවළ3 භහ
තෆභට ගිහින් නන ශතොට දළනුත් ඵර-ඵරහ ආශේ ශේ
ඳහර්ලිශේන්තු ජරශඹන් ඹට ව අසථහශේදී ගත් පින්තූය ිනවහ3 අද
නශවභ ජරශඹන් ඹට ශනහද? ඉසය අපි හිටපු භහිනශර
ප්රශ්ධලඹ ජරශඹන් ඹට ශනහ3 භහ ෑර 12300ට විතය නිට ශගොඩ
න විට ශගඹ ඇතුශශේ තුය ිබන්දුක්ත් ක ුදශණ් නළවළ3 නළි
වුණහට ඳසශේ උශ්ධ ඵරන ශතොට ශගඹ ඇතුශශේ අඩි ශදතවභහයක්
තුය පිරිරහ ක ුදණහ3 නශවභ ක ුදණු ප්රශ්ධලශේ අද ශතොඳභණ
ිනයුණුක් ක ශඵනහද? ශේහ ශත්රුේ ගන්න3 ශත්රුේ ශගන තථහ
තයන්න; ළඩ තයන්න3 අඳට තයන්න ක ශඵන්ශන් ඒතයි3

628

ශභතයේ ජනතහක් නක්ත නිදවශේ වළසිශයන ජනතහ ශඟට
ඹන දරු ඳළටිඹන් ඳහ ඩහ ශගන හුයතල් තයන නහඹතඹකුට
තමුන්නහන්ශේරහ ශතෝදනහ තයනහ ඒතහධිඳක ශඹක් කිඹරහ3 වළභ
ශරහශේභ ළරැින ඳළත්ශත් ඉන්න නතයි ශරහ ක ශඵන්ශන්3
ඒතහධිඳක ඹන් තභයි ඒ ඳළත්ශත් ඉන්ශන්3 ඒත ශන් නක්ත් ජහක ත
ඳක්ඹට ශේ තත්ත්ඹ ඇක  වුශණ්3 නක්ත් ජහක ත ඳක්ඹට ශේ
තත්ත්ඹ ඇක  වුශණ් ඒ ඒතහධිඳක  ක්රභඹ නිහයි3 අශප්
ජනහධිඳක තුභහ නශවභ නළවළ3 අශඳන් තදහත් ප්රලසන තයන්ශන්
නළවළ3 "ශේහ වරි3 ශේහ ළරැිනයි3 ශේහට ශභශවන් ඳරඹන්"
කිඹරහ කිඹන්ශන් නළවළ3 නතුභහ දන්නහ අපි ජනතහත් නක්ත
ඉන්නහඹ කිඹන නත3 ඒ තහරශේ නශවභ නළවළ3 අපි ඹේකිසි
ශතනකු ඵහ ගත්තත් ඹේකිසි ශදඹක් තයන්න ගිඹත් ඒහටත්
විරු්ධධ වුණහ3 අපි ඒහ ශවොට දළක්තහ3 භහ හිටපු ඳක්ඹ නිහ ඒ
ගළන විශේතනඹ තයන්න භහ තළභළක  නළවළ3 නමුත් නහි ක ශඵන
ශ්ධල් කිඹන්න ගිශඹොත් ඒ ඳළත්ශත් ඉන්න තත් තට්ටිඹ ශේ
ඳළත්තට තභයි ශගොඩ ශන්ශන්3 ඒ ගළන අපි දන්නහ3 අපි ඒහ
දළන ශගනයි ඒ ඳක්ශඹන් අයින් වුශණ්3 අපි විලහර භවන්සිඹක්
අයශගන ආණ්ඩු ඳත් තශහට ඳසශේ අවුරුදු ශදතක්ත් ආණ්ඩු
ශගන ඹන්න ඵළරි වුණහ ඒතහධිඳක  ක්රභඹ නිහ3 තමුන්ශේ තනි
තළභළත්තට තටයුතු තයන්න ගිශේ3 ජනහධිඳක තුභහ නශවභ
තයන්ශන් නළවළ3 ශභොනහ ශවෝ ප්රලසනඹක් ක ශඵනහ නේ අශප්
භන්ත්රීරුනුත් නක්ත -අපිත් නක්ත- තථහ තයරහ තභයි ඒ තටයුතු
වළභ ශදඹභ තයන්න ඵරන්ශන්3 නභ නිහයි අපි අද නතුභහත් නක්ත
නතතු ශරහ ආදයශඹන් ශගෞයශඹන් ළඩ තයන්ශන්3 අද අඳට
කිසි බඹක් ළතක් නළතු ගේරට ඹන්න පුළුන්; ඕනෆභ
ගභතට ඹන්න පුළුන්3 අපි නතයේ ළඩ ශතොටක් ගේර තය
ශගන ඹනහ3 වරිඹට ශඵොය ඳහයක් ක ුදශණ් නළක  ඳහයල් අද
තහඳට් තයරහ ක ශඵනහ3
භට භතතයි භහ ආණ්ඩුට ආහට ඳසශේ අශප් මිඹ ගිඹ
ශජඹයහේ ප්රනහන්දුපුල්ශල් හිටපු ඇභක තුභහත් නක්ත භශේ
ආනශේ තන්ක රිභශල්ට වහ භවවිරච්චිඹට ගිඹ ඵ3 ඒහ ඉතහභ
දුසතය ප්රශ්ධල3 ඒ තහරශේ යු්ධධඹ ක ුදණහ3 නභ අසථහශේදී අපි
විල්ඳත්තු තළශල් භහයිේ ගේභහනඹතට ගිඹහ3 නහි ගිඹහභ මිනිසසු
කිේශේ "අඳට ශන ශභොනත් ඕනෆ නළවළ3 අපි අනුයහධපුය
නගයඹට ගිඹහභ අන්න තන්ක රිභශල් මිනිසසු; විරච්චිශේ මිනිසසු
කිඹරහ ටවුශේ මිනිසසු අඳට ඇඟිල්ර ිනක් තයනහ" කිඹරහයි3
නතයේ දවිලි නහ ශගනයි ගුරු ඳහශර් ඹන්ශන්3 නළනි තත්ත්ඹක්
ක ුදශණ්3 දරුන්ට උශ්ධට ඵස නශක් නළඟරහ ඳහරට ඹන්න
නළවළ3 නළනි තත්ත්ඹතයි ඳහය ක ුදශණ්3 අශප් ජනහධිඳක තුභහට
පින් සි්ධධ ශන්න දළන් ඒ ඳහය ේපර්ණශඹන්භ තහඳට් තයරහ
ක ශඵනහ3 අද විනහඩි 20කින් විනහඩි 25කින් තන්ක රිභශල් ඉරහ
අනුයහධපුයඹට නන්න පුළුන්3 ශඳොශවොඹක් දතට අනුයහධපුයඹ
ජඹ ශ්රී භවහ ශඵෝධීන් වන්ශේ ශඟට න්දනහතරුන් විලහර
ප්රභහණඹක් නනහ3 ඒ වහ භහන පිරික් අද ඒ ප්රශ්ධලරටත්
ඹනහ3 ශේ තත්ත්ඹ ඇක  වුශණ් අශප් ජනහධිඳක තුභහශේ භහින්ද
චින්තන ළඩ පිළිශශ නිහයි3 පු්ධගරඹහ ිනයුණු තයරහ ගභ ිනයුණු
තයරහ ප්රශ්ධලඹ ිනයුණු තයරහ යට ිනයුණු තයන ළඩ පිළිශශක්
තභයි ක්රිඹහත්භත තයන්ශන්3 ඒ වහ වශඹෝගඹ ශදන්න3 නශවභ
නළතු ශේහට ශදොස කිඹරහ ශේහ විනහල තයරහ අශප්
ජනහධිඳක තුභහ අල්රරහ විශ්ධිනතඹන් අතට බහය ශදන්න ඵරහ
ශගන ඉන්නහ නේ අශප් මිනිසුන්භ ශ්රී වික්රභ යහජසි්ව
යේජුරුන්ට තයපු ළශ් භයි තයන්න වදන්ශන්3 අශප් මිනිසසු
තභයි ඒ තහරශේත් අශප් යට සු්ධදන්ට ලිඹරහ දුන්ශන්; අශප්
යේජුරුශෝ අල්රහ දුන්ශන්3 නළත තහක් ඒ තත්ත්ඹට ඳත්
ශන්නට නඳහඹ කිඹහ භභ ශේ අසථහශේදී භතක් තයනහ3

ඳහර්ලිශේන්තු
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අඳ වළභ දහභ ජනහධිඳක තුභහත් නක්ත ඉන්නහ3 නතුභහ ගන්න
ීනයණ ගළන අඳ දන්නහ3 නතුභහ තදහත් ජනතහට විරු්ධධ න
ීනයණ ගන්ශන් නළක  ඵ
ජනතහට අඹවඳතක් න ීනයණ
ගන්ශන් නළක  ඵ අඳ දන්නහ3 වළභ ශරහශේභ ගන්ශන්
ජනතහට ඹවඳතක් න ීනයණ3 නභ නිහ තභයි යශට් ිනයුණුක්
ඇක  තය ශගන අඳට ඉසයවට ඹන්නට
පුළුන් ශරහ
ක ශඵන්ශන්3
භහ දීර්ඝ ලශඹන් තථහ තයන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්
නළවළ3 විශලේශඹන්භ අශප් තිෂි තර්භහන්තඹ ගළන අශප්
අභහතයතුභහට භතක් කිරීභක් තයන්නට ඕනෆ3 අශප් ජ නිසඳහදන
ශගොවිඳශල් ක ශඵනහ3 අඳ අද හුඟක් දුයට ජ නිසඳහදනඹ
තයන්ශන් විලහර මුදරතට විශ්ධශීඹ යටලින්
ජ ශගන්හ
ශගනයි3 භවඉ ප්ඳල්රභ අශප්
ජ නිසඳහදන ශගොවිඳශ
ක ශඵනහ3 භශේ ිනසත්රික්තශේ ක ුදණු ශවොභ ජ නිසඳහදන
ශගොවි ශඳොශ3 අඳ නඹ ිනයුණු තයන්නට ඕනෆ3 ඒත අඹත්
න්ශන් ඳශහත් බහට ද භධයභ ආණ්ඩුට ද කිඹන නත
ශනොශයි ප්රලසනඹ ක ශඵන්ශන්3 අඳ ශදශගොල්ශරෝභ නතතු ශරහ
ඒත ිනයුණු තයරහ අශප් යශට් ශගොවි ජනතහට ශවො ජ රඵහ
ශදන්නට තටයුතු තශශොත් ශවොයි කිඹහ ශඹෝජනහ තයමින් සිඹ
ශදනහටභ සතුක න්ත ශමින් භභ නිවඬ ශනහ3

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුිය

(கனகரங்கும் உமைப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුක යි ගරු නිශඹෝජය අභහතයතුභනි3 ඊශඟට ගරු
භහින්ද ඹහඳහ අශබ්ර්ධන අභහතයතුභහ3

[අ3බහ3 4301]

ගු මහි්දා
අමළතයතුමළ)

යළපළ

අගේලර්ධාන

මශතළ

(කිෂිකර්ම

(ரண்புறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண - கத்தரறல்
அகச்சர்)

