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ලිිළ පල්ඛනළදිය ිළිතගෆ්ද වම

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED
2012 ර්ඹ වහ ශ්රී රංයහශේ ජහ කය ද්කධිභඹ ශකඳශ යහර්ඹහරශේ
යහර්ඹ හධන හර්තහ ව හර්ෂිය ගිණුම්.- [ යර්භහන්ත වහ හණිජ
යටයු ප අභහතය ගරු රිහ්  ඵදියුදීන් භවතහ ශනුට ගරු දිශන්ස
ගුණර්ධන භවතහ]

වභළපේවය මත ිනබිය තුුරයයි නිපයෝග කරන දී.
சதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ි.භළ.1.00 ඳළර්ලිපේ්දුරල රැවහ විය.
කථළනළයකුරමළ [ගරු චමල් රළතඳක් මශතළ] මූළවනළරඪ විය.
தரரரன்நம் தற.த.1.00 றக்குக் கூடிது.
சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக
கறத்ரர்கள்.

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

නිපේදන

அநறறப்தைக்கள்
ANNOUNCEMENTS

I
විපේ ලයළඳිින ක තුුර ිළිතබ උඳපේක කළරක
වභළල
றசசட கருத்றட்டங்கள் தற்நற ஆசனரசகணக்குரோ
CONSULTATIVE COMMITTEE ON SPECIAL PROJECTS

පඳත්වේ

தக்கள்
PETITIONS
ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ (තවේඳළදන ශළ
තළඳලශන ිමළතයුරමළ වශ ණණ්ු  ඳළර්හලපේ ප්රධළන
වාවිධළයකුරමළ)

(ரண்தைறகு
றசணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்தை
அகச்சரும்
அசரங்கத்
ப்தறன்
தொற்சகரனரசரதம்)

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

ගරු යථහනහඹය පභනි, භභ නුශේශගොඩ, නහර ඳහය, අංය
183 දයන සථහනශඹිම ඳදිංචි පී.ඊ. ර්නන් ශඵොශරජු භවතහශගන්
රළද්ණු ශඳරභක් පිබඳගන්ි .

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩළරනළයක මශතළ (පේශීය වලදය
නිපයෝතය ිමළතයුරමළ)

කථළනළයකුරමළ

(ரண்தைறகு சல.தே.டி. தண்டரரக்க - சுசச ருத்துத்துகந
தறற அகச்சர்)

(Mr. Speaker)

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike - Deputy Minister of
Indigenous Medicine)

(சதரரகர் அர்கள்)

104 ව 121 න සථහය නිශඹෝග ප්රයහය ශරරීම් යහයය
බහ විසින් විශලේ යහඳි ක යටයු ප පිබඳඵ න උඳශකලය
යහයය බහක් පිිමටුවීභට තීයණඹ යය ඇ ක ඵ බහට දන්නු
යළභළරශති .

II
ඳළර්ලිපේ්දුර ක තුුර ිළිතබ කළරක වභළ රැවහ වම
தரரரன்ந அரேல்கள் தற்நற குரோக்கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඳහර්ලිශම්න් ප යටයු ප පිබඳඵ යහයය බහශේ රැසවීභක් 2014
ශඳඵයහරි භ 20 න බ්රවසඳ කන්දහ එනම් අද දින ඳස රු 2.30ට
භහශේ නිර යහභයශේදී ඳළළරවීභට නිඹි ත ඵළවින් ඊට ඳළි ණ
වබහගි න ශර භිය භන්ත්රීරුන් සිඹලු ශදනහටභ ශභයින්
දළනුම් ශදනු යළභළරශති .

ගරු යථහනහඹය පභනි, භභ ජහඇර, ඒයර, යණුන,
කුරුඳුරත, ගළමුණු භහත, අංය 16 දයන සථහනශඹිම ඳදිංචි
ඒ.ශක්.ආර්. සුභනසිංව භවතහශගන් රළද්ණු ශඳරභක්
පිබඳගන්ි .

ගරු තයරත්න පශේරත් මශතළ (උේභිද උදයළන ශළ පඳොදු
විපනෝදළත්මක ක තුුර ිමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு ஜத்ண சயத் - ரறல் தங்கரக்கள்,
ததரதுப் ததரரோதுசதரக்கு அரேல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. Jayarathne Herath - Minister of Botanical
Gardens and Public Recreation)

ගරු යථහනහඹය පභනි, භභ යනරශරළ, ිමකදනගභ,
"නීරගිරි" ඹන ලිපිනශඹිම ඳදිංචි ශක්.ඒ. සුනි්ල යන්ජන්
ශයොඩියහය භවතහශගන් රළද්ණු ශඳරභක් පිබඳගන්ි .

ගරු ලිත් දිවළනළයක
ිමළතයුරමළ)

මශතළ

(පවෞඛය

නිපයෝතය

(ரண்தைறகு னரத் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ගරු යථහනහඹය පභනි, භභ යෆග්ලර,
ඵංගරහරත ඹන ලිපිනශඹිම ඳදිංචි ආර්.පී.
භවතහශගන් රළද්ණු ශඳරභක් පිබඳගන්ි .

නි්ලක්ය,
චන්ද්ර කරය

ඳහර්ලිශම්න් ප
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ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ගරු යථහනහඹය පභනි, භභ යළුතය, ඈතගභ, "ශණ" ඹන
ලිපිනශඹිම ඳදිංචි ය.එම්.ඩී.ටී. සි්ලහ භවතහශගන් රළද්ණු
ශඳරභක් පිබඳගන්ි .

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු යථහනහඹය පභනි, භභ ශඵොයරළසගමු, දිවු්ලපිටිඹ, අංය
141 දයන සථහනශඹිම ඳදිංචි ඒ.ඩී. ධර්භසිරි භවතහශගන් රළද්ණු
ශඳරභක් පිබඳගන්ි .
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ශල්දුේමුල් ප්රළපේශීය වභළල: මළර්ගය ඉදි කිරීම
யல்தும்தொல்ன தறசச சகத: வீற றர்ரம்

HALDUMMULLA PRADESHIYA SABHA: CONSTRUCTION OF
ROAD

3624/’13
4. ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඳශහර ඳහරන වහ ඳශහර බහ අභහතය පභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ (2) :
(අ)

ගරු ිකි විරළජ් කළරියලවේ මශතළ

(i)

ව්ලදුම්මු්ලර ප්රහශකය ඹ බහ භන්න් ව්ලදුම්මු්ලර,
ශඵෝගවපිටිඹ, ශොයගුශේ නහන්තයඹ ආශ්රිත
එබඳශඳශවබඳ යයි න් භහර්ගඹක් ඉදි යයන ඵර;

(ii)

ඊට අදහශ සිදු න නහන්තය විනහලඹ පිබඳඵ
ශේලි ඔඹ ශගොවි ංවිධහනඹ ව භික්ෂු ංවිධහනඹ
භන්න් ජනහධිඳ ක පභහට ලිඛිත දන්හ ඇ ක ඵර;

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු යථහනහඹය පභනි, භභ ඳවශ යන්ශදශගදය, ළගභ ඹන
ලිපිනශඹිම ඳදිංචි ශවේභසිරි ජඹරර භවතහශගන් රළද්ණු
ශඳරභක් පිබඳගන්ි .

එ පභහ දන්ශනිමද?
(ආ)

ඉදිරිඳත් කරන ද පඳත්වේ මශතන පඳත්වේ ිළිතබ කළරක
වභළල ඳෆලරිය තුුර යයි නිපයෝග කරන දී.

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குரோவுக்குச் சரட்டக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රහනල ලළිකක ිළිතුරරු

(i)

ඉවත වන් භහර්ගඹ ඉදි කිරීශම් අයමුණ යශර්ද;

(ii)

එභ භහර්ගඹ ඉදි කිරීභ වහ ඳරිය වහ
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක් ක අභහතයහංලශේ අනුභ කඹ
රළබී  කශේ ද;

ඹන්න එ පභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
உள்ரொரட்சற, ரகர சகதகள், அகச்சகக் சகட்ட
றணர:
(அ) (i)

யல்தும்தொல்ன
தறசச
சகதறணரல்
யல்தும்தொல்ன, சதரகயதறட்டி, தசரகுச
ணத்றகண
அண்டி
தகுற
துப்தைவு
தசய்ப்தட்டு
வீறதரன்ர
றர்ரறக்கப்தடுகறன்நதன்தகத்ம்;

(ii)

இதடன் தரடர்தைகடரக கடததரகறன்ந
கரடறப்தை தரடர்தரக தர ஏர றசர
அகப்தை ற்ரம் தறக்குகள் அகப்தறதெடரக
ஜணரறதறக்கு
அநறறக்கப்தட்டுள்பதன்தகத்ம்

றணரக்கரக்கு ரய்தோன றகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අංය 1-2439/'12 - (3), ගරු ද්කධිය ඳ කයණ භවතහ.

அர் அநறரர?

ගරු බුේකාක ඳිනරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(ஆ) (i)

சசன
குநறப்தறடப்தட்ட
றர்ரறக்கப்தடுன்
ரதன்தகத்ம்;

ගරු යථහනහඹය පභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.
(ii)

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

சற்தடி வீறக றர்ரறப்தற்கரக சுற்நரடல்,
தைதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சறன் அங்கலகரம்
கறகடத்துள்பர ன்தகத்ம்

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු යථහනහඹය පභනි, යිෂියර්භ ඇභ ක පභහ ඳළි ණිඹ යු පයි.
භන්ත්රී පභහට ෑනෆ නම් භභ පිබඳ පය රඵහ ශදන්නම්.

வீற
சரக்கம்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

இன்சநல், ன்?

ගරු බුේකාක ඳිනරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඉතහ ළදගර යහයණහක්
නිහර, අ පරු ප්රලසන අදහශ
ඇභ ක පභහශගන් අන්නට  කශඵන නිහර ය්ල රඵහ ගන්නහට
භහශේ විරුකධරඹක් නළවළ, ගරු යථහනහඹය පභනි.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම නිපයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a)

Is he aware that (i)

the Haldummulla Pradeshiya Sabha has
been constructing a road by clearing a strip
of forest land in the Soragune Forest in
Bogahapitiya in Haldummulla; and
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(ii)

(b)

(c)

the Veli Oya Farmers’ Organization and the
Bhikku Organization have informed the
President in writing of the destruction
caused to the forest by the said activity?

Will he inform this House (i)

of the purpose of constructing the aforesaid
road; and

(ii)

whether the approval of the Ministry of
Environment and Renewable Energy has
been received for constructing the said
road?

If not, why?
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ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

භභ ප්රලසනඹ ආඳසු ඇභ ක පභහට ශඹොමු යයන්නම්, ගරු
යථහනහඹය පභනි.

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අද දුන්නු පිබඳ පය එශවනම් ඉර යයන්න ශයි, ගරු
යථහනහඹය පභනි.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

ඔේ.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ඳශහර ඳහරන වහ ඳශහර බහ
අභහතය පභහ ශනුශන් භභ ශභභ ප්රලසනඹට පිබඳ පය රඵහ ශදනහ.
(අ)
(ආ)

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පිබඳ පය ඉර යයන්න.

(i)

එළනි භහර්ගඹක් ඉදි යයනු ශනොරළශේ.

(ii)

ශනොදනී.

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(i)

අදහශ ශනොශේ.

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(ii)

අදහශ ශනොශේ.

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඔඵ පභහශගන් ශම් ප්රලසනඹට අදහශ අ පරු ප්රලසන අවන්නට
පුළුන් ද දන්ශන් නළවළ. ශභොයද, ශම්යට අදහශ අ පරු ප්රලසන
කිිමඳඹක්  කශඵනහ.

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

ඔඵ පභහ භශේ ඳශමුළනි අ පරු ප්රලසනඹට උරතය ශදන්න
ශයෝ.

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පිබඳ පය දීරහ  කශඵනහ. ෑනෆ නම් ඔඵ පි ඹ දළන් අ පරු
ප්රලසනඹ අවන්න.

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵ පි ඹ අ පරු ප්රලසන අවන්න.

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

භභ ශම් අවනහ. ඔඵ පභහ වළභ එයටභ "නළත, නළත" කිේහ.

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

ඔඵ පි ඹ තීයණඹක් ගන්න, ප්රලසනඹ ඉසයවට ශගනි ඹනහ
ද, ප්රලසනඹ -

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

භශේ ඳශමුශනි අ පරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. ශභභ නහන්තය ිමම්
ශොයගුශේ කුඩහ යතයගභ ශකහරශේ ඵසනහිමය නිරශම් විසින්
ංචනිය ශර විවිධ පුකගරඹන්ට ඳයහ දී  කශඵනහ. භභ ඒ
යහයණඹ දින යහනු ව ඔප්පු අංය භඟ කිඹන්නම්. අංය
1567 දයන ඔප්පුශේ -2006.07.21 දින ලිඹහ ඳදිංචි අංය J152/126
ඵදු්ලර- උඳ ශ්ලඛනගත නහන්තය ඉඩම් ඵසනහිමය නිරශම් විසින්
ඳයහ දී ඇ ක ඵක් ඔඵ පභහ දන්නහ ද? භභ ිමතන විධිඹට ශම්ය
ඔඵ පභහශගන් ඇසීභ හධහයණ නළවළ. ගරු යථහනහඹය පභනි,
අදහශ ඇභ කයඹහ පිබඳ පරු දීභට ශනොඳළි ණීභ ප්රලසනඹක්.