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

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ශේ යශටන්
වල්
අඳනඹනඹ කිරීභ සීභහ තයරහ; නතය තයරහ අශප් යජඹ විසින් ඳසු
ගිඹ ර්ශේ ජනි භහශේ 27දහ ගළට් ඳත්රඹක් නිකුත් තශහ3
වල් අඳනඹනඹ තයනහ නේ ඹේ ඹේ සීභහන් තුශ තයන්නඹ
කිඹහ තභයි ඒ ගළට් ඳත්රඹ නිකුත් තශශේ3 ඒතට ශවේතු වුශණ් ඒ
න විට ශරෝත ආවහය හිඟඹක් පිළිඵ අශඵෝධඹක් අඳට රළ
ක  භයි3 අශප් යශටන් වල් පිට යට ඹළේහ නේ අඳට ඒ ශරහ
නශතොට ගළට යහිනඹතට මුහුණ ශදන්න සි්ධධ ශනහ3 නභ
නිහයි ඒ ගළට් නිශේදනඹ අඳ ඳශ තශශේ3 නමුත් අද ඒ ගළට්
නිශේදනඹ අර්ගු තයන්න ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ අනුභළක ඹ රඵහ
ගළී භ වහ තභයි අඳ ශභතළන රැස වුශණ්3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ශේතට ශවේතු ඳළවළිනලි
තයන්න අලයයි3 අද අශප් යට වලින් සඹ්ශඳෝෂිත වී
ක ශඵනහ3 ශේ ශභොශවොත නශතොට අශප් යශට් ශභොනභ
ශගොවිතළනක් ශනොතශත් තත් අවුරු්ධදකුත් භහ තුනතට
වුභනහ තයන ධහනය ර්ග අශප් යට ඇතුශශේ ක ශඵනහ3 වුභනහ
තයන වල් ඒ තයේ ප්රභහණඹක් අශප් යට ඇතුශශේ ක ශඵනහ3
ඊශඟට අඳට වුභනහ තයන ප්රභහණඹටත් ඩහ ඵඩඉරිඟු
ප්රභහණඹක් අශප් යට ඇතුශශේ ක ශඵනහ3 අශනක් ශබෝගර
නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ වහ ශේ ශභොශවොත නශතොට තිෂිතර්භ
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අභහතයහ්ලශඹන් විලහර ළඩ පිළිශශක් තය ශගන ඹනහ3 ශේ
අඳ ඹර තන්නශේ අසළන්න ශනශමින් ඉන්න ශරහයි3
ශඳොශශොන්නරු ිනසත්රික්තශේ තභ අසනු ශනශන්න ඳටන්
ගත්ශත් නළවළ3 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි අේඳහශර්
ිනසත්රික්තශේ; ඔඵතුමිඹශේ ිනසත්රික්තශේ දළනට අසළන්න ශනශහ
අහන ශේශගන ඹනහ3 ශේ ශභොශවොත නශතොට ශේ ධහනය
අයශගන අඳ ගඵඩහ තයන්ශන් ශතොශවේද කිඹහ අඳට ශරොකු
ගළට ක් ක ශඵනහ3 නක්ත් ජහක ත ඳක්ශේ ක්රිඹහලිඹ ගළන
ගරු අජිත් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ භව ශරොකුට තථහ තශහ3 වී
අශශවි භණ්ඩරශේ ක ුදණු ගඵඩහරට නක්ත් ජහක ත ඳක්ඹ
ශභොතද තශශේ කිඹහ ඔඵතුභහ දන්නහ ද? අද අඳට ධහනය ගඵඩහ
තයන්න තළනක් නළවළ3 ගඵඩහ ඔක්ශතොභ විනහල තයරහ3 ඒ
තහරශේ වී අශශවි භණ්ඩරඹ නශවභ පිටින්භ වරහ දහරහ
ක ුදණහ3 ශේ ජනහධිඳක තුභහ තභයි විලහර මුදල් ේබහයඹක් විඹදේ
තයරහ වී අශශවි භණ්ඩරඹ නළත හයඹක් ඇක  තශශේ3 වී ගඵඩහ
ක ිබච්ත ඒහ නදහ ඇඟ ේ තේවල්රට දුන්නහ; ශනත්
වුභනහරට දුන්නහ3 භවය ඒහ අතවළය දහරහ ගිහිල්රහ3 භවය
ඒහශේ වශල් තඩහශගන ළටිරහ3 වී ගඵඩහ තයන්න ශනොශයි
ඒහ ඇතුශශේ ඵල්ශරකුටත් රගින්න ඵළවළ ශතශභනහ3 ඒහ
ටිත ටිත වදහ ශගන සීභහහිත ප්රභහණඹක් තභයි ගඵඩහ තයන්නට
පුළුන්තභ ක ශඵන්ශන්3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි දළනට තන්න තුනතට
තලින් ගත්ත වී තභ අශප් ගඵඩහර ක ශඵනහ3 ඒහ ත්
අවහයරට මි ශන ශදඹතට ගන්න පුළුන්තභක් නළවළ3 ඒහ
නිතේ ිනයහඳත් ශරහ3 ශේ ශභොශවොශත් වල් ඹේ කිසි ප්රභහණඹක්
කුභන ශවෝ ආතහයඹකින් අඳනඹනඹ තශ යුතුයි කිඹන තළනට
අඳ ඇවිත් ක ශඵනහ3 නභ නිහ තභයි ශේ ගළට් නිශේදනඹ
ශේත ශනස තශශේ3 ගරු අජිත් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහට
භහ කිඹනහ වල් ශභ්රික් ශටොන් රක් 3ක් අඳනඹනඹ තශශේ
නළත්නේ අඳ අභරුශේ ළශටනහඹ කිඹහ3
ඵඩ ඉරිඟු ශභ්රික් ශටොන් 30 000ක් වහභ අඳනඹනඹ තයන්න
පිඹය ගත්ශත් නළත්නේ අඳ අභහරුශේ ළශටනහ3 තභ ඵඩ
ඉරිඟු අසළන්න ශනශන්න ඳටන් ගත්ශත් නළවළ3 ඒතයි ශේ
ශයගුරහසි ශනස තයන්ශන්; ශේ නිශඹෝගඹන් ඉත් තයන්ශන්3
ශේ ආණ්ඩුට භඩ ගළසීභ ශේ ආණ්ඩුශේ අඩු ඳහඩු ශඳන්වීභ ශේ
ආණ්ඩු නළක  කිරීභ තභයි ඔඵතුභන්රහශේ ඵරහශඳොශයොත්තු3
නශවභ තයන්න නඳහ3 ශවො ළඩතට ශේ ඹන්ශන්3 ශේ තටයුත්තට
වශඹෝගඹ ශදන්න3 අශප් යටින් වල් අඳනඹනඹ තයනහ
කිඹරහ අඳ තවුරුත් තුටු ශන්න ඕනෆ3 ඒත අඳ තහටත් ශරොකු
ආඩේඵයඹක්3 අඳ නළශන් තටට ආවහය නන තුරු ඵරහ ශගන
හිටපු උදවිඹ3 ආවහය පුයපු නළ පිට යටින් නන තුරු ශභශවේ ඵරහ
ශගන හිටපු උදවිඹ3 නශවභ හිටපු අඹ වහල් පිට යට ඹන්න තථහ
තයනහඹ කිේහභ ඒත ජඹග්රවණඹක් ශනොශයිද? ඒත ආසිඹහශේ
ආලසතර්ඹඹ ශනොශයිද? ඒත තභයි අශප් අක ගරු ජනහධිඳක තුභහ
තශශේ3
අඳ ශඳොශවොය වනහධහයඹ දුන්නහ3 ඔඵතුභහ ඒ ගළනත් තථහ
තශහ3 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි භභ ඒ ගළන කිඹන්නේ3
ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශේ යජඹ ක ශඵන තුරු ශදනහ3 ශේ
තන්නශේ භභ ශඳොශවොය ප්රභහණඹ අඩු තශ නත ඇත්ත3 නශවභ
අඩු තශශේ ශභොතද? අඳට ඵයඳතශ ගළට ක් ක ශඵනහ3 අද යජ
යට ප්රශ්ධලශේ දරුණු කුගඩු ශයෝගඹක් ඳළක රී ඹනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ඔඵතුමිඹශේ ඳශහශතත් ඒ
ශයෝගඹ ක ශඵනහ3 දළන් ශේ කුගඩු ශයෝගඹ ශභොනයහගරටත්
ඳළක රිරහ3
වේඵන්ශතොටටත්
ඳළක රිරහ3
තළිබක ශගොල්රෆ
ප්රශ්ධලශේ විලහර පිරිතට ශේ ශයෝගඹ වළිනරහ ක ශඵනහ3
කුරණෆගර ශයෝවශල් කුගඩු ශයෝීතන් වහ ශනභ හට්ටුක්
ක ශඵනහ3 ශඳොශශොන්නරු ශයෝවශල් ශනභ හට්ටුක්
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ක ශඵනහ3 අනුයහධපුය ශයෝවශල්ත් කුගඩු ශයෝීතන් වහ ශනභ
හට්ටුක් ක ශඵනහ3 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ශේ නත
ශයෝගිශඹක්ත් ේපර්ණශඹන් සු තයන්න ඵළවළ3 ඒ උදවිඹ
තදහ වරි ඒ ශයෝගශඹන්භ තභයි මිඹ ඹන්ශන්3 වළඵළයි නළක 
න්ශන් ඒ පු්ධගරඹහ විතයක් ශනොශයි ඒ ඳවුශල් අනික්
තට්ටිඹටත් ශේ ශයෝගඹ ළශඳිරහ තභයි මිඹ ඹන්ශන්3 ශේ කුගඩු
ශයෝගිශඹක් නඩත්තු තයන්න යජඹ විඹදේ තයන ශඵශවත් ශේරත
ටිනහතභ කීඹද දන්නහද? රුපිඹල් 30 000යි3 ඒත ෂහභසිශඹන්
ගන්න කිේහභ තභයි ඒ ශගොල්රන් දන්ශන් ඒශක් ටිනහතභ කීඹද
කිඹරහ3 ශේහ අපි තල්ඳනහ තශ යුතු නළ්ධද මරහනහරඪ ගරු
භන්ත්රීතුමිඹනි? ශඳොශවොයලින් තභයි ශේ ප්රලසනඹ භතු වුශණ්3
තිෂි යහඹනිත ද්රය වියි3 ශඳොශවොය ඊටත් ඩහ බඹහනතයි3
අශප් අජිත් පී3 ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහත් භභත් ඉන්ශන් ශතත්
තරහඳශේ3 අඳට සබහ ධර්භශඹන් රළුදණු දහඹහදඹක් ක ශඵනහ3
සබහ ධර්භශඹන් රළුදණු ඒ දහඹහදඹ තභයි අඩු ගණශන්
අවුරු්ධදතට ශදතුන් ඳහයක් අශප් ප්රශ්ධලරට ග්තුය ගරන නත3
ග්තුය ගරරහ අශප් ශඳොශශොශේ ක ශඵන ශේයභ වි ටිත ශවේිනරහ
ඹනහ3 නමුත් ගරු භන්ත්රීතුභනි විඹළි තරහඳශේ නශවභ න්ශන්
නළවළ3 ඒ අඹට ග්තුය ගරන්ශන් නළවළ3 ඒ දභන ශඳොශවොය
ශේයභ ශඳොශශොශේ රැශනහ3 නශවේ අඳ තයපු මීක්ණඹ අනු
ළශේ තුය පු අඹට ඒ තයේ වහනිඹක් නළවළ3 ශභොතද ළශේ තුය
ඇවිත් ක ශඵන්ශන් ශතොශවේ ශවෝ ශනත් තළනකින්3 ළි් තුය පු
අඹට තභයි ශේ ප්රලසනඹ භතු ශරහ ක ශඵන්ශන්3 ළි් තුය පු නත
ශගදය වතය ශදනහ ඉන්නහ ශේ කුගඩු ශයෝීතන්3 ළි්රට
ශතොශවොභද ශේ වි ආශේ? උල්ඳත් ජරඹ පු උදවිඹට ශේ
ශයෝගඹ නළවළ3 භවළලි ගශේ ජරඹ පු උදවිඹට ශේ ශයෝගඹ
නළවළ3 භවළලි ගශේ කිශරෝමීටර් 24ක් නවහයින් ජරඹ අයශගන
තභයි දළන් ශඳොශශොන්නරුට ශගනිහින් ශදන්ශන්3 ශේත තභයි
අශප් යජඹ ශගන ඹන ළඩ පිළිශශ3 ඉක න් ශේ තත්ත්ඹ තුශ
ශඳොශවොය වනහධහයඹ කිඹරහ අඳ ශේ  වි භව ශඳොශශොට
දභනහද? ඉල්රනහ නේ භභ ඊශඟ තන්නශේ ශඳොශවොය ළඩි තය
ශදන්නේ3 භට තභක් නළවළ3 වළඵළයි කුගඩු ශයෝගඹ වළදුනහ
කිඹරහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඇවිත් ආශඹත් ඔඵතුභන්රහ තෆ
ගවන්න නඳහ3
තමුන්නහන්ශේරහ ශඳොශවොය ගළන කිඹකිඹහ තෆ ගවන්ශන්
නළක  භභ කිඹන ශ්ධ තයන්න3 ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ඉසයවහ
ඳහශර් අඳ කුඹුරු ඹහඹක් තය ක ශඵනහ3 ඔඵතුභන්රහ අද ට
ඹන ගභන් ඒත ඵරරහ ඹන්න3 ඒ ගහට තිත්රිභ ශඳොශවොය
තඳුශක් දභරහ නළවළ3 යහඹනිත ශඳොශවොය මිශ්ර තයරහ නළවළ3 තිෂි
යහඹනිත ද්රය ගවරහ නළවළ3 ගිහින් ඵරන්න ඒ කුඹුය නයතද
කිඹරහ3 භභ ඹන වළභ ශරහතභ හවනඹ නතය තයරහ ඒ ශද
ටිතක් ශරහ ඵරහ ශගන ඉරහ ඹන්ශන්3 ඒශක් වහනිඹක් ශරහ
ක ශඵනහද ඵරන්න3
ඳසු ගිඹ හයශේ ශඳොශවොය අඩු තශහඹ කිඹරහ භට ඹර
තන්නඹ ඳටන් ගනි්ධින ශනොෆශවන්න ඵළන්නහ මරහනහරඪ ගරු
භන්ත්රීතුමිඹනි3 ශඳොශවොය අඩු තශහ කිඹරහ විවිධහතහය ශතෝදනහ
තශහ3 දළන් ගිහින් ඵරන්න අසළන්ශන් අඩුක් ශරහ ක ශඵනහද
කිඹරහ3 ශභය තන්නශේ අසළන්ශන් අඩුක් ශරහ ක ශඵනහද
කිඹරහ ශවට අනි්ධදහ ඔඵතුභන්රහට ශඳශන්වි3
ඔඵතුභන්රහ ශභතළනට ඇවිත් කිඹනහ "අශප් වීරට ශභොතද
ශන්ශන්?" කිඹරහ වී ටිත විකුණහ ගන්න ඵළරි ශගොවිශඹෝ තෆ
ගවනහ කිඹරහ3 නත ඳළත්තක් විතයයි ශභතුභන්රහ ඵරන්ශන්3
අශප් යට ්ර්ධනඹ තයන්න නේ අඳ තවුරුත් නතට ඹන්න ඕනෆ3
අඳ ඹේ ඹේ තළන්රදී ශේ ශනුශන් පිඹය ගත්තහ3 වී
ශගොවිතළන් තයපු භවය ශගොවීන්ට අඳ කිේහ තමුන්නහන්ශේරහ
ශේ ළශර් වී ගහ තයන්න නඳහ ශෝඹහ ශඵෝ්චි න්න කිඹරහ3
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අඳ ඒ අඹට කිේහ තමුන්නහන්ශේරහ ශරොකු ලූනු න්න
කිඹරහ3 දඹුල්ශල් ශරොකු ලූනු ළව ශගොවීන්ට අද සිදු ශරහ
ක ශඵන්ශන් ශභොතක්ද? ඉක වහශේ තදහත් නළක  මිරතට දළන්
ශරොකු ලූනු විකිශණනහ3 භභ ගිඹ ක ශේ නහි ඹනශතොට ශරොකු
ලූනු කිශරෝක් රුපිඹල් 110යි3 ඒ ශරොකු ලූනු ශනශනශතොටභ
ඇවිල්රහ කිශරෝ රුපිඹල් 110 ගණශන් අයශගන ඹනහ3 ඒ
ශරොකු ලූනු ගහශන් ඒ උදවිඹට විලහර අදහඹභක් රළශඵනහ3 ශේ
අඹ අද ඒ ගළන තථහ තයන්ශන් නළවළ3 මරහනහරඪ ගරු
භන්ත්රීතුමිඹනි ශරොකු ලූනු ගළන ශභොන තයේ උ්ධශඝෝණ තශහද
කිඹරහ ඔඵතුමිඹටත් භතත ඇක 3 ඒහ විකුණන්න ඵළවළ මිරදී
ගන්න ආශේ නළවළ කිඹරහ ඳසු ගිඹ තන්නශේ ශභතුභන්රහ අපි
ශනොෆශවන විධිඹට විශේතනඹ තශහ3 ශරොකු ලූනු විකුණහ ගන්න
ඵළවළ කිඹරහ ඳත්රලින් අඳට ශනොෆශවන විධිඹට ගළහුහ3 නමුත්
අද ගිහිල්රහ ඵරන්න ශභොතක්ද සිදු ශරහ ක ශඵන්ශන් කිඹරහ3
ශේ ශභොශවොත නශතොට ශරොකු ලූනු අසළන්න ශනශනහ;
ශභොතද ශරහ ක ශඵන්ශන් කිඹරහ ගිහින් ඵරන්න3 ශේ ශභොශවොත
නශතොට ඵඩ ඉරිඟු අසළන්න ශනශනහ; ශභොතද ශරහ
ක ශඵන්ශන් කිඹරහ ගිහින් ඵරන්න3 ශේ ක්රභඹ තභයි ශගන
ඹන්නට ඕනෆ3 අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් වළභ ශදනහභ වී
ගහට ශඹොමු තයන්නට ශනොශයි3 රහබදහයිත ශනත්
ගහන් තයන්න පුළුන් තළන්රට ඒ උදවිඹ වයන්නට ඕනෆ;
ඒ උදවිඹට ඒත කිඹරහ ශදන්නට ඕනෆ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි
දඹුල්ශල් ලූනු ගහ
ආයේබ තයනශතොට නඹට ශභොන තයේ විශයෝධඹක් ආහද කිඹරහ
ඔඵතුමිඹත් දන්නහ ඇක 3 තවුරුත් ඒ ගහට ේඵන්ධ න්නට
ආශේ නළවළ3 අක්තය තහරකින් තභයි අපි ඒ ශරොකු ලූනු ගහ
ඳටන්ගත්ශත්3 අද ශවක්ටඹහර් 4 000ක් දඹුල්ශල් විතයක් ගහ
තයනහ3 ඒ අපි කිඹරහ ශනොශයි3 දළන් ඒශගොල්රන්භ ජ වදහ
ගන්නහ3 ජ භිනයි කිඹරහ ඳසු ගිඹ තන්නශේ ශරොකු ප්රලසනඹක්
ඇක  වුණහ3 ජ කිශරෝ නතක් රුපිඹල් 20 000තට මිර ඉවශ ගිඹහ3
නශවභ කිඹරහ ඒ ගළනත් අඳට ශතෝදනහ තශහ3 නමුත් අද ඒ අඹ
තභන්ට අලය ජ තභන් විසින්භ වදහ ගන්නහ3 ඒ ජලින්
ශගොවිතළන් තයනහ3 නශවභ ශගොවිතළන් තයරහ ලූනු කිශරෝ
නතක් රුපිඹල් 110තට අද නහි අසළන්න තඳනහ3 ඉක න් ශේත
තභයි අඳට වුභනහ තයන්ශන්3 දළන් ශරොකු ලූනු ගහ තයන්න
තවුරුත් වුභනහ නළවළ3 ආණ්ඩු වුභනහත් නළවළ; ආණ්ඩුශේ
උඳශදස වුභනහත් නළවළ: ආණ්ඩුශේ මුදල් වුභනහත් නළවළ;
ආණ්ඩුශේ ආධහය වුභනහත් නළවළ3 දළන් ඒත සබහශඹන්භ සිදු
ශනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි දළන් ශේ ර්ශේ සිට
අහයඹට -දඹුල්ශල් හයඹ අන් නශතොට වේඵන්ශතොට හයඹ
ඳටන් ගන්න- වේඵන්ශතොට ශරොකු ලූනු ගහ තයන්න අපි ඳටන්
ගන්නහ3 මුලින්භ අපි ශවක්ටඹහර් 25 000ක් ඉරක්ත තයශගන
තභයි නඹ ආයේබ තයන්ශන්3 නමුත් ශතොතයේ දුයට අශප් ශගොවීන්
නඹට තළභළක  ශයිද කිඹහ අපි දන්ශන් නළවළ3 ශතොශවොභ වරි අපි ඒ
ඉරක්තඹ ිනනනහ3 අපි ඒ හශේ ඉරක්තඹතයි සිටින්ශන්3 ඒ
ඉරක්තඹ නිහ තභයි අඳට ශේ ජඹග්රවණ රඵහ ගන්නට පුළුන්
වුශණ්3
මරහනහරඪ
ගරු
භන්ත්රීතුමිඹනි
2003
ර්ශේ
්ඛ්යහ ශල්ඛ්න අපි ගත්ශතොත් 2003 දී අශප් වී අසළන්න ශභ්රික්
ශටොන් රක් 30යි3 2012 ර්ඹ අහන නශතොට නභ ප්රභහණඹ
ශභ්රික් ශටොන් රක් 40යි3 ශේ ර්ශේ දී අපි ශභ්රික් ශටොන්
රක් 43ක් ඵරහශඳොශයොත්තු නහ3 ඒ වී ගහ3 ඊශඟට ඵඩ
ඉරිඟු ගහ ගත්ශතොත් 2003 දී අශප් අසළන්න ශභ්රික් ශටොන්
20 000යි3 2012 ර්ඹ නශතොට අපි ශභ්රික් ශටොන් 2 28 000ක්
අසළන්න රඵහශගන ක ශඵනහ3 ශේ ර්ඹ නශතොට ඊටත් ඩහ
ළඩියි3 ශේ ්ඛ්යහ ශල්ඛ්න අනු 2012 ර්ශේ ශෝඹහ ශඵෝ්චි

633

ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු භහින්ද ඹහඳහ අශබ්ර්ධන භවතහ]

අසළන්න ශභ්රික් ශටොන් 1612යි3 ශේ ජන වහ ්ඛ්යහ ශල්ඛ්න
ශදඳහර්තශේන්තුශන් රඵහ ගත් ශතොයතුරුයි3 නතළනින් රඵහ ශදන
්ඛ්යහ ශල්ඛ්නයි3 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ශේ ශභොශවොත
නශතොට අපි ශෝඹහ ශඵෝ්චි ශභ්රික් ශටොන් 30 000ක් ගහ තය
ක ශඵනහ3 අශප් ඊශඟ ඉරක්තඹ න්ශන් රඵන ර්ශේ ඹර
තන්නඹ අහන නශතොට අශප් යටට අලය ශෝඹහ ශඵෝ්චි
ප්රභහණඹ ගහ තය ගන්නයි3 අශප් යටට ශෝඹහ ශඵෝ්චි ශභ්රික්
ශටොන් 1 50 000ක් අලයයි3 ඒ ළඩිපුයභ ත් ආවහය වහයි3
කුකුශන්ට තන්න ශදන්න ඌයන්ට තන්න ශදන්න ගඹන්ට
තන්න ශදන්න ඹන ශේ අලයතහන් වහ අපි ශේ නශතොට
සිඹඹට 100ක්භ පිට යටිනුයි ශෝඹහ ශඵෝ්චි ශගන්න්ශන්3 අශප්
ඉරක්තඹ ක ශඵන්ශන් රඵන ර්ඹ අහන නශතොට ශේ
පිටයටින් ශගන්න ප්රභහණශඹන් සිඹඹට 50ක් අපි තඳහ දභනහ
කිඹන නතයි3 ඒ ප්රභහණඹ අශප් යශට් නිසඳහදනඹ තයන්න අශප්
යශට් ශගොවිඹහට අසථහ ශදනහ3 විලහර ලශඹන් පිට යට
ශගොවිඹහ ශඳොශවොත් තයන්න පිට යට ශගොවිඹහශේ ශගොවිතළන
හර්ථත තයන්න අශප් යශට් ජනතහශේ මුදල් ශන් තයන නත
ශනොශයි අශප් ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්3 අපිට වුභනහ
තයන්ශන් ශේ සිඹ භ මුදල් අශප් යශට් ශගොවිඹහ ශත ඹන විධිඹට
තටයුතු තයන්නයි3 ඒ නිහ තභයි ශේ ගළට් නිශේදන නිකුත්
තයන්ශන්3 ඒ නිහ තභයි ශේ ඵදු අඹ තයන්ශන්3
ශේ තහශේ තවුරුත් නශ
ගළන තථහ තයන්ශන් නළවළ3
ඳසු ගිඹ තහරශේ පිපිඤසඤහ ටිතක් විසි ශතරුහයි කිඹරහ ඒ දස
ටිශක් භහ ඉය ශතරුහ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි3 දළන්
තවුරුත් නශ ගළන තථහ තයන්ශන් නළවළ3 ඇයි? ඳසු ගිඹ භහ
වතය ඳව ක සශේ නශ ගළන කිසිභ ශතශනක් තථහ තයන්ශන්
නළවළ3 ඒතට ශවේතුක් ක ශඵනහ3 ශභොතද නශ රට ශවො
මිරක් රළශඵනහ3 ශවො මිර රළශඵන ශතොට තවුරුත් ශභොකුත්
කිඹන්ශන් නළවළ3 නතශතොට ආණ්ඩු ශනොශයි ඒත තශශේ3
නතශතොට ඒත ආණ්ඩු දන්ශන්ත් නළවළ; කිසි ශතශනක් දන්ශන්ත්
නළවළ3 වළඵළයි නශ මිර ඵළසශොත් ආණ්ඩු ළයිනතහයඹහ;
තිෂිතර්භ ඇභක යඹහ ළයිනතහයඹහ3 ඔහු තභයි මිර ඵළසසුශේ3
ශේත තභයි අඳට ශරහ ක ශඵන ශවශණ්3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ඳසු ගිඹ භහ වශේභ
නශ රට ශවො මිරක් රළුදණහ3 කිසිභ ඳත්තයඹත ඒත කිේශේ
නළවළ3 කිසිභ ශතශනක් ඒ ගළන තථහ තශශේත් නළවළ3 ත භහ
ශදතක් ඹන ශතක් ශේ මිර ක ශඹනහ3 රඵන ජනහරි විතය ශන
ශතොට ශේ මිර ශනස ශනහ3 ශේතයි හභහනය පිළිශශ3
ජනහරි ශඳඵයහරි න ශතොට මිර ශඳෝ ඩක් ශනස ශයි3
නතශතොට ආශඹත් ඳත්තයර ලිඹන්න ඳටන් ගනියි3 නමුත් තිෂි
තර්භහන්තඹ භළෂින් නතක් හශේ වළභ ශේරහශේභ තහටත්
ඳහරනඹ තයන්න පුළුන් ශදඹක් ශනොශයි3 ඒතට ශ්ධලගුණඹ
ඵරඳහනහ; තහරගුණඹ ඵරඳහනහ; විවිධහතහය ප්රලසන නනහ3 ඒ
තුළින් තභයි ශේ ගභන ඹන්ශන්3 අද ඳක න ශ්ධලගුණිත
විඳර්ඹහඹ -ශතොයි ආතහයඹටද ශ්ධලගුණඹ ශනස ශරහ
ක ශඵන්ශන් කිඹන නත- මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹ දන්නහ3
ඒත අශප් යටට විතයක් ශනොශයි ශරෝතඹටභ ඵයඳතශ
ප්රලසනඹක්3 ෆභ ශභොශවොතතභ තහන්තහරීතයණඹ සි්ධධ ශනහ3
තහන්තහරීතයණඹ නිහ මුළු ශරෝතශේභ ගහ ිබේලින් සිඹඹට
3ක් අවුරු්ධදතට අඩු ශනහ3 ඒ නක්තභ ජනගවනඹ ළඩි
ශනහ3 ඒ නිහ තභයි ශරෝත ආවහය ්විධහනඹ කිඹන්ශන් 2030
න ශතොට ඵයඳතශ ආවහය හිඟඹක් ශරෝතශේ ඇක  ශනහ;
ඒතට දළන්භ තටයුතු තයන්න කිඹරහ3 2030 න ශතොට
ශරෝතශේ ජනගවනඹ ිබලිඹන නඹක් ශනහ3 ශේ ජනගවනඹට
තන්න ශදන්ශන් ශතොශවන්ද? ශේ තහරගුණ විඳර්ඹහඹත් ඒ
හශේභ අශනකුත් ඳහරිරිත ඵරඳෆේ යු්ධධ නිහ ශවොට
ශගොවිතළන් තයපු යටරට අද ශභොතක්ද ශරහ ක ශඵන්ශන්?
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මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි අපි දන්නහ යටක් තභයි
ඊජිප්තු3 ඊජිප්තුශේ නයිල් නිේනඹ කිඹරහ ඉතහ හයත්
ප්රශ්ධලඹක් ක ශඵනහ3 අද නයිල් නිේනඹට ශරහ ක ශඵන්ශන්
ශභොතක්ද? අද නයිල් නිේනශේ ශගොවිතළන් තයන්න පුළුන්ද?
ජීවිතඹ ශනුශන් මිනිසුන් භයහ ගන්න තළනක් ඵට අද නඹ ඳත්
ශරහ ක ශඵනහ3 ශේහ ඒ ශගොල්රන්ට විතයක් ශනොශයි අපි
සිඹ ශදනහටභ ඵරඳහනහ3 ශේ ශරෝතශේ වළභ විඳර්ඹහඹක්භ
අපි සිඹ ශදනහටභ ඵරඳහනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි අද ඉන්ිනඹහශේ ශරොකු ලූනු
කිශරෝ නතත මිර කීඹද? ඉන්ිනඹන් රුපිඹල් 300යි3 ඒ තහරගුණ
විඳර්ඹහඹ නිහයි3 තහරගුණ විඳර්ඹහඹ නිහ භවහයහසට්ර
ප්රශ්ධලශේ ලූනු අසළන්න ේපර්ණශඹන්භ විනහල වුණහ; ගහ
තයන්න ඵළරි වුණහ; ගහ තශ ඒහත් අහනශේ විනහල වුණහ3 ඒ
නිහ තභයි අද ඒ යශට් ශරොකු ලූනු මිර ඉවශ ගිහින් ක ශඹන්ශන්3
ඒ අක න් අපි හනහන්තයි3 ශභොතද අපි ශේ යශට් ශරොකු ලූනු
රහ ක ුදණහ3 නශේ රහ ක ුදශණ් නළත්නේ අඳට ආනඹනඹ
තයන්න ශන්ශන් ඉන්ිනඹහශනුයි3 අඳට ශදන්න ඉන්ිනඹහශේ ලූනු
ශගඩිඹක්ත් නළවළ3 නශවභ නේ අද අශප් මිනිසුන්ට ශරොකු ලූනු
තන්න නළවළ3 නශවභ නේ ලූනු නළවළයි කිඹරහ අද අශප් යශට්
විලහර උ්ධශඝෝණඹක්3 නමුත් අද අශප් යශට් න ලූනු අශප්
ශගොවිඹහ න ලූනු තභයි අද ශේ ශභොශවොත න ශතොට ශේ
ර්තහශේ සිඹ
ශදනහභ ආවහයඹට ගන්ශන්3 ඒත අඳට
ආඩේඵයඹක් ශනොශයිද? ඒතට අපි තුටු ශන්ශන් නළ්ධද? අශප්
ශගොවිඹහට කීඹක් වරි ළඩිඹ දුන්නහභ අපි ඒ ගළන තනගහටු
ශනහද? ඒතට අපි තුටු ශනහ3 පිටයට ශගොවිශඹකුට
ශගනහට ඩහ අශප් යශට් ශගොවිඹහට ඹේ කිසි ගණනක් අපි
ළඩිශඹන් ශගේශොත් අපි ඒතට තුටු ශනහ3 ශේතයි
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි අශප් උදවිඹට අඳට කිඹන්න
ක ශඹන්ශන්3 අද ෆභ නිසඳහදනඹතභ මිර ඉවශ ගිහිල්රහ
ක ශඵනහ3 තිෂිතර්භ නිසඳහදන සිඹල්ශල්භ මිර ඉවශ ගිහිල්රහ
ක ශඵනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ශභතුභන්රහ ශඳොශවොය ගළන
කිඹනහ3 ශඳොශවොය ශදන්න පුළුන්; කිසි ප්රලසනඹක් නළවළ3 අශප්
ජනහධිඳක තුභහ කිඹන්ශන් "ශේ ආණ්ඩු ක ශඹන තුරු භභ
ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශනස තයන්ශන් නළවළ" කිඹරහයි3
වළඵළයි ශේශතන් ඇක  ශරහ ක ශඹන අතුරු ප්රක පරඹ ශභොතක්ද?
දළන් ශඳොශවොය ශ්ධලඳහරන ප්රලසනඹක් තය ශගන ක ශඵනහ3 ඳසු
ගිඹ තහරශේ ඳහයට ඵළවළරහ උ්ධශඝෝණඹ තයරහ ශඳොශවොය
ගළන ශරොකු විලහර යු්ධධඹක් තශහ3 ඇයි? විරු්ධධ ඳක්ඹට
ඒශතන්ත් ා න්ද ටිතක් ගන්න පුළුන්ද ඵරන්න ඒශතන්ත්
ඔවුන්ට ජීත් න්න පුළුන්ද කිඹරහ ඵරන්න3 ඒත තභයි ඒ
ශගොල්රන් තශශේ3
භභ වළභ තළනතදීභ කිඹනහ හශේ ඕනෆභ ඵ කුණක්
ා න්දඹට විකුණන්න පුළුන් නේ විකුණුහ3 ඒතයි ඔවුන්ශේ
ප්රක ඳත්ක ඹ3 ශේතයි විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ ශේ
සථහනශේ ඉශගන තයන්ශන්3 වළඵළයි අද ශේ ශභොශවොශත් බහ
ගර්බශේ නක් ශතශනක්ත් නළවළ ශේතට උත්තයඹක් ශදන්න3
ශේ ශභොශවොශත් විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ කිසි ශතශනක් නළවළ
ඉන්ශන් ආණ්ඩු ඳහර්ලසශේ උදවිඹ විතයයි3 විරු්ධධ ඳහර්ලසශේ අඹ
ග කීභ ඉටු තයන්ශන් ශතොශවොභද කිඹන නත ශේ ශරහශේ බහ
ගර්බඹ ිනවහ ඵළ හභ අඳට ශඳශනනහ3
ඒ ශගොල්රන්ට නළිඹට ගිහිල්රහ තෆ ගවන්න පුළුන්;
උ්ධශඝෝණ තයන්න පුළුන්; ටඹර් පුළුසන්න පුළුන්3
නශවභත් නළත්නේ ශභොනහ වරි උ්ධශඝෝණඹක් තයරහ මිනිසසු
කුරප්පු තයන්න පුළුන් තළනක් ක ශඵනහ නේ ඔඹ භවත්රු
නතළන ඉන්නහ3 නශවභ තයරහ යට විනහල තයන්න යශට්
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අනහගත ගභනට ඵහධහ තයන්න තටයුතු තයනහ3 යශට් අනහගතඹ
ශනුශන් ජනහධිඳක තුභහ ශගන ඹන ශේ ළඩ පිළිශශ
ශරශවසිශඹන් තයන නතක් ශනොශයි3 හුඟක් අභහරුශන් ශේ
යට ශගනි ඹන්ශන්3 යු්ධධඹ ඉය වුණු නිහ අශප් යශට් ප්රලසන
ශේයභ ප්රලසන ඉයයි; දළන් අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ කිඹරහ අපි
හිතනහ3 නමුත් දළන් තභයි අඳට ප්රලසන ක ශඵන්ශන්3
ශඟදී නී දන් පිල්ශර ශනෝනහ ශේ යටට නනහ; ශේ යටට
විවිධහතහය විධිශේ අන්තර්ජහක ත ඵරඳෆේ තයනහ3 අශප් යශට්
භහන හිමිතේ නළවළ කිඹනහ3 ශේ යශට් භහන හිමිතේ නළ්ධද?
තහශේද භහන හිමිතේ නළක  ශරහ ක ශඵන්ශන්? ශේ සිඹල්රභ
තයන්ශන් අශප් යශට් ගභන අඩ ඳණ තයන්නයි3 ඳහු ගිඹ තහර
තහනුශේ අපි රඵපු ජඹග්රවණ අපි රඵපු ිනයුණු යු්ධධඹ
නත්පු නශක් ප්රක පරඹ ශභොතක්ද කිඹරහ අද ශේ යශට් ඕනෆභ
තළනතට ගිඹහභ ශඳශනනහ3 අද යශට් වළභ තළනතභ ඳහයල්
වළශදනහ3 යශට් වළභ තළනතභ ්ර්ධන තටයුතු සි්ධධ ශනහ3
යශට් වළභ තළනතභ ජනතහශේ අලයතහන් ඉටු ශනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ඔඵතුමිඹට භතත ඇක 
නක්ත් ජහක ත ඳක් යජඹ තහරශේදී අඳට ඳහරභක් ශනොශයි
ශඵෝක්කුක්ත් වදහ ගන්න ල්ලි ඉල්රහ ගන්න ඵළරි වුණහ3
අවුරුදු ශදතත ඒ තහර ඳරිච්ශේදඹ තුශ යශට් නත රයිට් තණුක්
හිශටේශේ නළවළ3 යු්ධධඹ නිහ ඒ තටයුතු තයන්ශන් නළවළ කිේහ3
ිණ ආර්ර තඹ ධන තයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඒ තහරශේ ශවො
ශඹදුභක් ඳහවිච්චි තශහ3 ිණ ආර්ර තඹ ධන තයනහඹ කිේහ3
නත රයිට් තණුක් හිටන්න ල්ලි දුන්ශන් නළවළ3 ගභත ඳහයක්
වදන්න ල්ලි රළුදශණ් නළවළ3 ගශේ ඳහරක් වදන්න ල්ලි
රළුදශණ් නළවළ3 නතශතොට තවුරුත් තෆ ගළහුශේ නළවළ3 යු්ධධඹක්
ක ශඵනහ කිඹරහ අපි නිලසලබ්ද හිටිඹහ3 අද ඒ යු්ධධඹ නතය
ශරහ3 අද ශේ යජඹ ශේ යශට් සිඹ භ ගේභහනර ඳහයල් වදහ
ශගන ඹනහ3 ජනහධිඳක තුභහ අද උශ්ධත් කිේශේ ත අවුරුදු
තුනක් ශේ ළඩටවන ක්රිඹහත්භත තයන්න වළකි වුශණොත් ශේ
යශට් ඳහයල් සිඹල්රභ වදහ ඉය ශනහ කිඹන නතයි3
ශේ ශභොශවොත ශනශතොට අශප් යශට් ෆභ ඳශහතතභ විලහර
ජරහලඹක් ඵළගින් වදහ ඉය තය ශගන ඹනහ3 තිෂිතර්භ
ක්ශේත්රඹ ගළන තථහ තයන ශේ භවත්රු නක්ශතශනක්ත් ඒ
ගළන කිේශේ නළවළ3 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ඔඵතුමිඹ
නිශඹෝජනඹ තයන ප්රශ්ධලශේ යමතළන්ඔඹ ජරහලඹ ශේ ශඟදී
අශප් ජනහධිඳක තුභහ විිත තශහ3 වේඵන්ශතොට ිනසත්රික්තශේ
ජරහලඹ විිත තයරහ දළන් ණුගේශශවය තන්න ශදතභ ළඩ
තයනහ3 දළදුරුඔඹ යහඳික ඹ ක්රිඹහත්භත ශනහ3 දළදුරු ඔඹ
ගළන අය නත භන්ත්රීතුභහ භතක් තශහ3 දළදුරු ඔශඹන් කුඩහ ළේ
400ක් පුයන්නට අපි දළන් තටයුතු තය ශගන ඹනහ3 දළදුරුඔඹ
යහඳික ඹ ඹටශත් කුඩහ ළේ 400තට ජරඹ ශදනහ3 ශේ නත
ළක් ඹටශත් අක්තය 100තට ඩහ ගහ තයනහ3 ශේ ළේ 400
පිශයේහභ නත තන්නඹක් විතයක් ගහ තයන ශේ අක්තය 100
තන්න ශදතභ ගහ තශශොත් ත ශතොච්තය ශරොකු අසළන්නක්
රළශඵනහද? අශප් යශට් නිසඳහදනඹ ශතොයි තයේ ළඩි
ශනහද? අද උභහ ඔඹ යහඳික ඹ ක්රිඹහත්භත ශමින් ඹනහ3
නළශඟනහිය ඳශහශත් ත්රිකුණහභරශේ ඹහන් ඔඹ යහඳික ඹ
ක්රිඹහත්භත ශනහ3 ශභොයගවතන්ද ශඹෝජනහ ක්රභශේ තටයුතු
දළන් අන් තය ශගන ඹනහ3 ශභොයගවතන්ද කිඹන්ශන් නක්ත්
ජහක ත ඳක් යජඹ තහරශේදී අතවළය දභහ ක ුදණු ශඹෝජනහ
ක්රභඹක්3 අශප් ජනහධිඳක තුභහ නහි තටයුතු ආයේබ තයරහ ත සුළු
තහරඹකින් නහි තටයුතු අන් ශනහ3 ඒ ශඹෝජනහ ක්රභඹ
ආයේබ තශහභ ශතොශවේටද ඒ ජරඹ ඹන්ශන්? ඒ ජරඹ
ේනිඹහටත් නවහ කිලිශනොච්චිඹ දක්හ ඹනහ3 කිලිශනොච්චිශේ
ඉයණභඩු ළ දක්හ ශේ ජරඹ ශගන ඹනහ3 ශතොයි තයේ ිබභක්
ශතභහශගනද ශේ ජරඹ ඹන්ශන්? ශතොයි තයේ ිබභක් ශ්රීත තය
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ශගනද ශේ ජරඹ ඹන්ශන්? ඒ ශ්රීත ශන ශඳොශශොශන් රළශඵන
ප්රක පරඹ ශේ යශට් අපි තහටත් රළශඵනහ3 දළදුරු ඔශේ ජරශඹන්
යට ශ්රීත වුණහභ ඒ ප්රශඹෝජනඹ රඵන්ශන් ශේ යශට් ජනතහ3
ශේත තභයි ශේ යශට් ශගන ඹන ්ර්ධන ළඩ පිළිශශ3 ශේත
තභයි විඳක්ශේ ශේ භවත්රුන්ට උහුරන්න ඵළරි ශරහ
ක ශඵන්ශන්3 ශේ ගළන තභයි ශේ උදවිඹ තථහ තයන්ශන්3 ශේ ළඩ
තභයි භළක යණරදී ශේ ශගොල්රන් ඳට්ට ගවන්ශන්3 ශේ තටයුතු
දළතරහ තභයි ඒ භවය උදවිඹ අශප් ඳළත්තට නන්ශන්3 නශවභ
ආහභ ඒ උදවිඹට ශතෝදනහ තයනහ3
ශේ හශේ අසථහරදී තභයි අශප් යශට් නිසඳහදනඹ ගළන
අපි තථහ තයන්න ඕනෆ3 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි අපි ශේ
ගභන ඹන්ශන් ග කීශභන් යුතුයි කිඹන නත භභ ශේ
අසථහශේදී කිඹනහ3 ග කීශභන් යුතු විලසහන්ත
හශේභ ශවො නහඹතත්ඹකින් ඇක යි අපි ශේ ඉිනරි ගභන
ඹන්ශන්3 තිෂිතර්භහන්තඹට අලය තයන අපි ඉල්රපු මුදල්
අශප් ජනහධිඳක තුභහ තදහත් ත බහගඹකින්ත් අඩු තශශේ
නළවළ3 වළභ ශරහතභ අඳට වුභනහ තයන මුදල් දුන්නහ3
ඒහශේ හර්ථතත්ඹ තභයි ශේ ක ශඵන්ශන්3 ඒ ළඩ
පිළිශශශේ ඉිනරි ගභන තභයි ශේ ඹන්ශන්3 ශේතට විරු්ධධ තභයි
ශේ උදවිඹ තථහ තයන්ශන්3 අපි ෆභ නිසඳහදනඹක්භ ළඩි තයරහ
ක ශඵනහ3 ෆභ නිසඳහදනඹතභ මිර ළඩි ශරහ ක ශඵනහ3
ශගොවිඹහට රළශඵන ආදහඹභ ළඩි ශරහ ක ශඵනහ3 ඔඹ
අතයතුශර්දී සුළු ප්රලසනඹක් ශදතක් භතු වුණහභ ඒත තභයි
නතුභන්රහ ඇදරහ ගන්ශන්3
ඳසු ගිඹ දසර ශෝඹහ ශඵෝ්චිර ප්රලසනඹක් ක ශඵන ඵ
ශභතුභන්රහ කිඹනහ ඔඵතුමිඹටත් ඇශවන්න ඇක 3 කිේහ ''දස
ඳවශශොශන් පීදුණහ ඵහර ජ දුන්නහ" කිඹරහ3 නශවභ ශදඹක්
ශරහ ක ුදණහ3 ඒත ඇත්ත3 වළඵළයි අක්තය 52 ත ඳභණයි ඒ
ප්රලසනඹ ක ුදශණ්3 පු අක්තය 30 000කින් අක්තය 52තට ඒ
ප්රලසනඹ භතු වුණහ3 අක්තය 52තට තභයි ේපර්ණශඹන්භ ශේ
ප්රලසනඹ ඵරඳහරහ ක ුදශණ්3 අපි ගිහිල්රහ ඒ ප්රලසනඹ විඳුහ3 අපි
කිේහ "අඩු ඳහඩුක් ශරහ ක ශඵනහ ඒත නළශතයි කිඹන්ශන්
නළවළ" කිඹරහ3 භඟුල් ශගදයක් වුණහභ තෆභ අඳශත් ඹන නත
අවන්න ශදඹක් ශනොශයි3 නශවභ ශදඹක් තභයි වුශණ්3 ඒ හශේ
විලහර ළඩ ශතොටක් තයශගන ඹන ශතොට ඹේ කිසි ප්රභහණඹක්
අඳශත් ඹනහ3 නශවභ අඳශත් ගිහිල්රහ ඹේ කිසි ගළට තට අපි
මුහුණ දුන්නහ3 අපි ඒත විඳුහ3 ශභතුභන්රහ ඵරහශඳොශයොත්තු
ශන්ශන් ඒතත් ''යතුඳසර සි්ධධිඹ'' හශේ ඳහයට ශගශනන්නයි3
නමුත් භභ ගිහිල්රහ කිේහ "වරි ඔඹ ශගොල්රන්ශේ අරහබඹ
ශතොච්තයද අරහබඹ ශදන්නේ3" කිඹරහ3 ඒ විධිඹට අපි ඒ ප්රලසනඹ
විරහ ඉය ශතරුහ3 ප්රලසන ඇක  තයන්න තභයි ඒ ශගොල්රන්ට
ඕනෆ තයන්ශන්3 අක්තය 30 000ක් පු තළන අක්තය 52තට
ප්රලසනඹක් භතු වුණහභ ඒත භවහ ශරොකු ප්රලසනඹක් වළටිඹට ශේ
ශගොල්රන් ශේනහ ශේ ගරු බහට3 නශවභ ශගනළල්රහ
ඒශතන් යජඹ අඳවසුතහට ඳත් තයන්න නශවභත් නළත්නේ අශප්
යට අසීරුතහට ඳත් තයන්න යශට් නභ තළත තයන්න යශට්
තරඵර ඇක  තයන්න ඵරනහ3 ඒත තභයි නතුභන්රහශේ
ඵරහශඳොශයොත්තු3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ශේත අපි ඉරක්තඹක්
ඇතු ඹන ගභනක්3 ශේත අපි හර්ථත ඹන ගභනක්3 ශභච්තය
තහරඹක් අපි හර්ථත ගභනක් ආහ3 අපි ඉිනරිඹටත් ශේ ගභන ශේ
ආතහයශඹන්භ හර්ථත ඹනහ3 ඒ ඹන ගභශන්දී නන ඕනෆභ
ඵහධතඹතට අපි මුහුණ ශදනහ හශේභ යශට් ජනතහට ශදන්න
පුළුන් ශතොට යශට් ජනතහට අයික  ශතොට අපි අඵභල්
ශර්ණුකින්ත් අඩු තයන්ශන් නළවළ3 ඒ හශේභ ශඳොශවොය
වනහධහයඹ ඒ ආතහයශඹන්භ අපි ක්රිඹහත්භත තයනහ3 වළඵළයි
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ආබළධිත ශළ ලෆඩිහිටි ප්රජළල කඩිනපත වශන