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නළවළ, නළවළ. ඔඵ පි ඹ ප්රලසනඹ අවන්න. භට පුළුන්
ආයහයශඹන් උරතය ශදන්නම්. එශවභ නළරනම් ප්රලසනඹ ආඳසු
අවන්න.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔඵ පි ඹට ප්රලසනඹ අවන්න පුළුන්. අදහශ ඇභ ක පභහට
ප්රලසනඹ ශඹොමු යයරහ ඳසු උරතය රඵහ ගන්න පුළුන්.

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

දළන් අවපු ඵසනහිමය නිරශම් -[ඵහධහ කිරීභක්] භහ ශන්න,
ඵසනහඹය නිරශම් පිබඳඵ.

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඵසනහඹය නිරශම් පිබඳඵ ඳරතයර  කද්ණහ.
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ඳහර්ලිශම්න් ප

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

ඳරතයර විතයක් ශනොශයි, ප්රශකලශේ ජනතහ විසින් -

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵ පි ඹට භභ ඒ ගළන කිඹන්නම්. පුර ඳරර  කශඵන
යරුණු භත ඳභණක් -

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඔප්පු අංය, දින යහනු එක්ය විසතය භභ ශඟ  කශඵනහ.

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ
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(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

අක්යය 628ක් එබඳ යයරහ Eco Golf Resort කිඹරහ golf
course එයක් වදන්න ළරළසභක්  කශඵනහ. ප්රශකලශේ ජනතහ,
භික්ෂූන් වන්ශේරහ ඇ පළු සිඹලු ශදනහභ උකශඝෝණඹ යයරහ
ශම්ය එය ළයඹක් නළළරවහ. ශදළනි ළශර් නළළරවහ. දළන්
ආඳසු ඳහයක් යඳරහ  කශඵනහ. ගරු යථහනහඹය පභනි, ශම්හ
තය ශතොය පරු. ශම්හ වළභ එයයටභ "නළවළ, නළවළ" කිඹන්න
ඵළවළ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, ඒ ගළන ශොඹහ ඵරන්න. ශකහරරටර අයි ක ඉඩම්
 කශඵනහ.

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එශවනම් ඔඵ පි ඹ ඔප්පු අංයර එක්ය ඒ විසතය ශදන්න.
විවිධ අඹ ඔප්පු ලිඹනහ, ගරු යථහනහඹය පභනි. එශවභ ළරැදි
විධිඹට ඔප්පු ලිඹහ ඳදිංචි යය  කශඵන ශතොය පරු ගරු භන්ත්රී පි ඹ
ශඟ  කශඵනහ නම් අඳට ශදන්න. අඳ ඒ ගළන යටයු ප යයන්නම්.

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශම් ගරු බහශේ ඉන්න ප්රඵර භන්ත්රීයශඹකුර ශම්යට
ම්ඵන්ධයි. ඔඵ පභහ උරතය ශදන්නම් කිේහ ශන්. ෑනෆ නම් ශම්
golf course එය වදන ධර්භඳහර භහශර ලිපිනඹර භභ ශදන්නම්.

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශදළනි අ පරු ප්රලසනඹ අකිර වියහ්  යහරිඹම් භන්ත්රී පභහ
අවනහ.

ගරු ිකි විරළජ් කළරියලවේ මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අවරහ ළඩක් නළවළ.

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දළනට අපි golf course එයයට කිසිභ අයඹක් දීරහ නළවළ.
ඔඵ පි ඹ හුඟහක් golf courses ගළන කිඹනහ. නමුර කිසිභ golf
course එයයට දළනට අපි අය රඵහ දීරහ නළවළ. ගරු
යථහනහඹය පභනි, නිලසචිත යහයණඹක් ගළන එ පි ඹට විසතය
 කශඵනහ නම් ඉදිරිඳර යයන්නඹ කිඹහ අපි කිඹනහ. අපි ඒ අනු
යටයු ප යයන්නම්.

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශම් අභහතය පභහශගන් අවරහ ළඩක් නළවළ කිඹරහ එ පභහ අ පරු
ප්රලසනඹ අවන්ශන් නළවළ.

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නළවළ. නළවළ. අවරහ ළඩක්  කශඵනහ. I know this issue. It
had been appearing in the newspapers. Do not go by
newspaper reports. If you have specific details of any
unlawful act committed by anyone, give us those. I know the
particular personalities also, some of whom are your own
friends, more than the Basnayake Nilame. I do not want to
mention names because we still respect certain people.

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ශදළනි අ පරු ප්රලසනඹ අවන්න ද?

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අවන්න.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵ පි ඹට  කශඵන ශතොය පරු ඉදිරිඳර
යයන්න. එතශයොට ගරු ඇභ ක පභහ ඒ ගළන ශොඹහ ඵරහ ඳසු
උරතයඹක් ශකවි.

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඔේ ද නළකද - yes or no - කිඹහ විතයයි භභ අවන්ශන්. ශම්ය
තයඹද, නළකද කිඹන එයයි භභ ඔඵ පභහශගන් අවන්ශන්.

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I do not want to mention ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

එශවභ නම් භභ ගරු ඇභ ක පභහටභ නළත ශම් ප්රලසනඹ ශඹොමු
යයන්නම්.
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ஜளம்ர ததரற தள்பறரசல் வீற : ரசலகப்தை
JUMMA GRAND MOSQUE STREET: RECONSTRUCTION
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9. ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ
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ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු යථහනහඹය පභනි, භවහභහර්ග, යහඹ වහ නහවිය
අභහතය පභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිබඳ පය ශදනහ.
(අ)

(i)

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

භවහභහර්ග, යහඹ වහ නහවිය අභහතය පභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ -

ශභභ භහර්ගඹ නළශඟනිමය ඳශහරඵද භහර්ග
ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න් පට අඹර ශේ.

(1):
(අ)

(i)

ශඳො පවි්ල ප්රධහන වීදිඹ වහ භළද වීදිඹ ම්ඵන්ධ
යයන ජුම්භහ භව ඳ්ලලිඹ වීදිඹ ප්ර කංසයයණඹ
ශනොකිරීභ
ශවේ පශන්
එකී
භහර්ගඹ
ගභනහගභනඹට නුසුදුසු තරරඹය ඳ කන ඵර;

(ii)

එභ භහර්ගඹ අඵරන් වී  කබීභ ශවේ පශන් එඹ
බහවිතහ යයන ජනතහ ශඵොශවෝ දුසයයතහන්ට
මුහුණ ශදන ඵර;

එ පභහ දන්ශනිමද?
(ආ) ඉවත භහර්ගඹ ප්ර කංසයයණඹ කිරීභට වහභ පිඹය
ගන්ශන්ද ඹන්න එ පභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
தடுஞ்சரகனகள், துகநதொகங்கள் ற்ரம் கப்தற்ரகந
அகச்சகக் சகட்ட றணர:
(அ) (i)

ததரத்துறல் தறரண வீற ற்ரம் த்ற
வீறக
இகக்கறன்ந
ஜளம்ர
ததரற
தள்பறரசல் வீற ரசலகக்கப்தடரகறன்
கரரக சற்தடி வீற சதரக்குத்துக்குப்
ததரருத்ற்ந றகனறல் உள்பது ன்தகத்ம்;

(ii)

சற்தடி வீற சசகடந்துள்பன் கரரக
அகணப் தன்தடுத்துகறன்ந க்கள் ததரும்
அதசபகரறங்ககப
றர்சரக்கறத்ள்பரர்கள்
ன்தகத்ம்;

அர் அநறரர?
(ஆ) சற்தடி
வீறக
ரசலகக்க
உடணடிரக
டடிக்கக சற்தகரள்ரர ன்தக அர்
இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

இன்சநல், ன்?

ශඳො පවි්ල ප්රධහන වීදිඹ වහ භළද වීදිඹ ම්ඵන්ධ
යයන ජුම්භහ භව ඳ්ලලිඹ වීදිඹ භහර්ග ංර්ධන
අධියහරිඹට අඹර ශනොන භහර්ගඹකි.

(ශභභ භහර්ගශේ දිග කිශරෝ මීටර් 2.1කි. එිම
කිශරෝ මීටර් 1.5 සිට මීටර් 600ය ඳභණ දුය
ප්රභහණඹක් ංර්ධනඹ යශ යු ප තරරඹය
ඳතී.)
(ii)

අදහශ ශනොශේ.

(ආ) අදහශ ශනොශේ.
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
இந் றடம் தடுஞ்சரகன அகச்சுடன் சம்தந்ப்
தடரறட்டரரேம், ගරු ඇභ ක පභනි, ඔඵ පභහ කිඹනහ හශේ

එභ භහර්ගඹ භහර්ග ංර්ධන අධියහරිඹට අඹර නළ ක වුණර
ංර්ධනඹ යයන්නට වුභනහයි කිඹන එය පිබඳඅයශගන
 කශඵනහ. ඒය නිහ එභ භහර්ගඹ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ
තමුන්නහන්ශේරහ උඳශදස ශදනහ ද?
ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ංර්ධනඹ කිරීභට උඳශදස ශදනහ. භහර්ග ංර්ධන
අධියහරිඹට අයි ක නළ ක නිහ අදහශ ඳශහර භහර්ග ංර්ධන
ශදඳහර්තශම්න් පට අදහශ උඳශදස ශදනහ.

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

அது தரடர்தரக வ்பவு ரட்கள் டுக்கும்?

එශේ

උඳශදස දීරහ ළඩ ආයම්බ යයන්න ශයොඳභණ ය්ල ඹයිද?
ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:
(a)

Is he aware that (i)

due to the non-renovation of the Jumma
Grand Mosque Street, which links the Main
Street and the Central Street of Pottuvil, that
road is not fit for transport; and

(ii)

the people which use that road face
immense difficulties due to its dilapidated
condition?

(b)

Will he inform this House whether prompt action
will be taken to reconstruct the above road?

(c)

If not, why?

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නළශඟනිමය ඳශහතට අදහශ ශභභ යටයු ප ම්ඵන්ධශඹන්
අදහශ භවහ අභහතය පභහට ව ඳශහර බහට උඳශදස දීශභන් ඳසු
එිම ළඩ ආයම්බ යයන්න පුළුන්. 2014 ර්ඹ වහ මරය
ප්ර කඳහදන  කශඵනහ.

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

கறக்கு ரகர சகதக்கு அகண அநறறப்தரகச்
தசரல்கறன்நலர்கள். அப்தடிரறன் ப்ததரரோது அநறறப்
தேர்கள்?.

නළශඟනිමය භවහ අභහතය පභහට ව ඳශහර බහට යදහද
ශම් උඳශදස රඵහ ශදන්ශන්?

ඳහර්ලිශම්න් ප
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asked the Minister of Irrigation and Water Resources
Management:

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(a)

ගරු ඇභ ක පභහ විසින් එභ දළනුම් දීභ යයනහ ඇ ක.

Will he state (i)

whether there is a plan to deepen the stretch
of Nilwala River from Matara Mahanama
Bridge to the sea;

(ii)

if so, the objectives, expected to be
achieved through that plan;

(iii)

the amount of money expected to be spent
on that project;

(iv)

whether the money required for that will be
obtained from domestic funds or foreign
funds; and

(v)

the names of the relevant countries of
institutions, if foreign funds are obtained?

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ශඵොශවොභ ස ප කයි.

නිල්ලළ ගඟ ගෆඹුරු කිරීම : ිරමුණු

றல்ப கங்கக ஆரக்கல்: சரக்கம்
DEEPENING OF NILWALA RIVER : OBJECTIVES

2460/’12

10.ගරු බුේකාක ඳිනරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳර යශභණහයයණ අභහතය පභහශගන්
ඇස ප්රලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

නි්ලරහ ගංගහශේ, භහතය භවහනහභ ඳහරශම් සිට
මුහුද දක්හ ශයොට ගළඹුරු කිරීශම් ළරසුභක්
ඳ කන්ශන්ද;

(ii)

එශේ නම්, එභ ළරසුභ භන්න් ඉටු යය ගළනීභට
අශප්ක්ෂිත අයමුණු යශර්ද;

(iii)

ඒ වහ ළඹ
ශයොඳභණද;

(iv)

ඊට අලය අයමුද්ල ඳඹහ ගනු රඵන්ශන් ශකය ඹ
අයමුද්ලලින්ද;
නළතශවොර,
විශකය ඹ
අයමුද්ලලින්ද;

(v)

විශකල ප්ර කඳහදන රඵහ ගන්ශන් නම්, එභ යට්ල
ශවෝ ආඹතන යශර්ද;

කිරීභට

අශප්ක්ෂිත

මුදර

(b)

If not, why?

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ (ලළරිමළර්ග
තවේඳත් කෂමනළකරණ නිපයෝතය ිමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க - லர்ப்தரசண, லர்ப
தொகரகத்து தறற அகச்சர்)

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

ගරු
යථහනහඹය පභනි,
හරිභහර්ග
වහ
ජරම්ඳර
යශභනහයයණ අභහතය පභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිබඳ පය
ශදනහ.
(අ)

(i)
(ii)

ඹන්න එ පභහ වන් යයන්ශනිමද?
(ආ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
லர்ப்தரசண, லர்ப தொகரகத்து அகச்சகக் சகட்ட
றணர:
(அ) (i)

றல்ப கங்ககறன் ரத்கந யரர
தரனத்றரருந்து கடல் கரண தகுறக
ஆரக்கும்
றட்டதரன்ர
உள்பர
ன்தகத்ம்;

(ii)

ஆதணறல், அத்றட்டத்றன்தோனம் றகநசற்ந
உத்சசறத்துள்ப
சரக்கங்கள்
ரக
ன்தகத்ம்;

(iii)

அற்கரகச்
தசனறட
உத்சசறத்துள்ப
தத்தரகக வ்பவு ன்தகத்ம்;

(iv)

அற்குத்
சகரண
ததற்ரக்தகரள்பப்தடுது
றறங்கபறரருந்ர
அல்னது
றறங்கபறரருந்ர ன்தகத்ம்;

(v)

தபறரட்டு
றற
ற்தரடுகள்
தசய்ப்தடுரறன்,
அந்ரடு
அல்னது
றரணங்கள் ரக ன்தகத்ம்

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) இன்சநல், ன்?