තවුරු වරි ශේ තටයුත්ත ශ්ධලඳහරී තයණඹ තයන්න උත්හව
තයනහ නේ අපි ඒතට ඉඩ ශදන්ශන්ත් නළවළ3 අලය ප්රභහණඹට
අපි ශඳොශවොය රඵහ ශදනහ3 තමුන්නහන්ශේරහ යට විනහල තයන්න
ඉඩ ශදන්න නඳහ3
ශඳොශවොයලින් විතයක් ශනොශයි කුඹුයක් ඳළශවන්ශන්3
කුඹුයක් ඳළශවන්න තත් ශඵොශවෝ ජහක  අලයයි3 ඒ නිහ තභයි අද
අපි ශගොවි ජනතහ දළනුත් තයන්ශන් ශඳොශවොයලින් විතයක්
ශේ ළශ්  තයන්න ඵළවළ ඊටත් ඩහ ඹභක් තශ යුතු ක ශඵනහ
කිඹරහ3 ශවොභ උදහවයණඹ තභයි ශේ ඳහර්ලිශේන්තු පිටු ඳට
ශන්නට ක ශඵන කුඹුරු ඹහඹ3 මරහනහරඪ භන්ත්රීතුමිඹනි
ඔඵතුමිඹත් ඹන නන ගභන් ඵරහශගන ඹන්න3 යහඹනිත
ශඳොශවොය ශඳෝ ඩක්ත් දහරහ නළවළ3 ශඵශවත් ශඳෝ ඩක්ත්
ගවරහ නළවළ3 ඒ අසළන්න නයතද කිඹහ ඵරහශගන ඹන්න කිඹරහ
ඉල්රමින් භශේ තන සල්ඳඹ වභහය තයනහ3

னது குகநந்ரரர் ற்மைம் முறரரமெக்கு
றரம்

EXPEDITIOUS RELIEF TO DISABLED AND ELDERS

ගු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ

(ரண்புறகு ஜரணக க்கும்பு)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි බහ තල් තඵන
අසථහශේදී භභ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් තයනහ:
"ආඵහධිත වහ ළඩිහිටිඹන් වහ වන ළඳයීභ විවිධ යජශේ ආඹතන
වයවහ ශේ න විටද සිදු ශේ3 ශේ ආතහයඹට ඹේ පු්ධගරශඹකුට වන රඵහ
ගළී භට තයභක් ිනගු තහරඹක් ගතශේ3 නඵළවින් භහජ ශේහ අභහතයහ්ලඹ
භළිනවත් වී ආඵහධිත වහ ළඩිහිටි ප්රජහට තඩිනමින් වන රඵහදීශේ
ළඩටවනක් ක්රිඹහට නළ්වීභ සුදුසු ඹළයි ශභභ ගරු බහට ශඹෝජනහ තයමි3"

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ශභභ ශඹෝජනහ ශගනහශේ
අශප් අක ගරු ජනහධිඳක තුභහශේ "භහින්ද චින්තන" ළඩ පිළිශශ
ඹටශත් ආඵහධිත අඹටත් ඒ හශේභ ළඩිහිටි අඹටත් වන
යහිනඹක් රඵහ දීභ ේඵන්ධ තරුණු කීඳඹක් ඉිනරිඳත් තයන්නයි3

ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වපතමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

කල්තෆබීම

எத்றகப்பு
ADJOURNMENT
ගු ෆීලික්වහ ගපගර්රළ මශතළ (වමළජ ගවේලළ අමළතයතුමළ)
(ரண்புறகு பீமொக்ஸ் ததரர - சமூக ரசககள் அகச்சர்)

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

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි "ඳහර්ලිශේන්තු දළන් තල්
තළිබඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ තයනහ3
ප්රහනය වභළ භමුඛ කරන දී.
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුිය

(கனகரங்கும் உமைப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

බහ තල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ
ක්කුඹුය භන්ත්රීතුභහ3
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තරුණහතය නතුභහශේ තථහට ප්රථභ ජහනත ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුභහශේ නභ මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ තයන්න3

ගු මහි්දා යළපළ අගේලර්ධාන මශතළ

(ரண்புறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි "ගරු ජහනත ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ තයනහ3

ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වපතමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුල ශ්රියළනි විගිවිරම මශත්ිය මූළවනගය්ද ඉලත්
වුගය්ද ගු ජළනක බණ්ඩළර මශතළ මුළවනළරූඪ විය.