ශළ

றற
உள்ரட்டு
தபறரட்டு

(iii)
(iv)
(v)

එශේ ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳර වී  කද්ණි.
ළරසුභක් නළ ක වුද, නි්ලරහ ගඟ ගං පය
ආයක්ණ යහඳි කශේ ඳශමු පිඹය රිඹහරභය
කිරීශම් දී ගං පය ආයක්ණඹ ළඩි කිරීභ වහ
ශදන පිඹයක් ශර නි්ලරහ ගඟ ශභෝශඹන්
මුහුදට ඵසින ජර ප්රභහණඹට අභතය තරඳයඹට
ඝන මීටර් 550ක් මුහුද ශත ශගන ඹෆභ වහ
අභතය ජර භහර්ගඹක් - bypass canal - යළපීභට
ශඹෝජනහ යය  කද්ණි. නමුර ශඹෝජිත ප්රශකල ශම්
නවිට ඉතහ ජනහකීර්ණ වහ ංර්ධිත ප්රශකල නිහ
ශභභ ශඹෝජනහ රිඹහරභය කිරීභ ප්රහශඹෝගිය
ශනොන ඵ ඳළවළදිලි වී ඇත. ඒ අනු භහතය
නගයශේ ගං පය තර්ජනඹ ළශළක්වීභ වහ
භවහනහභ ඳහරශම් සිට මුහුද දක්හ ශයොට ගළඹුරු
කිරීභ පිබඳඵ ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳර වී ඇත. ගඟ
මුහුදට ආන්න ශයොටශේ ඳ පර තයභක් උසින්
පිිමටහ  කබීභ නිහ එභ ශයොට යඩහ ඳවර කිරීභ
භන්න් ගං පය ඵළ ඹහභ ළඩි දියුණු කිරීභ
ශඹෝජනහශේ අයමුණ ශේ. ශයශේ ශතර
දළනටභර ශඳනී ශගොස ඇ ක ඳරිදි විඹබඳ යහරඹ  පශ
ගඟ ඉවශට රණ ජරඹ ගරහ ඹෆභද ළඩි වීභට ඉඩ
 කබීභ නිහ ඳහනීඹ ජර ළඳයුභට ගළටලු ඇ ක
කිරීභර, අශනකුර ඳහරිරිය භ පලිතතහන්ට
ඵහධහ වීභර සිදුවීභට ඉඩ ඇ ක නිහ ශභභ
ශඹෝජනහ ඉතහ ළරකිරශ
ස රන් අධයඹනඹ කිරීභට
සිදු වී ඇත. එකී අධයඹනඹ කිරීශභන් අන පරු
ඉදිරිඳර වුණු ශඹෝජනහ වහ ඳහරිරිය වහ
අශනකුර අදහශ ආඹතනලින් අනුභළ කඹක්
රළශඵන්ශන් නම් එභ ශඹෝජනහ රිඹහරභය
කිරීභට යටයු ප ශයශයනු ඇත.
අදහශ ශනොශේ.
අදහශ ශනොශේ.
අදහශ ශනොශේ.

(ආ) අදහශ ශනොශේ.
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ගරු බුේකාක ඳිනරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ඔඵ පභහර නිඹත ලශඹන්භ එයඟ
නහ ඇ ක, නි්ලරහ ගඟ කිඹන්ශන් රංයහශේ  කශඵන සුවිශලේෂිභ
ගංගහක් ඵ. ඹම් දිසත්රික්යඹකින් ඳටන් ශගන, එභ
දිසත්රික්යශඹන්භ මුහුදට ගරහශගන ඹන රංයහශේ එයභ ගඟ තභයි
නි්ලරහ ගඟ. නි්ලරහ ගශේ ඳවශභ ශයොට ගළඹුරු කිරීභ
ම්ඵන්ධ ඳරිය අධයඹන හර්තහ රඵහ ශගන
අහන
නිගභනඹයට
ඳළි ශණන්න
හරිභහර්ග
වහ
ජරම්ඳර
යශභණහයයණ අභහතයහංලඹ ත ශයොඳභණ යහරඹක් අශප්ක්හ
යයනහ ද?

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

පිබඳ පශයන් කිඹරහ  කශඵන්ශන්, "එකී අධයඹනඹ කිරීශභන්
අන පරු ඉදිරිඳර න ශඹෝජනහ වහ ඳහරිරිය වහ අශනකුර
අදහශ ආඹතනලින් අනුභළ කඹක් රළශඵන්ශන් නම්, එභ
ශඹෝජනහ රිඹහරභය කිරීභට යටයු ප ශයශයනු ඇත." කිඹරහ.

ගරු බුේකාක ඳිනරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු යථහනහඹය පභනි, භශේ ශදළනි අ පරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
ගරු අභහතය පභහශගන් ඊශේ ශම් ගළන ඇහුහභ කිේහ, අද
කිඹන්නම් කිඹරහ. ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලඹ
රණ ඵහධයඹක් ඉදි යයන්න ඹනහ. රණ ඵහධයශේ ඉදි කිරීම්
ව ගඟ ඹටට වෆරීශම් යටයුරත ශන ශනභ සිකධ වුශණොර
ශරොකු අයයතළේඵයට මුහුණ ශදන්න ශන්ශන් ඉවශ ජරහධහය
ප්රශකලශේ ශගොවීන්ට. ඒ නිහ ගඟ ගළඹුරු කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන්
හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳර යශභණහයයණ අභහතයහංලඹර, රණ
ඵහධයඹ ඉදි කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
අභහතයහංලඹර අතය  කශඵන්ශන් ශභොන හශේ අශනයෝනය
ම්ඵන්ධතහක් ද?

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ
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නිහ ශම් ශන ශයොට ශම් අභහතයහංල ශදය අතය ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් හයා ඡහ ට කීඹක් ඳරහ  කශඵනහ ද, ඒ
හයා ඡහ ටර ප්රග කඹ ශභොයක්ද?

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ඒය ගණන් යයශගන එන්න නළ පහ ඇ ක.

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ශම් ප්රලසනඹට ඒ ප්රලසනඹ ඇ පළු ශරහ නළවළ ගරු
යථහනහඹය පභනි. ඇ පළු ශරහ  කද්ණහ නම් ඒ ප්රලසනඹටර
පිබඳ පරු අයශගන එන්න  කද්ණහ. අදහශ ශනොශේ.

ගරු බුේකාක ඳිනරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

එය හයා ඡහක් යයරහ නළවළ.

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

අදහශ ශනොශේ. ශභ පභහට ිමශතන ශක්ල ශභතළනට ඇවි්ලරහ
අවනහ. ඒයයි ශරහ  කශඵන්ශන්.

ගරු බුේකාක ඳිනරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඳරරහ  කශඵන එය හයා ඡහක් ගළන භට කිඹන්න.
එශවභ හයා ඡහක් යයරහ නළවළ. යයරහ  කශඵනහ නම් දිශන්ස
ගුණර්ධන ඇභ ක පභහ කිඹයි.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඉසශ්ලරහභ ඒ හශේ ප්රලසනඹක් ඇ පශර යයරහ  කද්ණහ නම්
සදහනම් ශන්න  කද්ණහ.

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ගරු භන්ත්රී පභනි, අභහතයහංල ශදය හයා ඡහ යයරහයි ඒ
ශක්ල යයන්ශන්. ආහට ගිඹහට ඒ හශේ ළඩක් යයන්ශන් නළවළ.
ශම් අභහතයහංල ශදය අතය ශරොකු ම්ඵන්ධතහක් ඇ ක යය ශගන
තභයි ශම්හ යයන්ශන්. අපි ජරඹ ශදනහ, ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භේඩරඹ ශඵදහ වරිනහ. ජරඹ ශදන වළභ
අසථහයදීභ අපි ශදශගෝලරන් එයට එය ප ශරහ තභයි යටයු ප
යයන්ශන්. ශයොතළනළර එශවභයි. නුය ළශන් දුන්නර, යරහ
ළශන් දුන්නර ඒ හශේ ක්රභඹක් තභයි අපි රිඹහරභය යශශේ.
එශවභ නළ ක නියම් ආට ගිඹහට ශම්හ යයන්ශන් නළවළ.

ගරු බුේකාක ඳිනරණ මශතළ
(ரண்தைறகு தைத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

භශේ  පන්ශනි අ පරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
දළනටභර රණ ඵහධයශේ යටයු පරට ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයහංලඹ මුර පුයහ  කශඵනහ. ඔඵ පභන්රහ ඳවශ
නිම්නඹ ගළඹුරු කිරීශම් යටයුරත ආයම්බ යයරහ  කශඵනහ.
නි්ලරහ ගශේ ඳවශභ ජරහධහය ශයොටශේ භවය තළන් දළනටභර
 කශඵන්ශන් මුහුදු භට්ටභට ඩහ ඳවබඳන් ගරු යථහනහඹය පභනි. ඒ

ලළරිමළර්ග ශළ ත වේඳත් කෂමනළකරණ
ිමළතයළාය ය පත් ින ණයතන : ලළශන

லர்ப்தரசண, லர்ப தொகரகத்து அகச்சறன்
கலரண றரணங்கள்: ரகணங்கள்
INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF IRRIGATION AND
WATER RESOURCES MANAGEMENT: VEHICLES

3363/’12

12. ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳර යශභනහයයණ අභහතය පභහශගන්
ඇස ප්රලසනඹ - (3):
(අ)

(i)

හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳර යශභනහයයණ
අභහතයහංලඹට
අඹර
ආඹතන
ංඛයහ
ශයොඳභණද;

(ii)

එභ එක් එක් ආඹතනඹ ඹටශර ඇ ක යජශේ හවන
ංඛයහ ශයොඳභණද;

(iii)

එභ ආඹතනර යජශේ හවන රඵහ දී ඇ ක
නිරධහරින් අඹර ශරේණි යශර්ද;

ඳහර්ලිශම්න් ප
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(இ) (i)

[ගරු පී. වළරින් භවතහ]

(iv)
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சற்தடி அகச்சறன் கலழ் உள்ப அசரங்க
ரகணங்கள், ரடகக அடிப்தகடறல் ததற்ரக்
தகரள்பப்தட்ட ரகணங்கள் ற்ரம் உத்ற
சரகத்ர்கபறன் தசரந் ரகணங்ககப சர
தடுத்ற இணங் கரண்தற்கரண தொகநக
தரன்ர உள்பர ன்தகத்ம்;
ஆதணறல், இது தரடர்தறல் றபக்கபறப்தரர
ன்தகத்ம்;

එභ නිරධහරින්ශේ අධීක්ණඹ ඹටශර ඇ ක හවන
ංඛයහ ශයොඳභණද;

ඹන්න එ පභහ වන් යයන්ශනිමද?
(ආ)

(i)

උක්ත අභහතයහංලඹ ඹටශර ඳ කන ආඹතනර
ඇ ක කුලී ඳදනභ භත රඵහගර හවන ංඛයහ
ශයොඳභණද;

(ii)

එභ හවනරට ශගවීම් යයන ආයහයඹ යශර්ද;

(iii)

එභ හවන ශනුශන් හර්ෂිය ශගන මුළු මුදර
ශයොඳභණද;

(iv)

කුලී ඳදනභ භත රඵහ ගර හවන ඳරිවයණඹ යයනු
රඵන නිරධහරින් යවුරුන්ද;

ඹන්න එ පභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?
(ඇ)

(i)

(ii)

(ஈ)

ඉවත අභහතයහංලඹ ඹටශර ඇ ක යජශේ හවන,
කුලී ඳදනභ භත රඵහ ගර හවන ව
නිරධහරින්ශේ පුකගලිය හවන ශන් යය වඳුනහ
ගළනීශම් ක්රභශේදඹක්  කශේද;

(ii)

එශේ නම්, ඒ පිබඳඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් යයන්ශන්ද;

(iii)

අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටශර ඇ ක ආඹතනරට
අඹර යජශේ හවන ර යහජය රහංඡනඹ භග
අදහශ ආඹතනශේ නභ වන් යය  කශේද;

(iv)

ශනොඑශේ නම්, එඹට ශවේ ප යශර්ද;

(ii)

சற்தடி றரணங்கபறல் அசரங்க ரகணங்கள்
ததற்ரக்தகரடுக்கப்தட்டுள்ப
உத்றசரகத்ர்
கபறன் ங்கள் ரக ன்தகத்ம்;

(iv)

சற்தடி உத்றசரகத்ர்கபறன்
றன் கலரோள்ப ரகணங்கபறன்
வ்பதன்தகத்ம்

(ஆ) (i)

சற்தடி அகச்சறன் கலரோள்ப றரணங்கபறல்
உள்ப ரடகக அடிப்தகடறல் ததற்ரக்
தகரள்பப்தட்டுள்ப ரகணங்கபறன் ண்றக்கக
வ்பதன்தகத்ம்;

(ii)

சற்தடி ரகணங்கரக்கரண தகரடுப்தணவுகள்
சற்தகரள்பப்தடும் தொகந ரதன்தகத்ம்;

(iii)

சற்தடி ரகணங்கரக்கரக ருடரந்ம் தசரேத்
ப்தடும் தரத்ப் தத் தரகக வ்ப
தன்தகத்ம்;

(iv)

ரடகக அடிப்தகடறல் ததற்ரக்தகரள்பப்தட்ட
ரகணங்ககபப் தன்தடுத்தும் உத்றசரகத்
ர்கள் ரதன்தகத்ம்

அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?

இன்சநல், ன்?

Will he inform this House -

சற்தரர்க
ண்றக்கக

அர் குநறப்தறடுரர?

ரக

(b)

சற்தடி எவ்தரரு றரணத்றன் கலரோள்ப
அசரங்க
ரகணங்கபறன்
ண்றக்கக
வ்பதன்தகத்ம்;

(iii)

இன்சநல், அற்கரண கரங்கள்
ன்தகத்ம் அர் குநறப்தறடுரர?

Will he state (i) the number of institutions that come under
the purview of the Ministry of Irrigation
and Water Resources Management;
(ii) the number of Government vehicles that
come under each such institution;
(iii) the grades of the officers of those
institutions to whom Government vehicles
have been assigned;
(iv) the number of vehicles falling under the
supervision of those officers?

லர்ப தொகரகத்து அகச்சகக் சகட்ட

லர்ப்தரசண, லர்ப தொகரகத்து அகச்சுக்குச்
தசரந்ரண றரணங்கபறன் ண்றக்கக
வ்பதன்தகத்ம்;

(iv)

(a)

(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(அ) (i)

அகச்சுக்கும் அன் கலரோள்ப றரணங்
கரக்கும் தசரந்ரண அசரங்க ரகணங்கபறல்
அச இனச்சறகணத்டன் குநறத் றரணத்றன்
ததர் குநறப்தறடப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம்;

asked the Minister of Irrigation and Water Resources
Management:

ඹන්නර එ පභහ වන් යයන්ශනිමද?

லர்ப்தரசண,
றணர:

(iii)

(i)

the number of vehicles in the institutions
coming under the aforesaid Ministry that
have been obtained on rent basis;

(ii)

the method of payment of rent adopted in
relation to those vehicles;

(iii)

the total amount of money paid annually as
rent on those vehicles; and

(iv)

the officers who use those vehicles obtained
on rent basis?

(c)

Will he also state (i) whether a methodology to distinguish
Government vehicles under this Ministry,
vehicles obtained on rent basis, and personal
vehicles of the officers is in place?
(ii) if so, whether a clarification in that regard is
made;
(iii) whether the state insignia and the name of
the relevant institution are engraved in the
Government vehicles that come under the
Ministry and the institutions coming under
it; and
(iv) if not, the reasons for that?

(d)

If not, why?
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(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ගරු යථහනහඹය පභනි, හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳර
යශභනහයයණ අභහතය පභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිබඳ පය
ශදනහ.
(අ)

(i)

05කි.

(ii)
ඉංජිශන්රුභඹ
යහර්ඹඹන් පිබඳඵ
භධයභ උඳශකලය
යහර්ඹහංලඹ
330

හරි භහර්ග වහ ජර ම්ඳර
යශභනහයයණ
අභහතයහංලඹ

හරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්න් ප

ශ්රී රංයහ භවළලි
අධියහරිඹ

ජර ම්ඳර
භේඩරඹ

40

412

693

41

හරි භහර්ග වහ ජර ම්ඳර
යශභනහයයණ
අභහතයහංලඹ
SL-1/1 ශරේණිඹ, SL-3

හරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්න් ප

ශ්රී රංයහ භවළලි
අධියහරිඹ

ජර ම්ඳර
භේඩරඹ

SL-1/1 ශරේණිඹ
SL-3

HM ළටුප්
යහේඩශේ
නිරධහරින්

1 ශරේණිශේ
නිරධහරින් වහ
HM 2-1

හරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්න් ප

ශ්රී රංයහ භවළලි
අධියහරිඹ

ජර ම්ඳර
භේඩරඹ

හවන 412

හවන 693

හවන 41

හරිභහර්ග
යශභනහයයණ
අංලඹ
53

(iii)
ඉංජිශන්රුභඹ යහර්ඹඹන්
පිබඳඵ භධයභ උඳශකලය
යහර්ඹහංලඹ
A 1 නිරධහරින් HM 2- 3
ළටුප් යහේඩශේ
නිරධහරින්

හරිභහර්ග
යශභනහයයණ
අංලඹ
SL-1/1 ශරේණිඹ

(iv)
හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳර
යශභනහයයණ
අභහතයහංලඹ
හවන 40

(ආ)

ඉංජිශන්රුභඹ යහර්ඹඹන්
පිබඳඵ භධයභ උඳශකලය
යහර්ඹහංලඹ
ඇමුණුභ 03 ඵරන්න.

හරිභහර්ග
යශභනහයයණ
අංලඹ
හවන 53

(i)
හරිභහර්ග වහ ජර
ම්ඳර යශභනහයයණ
අභහතයහංලඹ

හරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්න් ප

ශ්රී රංයහ භවළලි
අධියහරිඹ

ජර ම්ඳර
භේඩරඹ

ඉංජිශන්රුභඹ යහර්ඹඹන්
පිබඳඵ භධයභ
උඳශකලය යහර්ඹහංලඹ

හරිභහර්ග
යශභනහයයණ අංලඹ

හවන 05කි.

නළත.

නළත.

නළත.

හවන 74කි.

නළත.

හරිභහර්ග වහ ජර
ම්ඳර යශභනහයයණ
අභහතයහංලඹ

හරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්න් ප

ශ්රී රංයහ භවළලි
අධියහරිඹ

ජර ම්ඳර
භේඩරඹ

ඇමුණුභ 1 ඵරන්න.

අදහශ ශනොශේ.

අදහශ ශනොශේ.

අදහශ ශනොශේ.

(ii)
ඉංජිශන්රුභඹ
යහර්ඹඹන් පිබඳඵ
භධයභ උඳශකලය
යහර්ඹහංලඹ
ඇමුණුභ 2 ඵරන්න

හරිභහර්ග
යශභනහයයණ
අංලඹ

ඉංජිශන්රුභඹ
යහර්ඹඹන් පිබඳඵ
භධයභ උඳශකලය
යහර්ඹහංලඹ
රුපිඹ්ල
43,542,000.00

හරිභහර්ග
යශභනහයයණ
අංලඹ

ඉංජිශන්රුභඹ යහර්ඹඹන්
පිබඳඵ භධයභ උඳශකලය
යහර්ඹහංලඹ
ඇමුණුභ 2 ඵරන්න

හරිභහර්ග
යශභනහයයණ
අංලඹ
අදහශ ශනොශේ

අදහශ ශනොශේ.

(iii)
හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳර
යශභනහයයණ
අභහතයහංලඹ

හරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්න් ප

ශ්රී රංයහ භවළලි
අධියහරිඹ

ජර ම්ඳර
භේඩරඹ

රුපිඹ්ල 2,040,000.00

අදහශ ශනොශේ.

අදහශ ශනොශේ.

අදහශ
ශනොශේ.

අදහශ ශනොශේ.

(iv)

(ඇ)

හරි.වහ ජර ම්ඳර
යශ. අභහතයහංලඹ

හරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්න් ප

ශ්රීරංයහ භවළලි
අධියහරිඹ

ජර ම්ඳර
භේඩරඹ

ඇමුණුභ 1 ඵරන්න

අදහශ ශනොශේ

අදහශ ශනොශේ

අදහශ
ශනොශේ

(i)
හරි.වහ ජර ම්ඳර යශ. අභහතයහංලඹහරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්න් පශ්රීරංයහ භවළලි අධියහරිඹජර ම්ඳර
භේඩරඹ ඉංජිශන්රුභඹ යහර්ඹඹන් පිබඳඵ භධයභ උඳශකලය
යහර්ඹහංලඹ හරිභහර්ග යශභනහයයණ අංලඹ
ඔේ

ඔේ

ඔේ

ඔේ

ඔේ

ඔේ

ඳහර්ලිශම්න් ප

995

996
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(ii)
හරි.වහ ජර ම්ඳර යශ.
අභහතයහංලඹ

හරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්න් ප

ශ්රීරංයහ
භවළලි
අධියහරිඹ

ජර ම්ඳර
භේඩරඹ

අභහතයහංලඹට අඹර හවනර
යහජය රහංඡනඹ වහ “Ministry of
Irrigation and Water Resources Management” ශර
ඉදිරිඳ වීදුරුශේ දර්ලනඹ යය
ඇත. · කුලිඹට ගර හවනර
“Leased Vehicle for Ministry
of Irrigation and Water Resources Management” ශර
ඉදිරිඳ වීදුරුශේ දර්ලනඹ යය
ඇත. · පුකගලිය හවනර
කිසික් දර්ලනඹ යය නළත.

ශදඳහර්තශම්න් ප
 ප හවනර
යහජය රහංඡනඹ වහ
“Department of
Irrigation”
ශර ඉදිරිඳ
වීදුරුශේ දර්ලනඹ
යය ඇත.

යහජය රහංඡනඹ
වහ “Mahaweli
Authority of
Sri Lanka”
ශර ඉදිරිඳ
වීදුරුශේ
දර්ලනඹ යය
ඇත.

යහජය රහංඡනඹ
වහ “Water
Resources
Board”
ශර ඉදිරිඳ
වීදුරුශේ
දර්ලනඹ යය
ඇත.

ඉංජිශන්රුභඹ
යහර්ඹඹන් පිබඳඵ
භධයභ උඳශකලය
යහර්ඹහංලඹ
යහජය රහංඡනඹ වහ
යහර්ඹහංලශේ නභ
ශයටිශඹන් වන්
යය ඇත. (CECB)
(හවනශේ ඉදිරිඳ
වීදුරුශේ ඳළවළදිලි
ශඳශනනශේ)

හරිභහර්ග
යශභනහයයණ
අංලඹ
හවනලින්
ශයොටය යහජය
රහංඡනඹ වහ
ආඹතනශේ නභ
වන් යය ඇත.
ඉ කරි හවනරද
යහජය රහංඡනඹ
වහ ආඹතනශේ
නභ ශඹදීභට
යටයු ප ශඹොදහ
ඇත.

(iii)

(iv)

හරි.වහ ජර ම්ඳර
යශ. අභහතයහංලඹ

හරිභහර්ග
ශදඳහර්තශම්න් ප

ඔේ

ඔේ

ශ්රීරංයහ
භවළලි
අධියහරිඹ
ඔේ

ජර ම්ඳර
භේඩරඹ

ඉංජිශන්රුභඹ යහර්ඹඹන් පිබඳඵ
භධයභ උඳශකලය යහර්ඹහංලඹ

හරිභහර්ග
යශභනහයයණ අංලඹ

ඔේ

ඔේ

ඔේ

අදහශ ශනොශේ.

(ඈ) අදහශ ශනොශේ.
ඇමුණුම් වභළගත* යයි .

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ශම් ප්රලසනඹට විසතයහරභය පිබඳ පයක්
රඵහ දීභ ගළන භහ ගරු නිශඹෝජය ඇභ ක පභහට ශඵොශවොභරභ
ස ප කන්ත ශනහ. ගරු යථහනහඹය පභනි, ශම් ප්රලසනඹට අදහශ
නළතර භභ හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳර යශභනහයයණ නිශඹෝජය
ඇභ ක පභහශගන් අ පරු ප්රලසනඹක් අවන්න යළභළ කයි. ශම් දසර
යශට් උග්ර ජර ිමඟඹක්  කශඵනහ. ගරු නිශඹෝජය ඇභ ක පභනි,
දළන්  ක  පනයට ඉසය ශරහ ශඳොශශොන්නරු ඳයහක්රභ මුද්රශේ
හන් ශදොයටු දවඹභ ඇරිඹහ. ඒශක් ප්ර කපරඹක් වළටිඹට ශභය වී
ගහ කිරීභට ජරඹ ශනොදීභට හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳර
යශභනහයයණ අභහතයහංලඹ තීන්දු යයරහ  කශඵනහ. ඒ ගළන
ඔඵ පභහට ඳළවළදිලි කිරීභක් යයන්න පුළුන් ද?

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ගරු භන්ත්රී පභනි, ගරු යථහනහඹය පභහර දන්නහ, ශම් ගළන
පුර ඳර ඇ පළු වළභ භහධයඹයභ ගිඹ ඵ. එය තහක් ඳයහක්රභ
මුද්රශේ  පය ළඩි වීභක් වුණහ. තද ර්හක් ඇ ක වුණහ. ඒ ළස
ඳළ පශන් එය ශයොටයට විතයයි. වළභ තළනටභ ළසශේ නළවළ.
අශප් දිසත්රික්යඹ ගරතහභ භශේ ආනශේ ශනොා චිඹහගභ කිඹන
ශයොටට ළවළරහ භවය ළේර ළේ යේඩි උඩින්  පය ගිඹහ.
ඳහය්ල ඹට වුණහ. ඒය වදිසි ළසක්. තදඵර ශර ළසහ. අපි
දන්නහ, ඳළඹ දවඹක් ළවළරහ අශප් ළේ හන් භට්ටභට ආහඹ
කිඹරහ. ඒ විධිඹට ශඳොශශොන්නරු ඳළරතටර ළවළරහ ළේ පිරිරහ
උ පයන්න ඹන ශයොට තභයි ඒ ශොශයොේ දවඹ ඇරිශේ. එශවභ
නළ ක ශනර ශවේ පක් නිහ ශනොශයි, ළ ශේයහ ගන්නයි. අපි
ළේ යළපුහ.