அன் தறநகு, ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற
அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனர, ரண்புறகு ஜரணக
தண்டர அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

නහි නිඹමුහ වළටිඹට අශප් ගරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ ඇභක තුභහ
ඒ තටයුත්ත හර්ථත ඉටු තයනහ3 දළන් නත ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ
ශතොට්ඨහඹත ආඵහධිත අඹ ඳණස ශදනකුට රුපිඹල් 3 000
ගණශන් යජශඹන් භහඹතට ශගන ඵ අපි දන්නහ3 මීට තලින්
නත ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ ශතොට්ඨහඹත ක සවතය ශදනකුට ශගේහ3
ගරු ඇභක තුභහ භළිනවත් ශරහ දළන් ඳණස ශදනකු දක්හ
ශගන්න තටයුතු තය ක ශඵනහ3 නතශතොට නක් ආඵහධිතඹකුට
දතට රුපිඹල් 100ත මුදරක් රළශඵනහ3 ඒ නිහ ශභඹ රඵහ
ශදන විට සුදුසුභ අඹ ශතෝයහ මීටත් ඩහ ඉක්භනින් රඵහ ශදන්න
තටයුතු තශ යුතුයි3 ශභොතද ආඵහධිත අඹ ළඩිපුය ඉන්නහ නේ
භවය අඹ ශේ ළඩටවන ගළන ශනොදළනුත් ශන්න පුළුන්3
නශවභ නළත්නේ වරිඹට ශතොයතුරු ටිත ශොඹහ ශනොගළී භක් ඇක 
ශන්නත් පුළුන්3 නතශතොට සුදුසුභ ශතනහට ශභඹ රළශඵන්ශන්
නළවළ3 නත ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ ශතොට්ඨහඹත යජශේ නිරධහරින්
යහිනඹක් ඉන්නහ3 ඒ නිහ ඒ සිඹ ශදනහශගන්භ ශේ ශතොයතුරු
ඒතයහශී තයශගන සුදුසුභ පිරිට ශභඹ රඵහ ශදන්න තටයුතු
තයන්න ඕනෆ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ අවුරුදු 70ට ළඩි
ළඩිහිටිඹන්ට දළන් රුපිඹල් 1 000ත දීභනහක් ශදනහ3
ශේශතිනත් භවය අඹ ඇතුශත් වුශණ් නළවළ3 ශභොතද ඒ අඹ
දළනශගන හිටිශේ නළවළ3 ඒ නිහ ශේ වළභ තටයුත්තතදීභ ශේ අඹ
මීටත් ඩහ දළනුත් තයරහ වරිඹටභ ්ඛ්යහ ශල්ඛ්න අයශගන
තටයුතු තශහභ ඒ රඵහ ශදන ශ්ධ වළභ ශතනකුටභ රඵහ ශදන්න
පුළුන්තභක් ඇක  ශනහ3 ගරු ඇභක තුභහ ශේ තටයුත්ශත්දී
ශගොඩක් භවන්සි වුණහ3 මීට ඉසය ඒ මුදර ඵළ්කු වයවහ ගන්න
ගිඹහභ ගළට ක් ඇක  වුණු අසථහශේදී නතුභහ භළිනවත් ශරහ නඹ
තළඳළල් තන්ශතෝරු වයවහ ගන්න වදරහ දුන්නහ3 ඉසය පි්
ඳඩිඹ තළඳළල් තන්ශතෝරුශන් ගන්න පුළුන්තභක් ක ුදණහ3 ශේ
මුදරත් දළන් ඒ විධිඹට ගන්න පුළුන්3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අවුරුදු 70ට ළඩි ළඩිහිටි
අඹට රුපිඹල් 1 000ත දීභනහක් රඵහ දීශේදී මීට තලින්
භි්ධධිඹ ක ුදණු අඹට ඒ භි්ධධි වනහධහයඹ අහිමි වුණහ3 දළන්
ගරු ඇභක තුභහ තක්රශල්ඛ්නඹක් නිකුත් තය ක ශඵනහ
භි්ධධිරහභිඹහට භි්ධධිඹ ක ිබඹදී ඒ රුපිඹල් 1 000ත මුදර රඵහ
ශදන්නඹ කිඹරහ3 ඒත ශඵොශවොභ ශවො තටයුත්තක්3 ශභොතද
භවය අඹ ශේ ශදශතන් ළඩිපුය හසිඹක් රළශඵන නත ගන්නයි
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උත්හව තශශේ3 දළන් ඒ සිඹ ශදනහ අඩු ආදහඹේරහී න් වළටිඹට
රතහ ඒ සිඹ ශදනහටභ ශේ රුපිඹල් 1 000 මුදර රඵහ ශදන්න
ගරු ඇභක තුභහ තටයුතු තය ක ශඵනහ3 ඉක න් ඒ ආතහයඹට
භි්ධධිඹ ක ශඵන අඹටත් ශේ වනඹ රඵහ ශදන්න තටයුතු කිරීභ
පිළිඵ අපි තුටු ශනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ ළඩිහිටි අඹට
ළඩිහිටි වළඳුනුේ ඳතක් දුන්නහ3 නමුත් ශේ වළඳුනුේ ඳශත් නිඹභ
ටිනහතභ තභ ශදන්ශන් නළවළ3
ගරු ඇභක තුභනි යජශේ
ශයෝවල්ර නේ ළඩිහිටි වළඳුනුේඳත අයශගන ඹන අඹට ශඵශවත්
ගන්න ශනභ ශඳෝලිභක් ක ශඵනහ3 නතශතොට ඒ ශඳෝලිශේ
ගිහින් ළඩිහිටි අඹට ශඵශවත් ගන්න පුළුන්3 වළඵළයි ශඵොශවෝ
ආඹතනර නශවභ නළවළ3 ඵළ්කුර නශවභ ළඩිහිටි අඹත් අශනක්
අඹශේ ශඳෝලිශේ ඹනහ අපි දකිනහ3 ශතොශවේත් වන් තයරහ
නළවළ ළඩිහිටි වළඳුනුේ ඳත ක ශඵන අඹ ශභතළනින් නන්න නශවභ
නළත්නේ අල් අඹ වමු වුණහභ තභන්ශේ තහර්ඹඹ තය ශදනහඹ
කිඹරහ3 ළඩිහිටි වළඳුනුේ ඳත ක ුදණත් ඒ අඹත් අය ශඳෝලිශේභ
ඹන්න ඕනෆ3 නතශතොට ළඩිහිටි වළඳුනුේඳත ක ුදණහ කිඹරහ ඒ
ආඹතනලින් ඒ අඹට වනඹක් රළශඵන්ශන් නළවළ3 ඒ
ආඹතනර ප්රධහනිඹහ ශවො නේ ළඩිහිටිඹන්ට ළරකීභක්
තයනහ3 තවුරු ශවෝ ඇවිත් අවරහ ඒ අඹශේ අලය තටයුතු තය
ශදනහ3 ඒ හශේභ ළඩිහිටි වළඳුනුේ ඳශත් වන් නහ ශේ ශේ
ආඹතනලින් ශේහ රඵහ ගන්න පුළුන් කිඹරහ3 ඒ නිහ යජශේ
ශවෝ ශඳෞ්ධගලිත අ්ලශේ වළභ ආඹතන ප්රධහනිඹකුභ දළනුත් තය
ශවෝ ඒ වළඳුනුේඳතට නිඹභ ටිනහතභ ශදන්න ඕනෆ3 නශවභ
දුන්ශනොත් තභයි ඒ දීපු නශතන් ශවොභ ප්රක පරඹක් ඒ අඹට රඵහ
ශදන්න පුළුන්තභ රළශඵන්ශන්3 ඇතළේ ඵළ්කුර භභ ඉන්න
විටභ ළඩිහිටි අඹත් අශනක් අඹත් ඔක්ශතෝභ නතභ ශඳෝලිශේ
ඹනහ දළතරහ ක ශඵනහ3 ඒ අඹට කිඹරහ ශනත් ළරකිල්රක් ඒ
සථහනශේ නළවළ3 ඒ නිහ අශප් ගරු ඇභක තුභහ ඒ ේඵන්ධශඹන්
ඉිනරිඹට තටයුතු තයහවි3 තත් තහයණඹක් කිඹන්න ක ශඵනහ3
ගරු ඇභක තුභනි ආඵහධිත අඹට ඹභක් ශදන ශතොට
උදහවයණඹක් විධිඹට ශයෝද පුටුක් ළනි ශදඹක් ශදනහ නේ ඒත
ඉතහභ තඩිනමින් රඵහ ශදන්න ඕනෆ3
ඔඵතුභහට තථහ තයරහ කිේ ගභන්භ ශතොශවන් ශවෝ ශොඹරහ
ඒ අලය තයන තටයුත්ත තයනහ3 ඒ නිහ අපි කිඹන්ශන් ඹේ
කිසි ශතශනකු ආඵහධිතශඹක් වුණහභ අඩුභ තයමින් ඒ ආඵහධඹ
ඇක  ශරහ භක් තුශත් ශයෝද පුටුක් රඵහ ශදන්නට ඕනෆ3 ඒ
ආඵහධඹ සු වුණහට ඳසු නඹ ශදන නශතන් ළඩක් නළවළ3 නශවභ
නළත්නේ අත් හරුක් රඵහ ශදනහ නේ නඹත් ක්ණිත රඵහ
ශදන්නට ඕනෆ3 අශප් නිරධහරින් ශඟට ගිහින් ඒ ශතොශ ටිත පුය
පුයහ නශවේ ශභශවේ ඹන විට ඒ භනුයඹහශේ ශරශ්  ී ඳ ශරහ3
භභ ඔඵතුභහට උදහවයණඹක් කිඹන්නේ3 ශේ ශඟදී අශප් ප්රශ්ධලශේ
දුසතය ගභත තරහන ප්රශ්ධලශේ ශතශනක් ලරයතර්භඹක් තශහ3
භභ අශප් ඳශහත් බහශේ භහජ ශේහ අභහතයතුභහට ඒ ගළන තථහ
තශහ3 නතුභහ කිේහ ඒ වහ ඹේ කිසි මුදරක් රඵහ ශදන්න
පුළුන් ඒ පු්ධගරඹහ නන්න කිඹරහ3 ඒ පු්ධගරඹහ අදහශ
සථහනඹට ඹළේහට ඳසු නතුභහ forms set නතක් දුන්නහ3 ඒ
භනුයඹහ ඊට ඳසු ිනනභ ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ තහර්ඹහරට ඇවිල්රහ
ග්රහභ නිරධහරිශේ හර්තහයි භහජ ශේහ නිරධහරිශේ හර්තහයි
ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේශේ වක තඹයි සිඹල්රභ රළවළසක  තයශගන ඒ
ලිඹවිලි ටිත අදහශ නිරධහරිඹහට දුන්නහභ ශේත ශතොශවන්ද
ගත්ශත් කිඹරහ ඔහු ඇහුහ 3 "ශේත භභ ඊශේ ඇභක තුභහශේ
තහර්ඹහරශඹන් අයන් ගිඹහ3" කිේහභ "අද ශතොශවොභද ශේ ටිත
ඔක්ශතොභ පුයහ ශගන ආශේ?" කිඹරහ ඇහුහ 3 ඒ නිරධහරිඹහට
ක ුදශණ් ශේහ පුයහ ශගන ආ විධිඹ ශොඹන්න ශනොශයි ඒ
ළශ්  තයරහ ශදන නතයි3 නමුත් ඒ නිරධහරියඹහ ඒත ඵහය
ගත්ශත්ත් නළවළ ඉක්භනින් තශහ කිඹරහ3 ඒ වහ ක ඹක්
ශදතක් යසක ඹහදු වුණහ නේ තභයි ඒ නිරධහරිඹහ කිඹන්ශන් ශේ

640

ළශ්  වරිඹට ශතරුණහ කිඹරහ3 ඒ භනුයඹහශේ අලයතහට
ග්රහභ නිරධහරියඹහ ගහට ගිහින් අශනක් ආඹතනරට ගිහින් ලිඹ
කිඹවිලි ටිත වදහ ශගන ආහ3 නමුත් ඒ තටයුත්ශත්දී නශවභයි
ඔහුට ළරකුශේ3 භභ දුයතථනශඹන් ඇභක තුභහට තථහ තයරහ ශේ
ගළන කිේහභ "භට ශගනළල්රහ ශදන්න භල්ලි භභ ළශ්  තයරහ
ශදන්නේ" කිඹරහ නතුභහ කිේහ3 නතුභහ ඒ ළශ්  තය දුන්නහ3 අපි
ඒ ගළන තුටු නහ3 නමුත් අශප් නිරධහරින් නළනි පු්ධගරයින්ට
රතන ක්රභඹ ශවො නළවළ3 ඒ නිහ අපි කිඹන්ශන් ශේතයි3
අයණ භනුයශඹක් පිහිටක් ඳතහශගන ආහභ අපි තයන්නට
ඕනෆ ්ධබහශඹන් ඵරරහ ඒ තටයුත්ත තය දීභයි3 ශනත්
ආඹතනරට ඩහ ඉක්භනින් ශේ තටයුත්ත තයන්නට ඕනෆ3 ගරු
ෆීලික්ස ශඳශර්යහ ඇභක තුභහශගන් භභ ඉල්රහ සිටිනහ තවුරුන්
ශවෝ ඉක්භනින් අලය ලිඹ කිඹවිලි සදහනේ තය ගත්තහ නේ අපි ඒ
ළශ්  ඉක්භනින් තයරහ ශදන්න ඕනෆ කිඹරහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ ශයෝද පුටු
රඵහදීශේදී ඹේ ප්රභහදඹක් ක ශඵනහ3 ඇසරට තහත දභන විට
අදහශ පු්ධගරඹහට ඳශහත් බහලින් කිඹනහ "තහතඹ අයශගන
ිබර ශගනත් ශදන්න3 අපි ශේතට ඳසශේ ල්ලි ශදන්නේ3"
කිඹරහ3 ඒ ක්රභඹ ශවොයි3 භභ ඔඵතුභහශගන් ඉල්රනහ අඳට
ශතශනකුට විනසිශේ ශයෝද පුටුක් ශවෝ අත් හරුක් ශදන්නට
ඵළරි නේ ඔහු ඒත ශතොශවන් ශවෝ අයශගන ිබර ශගනළත් දුන්නහභ
ඒත ප්රක පයණඹ තයන්නට පුළුන් ළඩ ටවනක් වදන්නට
කිඹරහ3 නවිට ඒ වනඹ ඉක්භනින්භ ඒ අඹට රඵහ ශදන්නට
පුළුන්තභක් රළශඵයි3 ඔඵතුභහ භහජ ශේහ තටයුත්ත ශඵොශවොභ
ශවොට තයන ඇභක යශඹක්3 අපි ඹභක් කිේහභ ඒ ශ්ධ ජනතහ
ශනුශන්
ඉසට
තයන
ඇභක යශඹක්3
අක ගරු
ජනහධිඳක තුභහශේ භහින්ද චින්තන ළඩ පිළිශශ නක්ත ශේ
භහජ ශේහ තටයුත්ත ශඵොශවොභ ශවොට ඔඵතුභහ තයශගන
ඹනහ3 ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහශගන් නළත යක් ඉල්රහ සිටින්ශන්
ආඵහධිත වහ ළඩිහිටි අඹට වන රඵහ ශදන විට ඒහ තඩිනමින්
රඵහ ශදන්න මීට නවහ ගිඹ ළඩ පිළිශශක් වදන්න කිඹරහයි3 ඒ
හශේභ ඒ අඹට ඒ වන ඉක්භනින් රඵහ ශදන්න කිඹරහ නළත
යක් ඉල්රහ සිටිමින් භහ නිවඬ ශනහ3 ශඵොශවොභ සතුක යි3

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உமைப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුක යි3 දළන් ශඹෝජනහ සර ය කිරීභ
ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහ3

ගරු

ගු ගමොශළ්ද ප්රියාර්න ා සිල්ලළ මශතළ

(ரண்புறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අද ගරු ජහනත ක්කුඹුය
භන්ත්රීතුභහ ඉතහභ ශවො තහශරෝචිත ශඹෝජනහක් ශභභ ගරු
බහට ඉිනරිඳත් තශහ3 භභ ඒ ශඹෝජනහ සථීය තයනහ3
ආඵහධිත අඹට ව ළඩිහිටිඹන්ට වන ළරසීශේදී ඒ වන ඩහ
පරදහයී ආතයඹට ඩහ ඉක්භනින් රඵහ ශදන්න කිඹන ශඹෝජනහ
තභයි නතුභහ තයන්ශන්3 අපි දන්නහ භහින්ද චින්තන ප්රක ඳත්ක ඹ
පුයහටභ ළඩිහිටිඹන්ට ව ආඵහධිතයින්ට වන රඵහ දීභ ඉතහ
ක්රභත් දක්රහ ක ශඵනහ3 ළඩිහිටිඹන් "ශජයසඨ පුයළසිඹන්"
කිඹන ශගෞය නහභශඹන් වඳුන්රහ ඒ අඹශේ ජීන භට්ටභ
ඉතහභ ඉවශට ශේන්නට තටයුතු තශශේ අක ගරු ජනහධිඳක තුභහයි3
නතළනින ශේ විඹ බහය දීරහ ක ශඵන්ශන් ගරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ
අභහතයතුභහටයි3 අශප් යජඹ ශනුශන් අක ගරු ජනහධිඳක තුභහ
ගන්නහ ව ඒ භවන්සිඹ ඩහ පරදහයී ආතහයඹට ඉතහභ හර්ථත
ක්රිඹහත්භත තයන්නට ගරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ අභහතයතුභහ ගන්නහ
ව භවන්සිඹට උත්හවඹට අශප් ප්රල්හ පුද තයන්න ඕනෆ3
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ඳහර්ලිශේන්තු

[ගරු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ]

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අද වළභ ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ
ශතොට්ඨහඹතටභ ශජයසඨ පුයළසි ්විධහන නතක් ගණශන්
ක ශඵන ඵ ඔඵතුභහත් දන්නහ ඇක 3 ඳසු ගිඹ තහර සීභහර
ශජයසඨ පුයළසිඹන්ශේ ්ත්රිත බහරට වබහගි වුණහභ
අඳට ශඳනුණහ ඒ අඹ ශතොඳභණ තුශටන් ඉන්නහද කිඹරහ3 භභ
හිතන වළටිඹට අසථහරදී ඒ අඹ තභන්ශේ ප්රලසන අභතත තයරහ
තභන්ශේ ඹ අභතත තයරහ තභන්ශේ ශයෝගහඵහධ අභතත
තයරහ ඉතහභ ශතළිශදශරන් තහරඹ ගත තයරහ තභන්ශේ තරුණ
තහරඹට නිතළක න්භ නශශමනහ3 ඒ හශේ තහර්ඹඹක් තයන්න
අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධශඹන් ගරු ඇභක තුභහ ප්රමුඛ් අශප්
යජඹට අශප් සතුක ඹ පුද තයන්න ඕනෆ3
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කිඹන ඉල්සිභ ඉතහභ ශගෞයශඹන් තයමින් ශේ තහශරෝචිත
ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් කිරීභ ේඵන්ධශඹන් නළත තහක් ගරු
ජහනත ක්කුඹුය භන්ත්රීතුභහට භභ සතුක න්ත ශනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ අක ගරු
ජනහධිඳක තුභහශේ ළඩ පිළිශශ ඉිනරිඹට රැශගන ගිහිල්රහ
ලක්ක භක් ර්තහක් ිබහි තයන්න අලය තයන ලක්ක ඹ රඵහ දීභ
ේඵන්ධශඹන් ගරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ ඇභක තුභහට ව නතුභහශේ
අභහතයහ්ලශේ සිඹ භ නිරධහරින්ට භභ සතුක න්ත නහ3
ශඵොශවොභ සතුක යි3

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உமைப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ අශප් ගරු ජහනත
ක්කුඹුය භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශේභ ආඵහධිත අඹ ගළන තථහ
තයන ශතොට භට භතත වළටිඹට ශන දහ ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ
තහර්ඹහරඹකින් ආඵහධිත පු්ධගරයින් 34 ශදශනකුට රුපිඹල් 3 000
ගණශන් දීභනහක් රළුදණහ3 ගරු ඇභක තුභහ මලිත ශරහ දළන්
නත ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ තහර්ඹහරඹකින් නශර දීභනහ රඵහ ශදන
පු්ධගරයින් ප්රභහණඹ 50 දක්හ ළඩි තයරහ ක ශඵනහ3 ගරු
ඇභක තුභනි භභ ඔඵතුභහශගන් ශඵොශවොභ ශගෞයශඹන් තත්
ඉල්සිභක් තයනහ3 භභ ශේ ඉල්සිභ උඳශ්ධලත තහයත බහශේදීත්
ඉිනරිඳත් තයරහ ක ශඵනහ3 ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ තහර්ඹහරලින් රඵහ
ශදන ශේ ගණන නිලසචිත කිරීශේදී ඹේ ඹේ තළන්ර
අහධහයණතේ සි්ධධ ශරහ ක ශඵනහ3 උදහවයණඹක් වළටිඹට භභ
නිශඹෝජනඹ තයන යත්ගභ ආනශේ ක ශඵන්ශන් නත ප්රහශ්ධශීඹ
ශල්තේ තහර්ඹහරඹයි3 ඒ ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ තහර්ඹහරඹට ග්රහභ
නිරධහරි ේ 97ක් ක ශඵනහ3 නතශතොට ඒ ග්රහභ නිරධහරි ේ
97න් ශේ දීභනහ වේඵ න්ශන් පු්ධගරයින් 50තටයි3 අශනක්
ඳළත්ශතන් දළන් ශගෝනහපිනුර ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ ශතොට්ඨහඹට
ක ශඵන්ශන් ග්රහභ නිරධහරි ේ 20යි3 නතශතොට ගරු ඇභක තුභනි
ග්රහභ නිරධහරි ේ 20ටත් වේඵ න්ශන් 50යි නමුත් ග්රහභ
නිරධහරි ේ 97ටත් 50ක් වේඵ නහ3 භභ ශේත කිඹන්ශන්
ඔඵතුභහ තයන ඒ තහර්ඹඹ භදක් ශවෝ රඝු තයරහ තථහ තයන්න
ශනොශයි ගරු ඇභක තුභනි3 ඔඵතුභහශගන් භභ ඉල්සිභක්
තයනහ ශේ තහයණඹ අක ගරු ජනහධිඳක තුභහශේ අධහනඹට
ශඹොමු තයන්න කිඹරහ3 ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ ශතොට්ඨහරට
හශප්ක් ආඵහධිත අඹට ඒ වනඹ රඵහ ශදන්න පුළුන් නේ
ඉතහ ළදගත්3 ගරු ඇභක තුභනි ශභොතද භවය අසථහර
යජශඹන් රළශඵන ඒ මුදලින් තභයි නභ ආඵහධිත ඳවුර ජීත්
න්ශන් කිඹරහ අපි දන්නහ3
ශන කිසිභ යජඹක් ශනොතයපු ආතහයඹට ගරු ඇභක තුභහ
මලිත ශරහ අද අශප් භහජ ශේහ අභහතයහ්ලශඹන් ආඵහධිත
අඹට නිහ තනහ දීශේ ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහත්භත තයනහ3 භට
භතත වළටිඹට ගරු ඇභක තුභනි ඳසු ගිඹ අවුරු්ධශ්ධ භශේ
ආනශේ ඳභණක් ඒ ආතහයඹට නිහ 25තට ළඩිඹ ඔඵතුභහට
පින් සි්ධධ න්න අපි වළදුහ3 ඒ ගළන ඔඵතුභහට සතුක න්ත න්න
ඕනෆ3 ඒ විධිඹට ඵරන ශතොට අක විලහර ළඩ ශතොටක් අශප්
යජශඹන් ශතරිරහ ක ශඵනහ3 නමුත් ගරු ඇභක තුභනි අශප් ගරු
භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශේභ ශේ ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහත්භත කිරීශේදී
ඒ නිරධහරින්ශගන් වශඹෝගඹ රළශඵන්ශන් නළත්නේ භවජන
නිශඹෝජිතශඹෝ වළටිඹට අඳට ඕනෆතභ ක ුදණහට ඳභණක් භින3
අක භවත් නිරධහරි පිරික් ශේ ළඩ පිළිශශට වහඹ රඵහ ශදන
ශතොට නිරධහරින් අතශශොසක් ශේ ළඩ තටයුත්තට වහඹ රඵහ
ශදන්ශන් නළවළ3 ඒ නිහ අශප් ගරු භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශේභ
ජනතහශේ දුත දන්නහ; ජනතහශේ වළඟීේ පිළිඵ ළටීනභක්
ක ශඵන නිරධහරින් ශතොටක් ශේ ළඩ තටයුතුරදී ඳත් තයරහ
ඔඵතුභහ ශගන ඹන්නහ ව ළඩ පිළිශශ තත් විධිභත් තයන්න

ශඵොශවොභ සතුක යි3 මීශඟට ගරු අජිත් පී3 ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ3

ගු අජිත් පී. ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භහජ ශේහ අභහතයතුභහ
ඳක් ඳහට ශේදඹක් ඵරන්ශන් නළක  ජනතහට අලය ෆභ
විටභ උදේ උඳතහය තයනහ3 ජනතහ ප්රලසනඹක් නතුභහශේ
අධහනඹට ශඹොමු තශශොත් ඒ පිළිඵ ක්ණිත වහ
ප්රහශඹෝගිත දක්න ප්රක තහය පිළිඵ නතුභහට භභ ඳශමු
සතුක න්ත නහ3
ඒ තටයුතු ළඩිදුයටත් හර්ථත ශේහ කිඹහ භහ ප්රහර්ථනහ
තයනහ3 ඒ හශේභ ගරු ජහනත ක්කුඹුය භන්ත්රීතුභහශේ බහ
තල් තළ ශේ ශඹෝජනහ ඉතහභ තහශරෝචිත ශන්ශන් ශභභ
ක්ශේත්රඹ පිළිඵ ඉතහ ළදගත් ප්රලසන කිහිඳඹක් ගරු
අභහතයතුභහශේ ව ඳහර්ලිශේන්තුශේ අධහනඹට රක් තයන්න
භට අසථහ ළරශන නියි3
ගරු අභහතයතුභනි මීට ය 10තට ඩහ ළඩි තහරඹතට
ශඳය අශප් යශට් ඉතහ ටිනහ ී ක ඹක් ේභත තශහ "ළඩිහිටි
තළනළත්තන්ශේ අයික හසිතේ ආයක්හ කිරීශේ ඳනත" ඹනුශන්3
නභ ී ක ශේ ඉතහභ ළදගත් ප්රක ඳහදනඹක් ක ශඵනහ3 ඒ
ප්රක ඳහදනඹ
තභයි
ළඩිහිටි
තළනළත්ශතකුට
තභන්ශේ
දරුන්ශගන් නඩත්තු රඵහ ගළී භට අයික හසිතභක් රඵහ දීරහ
නභ අයික හසිතභ ක්රිඹහත්භත කිරීභ වහ ළඩිහිටි ඉල්සිේ
භණ්ඩරඹ නමින් ආඹතනඹක් ශගොඩනළඟීභ3 අධිතයණඹක් තුශ
ශදභේපිඹන් ව දරුන් ී ක භඹ අයගරඹත නියත වීශභන් ඇක 
න ප්රහශඹෝගිත ප්රලසන ඉන් ඳසු සිදු න නකිශනතහට මුහුණ
ශදන්න ඵළරිතභ ව උහවි ශගන ගිඹහ කිඹන වළඟීභ තුශ
ඔවුන්ශේ ඥහක  ඵතහ දහතහලිත අන් ශන්න ක ශඵන
ඉඩතඩ ගළන රතරහ අධිතයණශඹන් ඳරිඵහහිය තභන්ශේ
ශදභේපිඹන්ට ශනොරතන දරුන්ශගන් නඩත්තු රඵහ ගළී භ
වහ තභයි ශේ ක්රිඹහදහභඹ ආයේබ තශශේ3 ශේ ප්රක ඳත්ක ඹ
ඉතහභත්භ නිළයින ප්රක ඳත්ක ඹක් ගරු ඇභක තුභනි3 මරහනහරඪ
ගරු භන්ත්රීතුභනි ගරු භශවේසත්රහත්යශඹකු වළටිඹට අත් දළකීේ
රඵපු නිහ ඔඵතුභහ දන්නහ අහනහතට ශේ ළඩිහිටි ඉල්සිේ
භණ්ඩරඹ සීභහ ශරහ ක ශඵන්ශන් ශතොශමට ඳභණයි කිඹහ3 භහ
ශතොශමට ආන්න ත තය ිනසත්රික්තශේ සිටිඹත් අයණ වුණු
අේභහට තහත්තහට ශතොශම කිඹන්ශන්ත් භවහ දුයක්3 නතළනින්
නවහට යශට් ශනත් ඕනෆභ තළනත ඉන්න ශතශනකුට
විශලේශඹන්භ ශතොශම ිනසත්රික්තශේ වුණත් අවිසහශේල්ශල්
ශතශනකුට ශතොශමට නන්න ඵණ්ඩහයගභ ඉන්න අඳට ඩහ
දුසතයයි3 ඒ නිහ ළඩිහිටිඹන්ට දරුන්ශගන් නඩත්තු රඵහ ගළී භ
වහ පිහිටුහ ක ශඵන ළඩිහිටි ඉල්සිේ භණ්ඩරඹ අභ ලශඹන්
නක් ඳරිඳහරන ිනසත්රික්තඹතට නතක් ඵළගින් පිහිටුන්න3 භභ
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ඔඵතුභහට කිඹන්ශන් නළවළ ආයේබත ශභොශවොශත් ප්රහශ්ධශීඹ
ශල්තේ ශතොට්ඨහ භට්ටභට ඹන්න කිඹරහ3 ඒත ප්රහශඹෝගිත
නළවළ3 ඒ හශේභ ක ශේ ෆභ ිනනතභ රැස ශන්නත් නඳහ3
ක ඹතට නත දක් රැස ශන්න3 නතශතොට ද පුයහ ළඩ
තයරහ ඒ තටයුතු අන් තයන්න පුළුන්3 නතශතොට ඒ වහ
ඳත් තයන භණ්ඩරඹට ිනසත්රික්ත කිහිඳඹක් ආයණඹ තයන්නත්
පුළුන්3 ඒ හශේභ ළඩිහිටි ඉල්සිේ භණ්ඩරඹ පිළිඵ ඒ
අයික හසිතභ පිළිඵ භහජඹ මීට ඩහ දළනුත් තශ යුතුයි;
ී ක ඥරු දළනුත් තශ යුතුයි; ඒ හශේභ ී ක  ආධහය රඵහ ශදන
ආඹතන දළනුත් තශ යුතුයි3
යශට් ශඳොදු ී ක ඹ න ශයෝභ රන්ශ්ධසි ී ක ඹ ඹටශත් ිනහ
අධිතයණඹ ශත ගිහිල්රහ ිනහ අධිතයණඹ භඟින් දරුන්ශගන්
නඩත්තු රඵහ ගළී භට ශදභේපිඹන්ට අතහල රහ දී ක ශඵනහ3
නමුත් නඩත්තු ඳනත තුශ දරුන්ශගන් ශදභේපිඹන්ට නඩත්තු
රඵහ ගළී භ කිඹන අතහලඹ ඇත්ශත් නළවළ3 ිනහ අධිතයණශේ
තහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ය ගණනක් ගත න තහර්ඹ ඳටිඳහටිඹක් නිහ
ප්රහශඹෝගිත ශදභේපිඹන්ට දරුන්ශගන් නඩත්තු රඵහ ගළී භට
ිනහ අධිතයණඹ බහවිතහ කිරීභට කිසිදු ී ක ඥයශඹක් නිර්ශ්ධල
තයන්ශන් නළවළ3 ඒ නිහ තභන්ශේ ශදභේපිඹන් අත වළය දහරහ
ක ශඵන දරුන්ට ශදභේපිඹන්ට ළරකීභට ඇක  ී ක භඹ ගකීභ
භතක් තය දීභ වහ ව නඹ ප්රහශඹෝගිත ක්රිඹහත්භත කිරීභ වහ
ශේ ළඩිහිටි ඉල්සිේ භණ්ඩරඹ ප්රහශඹෝගිත ඹථහර්ථහදී
ආඹතනඹක් ඵට ඳත් තශ යුතුයි3 ඒ නිහ භභ මීට තලින් අඹ ළඹ
විහදඹතදීත් ශේ ප්රලසනඹ ශඹොමු තශහ3 නමුත් ශඵොශවෝ තටයුතු
අතය ඒ පිළිඵ අභහතයහ්ලශේ අධහනඹ ශඹොමු ශනොන්නට ඉඩ
ක ශඵනහ3 ගරු ඇභක තුභනි නමුත් භභ ඔඵතුභහ ඉිනරිශේ ශේ
තහයණඹ කිඹන්ශන් ළඩිහිටිඹන්ශේ අයික හසිතේ පිළිඵ
ශරෝතඹ පුයහභත් අශප් යට පුයහභත් ෆශවන්න උනන්දුක්
ක ශඵන නියි3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඒ හශේභ ග්රහමීඹ ව
නහගරිත ක්රිඹහත්භත න ළඩිහිටි මික  ව ළඩිහිටිඹන්ශේ
ප්රහශ්ධශීඹ ේශේරනඹන් භඟින් ළඩිහිටි භහජඹ තුශ ශරොකු
ප්රශඵෝධඹක් ඇක  ශරහ ක ශඵනහ3 භශේ භෆණිඹනුත් භශේ ගශේ
ළඩිහිටි මික ශේ හභහජිතහක්3 නතුමිඹ විශ්රහභ සුශඹන් සිටිඹත්
ළඩිහිටි මික ශේ රැසවීභට ඹහභ ළදගත් ශදඹක් ශතොට රතනහ
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි3 නතුමිඹ ශයෝීත තත්ත්ශඹන්
සිටිඹත් ඒ මික ඹ ඳත්න ඵට දළන්වීභ රළුදණු විට ඹෆභට
ශනොවළකි වීභ ගළන තණසල්ර ඳශ තයනහ3 ශභොතද නත
ඹශේ සිටින තභන්ශේ භතහසිනඹන් විශ්රහමිතඹන් ගශේ සිටින
හිතතුන් නත තළනතදී මුණ ගළසීභ ටිනහ අත් දළකීභක්3 භහ නඹ
දළත ක ශඵනහ; වි ක ශඵනහ3 නඹ ඉතහභ ශවො තත්ත්ඹක්3 ඒත
ඉතහභ ඹවඳත් ර්ධනඹක්3 ඒ වුණත් ඉතහභ ශබෞක තහදී භහජඹක්
අද ශගොඩ නළශඟන්ශන්3 යුතුතේ පිළිඵ ප්රලසනඹ ගළන භහජශේ
ඇක  අධහනඹ ශතශභන් ශතශභන් අඩු ශේගන ඹනහ3
ශදභහපිඹන් ව දරුන් අතය ඵතහඹ දුයසථ ශමින්
යුශයෝඳශේ ප්රණතහන් අශප් යටට නමින් ක ශඵනහ3 නළනි
තත්ත්ඹන් තුශ අයණ ව ළඩිහිටිඹන්ශේ අයික හසිතේ පිළිඵ
ප්රලසනඹ අපි විහ ගන්න ඕනෆ3 විශලේශඹන්භ දරුන් කිහිඳ
ශදශනකු සිටින විට ළඩිහිටිඹන්ශේ ආයක්හ වහ නඩත්තු
පිළිඵ නක් නක් දරුහශේ දහඹතත්ඹ රළ ශේ ප්රලසනඹ ඉතහ
්කීර්ණ ශනහ3 ඒ ප්රලසනඹ නියහතයණඹ ශතොට -නකිශනතහශේ
යුතුතේ ව ගකීේ පිළිඵ
ගළට
වගත තත්ත්ඹ
නියහතයණඹ ශතොට- නකිශනතහශේ යුතුතේ පිළිඵ ඹේ
ආතහයඹත ී ක භඹ ඵළඳීභතට නශඹීභත් ඉතහභ අතයලය ඵ
ී ක ඥයශඹක් ලශඹන් භහ අත්දළත ක ශඵනහ3 ඒ නිහ
ඔඵතුභහශේ අභහතයහ්ලශේ ශතශයන ශේඹන් අගඹ තයන ගභන්
ළඩිහිටි ඉල්සිේ භණ්ඩරඹ ප්රහශඹෝගිත යට පුයහ ක්රිඹහත්භත න
උතුශර් සිට දකුණ දක්හ සිඹ භ ිනසත්රික්තර ක්රිඹහත්භත න
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ආඹතනඹක් ඵට ඳත් කිරීභ වහ ව ප්රහශඹෝගිත ළඩ පිළිශශක්
ඉතහ ඉක්භනින්භ ආයේබ කිරීභට ඔඵතුභහට වළකිඹහ ක ශඵනහ3
ඒ වහ විඳක්ඹ වළටිඹට වහඹ ශදන්න තළභළක යි කිඹන
තහයණඹ භතක් තයමින් භහ නතය ශනහ3 ශඵොශවොභ සතුක යි3