—————————
* පුවහතකළපේ තබළ ත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)
ගරු නිශඹෝජය ඇභ ක පභනි, භවළලි ප්රශකලර එක්දවස
නසිඹ අසගණන්ර ඳදිංචි යයපු ඉඩම් ිමි ඹන්ශේ ඉඩම්රට
අද තක්ශේරුට අනු ඵරඳත්රඹ දීභට යටයු ප යය  කශඵන ඵ
දළන ගන්නට රළබී  කශඵනහ. භහ ඔඵ පභහශගන් අවනහ, ඒ අඹට
ඉඩම් දුන්න මු්ල අදිශේ තක්ශේරු ටිනහයභට ඵරඳත්ර දීභට
වළකිඹහක්  කශඵනහ ද කිඹහ.

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

නගයශේ ඉඩම්ර තක්ශේරු ටිනහයභ ළඩියි. ගශම් කුඹුරු
ඉඩම්, ශගොඩ ඉඩම් ඒ හශේ තක්ශේරුක් යය නළවළ. ශගවිඹ යු ප
තක්ශේරුක්  කශඵනහ. ඒහට අඳ සුළු මුදරක් තභයි අඹ
යයන්ශන්. එශවභ නළ ප ශරොකු තක්ශේරු මුදරක් අඹ යයන්ශන්
නළවළ.

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නිශඹෝජය ඇභ ක පභනි, ශම් තක්ශේරු යජශඹන් යයන්න
ෑනෆ. 1980 ගණන්ර තක්ශේරු යශ ශරහශේ තක්ශේරු
ටිනහයභ දුන්නහ නම් ඒ අඹට අහධහයණඹක් සිකධ න්ශන්
නළවළ. යජඹ යශ ළරැකදයට ඒ ප්රශකලශේ ඉඩම් ිමි ඹන්ට තභයි
අද න්දි ශගන්න සිකධ ශරහ  කශඵන්ශන්.

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ඉඩභය ටිනහයභ එන්න එන්න ළඩි ශනහ ි ක් අඩු
ශන්ශන් නළවළ. යජශඹන් ශවෝ ශභොන ආඹතනඹකින් ශවෝ
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තක්ශේරු ශදන විට අවුරුකශදන් අවුරුකද ඒ ටිනහයභ ළඩි
ශන්න ෑනෆ. ඒයට අඳ ගකිඹන්න ෑනෆ නළවළ. ඒ ගළන
ඔඵ පභහර දන්නහ. ඔඵ පභහර භවළලිශේ ළඩ යශහ.
ම්පර්ණශඹන් එශවභ ශනොයශ එයට සිඹලුභ ශදනහ ගකිඹන්න
ෑනෆ. ඒහ ශම් ආේඩු භත ඳයන්න ශවො නළවළ.

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ආේඩු ගළන ශනොශයි භහ කිඹන්ශන්. ශභොන යජඹක් ශවෝ
යශ ළරැකද නිහ තභයි අද ඒ අඹට ළඩිපුය මුදරක් ශගන්න සිදු
වී  කශඵන්ශන්. ඒ ශරහශේ 1980 ගණන්ර ඉඩම් ශදන විට
තක්ශේරු ටිනහයභ අයශගන ඒ ශගෝලරන්ට දුන්නහ නම්
ප්රලසනඹක් නළවළ. අද  කශඵන්ශන් ඊට ඩහ බඹහනය ප්රලසනඹක්. ඒ
අඹට ශගන්න ඵළරි තයම් ශරොකු -
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මි්දප්දරිය, ගිරිතපල් තළිනක ලපනෝදයළනය :
නෆපඟනහිර මළයිපේ පගොඩනෆඟිල්
றன்சணரறர, கறரறத்சன சசற ணப் தங்கர:
கறக்தகல்கனக் கட்டிடம்

GIRITALE NATIONAL PARK IN MINNERIYA: BUILDING IN
EASTERN BOUNDARY

3904/’13

13. ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

නජීවී ම්ඳර ංයක්ණ අභහතය පභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ (1):
(අ)

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(ii)

එභ ශගොඩනළන්්ලර ඉදි කිරීශම් අයමුණ යශර්ද;
එභ ශගොඩනළන්්ලර ඉදි කිරීභ පිබඳඵ ලිඛිත
අයඹ ිමත ලිඹවි්ලර ඉදිරිඳර යයන්ශන්ද;

(iv)

එභ අයඹ රඵහ දුන් ඳහර්ලසඹ යවුරුන්ද;

(v)

එශේ අයඹක් රඵහ ශගන ශනොභළ ක නම්, ඒ
භන්ද;

හවනර තක්ශේරු ගළන ශන්න ඇ ක අවන්න ඇරශර.

ඹන්න එ පභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඒයට නිශඹෝජය ඇභ ක පභහ උරතය ශදන්න.

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

ි න්ශන්රිඹ, ගිරිතශ්ල ජහ කය ශනෝදයහනශේ
නළශඟනිමය භහයිශම් අක්යය ඳවය ඳභණ භූි 
ප්රභහණඹය ඉදි යය ඇ ක ශගොඩනළන්්ලර කුභක්ද;

(iii)

(Mr. Speaker)

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(i)

(ආ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
ணசலரசறகள் பப் சதணுகக அகச்சகக்
றணர:
(அ) (i)

றன்சணரறர
கறரறத்சன
சசற
ணப்
தங்கரறன் கறக்கு ல்கனறல் ந்து க்கர்
கரறறல் றர்ரறக்கப்தட்டுள்ப கட்டிடம்
ரதன்தகத்ம்;

(ii)

சற்தடி
கட்டிடம்
றர்ரறக்கப்தட்டன்
சரக்கம் ரதன்தகத்ம்;

(iii)

சற்தடி கட்டிட றர்ரம் தரடர்தரக ரோத்து
தோனரண
அதறகக்
தகரண்ட
ஆத்கச் சர்ப்தறப்தரர ன்தகத்ம்;

(iv)

சற்தடி அதறக
ரதன்தகத்ம்;

(v)

அவ்ரர அதற ததநப்தடறல்கன ணறன்,
ன் ன்தகத்ம்

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ශගොඩ ඉඩම් ව භඩ ඉඩම් වහ
තක්ශේරු මුදර අඹ කිරීභ හභහනය තරරඹක්. නමුර නහගරිය
ඉඩම්රට, හණිජ ඉඩම්රට තක්ශේරු ළඩි යය  කශඵනහ. අද
නගයශේ  කශඵන ටිනහයභ අනු තක්ශේරු යය  කශඵනහ.
ඒහට ශගනහ. භභර ඉඩම් ිමි ශඹක්. භඩ ඉඩම්රටයි ශගොඩ
ඉඩම්රටයි එශවභ තක්ශේරු මුදරක් රළිමරහ නළවළ.

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නහගරිය ප්රශකලර භවළලි ඉඩම්ර?

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

භවළලි නගයර ඉඩම් ි ර ළඩි ශරහ  කශඵනහ.
තක්ශේරු ළඩි ශරහ  කශඵනහ.

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ඒය භට කිඹන්න ඵළවළ. ඇභ ක පභහ ආපුවභ ඒ ගළන හයා ඡහ
යයරහ කිඹන්නම්.

ப்தறணர்

(ஆ) இன்சநல், ன்?

asked the
Conservation:
(a)

Minister

of

Wildlife

Resources

Will he inform this House (i)

what is the building which has been built in
a land area of about 5 acres in the Eastern
boundary of the Giritale National Park in
Minneriya;

(ii)

the purpose of constructing that building;

(iii)

whether the document that gave the written
permission to construct this building be
submitted;

වනඹක් ශදන්න පුළුන්ද?

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනළයක මශතළ

ங்கற

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

(ரண்தைறகு டதறள்த்.தற. க்கரக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

சகட்ட

ඳහර්ලිශම්න් ප
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ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(b)

(iv)

the party by which this permission was
granted; and

(v)

if such a permission has not been obtained,
the reason for that?

 தசரய்சர -

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa Minister of Wildlife Resources Conservation)

ගරු යථහනහඹය පභනි, එභ ප්රලසනඹට පිබඳ පය ශභශේඹ.
(i)

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ
(The Hon. P. Harrison)

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ (ලනවී ව
වේඳත් වාරක්ණ ිමළතයුරමළ)

(අ)

ශභභ ප්රලසනඹ ඔඵ පභහට අදහශ න්ශන්? එශවභ නළරනම් න
යක්ණ -

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

If not, why?

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற
ணசலரசறகள் பப் சதணுகக அகச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ි න්ශන්රිඹ, ගිරිතශ්ල ජහ කය ශනෝදයහනඹ
නි න්, නජීවී ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න් ප
විසින් ප්රයහලඹට ඳර යයන රද ජහ කය උදයහනඹක්
ශනොභළත. ප්රයහිතත ි න්ශන්රිඹ ජහ කය උදයහනශේ
නළශඟනිමය භහයිශම් ශභන්භ අනික් භහයිම්රද
ජහ කය උදයහනශඹන් පිටත ශගොඩනළන්ලි යහිතඹක්
පිිමටහ ඇත.

අලි ටිය විතයයි එ පභහට බහය දීරහ  කශඵන්ශන්.

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

අලි ටිය ද, ශනෝදයහන ටිය ද ඔඵ පභහට බහය දීරහ
 කශඵන්ශන්? ගරු යථහනහඹය පභනි, වළභ දහභර එ පභහට අදහශ
නළවළයි කිඹරහ, "අදහශ නළත", "අදහශ නළත" කිඹරහ කිඹහ ශගන
ඹනහ. ශනෝදයහනඹක් ම්ඵන්ධශඹනුයි ශම් ප්රලසනඹ අවන්ශන්.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශම් ශනෝදයහනශේ නළශඟනිමය ඳළරතර ඔඵ පභහට අයි ක ද?

(ii)

අදහශ ශනොශේ.

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(iii)

අදහශ ශනොශේ.

(The Hon. P. Harrison)

(iv)

අදහශ ශනොශේ.

(v)

අදහශ ශනොශේ.

(ආ) අදහශ ශනොශේ.

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

එ පභහට ශනෝදයහනර ඉඩම් බහය දීරහ නළවළ.

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
ගරු ඇභ ක පභනි, භශේ ප්රලසනශේ (අ) (i) ප්රලසනඹ ඒය
ශනොශයි ශන්. භශේ ප්රලසනශේ (අ) (i)ිම වන් න්ශන්,
"ි න්ශන්රිඹ, ගිරිතශ්ල ජහ කය ශනෝදයහනශේ නළශඟනිමය
භහයිශම් අක්යය ඳවය ඳභණ භූි  ප්රභහණඹය ඉදි යය ඇ ක
ශගොඩනළන්්ලර කුභක්ද?" කිඹරහයි.

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඔේ. ඔඵ පි ඹ ප්රලසනඹ වරිඹහයහය ඇහුශොර උරතය ශදන්න
පුළුන්. ශම්හ ශනෝදයහන, දළඩි යක්ෂිත, යක්ෂිත ඹනහදී ලශඹන්
ර්ග යයරහ  කශඵනහ. එතශයොට භට ශඳශනනහ, - [ඵහධහ
කිරීභක්] විනහඩිඹක් ඉන්න ශයෝ.

වළරින් භන්ත්රී පභහ, ලේද නළ ප ශඳෝ ඩක් ඉන්න. ගරු
යථහනහඹය පභනි, ඳළවළදිලි ප්රලසනඹ ඇහුශොර භහ ඳළවළදිලි
උරතයඹක් ශදන්නම්.

ගරු රනිල්
නළයකුරමළ)

වික්රමසිාශ

මශතළ

(විරුේධ

ඳළර්හලපේ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற தொல்ர்)

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

ගරු යථහනහඹය පභනි, එ පභහශේ විඹ ඹටශර ි න්ශන්රිඹ
ඒ ප්රශකලශේ ඉඩම් වහ ඊට ම්ඵන්ධ නජීවී ළඩ යටයු ප එ පභහ
ඹටශර  කශඵනහ ද, නළකද? නළරනම් අඳට ශනර
ඇභ කයඹකුට ප්රලසනඹ ශඹොමු යයන්න පුළුන්. ශභ පභහට ශඹොමු
ශරහ  කශඵනහ නම් ඒය කිඹන්න.

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

භශේ ප්රලසනශේ (අ) (i) ශයොටට උරතය දීරහ ඉන්න ශයෝ.

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

භට අදහශ න විධිඹට අවන්න. භහ උරතය ශදන්නම්. [ඵහධහ
කිරීභක්] නළවළ. යරුණහයය-

ගරු යථහනහඹය පභනි, භහ දන්ශන් නළවළ විරුකධ ඳහර්ලසශේ
නහඹය පභහ ශභොනහ අර්ථර යයනහ ද කිඹරහ. ගරු
යථහනහඹය පභනි, දළඩි යක්ෂිත  කශඵනහ; ජහ කය උදයහන
 කශඵනහ; ශනෝදයහන  කශඵනහ. ඒ නිහ ශම්ය වරිඹට
ශභොයක්ද කිඹරහ කිඹන්න.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇභ ක පභනි, ගිරිතශ්ල
අභහතයහංලඹට අයි ක නළකද?

ශනෝදයහනඹ

ඔඵ පභහශේ
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ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ගරු යථහනහඹය පභනි, ශම්ය ජහ කය උදයහනඹක් ශනොශයි.
[ඵහධහ කිරීම්] අන්න ඒයයි. ශඳෝ ඩක් ඉන්න ශයෝ.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

චනඹය ශනක්  කශඵන්ශන්.
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ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු යථහනහඹය පභනි, එ පභහ කිඹනහ ශම්ය ජහ කය න
උදයහනඹක් ශනොශේ කිඹරහ. ශම්ය 1938 ජලි භහශේ 29- [ඵහධහ
කිරීභක්]

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු භන්ත්රී පි ඹනි, එ පභහ කිඹන්ශන් ශම්ය ශනෝදයහනඹක්,
වළඵළයි ජහ කය ශනෝදයහනඹක් ශනොශයි කිඹරහයි.

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

ගරු යථහනහඹය පභනි, ශම්ය ජහ කය උදයහනඹක් ශනොශයි.

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

ශම්ය එශවනම් යහටද අයි ක ශන්ශන්?

ගරු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
ගරු යථහනහඹය පභනි, ශම්ය යජඹට අයි ක උදයහනඹක් ද,
නළකද? අභහතයහංලශඹන් කිඹන්න පුළුන්, ජහ කය භට්ටශම් එයක්
ශනොශයි කිඹරහ. අය අධයහඳන අභහතයහංලශඹන් ඳහ්ල ර්ග
යයනහ හශේ. ඒර ශම්ය යජඹට අයි ක උදයහනඹක් ද, ඳශහර
බහට අයි ක එයක් ද, ප්රහශකය ඹ බහට අයි ක එයක් ද,
ශඳෞකගලිය එයක් ද? අන්න එා චයයි අඳට දළන ගන්න ෑනෆ.

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු යථහනහඹය පභනි, විරුකධ ඳහර්ලසශේ නහඹය පභහර
ප්රලසන අවනහ. ශයෝසි භළ කනිඹර ප්රලසන අවනහ. ගරු
භන්ත්රී පි ඹනි, ප්රලසනඹ වරිඹට ශයබඳන් අවන්න. භහ උරතය
ශදන්න රෆස කයි. භහ උරතය ශදන්න ඳසුඵසින්ශන් නළවළ. [ඵහධහ
කිරීම්]

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්රලසනඹට ඳළවළදිලි පිබඳ පයක් නළ ක නිහ ප්රලසනඹ ඳළවළදිලි යය
දීභකුයි යශශේ. දළන් ඒය තමුන්නහන්ශේ- [ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ශම්හ නීතයනුකර ශක්ල. ප්රලසනඹ
වරිඹට ඇහුශොර අපි උරතය ශදන්නම්. එා චයයි.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ගරු ඇභ ක පභනි, ශම් ශදයභ අයි ක ශන්ශන් ඔඵ පභහටභ ද?

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

භභ ඉතහ ඳළවළදිලි ශම්ය කිඹන්ශන්. ශභ පි ඹ ප්රලසනඹ
වරිඹට ඇසුශොර, [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු ඇභ ක පභනි, ශම්ශක් ගළට් නිශේදන අංයඹර භභ
ශදන්නම්; ශම්ය අබඹ භූි ඹක් ඵට ඳර යයපු දිනඹර ඔඵ පභහට
ශදන්නම්.[ඵහධහ කිරීම්]

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඔඵ පි ඹ වරිඹට ප්රලසනඹ අවන්න.[ඵහධහ කිරීම්] ශම්ය ජහ කය
උදයහනඹක් ද, නළකද කිඹන එය. [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු පරෝසි පවේනළනළයක මශත්මිය

(ரண்தைறகு (றருற) சரஸி சசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ප්රලසනඹ වරිඹට අවරහ  කශඵන්ශන්. ශම්ය න  පන්ට- [ඵහධහ
කිරීම්] අදහශ ප්රලසනඹක් ශම් අවරහ  කශඵන්ශන්.

කථළනළයකුරමළ
ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

අවපු එක්ශයනහට අවන්න කිඹන්න අ පරු ප්රලසන.[ඵහධහ
කිරීභක්]

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

එ පභහට ජහ කය ශනෝදයහනඹ අයි ක නළ ක ඵ තභයි ශම් කිඹන
ඒහයින් භට ශඳශනන්ශන්. [ඵහධහ කිරීම්]

කථළනළයකුරමළ

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(Mr. Speaker)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(சதரரகர் அர்கள்)

ශම්ශක් අඳළවළදිලියභක් නම් භටර ශඳශනන්න නළවළ.

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

ඒය භට අදහශ නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]

1003

ඳහර්ලිශම්න් ප

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

යහට ද ශම්ය අයි ක කිඹන එයට ශඳොඩි උඳශදක් ශදන්න
එඳහ ඹළ.[ඵහධහ කිරීම්]

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

1004

කුරුණෆගර නියළයටිඹ හශේ ප්රශකලර යහත්රි යහරඹට අලි
ඇවිර ශග්ලරට හුඟක් වහනි යයනහ. ශයොටින්භ කිඹනහ නම්
නිහ ගණනහයට වහනි යය  කද්ණහ. තභර ඒයට වරිඹහයහය
විඳුභක් නළවළ. ඒ නිහ අඳ අවනහ, ශම් ප්රලසනඹට ඔඵ පභහ
ඉදිරිඳර යයන විඳුභ ශභොයක්ද කිඹහ. වළභ දහභ ශභොයක් වරි
උරතයඹක් ශදන එය ශනොශයි යයන්න  කශඵන්ශන්. [ඵහධහ
කිරීම්]

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

භට අදහශ නළවළ. ශම් ප්රලසනඹ වරිඹට ඇහුශොර- [ඵහධහ කිරීම්]
ශම් ප්රලසනරට භභ උරතය ශදන්න බඹ නළවළ, ගරු
යථහනහඹය පභනි. වරිඹට ප්රලසනඹ අවන්න කිඹන්න. වරිඹට
ප්රලසනඹ ඇසුශොර භභ උරතය ශදනහ. භභ බඹ නළවළ. [ඵහධහ
කිරීම්]

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි. ගරු භන්ත්රී පි ඹ යරුණහයය එ පභහට
අයි ක
විඹඹන් ශභොනහද කිඹහ දළන ගරතහ නම් ශම්ය විහ ගන්න
පුළුන්. [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ප්රලසනඹ අවන්න යලින් ඒය ඇහුහ නම් භභ ඔඵ පි ඹට[ඵහධහ කිරීම්]

ගරු ගළමිණී විජිත් විතයමුණි ද පවොයිවළ මශතළ

(ரண்தைறகு கரறணற றஜறத் றஜதொணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු යථහනහඹය පභනි, භළ කයණ යහරශේර භභ ඒ ගභක්
ගභක් ගහශන් ගිඹහ. ගිිමන් යටින් ළට ගවශගන ආහ, ඡන්ද
යහරශේදී. ඊට ඳසශේ දළන් ප්රහශකය ඹ ශ්ලයම් ශයොට්සහඹයට
රක් සිඹඹ ඵළගින් ශන් යයරහ  කශඵනහ. සිඹලුභ ශකලඳහරන
නහඹයරඹ ව ශගොවි ංවිධහන ප්රහශකය ඹ ශ්ලයම් යහර්ඹහරඹට
යළහ හයා ඡහ යය, ඊශඟට අඳ ඒ ප්රහශකය ඹ ශ්ලයම්
යහර්ඹහරර ශන ශනභ රැසවීම්  කඹරහ ශෂේත්රශේ නිරධහරි
අතයර ශකලඳහරන නහඹයරඹ අතයර හයා ඡහ යශහ. දළන්
අ කගරු ජනහධිඳ ක පභහ එය ප්රහශකය ඹ ශ්ලයම් ශයොට්සහඹයට ළඩිශඹන්භ අලි ප්රලසනඹ  කශඵන ප්රශකලඹට- ි ලිඹන 10ඵළගින්
ශන් යය  කශඵනහ. වින්දිතඹහට, ඒ කිඹන්ශන් නිරධහරින්ට
ශනොශයි ප්රලසනඹ  කශඵන ශයනහට එභ මුද්ල රඵහ දීරහ, ප්රලසනඹ
 කශඵන ශගොවි ංවිධහනරට ඒ මුද්ල ම්පර්ණශඹන්භ රඵහ දීරහ
ඔවුන් භහර්ගශඹන් එභ යටයුරත යයනහ.

ගරු තළරළනළත් බවහනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு ரரரத் தஸ்ரக்க )

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි. ශභතළන ශඳොඩි ඳළටලි්ලරක්  කශඵනහ. භභර ඒය
ශොඹහ ඵරන්නම්.
ඊශඟට ප්රලසන අංය 14.

ගරු ිකි විරළජ් කළරියලවේ මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ගරු යථහනහඹය පභනි, -

(The Hon. Tharanath Basnayaka)
ගරු යථහනහඹය පභනි, අකිර වියහ්  භන්ත්රී පභහ ඉදිරිඳර යයපු
ප්රලසනඹ පිබඳඵ ඇභ ක පභහ විසින් අඳ දළනුර යයරහ, අපි
භන්ත්රීරු වළටිඹට ග්රහමීඹ භට්ටශභන් ඒ පිබඳඵ ළඩටවනක්
යස යයරහ ශම් න විට එඹ රිඹහරභය යය ශගන ඹනහ. ඒ
ළඩටවන දළන් රිඹහරභයයි.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශදන ටඹ, ප්රලසන අංය 2-2713/'12 - (2), ගරු යවි
යරුණහනහඹය භවතහ.

ගරු පතෝ්ද ිමරුරාග මශතළ
කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අ පරු ප්රලසන
අවන්ශන් ශයොශවොභද, ඒය එ පභහටර
ශනොශයිලු ශන් අයි ක. [ඵහධහ කිරීම්] ශවොයි, අවන්න ඵරන්න.

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ගරු යවි යරුණහනහඹය භන්ත්රී පභහ
ශනුශන් භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.
ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

ගරු ිකි විරළජ් කළරියලවේ මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ශම් දසර කුරුණෆගර ප්රශකලශේ
දළඩි නිඹඟඹක් ඳ කනහ. භහ මීට ඉසශ්ලරර ශම්
ඳහර්ලිශම්න් පශේදී ශම් ප්රලසනඹ අවරහ  කශඵනහ, ගරු ඇභ ක පභනි.
අලින්ශගන් සිදුන ිමරිවළය පිබඳඵ ප්රලසනඹ අපි ඔඵ පභහට මීට
ඉසශ්ලරර දළනුම් දුන්නහ.

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු යථහනහඹය පභනි, විශකල යටයු ප අභහතය පභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිබඳ පය රඵහ දීභ වහ  ක ශදයක්
ය්ල ඉ්ලරනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීම නිපයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.
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(iv)

තවේඳළදන ශළ තළඳලශන ිමළතයළාය ියත්
ණයතන : ලළශන
லர் ங்கல், டிகரனகப்தை அகச்சறன் கலரண
றரணங்கள் :ரகணங்கள்

INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF WATER SUPPLY AND
DRAINAGE: VEHICLES

1006

(ஆ) (i)

3. ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)
ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතය පභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ-

சற்தடி அகச்சறன் கலரோள்ப றரணங்கபறல்
உள்ப ரடகக அடிப்தகடறல் ததற்ரக்
தகரள்பப்தட்டுள்ப
ரகணங்கபறன்
ண்றக்கக வ்பதன்தகத்ம்;

(ii )

சற்தடி ரகணங்கரக்கரண தகரடுப்தணவுகள்
சற்தகரள்பப்தடும் தொகந ரதன்தகத்ம்;

(iii)

சற்தடி
ரகணங்கரக்கரக
ருடரந்ம்
தசரேத்ப்தடும் தரத்ப் தத் தரகக
வ்பதன்தகத்ம்;

(iv)

ரடகக அடிப்தகடறல் ததற்ரக்தகரள்பப்
தட்ட
ரகணங்ககபப்
தன்தடுத்தும்
உத்றசரகத்ர்கள் ரதன்தகத்ம்

(3):
(i)

ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලඹට අඹර
ආඹතන ංඛයහ ශයොඳභණද;

(ii)

එභ එක් එක් ආඹතනඹ ඹටශර ඇ ක යජශේ හවන
ංඛයහ ශයොඳභණද;

(iii)

එභ ආඹතනර යජශේ හවන රඵහ දී ඇ ක
නිරධහරින් අඹර ශරේණි යශර්ද;

(iv)

එභ නිරධහරින්ශේ අධීක්ණඹ ඹටශර ඇ ක හවන
ංඛයහ ශයොඳභණද;

சற்தரர்க
ண்றக்கக

அர் குநறப்தறடுரர?