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීතුමළ

(கனகரங்கும் உமைப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුක යි3 ශඵොශවොභ ළදගත් ඉල්සිභක් තයන්ශන්
අශප් ගරු භන්ත්රීතුභහ3 පිළිතුරු තථහ ගරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ
අභහතයතුභහ3

ගු ෆීලික්වහ ගපගර්රළ මශතළ (වමළජ ගවේලළ අමළතයතුමළ)
(ரண்புறகு பீமொக்ஸ் ததரர - சமூக ரசககள் அகச்சர்)

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

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භභ ප්රථභශඹන් අශප් ගරු
ජහනත ක්කුඹුය තරුණ භන්ත්රීතුභහටත් ඒ හශේභ උගත් ී ක ඥ
ගරු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහටත් භහ සතුක න්ත
ශනහ3 ගරු අජිත් පී3 ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහත් ී ක ඥශඹක්3
නතුභහශේ පිඹහ උස ශඳොලිස නිරධහරිශඹක්3 අේභහත්
විශ්රහමිතශඹක් කිඹරහ කිේහ3 ඒ භන්ත්රීරුන් තුන් ශදනහටභ සතුක 
තයමින් තභයි භශේ තථහ ඳටන් ගන්න ශන්ශන්3 භක්නිහද
ඹත් ශ්ධලඳහරනඹ ගළන තථහ ශනොතය අද යශට් ඳක න
ප්රලසනරදී භහනුෂිත ඳළත්ත ඵරහ තශ යුතු ශ්ධ පිළිඵ ඇත්ත
ලශඹන්භ දෆස ඳෆදීභට ප්රහශඹෝගිත ගත් උත්හවඹ ගළන භශේ
සතුක ඹ ප්රතහල තයන්න ඕනෆ3 භභ ශඵොශවොභ න්ශතෝශඹන්
කිඹනහ ශේ තරුණු තහයණහ ගළන අපි අධහනඹ ශඹොමු තයනහ
විතයක් ශනොශයි අශනක් ක ඹ ශ්ධින තළිබනට් ඳත්රිතහක් දභහ
අජිත් පී3 ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහශේ ශඹෝජනහ විභධයගත තයන්න
තටයුතු තයනහඹ කිඹහ3
ළඩිහිටිශඹෝ පිළිඵ තථහ තය්ධින අපිට ශඳශනනහ ිනශනන්
ිනන ළඩිහිටිඹන් ප්රභහණඹ ළඩි ශන ඵ3 ළඩිහිටිශඹෝ කිඹන්ශන්
ළඩිශඹන් ජීත් ශන අඹ ශන්3 ඒ අඹ දළනට සිඹඹට 11ක්
සිටිනහ3 ත ටිත තහරඹක් ඹ්ධින සිඹඹට 25ක් ශයි3 ජඳහනශේ
අවුරුදු 100ට ළඩි ජනගවනඹ රක් 4තට කිට්ටු ශන්න
සිටිනහ3 වරි පුදුභ විධිඹට ආයු ළඩි ශරහ ක ශඵනහ3 ශඵෝ
ශනොන ශයෝගලින් මිනිසුන් මිඹ ඹන්ශන් නළක  නිහ ශේ
තත්ත්ඹ ඇක  ශරහ ක ශඵනහ3 ශේ අභහතයහ්ලඹ විභධයගත
විඹක් ලශඹන් ඇවිත් ඳශහත් බහටත් ඒ හශේභ ශනත්
තළන්රටත් ශතොටස ගිහින් අශප් NGOs යහජය ආයක්ත
අභහතයහ්ලඹට ගිඹහට ඳසු නිර්භහණශීසි තභයි ශේ අභහතයහ්ලඹ
ශගන ඹන්න සි්ධධ වුශණ්3
ජනහධිඳක තුභහශේ ප්රක ඳත්ක ඹට භභ හුඟක් වශඹෝගඹ
ශදනහ3 නතුභහත් ළඩිහිටිඹන්ට ශඵොශවොභ ආදශයයි3 නතුභහ සි්වර
අවුරු්ධදට අශප් තථහනහඹතතුභහට ුදරත් දීරහ ඳිනහ3 ඒ තහරිත්ර
ඳත්නහ3 නතුභහශේ පිඹහ භයනහ3 ඒ ඳවුශල් නක්ත්තභ
නිහ අඳට යුද ජඹග්රවණඹ තයන්න පුළුන් වුණහ3 ශදභහපිඹන්ට
ළරකීභ කිඹන නත අපි තහ අතයත් ක ශඹන්න ඕනෆ3 ශභොතද අපි
ආශේ ශදභහපිඹන් නියි3 භවය ශදභහපිඹන්ට ශේ ඳහර්ලිශේන්තු
දකින්න ඵළරු ගිඹහට ශදභහපිඹන්ශේ ප්රහර්ථනහ ක ුදශණ් තභන්
හිටිඹහට ඩහ උස තළනතට දරුන් ශගන ඹන්නයි3 ඒ වහ
ශදභහපිඹන් ශභොන තයේ තළඳවීභක් තයන්න ඇ්ධද?
ඒ තළඳවීභ උඩ අපි අද ශේ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ ඉන්නහ3 ඒ
ළඩිහිටි අඹ ශනුශන් අශප් යුතුතේ ශඳොදුශේ ඉසට තයන්න අපි
අධිසඨහන තය ගන්න ඕනෆ3 ඒතයි භහ කිේශේ ශභඹ ඉතහභ ශවො
ක්රභඹක් කිඹරහ3 ජහක ත ශරොතරැයි භණ්ඩරශඹන් සිඹඹට 835ක්
ඉල්රහ ශගන තභයි ආඵහධිත අඹ ශනුශන් ශගල් 2 000ක්
වදන්න අඳට පුළුන් වුශණ්3 නඹ ඉතහ හර්ථත ශතරුණහ3 ඒ අඹ
අඳට ශගොඩක් උදවු වුණහ3 තත් ශගල් වදන්න අඳට පුළුන්
ශනහ3
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[ගරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ]

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ආඵහධිත වන් වහ දීභනහ
ශදන නත ඇත්ත තභයි3 අඳ දළන් රුපිඹල් 3 000ක් ශදන ශතොට ඒ
වහ ඩහත් සුදුසු අඹ ශතෝයන්ශන් ශතොශවොභද? අපි ඒ ශත්රීභ
තයන්න ශඹොදහ ශගන ක ශඵන්ශන් භහජ ශේහ නිරධහරින් ග්රහභ
නිරධහරින්3 නමුත් ඇත්ත ලශඹන් ඒ ගළන ටිතක් දළනුත්
තයන්න ඕනෆ3 භභ කිේහ ශ්ධලඳහරනඥඹන්ටත් ශේ ගළන
කිඹන්න කිඹරහ3 ශඳොදුශේ දළනුත් තයරහ ඩහත් සුදුසු අඹට
ශදන්න කිඹරහ භභ කිේහ3 ඉසය සුළු ගණනතටයි දුන්ශන්3
මුලින්භ ප්රහශ්ධශීඹ ශල්තේ ශතොට්ඨහඹකින් 34ශදනකුටයි
දුන්ශන්3 දළන් ඒ ්ඛ්යහ 50ක් වී ක ශඵනහ3 අපි කිේහ රඵන අඹ
ළශේදී ශභඹ තත් ළඩි තයන්න කිඹරහ3 ශභොතද භශේ
ඵරහශඳොශයොත්තුක් ක ුදණහ ළඩිහිටි නිහ වදනහට ඩහ
ළඩිහිටිඹන් සිටින ශගල්ර ආර්ර ත ලක්ක ඹක් ඇක  තයන්න3
නශවභ තශශොත් ශගදය ක ඹහශගනභ ශදභේපිඹන් ඵරහ ගන්න
පුළුන් ශනහ3 ශදභේපිඹන් ශගදයට ඵයක් ශනොන විධිඹට
ශගදයට උදේක් න විධිඹට තඵහ ගන්න තටයුතු තයන්න ඕනෆ
කිඹන නිගභනශේ තභයි භහ සිටිශේ3 ශභොන තයේ අතගෆත් අශප්
අේභහශේයි තහත්තහශේයි තළත කුණු අඳට ග නළවළ; සුයි3 ඒ
ආතල්ඳඹ තභයි අපි ර්ධනඹ තයන්න ඕනෆ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ආඵහධිත වන්ශේ ප්රභහණඹ
සිඹඹට 7ක් කිඹරහ කිේහට දළන් ඒ ප්රභහණඹ නන්න නන්නභ ළඩි
ශනහ; accidentsලින් ළඩි ශනහ; ශනත් ශනොශඹකුත්
ශ්ධලින් ළඩි ශනහ3 ශේ ප්රභහණඹ ළඩි ශන්න ළඩි ශන්න
යශට් ආර්ර තඹටත් ප්රලසන ඇක  ශනහ3 ඒ අඹ ඵරහ ගන්න ත
ශතනකු ශඹොදන්නත් සි්ධධ ශරහ ක ශඵනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අපි භහජ ශේඹ ශනුශන්
ශඵොශවෝ ශ්ධල් -ශඵොශවෝ නිර්භහණ- තයනහ3 භභ චීනශේ
ළඩිහිටි මික ත් නක්ත ගිවිසුභක් ගවගත්තහ3 ඒ අඹ ශභශවේට
නනහ3 භභ කිේහ න්ධදී නිතේ නන්න නඳහ pressure testing
machine නතක් blood sugar testing machine නතක් අයශගන
නන්න කිඹරහ3 ප්රක තහයඹ ඉතහභ හර්ථතයි3 සිශරෝන් ටුර්ස
භහගභත් නක්ත තභයි ඒ ගිවිසුභ ගළහුශේ3 ඒත හචිත ගිවිසුභක්3
නමුත් අපි අශප් අභහතයහ්ලශේ ශභශවඹවීශභන් MoU නතක්
විධිඹට ශඳෞ්ධගලිත අත්න් තයරහ නශවේට ඹළේහ3 ශේ න
ශතොට අඳට blood sugar testing machines, pressure testing
machines 700ක් 800ක් ඳභණ වේඵ වුණහ3 අපි ඒහ ළඩිහිටි
නිහරට ශදනහ3 නතශතොට රැස ශරහ ඒ අඹශේ pressure
level ඵරන්න පුළුන්; sugar level ඵරන්න පුළුන්3 ඒ හශේභ
ිනහ සුරැකුේ භධයසථහනඹක් වදන්න අපි දළන් තටයුතු තයශගන
ඹනහ3
භහජ ශේහ තයන අඹට ශභච්තය තල් පිළිගළී භක් ක ුදශණ්
නළවළ ශන්3 ඒ අඹ ඇගයීභක් ශතරුශණ් නළවළ ශන්3 දළන්
Superstarරහ ශතෝයනහ3 නත නත අ්ලලින් ශතෝයනහ ශන්3 “V
Awards” කිඹරහ Superstarශතනකුත් ශත්රුහ3 Autism ශයෝගඹ
වළදුණු ශතශනකුට උදවු තයපු ආඹතනඹත වදයයඹකු තභයි
ගිඹ ඳහය ඒ award නත ගත්ශත්3 ශභදහ ඳහය ඒ තයගඹට
සශේච්ා හශන් ඉල්සිේ ශගොඩක් ක ශඵනහ3 අපි සශේච්ා හශන්
ළඩ තයන ඳළත්තතට ශරහ ඉන්න ඒ අඹ identify තශහට ඳසශේ
තත් අඹ උනන්දු ශේවි ශේ තටයුත්ත තයන්න3 අපි ඒ ටිතත්
තයනහ3 අඳ නශේ තටයුතු තයමින් තභයි ශේහ කිඹන්ශන්3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භවරු කිඹනහ "ජීවිශත්
භල් - අශඳ අේභ ඉන්න තල්" කිඹරහ3 නශවභ හිතන පිරිකුත්
ඉන්නහ ශන් දළන් තරුණ භහජශේ3 ඒ කිඹන්ශන් අේභහ ඒ අඹ
ශඳොඩි තහරශේත් ඉන්න ඕනෆ ශරොකු වුණහභත් ඉන්න ඕනෆ ඊට