3351/’12

(අ)

சற்தடி உத்றசரகத்ர்கபறன்
றன் கலரோள்ப ரகணங்கபறன்
வ்பதன்தகத்ம்

அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?
(இ) (i)

උක්ත අභහතයහංලඹ ඹටශර ඳ කන ආඹතනරට
කුලී ඳදනභ භත රඵහ ශගන ඇ ක හවන ංඛයහ
ශයොඳභණද;

சற்தடி
அகச்சறன்
கலரோள்ப
அசரங்க
ரகணங்கள், ரடகக அடிப்தகடறல் ததற்ரக்
தகரள்பப்தட்ட
ரகணங்கள்
ற்ரம்
உத்றசரகத்ர்கபறன் தசரந் ரகணங்ககப
சரதடுத்ற இணங்கரண்தற்கரண தொகநக
தரன்ர உள்பர ன்தகத்ம்;

(ii)

ஆதணறன், இது தரடர்தறல் றபக்கபறப்தரர
ன்தகத்ம்;

(ii)

එභ හවනරට ශගවීම් යයන ආයහයඹ යශර්ද;

(iii)

(iii)

එභ හවන ශනුශන් හර්ෂිය ශගන මුළු මුදර
ශයොඳභණද;

(iv)

කුලී ඳදනභ භත රඵහ ගර හවන ඳරිවයණඹ යයනු
රඵන නිරධහරින් යවුරුන්ද;

அ கச்சுக்கும் அன் கலரோள்ப றரணங்
கரக்கும் தசரந்ரண அசரங்க ரகணங்கபறல்
அச இனச்சறகணத்டன் குநறத் றரணத்றன்
ததர் குநறப்தறடப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம்;

(iv)

இன்சநல், அற்கரண
ன்தகத்ம்

ඹන්න එ පභහ වන් යයන්ශනිමද?
(ආ)

(i)

ඹන්න එ පභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?
(ඇ)

(i)

(ஈ)

(a)

(ii)

එශේ නම්, ඒ පිබඳඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් යයන්ශන්ද;
අභහතයහංලඹ වහ ඒ ඹටශර ඇ ක ආඹතනරට
අඹර යජශේ හවනර යහජය රහංඡනඹ භඟ
අදහශ ආඹතනශේ නභ වන් යය  කශේද;

(iv)

ශනොඑශේ නම්, එඹට ශවේ ප යශර්ද;

இன்சநல், ன்?

asked the Minister of Water Supply and Drainage:

ඹන්නර එ පභහ වන් යයන්ශනිමද?
(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

Will he state (i)

the number of institutions that come under
the purview of the Ministry of Water
Supply and Drainage;

(ii)

the number of Government vehicles that
come under each such institution;

(iii)

the grades of the officers of those
institutions to whom Government vehicles
have been assigned; and

(iv)

the number of vehicles falling under the
supervision of those officers?

லர் ங்கல், டிகரனகப்தை அகச்சகக் சகட்ட றணர:
(அ) (I)

லர் ங்கல், டிகரனகப்தை அகச்சுக்கு
தசரந்ரண றரணங்கபறன் ண்றக்கக
வ்பதன்தகத்ம்;

(ii)

சற்தடி எவ்தரரு றரணத்றன் கலரோள்ப
அசரங்க
ரகணங்கபறன்
ண்றக்கக
வ்பதன்தகத்ம்;

(iii)

சற்தடி றரணங்கபறல் அசரங்க ரகணங்கள்
ததற்ரக்தகரடுக்கப்தட்டுள்ப
உத்றசரகத்ர்
கபறன் ங்கள் ரக ன்தகத்ம்;

ரக

அர் குநறப்தறடுரர?

ඉවත අභහතයහංලඹ ඹටශර ඇ ක යජශේ හවන,
කුලී ඳදනභ භත රඵහ ගර හවන ව
නිරධහරින්ශේ පුකගලිය හවන ශන් යය වඳුනහ
ගළනීශම් ක්රභශේදඹක්  කශේද;

(iii)

கரங்கள்

(b)

Will he inform this House of (i)

the number of vehicles in the institutions
coming under the aforesaid Ministry that
have been obtained on rent basis;

(ii)

the method of payment of rent adopted in
relation to those vehicles;

ඳහර්ලිශම්න් ප
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(iii)
(iv)
(c)

(d)

ප්රභහණඹ, 3000, 2500, 2000 වහ 1500 න ශේ
භහසිය ශගවීම් සිදු යයනු රඵයි.

the total amount of money paid annually as
rent on those vehicles; and

ජහ කය ප්රජහ ජර බහයඹ - අදහශ ශනොශේ.
(iii)

the officers who use those vehicles obtained
on rent basis?

Will he also state (i)

whether a methodology to distinguish
Government vehicles under this Ministry,
vehicles obtained on rent basis, and personal
vehicles of the officers is in place?

(ii)

if so, whether a clarification in that regard is
made;

(iii)

whether the state insignia and the name of
the relevant institution are engraved in the
Government vehicles that come under the
Ministry and the institutions coming under
it; and

(iv)

if not, the reasons for that?

(iv)

(ඇ)

If not, why?

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(i)

ඔේ.

(ii)

අභහතයහංලඹ.
ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලශේ නභ
වහ යහජය රහංඡනඹ ිමත නහභ පුරුක් යහජයහරි
වහ ශේහ යටයු පරට අදහශ ෆභ හවනඹයභ
ප්රදර්ලනඹ යය ඇත.

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු යථහනහඹය පභනි, එභ ප්රලසනඹට පිබඳ පය ශභශේයි.
(අ)

(i)

ශදයකි.

(ii)

ජහ කය
ජරම්ඳහදන
භේඩරඹ - 1418

වහ

ජහ කය ජර ම්ඳහදන භේඩරඹ.

ජරහඳවන

ජර ම්ඳහදන වහ ජරඳවන භේඩලීඹ රහංඡනඹ,
යහජය රහංඡනඹ වහ ජහ කය ජර ම්ඳහදන
භේඩරඹ ඹනුශන්ද, කුලී ඳදනභ භත රඵහ ගර
හවන වහ "ජහ කය ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භේඩර ශේඹ" ඹනුශන්ද
ප්රදර්ලනඹ යය ඇත.

ජහ කය ප්රජහ ජර බහයඹ - 12
(iii)

ජහ කය ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භේඩරඹ
බහඳ ක
උඳ බහඳ ක
රිඹහයහරි අධයක්
හභහනයහධියහරි භේඩර ශරේණි - 1
අ කශර්ය හභහනයහධියහරිරුන් - භේඩර
ශරේණි - 1A
නිශඹෝජය හභහනයහධියහරිරුන් - භේඩර
ශරේණි - 2
ජහ කය ප්රජහ ජර බහයඹ
ජහ කය ප්රජහ ජර බහයශේ හවන දිසත්රික්
යහර්ඹහරර ක්ශේත්ර යහජයහරි යටයු ප වහ
ඳභණි.

(iv)
(ආ)

(i)

ඉවත (ii) ඳරිදි ශේ.
ජහ කය ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භේඩරඹ 266
ජහ කය ප්රජහ ජර බහයඹ - කුලී ඳදනභ භත හවන
කිසික් ශනොභළත.

(ii)

ජහ කය ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භේඩරඹ
පිබඳගර ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹට අනුකර, ප්රදහනඹ
යයන රද ශයොන්ත්රහර පශේ ශයොන්ශකසි ප්රයහය,
භයට ධහනඹ යයනු රඵන අභ කිශරෝමීටර්

ජහ කය ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භේඩරඹ
සිඹලුභ කුලී හවන වහ හර්ෂිය රුපිඹ්ල
ි ලිඹන 231.7ක් ඳභණ ළඹ ශේ.
ජහ කය ප්රජහ ජර බහයඹ - අදහශ ශනොශේ.
ජහ කය ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භේඩරඹ
ඳළඹ 24 පුයහ රිඹහරභය අතයලය ශේහක් න
ශභභ ශේහ මුළු දියිනභ ආයණඹ න ඳරිදි
ජර ම්ඳහදන ක්රභ 323ක් නඩර ප යයන අතය,
ඳහරිශබෝගියඹන් ි ලිඹන 1.6යශේ අලයතහ ඉටු
කිරීභ සිදු යයනු රඵයි. එභ ශේහන් වහ ඉවත
වන් හවන ප්රධහන යහර්ඹහරශේ වහ ප්රහශකය ඹ
වහඹ ශේහ භධයසථහන ඹටශර ඇ ක අතය,
යහඳි ක
අධයක්රුන්,
වයහය
හභහනයධියහරිරුන්,
යශභනහයරුන්,
ප්රහශකය ඹ ඉංජිශන්රුන්, ළඩබහය නිරධහරින් වහ
ළඩ යේඩහඹම් විසින් ක්ශේත්ර යහජයහරි යටයු ප
වහ ඳරිවයණඹ යයනු රළශේ.
ජහ කය ප්රජහ ජර බහයඹ - අදහශ ශනොශේ.

ජහ කය ප්රජහ ජර බහයඹ
ජහ කය ප්රජහ ජර බහයඹ ඹටශර ඇ ක හවනර "ජර
ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලඹ, ජහ කය
ප්රජහ ජර බහයඹ" ශර ප්රදර්ලනඹ යය ඇත.
(iii)

ඉවත (ii) ඳරිදි ශේ.

(iv)

ඳළන ශනොනඟී.

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී.

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇභ ක පභහට ශඵොශවොභරභ ස ප කන්ත ශනහ,
ප්රලසනඹට උරතය දීභ ම්ඵන්ධශඹන්. ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයහංලඹට අදහශ අ පරු ප්රලසන ශදය  පනක්
ඔඵ පභහශගන් අවන්නට භභ යළභළ කයි. ගරු යථහනහඹය පභනි,
භහශේ ඳශමුශනි අ පරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. අනුයහධපුය  කහ ළශේ
ජර හම්ඳ්ලර ළඩිභ මුත්රහ ප්ර කලතඹක්  කශඵනහ කිඹරහ දිගින්
දිගටභ භහධය වයවහර දළනුර යශහ. භභ ිමතනහ, ගරු
ඇභ ක පභහර ශම් න විට ඒ පිබඳඵ දළනුර ශරහ ඇ ක කිඹරහ.
එභ ජරඹ තභයි අනුයහධපුය නගයශේ ළඩි පිරික් බීභට ගන්ශන්.
ඒ නිහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵ පභහ ශගන ඇ ක පිඹය ශභොයක්ද
කිඹරහ භභ අවන්නට යළභළ කයි.
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ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

භහධයශඹන් ශනොශඹක් ශක්ල ඳශ යයනහ. නමුර අපි ජරඹ
ඳවිත්ර ශයොට එිම  කිමඹ යු ප ගුණහරභය තරරඹන් ඹටශර තභයි
ශඵදහ වරින්ශන්. ළශේ ජරඹ පිබඳඵ ශවීභ භට අයි ක යහර්ඹඹක්
ශනොශයි. භට  කශඵන්ශන් ජරඹ ළඳයීභ පිබඳඵ ශොඹහ
ඵරන්නයි. ජරඹ ළඳයීශම්දී ඳවිත්ර ශයොට ගුණහරභය තරරඹන්
ඹටශර තභයි ශඵදහ වරින්ශන්.

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)
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ය ර්ඹ ඹටශර යථහ යයකදීර භභ බීභට ගන්නහ ශඵෝත්ල ජරඹ
පිබඳඵ කිේහ. විශලේශඹන්භ අශප් ප්රශකලශේ  කශඵන කුගඩු
ශයෝගඹර එක්ය අද ශඵෝත්ල ජරඹ විකිණීභ ශරොකු business
එයක් ඵට ඳර ශරහ  කශඵනහ. නිළයදි ප්රි  කඹක් ඇ ක
ශනොශයි ශම් යටයු ප සිදු න්ශන්. ගරු ඇභ ක පභහශේ
අධීක්ණඹට අඳ ශම් යහයණඹ ශඹොමු යයනහ. භභ දන්නහ, ඳසු
ගිඹ යහර සීභහ  පශ ඔඵ පභහට ශම් ගළන කිසිභ අධීක්ණඹක්
යයන්න, භළදිවර ශන්න අසථහක්  කද්ශේ නළ ක ඵ. ව ප
පිශඳන්නහ හශේ ජර ශඵෝත්ල නිසඳහදනහගහය ආයම්බ යයරහ
ි නිසුන්ශේ ්ලලි භං ශයෝලර යන්න ඉඩ ශදනහ. ඒය
නරන්න ළඩ පිබඳශශක්  කශඵනහ ද?

(The Hon. P. Harrison)

ගරු යථහනහඹය පභනි, භහධය විවිධ ශක්ල ප්රචහයඹ යයනහඹ
කිඹරහ ඇභ ක පභහ කිඹනහ. ඒය ළරැදි නම් ඇභ ක පභහ නිළරැදි [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. එශවභ ශනොශයි. ශඵොශවොභ
ගකීශභන් භභ ශම් යහයණඹ ගළන කිඹන්ශන්. ඇභ ක පභනි,
ි නිසුන් බීභට ගන්නහ ජරඹ පිබඳඵයි භභ කිේශේ. භට ඔඵ පභහට
කිඹන්න පුළුන්, අනික් ළේර ජරශේර ශභශවභ ප්රලසන
 කශඵනහඹ කිඹරහ. භභ එශවභ කිේශේ නළවළ ශන්. අනුයහධපුයශේ
 කහ ළශේ ජරඹ පිබඳඵයි භභ කිේශේ. ශභොයද, ඒ ළට උඩින්
විලහර ජනඳද ප්රභහණඹක්  කශඵනහ. අඳවිත්ර ජරඹ ශම් බීභට
ගන්නහ ජරඹට මුසු ශරහ  කශඵනහ. භහධයඹ ශම් ගළන කිේහභ
ඒය ළයදි නම් ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලශඹන්
නිශේදනඹක් නිකුර යයන්න ෑනෆ, ශම් භහධයඹ කිඹන්ශන්
අතයඹක්ඹ කිඹරහ. ඇභ ක පභනි, අසථහ ගණනහයදී දිගින්
දිගටභ ශම් ප්රලසනඹ භ ප ශරහ  කශඵනහ. ඒ ප්රශකලශේ ජනතහට
ශම් ප්රලසනඹ ඵරඳහ  කශඵනහ.