646

ඳසශේත් ඉන්න ඕනෆ කිඹන නත ශන්3 අේභහ ඉන්න තල් තභයි ඒ
අඹට ශවො3 අේභහ තභයි ශේයභ තයන්න ඕනෆ3 නමුත් අේභහ රැත
ඵරහ ගන්න තටයුතු කිරීභ අඩු ශරහ ක ශඵනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අවුරුදු 60ක් න අඹට තභයි
identity card නත ශදන්ශන්3 ඒ identity card නත chip නතක්
නක්ත ශදන්න අපි දළන් රෆසක  තයරහ ක ශඵනහ3 ශභොතද ශේ
identity card නත ඉතහ ටිනහ3 අවුරුදු 60 කිේහට දළන් ක ශඵන
ශේ අ ත්භ ප්රණතහ වළටිඹට භවය අඹ 60න් ඵඳිනහ3 ඇශේ
ලක්ක ඹ ක ශඵන අඹ ඉන්නහ3 උප්ඳත්ක  ඹයි ඇශේ ඹයි
කිඹරහ ශදතක් ක ශඵනහ3 ඒ තභයි "metabolic age" කිඹන නත3
භවය අඹ 60 ඳළන්නත් 70 ඳළන්නත් ශවොට ඉන්නහ3 වළට
ඳළන්නත් ගළට ඹශේ හශේ ඉන්න අඹත් ඉන්නහ3 ඒත ශේ
ශරෝතශේ වළටි3 නමුත් ශභොනහ තයන්නත් නිර්ණහඹතඹක්
ලශඹන් අපි අවුරුදු 60 ගණන් ගන්නහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අඳට ශඳශනන හුඟක් ශ්ධල්
ක ශඵනහ3 විශලේශඹන් ශ්රණහඵහධිත අඹශේ ප්රක ලතඹ දසින්
ද ළඩි ශනහ3 භභ භවය යටර ආතික  ඳහ ශගන්නරහ
ඵළ හ ශතොශවොභද ඒ යටර තටයුතු තයන්ශන් කිඹරහ3
ටළන්හනිඹහශේ ශඳෞ්ධගලිත ආඹතනර වශඹෝගඹ රඵහ ශගන
යජඹත් යහජය ශනොන ්විධහනත් ශඳෞ්ධගලිත අ්ලඹත් කිඹන
ඳහර්ලස තුනභ නතතු ශරහ -ඒතහඵ්ධධ ශරහ- ආඵහධිතඹන් වහ
ණඹ රඵහ දීශේ ප්රක ඳත්ක ඹක් ක්රිඹහත්භත තයරහ ක ශඵනහ3 ු ්ධධ
මරය ණඹ කිඹරහයි කිඹන්ශන්3 ඒහ රඵහ දීරහ ඒ අඹ ඉතහ හර්ථත
ශර ඉසයවට ශගනළල්රහ ක ශඵනහ3 ආඵහධිත අඹ
ේඵන්ධශඹන් ශේ න විට තර්භහන්තලහරහ කීඳඹතට භභ තථහ
තශහ3 ඒ හශේභ ගිවිසුභක් අත්න් තය ගත්තහ තේතරු
අභහතයහ්ලඹත් නක්ත සිඹඹට තුනක් අඳට ශදන්න කිඹරහ3 නඹ
ශභශතක් තල් ක ුදශණ් නළක  නතක්3 ඒ ශනුශන් අපි රැසවීභකුත්
ඳළළත්වහ3 විශ්ධල යටලිනුත් ශගන්හ ගත්තහ3 නක්ත්
ජහක න්ශේ ප්රක ඳත්ක ඹත් ඒතට උඳශඹෝගි තය ගත්තහ3
ශේ අනු ඵර්ධින ඒශගොල්රන්ට දසින් ද දසින් ද
ශවො අනහගතඹක් ඇක  නහඹ කිඹන නත නේ විදඹ හක්ෂිඹට
නතඟ කිඹන්න ඕනෆ3 භභත් ඒ අඹ ශනුශන් ඳරිතයහගඹක්
තශහ3 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භහ ශේ අවුරුදු තුනටභ යට
ගිශේ නළවළ3 ඇභක යඹකු ලශඹන් තවුද යට ශනොඹන්ශන්? ඒ
අවුරුදු තුශන්භ ල්ලි ටිත -භට ශන් තයරහ ක ුදණු ටිත- ඇස
තණ්ණහඩි ගන්න වහ ශනොශඹකුත් ශ්ධල්රට භහ දුන්නහ3
ඇත්තටභ කිඹනහ නේ අශප් ජීවිතශේදී ඹේ කිසි පිනකුත් තය
ගන්න ඕනෆශන්3 ඒතට විලහර ශර උඳතහරින අභහතයහ්ලඹක්
තභයි ශේ අභහතයහ්ලඹ3 නභ නිහ ඳක් ශේදශඹන් ශතොය
සිඹ භ ශදනහ නතතු ශරහ ශේ තටයුත්ත තයන්න උදවු වීභ ගළන
භහ ඉතහභත්භ සතුක න්ත නහ3 මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි
නඳභණක් ශනොශයි3 ත ශඵොශවෝ ශ්ධල් කිඹන්න ක ශඵනහ3 ඒ
වහ තහර ශේරහ භිනයි3 නමුත් භහ කිඹන්න ඕනෆ සිඹ භ ශදනහ
ශේ තටයුත්ත ගළන හුඟක් ශවොට ශොඹහ ඵළ  ඵ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි දළන් ඵළ්ගශරෝර්ර
ඳරිගණත තහක්ණ ක්ශේත්රඹ අඵහධිත ජන ශතොටස ළඩිශඹන්
බහවිත තයන්න ශඹොමු ශරහ ක ශඵන ඵ අඳට ශඳශනනහ3
ඳහකිසතහනශේ camps for the disabled ඳත්නහ3 ඒ භඟින්
ආඵහධිත අඹශේ වළකිඹහන් ර්ධනඹ තයන්න තටයුතු තයනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භහ ළඩිහිටි භහජරට තත්
ළඩක් තය දුන්නහ3 හුඟ ශදශනකු ඒ ඵ දන්ශන් නළවළ3
ඳහයල්රට හශේ ඒහට ගිවිසුේ අත්න් තය්ධින ශතොන්ත්රහත්
අත්න් තය්ධින ඳහල් ්ර්ධන මික  ශනොශඹකුත් මික රට
හශේ දළන් ළඩිහිටි භහජර අඹටත් ඒ අයික ඹ දීරහ ක ශඵනහ3
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ජහ-ඇර ඳළත්ශත් අශප් ඒ මික  කීඳඹතටභ රුපිඹල් රක් 2ක්
3ක් 5ක් 6ක් හශේ අයමුදරක් ක ශඵනහ3 ඒ අඹ නතට නතතු
ශරහ හර්ෂිත trip නතක් ඹනහ; පු්චි පු්චි ශ්ධල් තය ශගන
ඹනහ; ළඩිහිටි ිනනඹ භයනහ; නදහට සිඹ ශදනහභ නතතු
නහ3 ිනහ සුරැකුේ භධයසථහන භඟිනුත් ඔවුන් නතතු තයන්න
තටයුතු තයනහ3 අජිත් පී3 ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශේ
ඒශගොල්ශරෝ තට්ටිඹභ -භ ඹශේ අඹ- නතට නතතු ශරහ
ඉන්නහ3 නතට නතතු න්ශන් භ ඹශේ අඹශන්3 පු්චි තහරශේ
පු්චි ශභයින් ටිත නතතු නහ3 භළින ඹශේ අඹ භළින ඹශේ අඹත්
නක්ත නතතු නහ3 තරුණ තහරශේ ශනභ භහජඹක් ිබහි
නහ3 විහව වුණහට ඳසශේ ශනභ භහජඹක් ිබහි නහ3 ශේ
භහජ ක්රභශේ ඇක  ශරහ ක ශඵන ඹේ ඹේ ක්රභශේද නිහ
විශලේශඹන්භ විඹඳත් වුණු අඹට ඒ අඹශේ භහනසිත තිප්ක ඹ
ආතක ඹ නළක  තය ශගන භහනසිත තිප්ක ඹ විඳින්න අශප් ආණ්ඩු
අක ගරු ජනහධිඳක තුභහ උදවු තයරහ ක ශඵනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අපි උදහවයණඹක් ගනිමු3
ශඵොශවෝ ශදශනකු ළඩිහිටිඹන් ඵට ඳත් වුණහට ඳසශේ තභන්ශේ
පුතහත් job නතක් තයනහ; ශල්ලිත් job නතක් තයනහ3
අන්ක ශේදී ඒ දරුන්ශේ දරුශෝ ඵරහ ශගන ශේ ඵරහ ශගන
මුයතරුකු ලශඹන් තභයි අේභයි තහත්තයි ක්රිඹහ තයන්ශන්3 ඒ
අඹට හර්ෂිත ගභන් ිබභන් ඹන්න භතහසිනශඹොත් නක්ත
නතතු න්න අපි තත් ක්රභ කීඳඹක් දළන් නිර්භහණඹ තයන්න
තටයුතු තයරහ ක ශඵනහ3 මීට ඩහ භහ තථහ තයන්න ඕනෆ නළවළ3
අශප් භන්ත්රීරු භට ශගොඩක් වශඹෝගඹ ශදනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අභහතයහ්ලඹට අදහශ තටයුතු
විභධයගත තයන්න කිඹරහ ගරු අජිත් පී3 ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ
කිේහ3 ඒ තතන්දයඹ ශවොයි3 අපි දළන් අශප් උඳහධි ශදන
ආඹතනඹ - NISD - විභධයගත තශහ3 ඊශේ ශඳශර්දහ අපි අේඳහයට
ගිහින් ඳටන් ගත්තහ ඩිප්ශරෝභහ ශදන්න උඳහධිඹ ශදන්න3 ඒ
තටයුතු තය්ධින නක් තරුණශඹකු කිේ තථහක් භට භතක්
ශනහ3 ඒ තරුණඹහ කිේහ "භහ අේඳහශර් ඉරහ ශතොශමට
නනහ3 ඳළඹ 10ක් ඵස නශක් ඇවිල්රහ ශතොටුශන් ඵහිනහ3
ඵළවළරහ නතළන ක ශඵන සථහනඹකින් නහ ගන්නහ3 ඵෆේ නත
ඳරිසභට අශත් තඵහ ශගන තභයි නහ ගන්ශන්3 නතළනභ ක ශඵන
toilet නතට ඹනහ3 ඊට ඳසශේ NISD නතට ගිහිල්රහ ඉශගන
ශගන ආඳහු ඵස නශක් නළගරහ අේඳහයට ඹනහ3" කිඹරහ3 ගරු
ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ භන්ත්රීතුමිඹ භභ ශේ කිඹන්ශන් ඔඵතුමිඹශේ
ඳශහත ගළනයි3 නදහ ඔඵතුමිඹත් හිටිඹහ ශන්ද? අශප් අේඳහශර් ගරු
භන්ත්රීතුමිඹත් හිටිඹහ ශේ තථහ කිඹන ශතොට3 ඒ තරුණඹහ නශවභ
ඹ්ධිනත් ශභොතක්ද සි්ධධ වුශණ්? "ඹ්ධිනත් ඵස නශක් තයච්තල්
්ීතතඹ 3 න්ධිනත් දඩි ිබඩි ගහරහ ඒ තයච්තල් ්ීතතඹ ඹනහ 3
නිදහ ගන්නත් නළවළ3 ඒ නිහ අේඳහයට රළුදණු ශේ අසථහ
ශතොච්තය ශදඹක්ද?" නශරයි ඔහු නඹ අගඹ තයමින් තථහ තශශේ3
ඒ නිහ ඇත්ත ලශඹන්භ ඒත විභධයගත න්න ඕනෆ3 ඒ හශේ
අපි ආඵහධිත අඹ ශනුශන් දිලයහඵහධිත අඹ ශනුශන්
ශ්රණහඵහධිත අඹ ශනුශන් ඒ හශේභ විවිධ ශයෝගලින්
ආඵහධිත වුණු අඹ ශනුශන් ශගොඩක් තටයුතු තය ශගන ඹනහ3
ඒහ නකින් නත විසතය තයන්න අලය නළවළ3

ගු ශ්රියළනි විගිවිරම මශත්ිය

648

ළරකීභක් ක ශඵනහ3 භහ ශගදයටභ ගිහින් පිඹහට ළරහ තථහ
තශහ3
ශේ විධිඹට ඵරන ශතොට අඳට ඒහයින් ශතොතයේ තිප්ක ඹක්
රඵන්න පුළුන්ද? ශභොතද දළන් හුඟක් ශදශනක් ළඩිහිටිශඹෝ
අභතත තයරහ ක ශඵනහ3 අක ගරු ජනහධිඳක තුභහ ශේ
අභහතයහ්ලඹට විලහර මුදරක් දුන්න ඵ භභ කිඹන්න තළභළක යි3
ශභය අඳට රුපිඹල් රක් 50ක් දක්හ දුන්නහ3 ඉසය ශගඹක්
වදන්න දුන්ශන් ශඳොඩි ගණනයි3 නමුත් දළන් රුපිඹල් 2 50 000ක්
ශදනහ3 වළඵළයි කිසිභ ශතනකුට ශතොන්ත්රහත් නේ ශදන්ශන්
නළවළ3 කිසිභ ශතොන්ත්රහත් නතක් ශදන්ශන් නළවළ3 ඒ ළඩිහිටි
මික ඹත් නක්ත නතතු ශරහ ගශේ ශ්රභ දහඹතත්ඹත් නතතු තය
ශගන රුපිඹල් රක් ශදතවභහශයන් රක් වතශර් ඳශවේ ශගල්
වදරහ ක ශඵනහ3 ශේශතන් අඳට නත තහයණඹක් අශඵෝධ තය
ගන්න පුළුන්3 ශේ යට ළඩිශඹන් ශඵෞ්ධධශඹෝ ඉන්න යටක් ශන්3
අනුතේඳහ දඹහ කිඹන තරුණු ශදත තභයි මුල් තය ශගන
ක ශඵන්ශන්3 නමුත් භළිනවත්වීභත් අලයයි3 ශභළනි තහයණහරදී
භළිනවත්වීභත් ශනහ3 අශන් අශඳොයි! කිඹරහ වරිඹන්ශන් නළවළ3
තවුරුත් භළිනවත් ශන්න ඕනෆ3 ඒ භළිනවත්තභ ඇක  තයන්න අපි
උඳශ්ධලනඹ ශදනහ -counsel තයනහ-3 අපි විලහර ලශඹන්
උඳශ්ධලනඹත් ශදනහ3 ඉසය ශරහභ උඳශ්ධලනඹ දුන්ශන් Sri
Lanka Army නතටයි3 ක සදවතට වතළිසදවතට උඳශ්ධලනඹ
දුන්නහ3 යු්ධධශඹන් ඳසශේ යුද භහනසිතත්ඹ ශනස තයන්න
දීර්ඝ තහසින තල්ඳනහ තය ඵරහ අපි ඒ තටයුත්ත තශහ3 ඊට
ඳසශේ ඒ ශගොල්රන් ශඵොශවොභ න්ශතෝ වුණහ3 අපි වළභ තළනභ
ඒත තය ශගන ඹනහ3 ඒ හශේභ මිතයහ භතලින් ජනතහ ශබ්යහ
ගන්නත් අඳ ඒ තටයුත්ත තයනහ3 අශප් යශට් ජනතහ ප්රලසනඹක්
ආහභ නතයටභ ගිහිල්රහ ශනොශඹකුත් ශ්ධල් තයනහ; ලහසත්ර
අවනහ3 ඊට ඳසශේ ඹහගශවෝභරට ශභච්තය මුදරක් ඕනෆ;
අච්තය මුදරක් ඕනෆ කිඹනහ3 ඒහයින් ජනතහ මුදහ ගන්නත් අපි
දළන් ශරොකු ශශවක් දයනහ3
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ශේ අභහතයහ්ලඹ ගළන ඵරන
ශතොට යක්හල් නශවභ නේ නළවළ3 ඒතත් කිඹන්න නඳහ ඹළ3 ශේ
අවුරුදු තුනටභ යක්හ වතයයි ඳවයි ක ුදශණ්3 ඒත ඳළත්තතට
ගිඹහශේ3 නමුත් අශප් ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ අතය ශේ ගළන ක ශඵන
උනන්දු ළඩි වුශණොත් නයින් ශත ඇක  න්ශන් අශප් ශේ
ජනතහටයි කිඹන නත භභ ප්රතහල තයනහ3
විශලේශඹන්භ ශභභ ශඹෝජනහ ශගන ඒභ වහ නභ ශඹෝජනහ
සර ය කිරීභ ේඵන්ධශඹන් අශප් ශේ තරුණ භන්ත්රීරු
ශදශදනහටත් ඒ ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් තථහ තශ නක්ත්
ජහක ත ඳක්ශේ ගරු භන්ත්රීතුභහටත් සතුක ඹ පුද තයමින් භශේ
තථහ අන් තයනහ3

ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වපතමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

(ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු ඇභක තුභනි අේඳහය ිනසත්රික්තශේ දුසතය ඳශහතතට ශේ
අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධශඹන් භහ ඔඵතුභහට සතුක න්ත
නහ3

ගු ෆීලික්වහ ගපගර්රළ මශතළ

(ரண்புறகு பீமொக்ஸ் ததரர)

(The Hon. Felix Perera)

ඔඵතුමිඹත් නදහ ඒ අසථහට වබහගි වුණහ3 ඔඵතුමිඹශේ
පිඹහ ගුරුයශඹක් ශන්ද? ඔඵතුමිඹශේ පිඹහට භශේ ශරොකු

පළර්ලිගපත්දතුල ඊ
අනුකූල අ.භළ.
5.05
අා දින
වභළවපතමිනය අනුල 2013 වෆප්තෆපතබර් 03 ලන අඟශුලළාළ
අ.භළ.1.00 ලන ගතක් කල් ගිග ය.
அன்தடி தற.த. 5.05 றக்கு தரரளுன்நம், அணது இன்கந
லர்ரணத்துக்கறங்க, 2013 தசப்தம்தர் 03, தசவ்ரய்க்கறக தற.த.
1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது.

Adjourned accordingly at 5.05 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday,
03rd September, 2013, pursuant to the Resolution of Parliament of this
Day.

ඳහර්ලිශේන්තු

649
650

651
652

වෆ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයින තශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශගන නිළයින තශ යුතු
ආතහයඹ නහි ඳළවළිනලි රකුණු ශතොට පිටඳත රළ ශදක ඹක් ශනොඉක්භහ ශෆ්දවළඩ් ්සතහයත ශත රළශඵන ශේ නවිඹ යුතුඹ3

குநறப்பு
உமைப்தறணர் இமைறப் தறப்தறற் தசய்றமெம்பும் தறக றமெத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றமெத்ப்தடர தறற கறகடத் இமெ ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறமெக்கு அனுப்புல் ரண்டும்.
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சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் மெடரந் சந்ர மேதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற மேதர 18.15. தரற்
தசனவு மேதர 2.50. மெடரந் சந்ர முற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறமட்டமௌனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறமெபப்தகண, தகரழும்பு 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அனுப்தற தறறககபப்
ததற்மைக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு முன் சந்ரப்தம்
அனுப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்மைக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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