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵ පභහ අනුයහධපුය දිසත්රික් භන්ත්රී පශභකු වළටිඹට ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් දක්න උනන්දු ගළන භභ ස ප කන්ත නහ.
නමුර ළශේ ජරඹ ගළන ජර ම්ඳහදන භේඩරඹට තනි
ඳහරනඹක් ඵහය දී නළවළ. එඹ ජරම්ඳර යශභනහයයණ
අභහතයහංලඹට අඹර ශදඳහර්තශම්න් පක් ඹටශරයි  කශඵන්ශන්.
ඔවුන් භග ඳළි ණි එයඟතහක් භත අඳ ජර ප්රභහණඹක් අයශගන
බීභට සුදුසු භට්ටි න් ඳවිත්ර යයරහ තභයි ශඵදහ වරින්ශන්. ශම්
ළශේ ි නිසසු නහනහ. ඒ ගළන ඔඵ පභහ දන්නහ; අඳර දන්නහ.
ඉ කවහඹ පුයහභ ි නිසසු  කහ ළශේ නෆහ. ඔවුන්  කහ ළට පින්
දීරහ ඹනහ. යරඵර ශන්න එඳහ, ශම් ගළන ශොඹහ ඵරහ භභ
හරිභහර්ග ඇභ ක පභහට හර්තහ යයන්නම්.

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ශවොභ උදහවයණඹක් භභ කිඹන්නම්.
ඳසු ගිඹ දසර භභ දළක්යහ, ශේශර් ළශේ  පය ශඵෝත්ලරට
පුයරහ පිට ශයොටුශේ bus stand එශක් ි නිසුන්ට විකුණන
ආයහයඹ. PHI භවරරු ගිිම්ලරහ ඔවුන් ඇ්ලලුහ. ඒ ගළන පුර
ඳරර දිගටභ ඳශ වුණහ. ඒ ගළන ශොඹහ ඵරන්න ඇභ ක පභහට
ග කීභක්  කශඵනහ.

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

බීභට ගන්නහ ජරඹ පිබඳඵ ශොඹහ ඵරන්න භට ග කීභක්
 කශඵනහ. ඒ ගකීභ අනු නීතයනුකර ප්රයහිතත ගුණහරභය
තරරඹන් උ්ලරංඝනඹ යයනශයොට අඳට භළදිවර විඹ වළකියි,
ගරු යථහනහඹය පභනි. ඹබඳර ශම් පිබඳඵ අලුර ශයගුරහසිඹක්
යස කිරීභට අශප් අභහතයහංලඹ යටයු ප යයනහ. දළනට ශම්
යහයණඹ එන්ශන් ශෞඛය වහ ආවහය ඳනත ඹටශරයි. ශඵෝත්ල
ජරඹ අඹර න්ශන් ශශශ අභහතය පභහ ඹටතටයි. දළනට
අවුරුදු ශදයක්  කසශේ අඳ ඒ පිබඳඵ ඵරඹ ඉ්ලරහ  කශඵනහ.
ගරු භන්ත්රී පභනි, ඔඵ පභහ කිඹන යහයණඹ රිඹහරභය යයන්න
අපි අලුර ශයගුරහසිඹකුර යස යය  කශඵනහ. ඒයට අනුභළ කඹ
රළශේවිඹ කිඹහ අඳ විලසහ යයනහ. ශයොශම නගයශේ  කශඵන
ශක්ල ගළන ශයොශම නගයහධිඳ ක මුම්ි ්ල භවතහ එක්ය
ඔඵ පභන්රහ විශලේශඹන් යථහ යයනහ නම් අඳට ශඵොශවොභ
න්ශතෝයි.

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

භභ යනගහටු ශනහ, ඔඵ පභහශේ job එය මුම්ි ්ල භවතහට
ඵහය දී  කබීභ ගළන.

(The Hon. P. Harrison)

ශොඹහ ඵරරහ අඳට ජරඹ ශදන්න.

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මුම්ි ්ල භවතහ ඔඹ ඳළරශර ද, ශම් ඳළරශර ද කිඹන එය
ඔඵ පභන්රහ අඳට කිඹන්න ෑනෆ.

ශවොයි.

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

ගරු පී. ශෆරිව්ද මශතළ

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. P. Harrison)

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

භශේ ශදළනි අ පරු ප්රලසනඹ ශභඹයි, ගරු යථහනහඹය පභනි.
අඹ ළඹ යහයය බහ අසථහශේදී ශභභ අභහතයහංලශේ ළඹ

(ரண்தைறகு தே. யரறசன்)

ඒය අදහශ ප්රලසනඹක් ශනොශයි. වළඵළයි, ශම් යශට් ජනතහශේ
ජර ප්රලසනඹ ගළනයි භභ ඔඵ පභහශගන් ඇහුශේ.

ඳහර්ලිශම්න් ප
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ඉ්දධන ගෆෂපුේ ගළවහුරල : විවහතර

asked the Minister of Power and Energy:

ரறததரருள் சலரக்கல் கட்டம் : றதம்
FUEL ADJUSTMENT CHARGE: DETAILS

(a)

3698/’13
5.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ (ගරු ිනුර දිවළනළයක
මශතළ පලනුල )

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற - ரண்தைறகு அத
றமரரக்க சரர்தரக)

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura
Dissanayaka)

විදුලිඵර වහ ඵරලක් ක අභහතය පි ඹශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (3) :
(අ)
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(i)

2012 ර්ශේදී විදුලි ිමරට ඉන්ධන ගළශපුම්
ගහස පක් ඇ පශර යය අඹ යයනු රළද්ශේද;

(ii)

එශේ නම්, එභ ඉන්ධන ගළශපුම් ගහස ප ඳනන
රද දිනඹ යශර්ද;

(iii)

එභ ඉන්ධන ගළශපුම් ගහස ප අඹකිරීභට ශවේ ප
යශර්ද;

(iv)

එභ ඉන්ධන ගළශපුම් ගහස ප අඹ යයන රද
දිනශේ සිට එක් එක් භහඹ ශනුශන් විදුලිඵර
භේඩරඹ රළබූ ආදහඹභ ශන් ශන් ලශඹන්
ශයොඳභණද;

(v)

ඉන්ධන ගළශපුම් ගහස ප තභර අඹ යයන්ශන්ද;

(vi)

ශනොඑශේ නම්, එඹ අඹ කිරීභ අන් යශ දිනඹ
යශර්ද;

ඹන්න එ පි ඹ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?

Will she inform the House (i)

whether a fuel adjustment surcharge was
added to the electricity bills in the year
2012;

(ii)

if so, the date on which the fuel adjustment
surcharge was imposed;

(iii)

the reasons for imposing
adjustment surcharge;

(iv)

the income earned by the Ceylon Electricity
Board in each month since the fuel
adjustment surcharge was imposed,
separately;

(v)

whether the fuel adjustment surcharge is
still charged; and

(vi)

if not, the date on which that charging was
terminated?

that

fuel

(b) If not, why?
ගරු ඳවිත්රළපේ ව ල්දනිණරච්ික මශත්මිය (විදුලිබ ශළ
බක්ින ිමළතයුරමිය)

(ரண்தைறகு (றருற) தறத்ரசற ன்ணறஆச்சற - ரே, சக்ற
அகச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Power and Energy)

(ආ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

ගරු යථහනහඹය පභනි, භභ එභ ප්රලසනඹට පිබඳ පය වභළගත*
යයනහ.

ரே, சக்ற அகச்சகக் சகட்ட றணர:
(அ) (i)

(ii)

2012ஆம் ஆண்டு றன்சரக்
கட்டப்
தட்டிரல் ரறததரருள் சலரக்கல் கட்டம்
சசர்க்கப்தட்டு அநறடப்தட்டர ன்தகத்ம்;
ஆதணறல், சற்தடி ரறததரருள் சலரக்கல்
கட்டம் றறக்கப்தட்ட றகற ரதன்த
கத்ம்;

(iii)

சற்தடி ரறததரருள் சலரக்கல் கட்டத்க
அநறடுற்கரண கரங்கள் ரகதன்த
கத்ம்;

(iv)

சற்தடி
ரறததரருள்
சலரக்கல்
கட்டம்
அநறடப்தட்ட றணம் தொல் எவ்தரரு ரத்
றரேம் றன்சர சகத ததற்ந ருரணம்
தவ்சநரக ரதன்தகத்ம்;

(v)

ரறததரருள் சலரக்கல் கட்டம்
அநறடப்தடுகறன்நர ன்தகத்ம்;

(vi)

இன்சநல், அகண அநறடுல் றரத்ப்தட்ட
றகற ரதன்தகத்ம்;

* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

ඔේ.
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(iii)

2012.02.12 සිට දළවි ශත්ල (Furnace Oil) ලීටර් 01ය ඳළ ක
ි ර ව රුපිඹ්ල 40 සිට රුපිඹ්ල 65 දක්හද අඩු ්ලඳර් දළවි
ශත්ල (Low Sulphur heavy fuel) ලීටයඹය ි ර රුපිඹ්ල 50
සිට රුපිඹ්ල 75 දක්හ ද, ඩී්ල ලීටර් 1ය ි ර රුපිඹ්ල 75
සිට රුපිඹ්ල 116 දක්හද, නළප්තහ (Naptha) ලීටයඹය ි ර
රුපිඹ්ල 60 සිට රුපිඹ්ල 90 දක්හ ද ළඩි කිරීශම්
ශවේ පශන් ව එයට
ඵරඳළළරව දළඩි නිඹඟඹ නිහ
ද්ර ඉන්ධන බහවිතශඹන් විදුලිඹ නිඳදන ප්රභහණඹ ඉවශ
ඹහශභන් රංයහ විදුලිඵර භේඩරඹට රුපිඹ්ල ිමලිඹන 40ය
ඳභණ අ කශර්ය පිරිළඹක් දයන්නට සිදු ව නිහ එභ ළඹ ඵය
බහගිත ලශඹන් ආයණඹ යය ගළනීභ වහ ඉවත වන්
ඉන්ධන ගළශපුම් ගහස ප අඹ යය ගළනීභට සිදු විඹ.

(iv)

ඇමුණුභ 01(අ) ව ඇමුණුභ 01(ආ)ිම වන් ශේ.

(v)

ඔේ.

(vi)

ඉන්ධන ගළශපුම් ගහස ප අඹ කිරීභ තභර රිඹහරභය ශේ.

ற்சதரதும்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) இன்சநல், ன்?

(i)

(ආ)

අදහශ ශනොශේ.
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ඳහර්ලිශම්න් ප
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මිල්නිය ලත්පත් ිළහිටි කළුග : බදු දීම
றல்னணற சரட்டக் கருங்கற்தரகந:குத்கக
GRANITE ROCK IN MILLANIYA WATTA : LEASE-OUT

4001/’13
6. ගරු පතෝ්ද ිමරුරාග මශතළ(ගරු ිජිත් පී. පඳපර්රළ
මශතළ පලනුල )

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு அஜறத் தே.
ததசர சரர்தரக)

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

අග්රහභහතය පභහ ව ද්කධ ලහන වහ ආගි ය යටයු ප
අභහතය පභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

ඉඩම් ප්ර කංසයයණ ශයොි න් බහ  ප
යළුතය
දිසත්රික්යශේ,
ි ්ලරනිඹ
රත
(ශවොශර්යන්ද ශයොට) නි න් ඉඩභක්  කශේද;

(ii)

එභ ඉඩශම් ශයොටක් න යළඵලි අංය 9 ිම පිිමටි
අක්යය 9, ර්  3, ඳර්චස 29.85ය විලහරරශඹන්
යු ප යළුගශ්ල තක්ශේරු ටිනහයභ ශයොඳභණද;

(i)

එකී යළුගර ඳහනදුය න්ලලුරුශේ ඳදිංචි ආචහර්ඹ
 කයහන්ද සි්ලහ නභළ ක අශඹකුට ඵදු ඳදනභ භත
රඵහ දීභට තීයණඹ යය  කශේද;

(ii)

එභ තීයණඹට එශළඹි දිනඹ යශර්ද;

(iii)

එකී තීයණඹට ඳදනම් ව ශවේ ප යශර්ද;

(iv)

එභ යළුගර ඵදු දීභට අදහශ හර්ෂිය ඵදු මුදර
ශයොඳභණද;

(v)

එකී ඵදු මුදර තීයණඹ යයන රද ඳදනභ යශර්ද;

(vi)

ඉවත කී ඵදු දීභට අදහශ ගිවිසුම් අරන් යයනු
රළබූ දිනඹ යශර්ද;

(vii)

එකී ඵදු ගිවිසුශම් පිටඳතක් ඉදිරිඳර යයන්ශන්ද;

(viii)

ශනොඑශේ නම්, ඊට ශවේ ප යශර්ද;

(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
தற அகச்சரும், ததபத் சரசண,  அரேல்கள்
அகச்சருரணகக் சகட்ட றணர:
(அ) (i)

(ii)

(ஆ) (i)

கரத்துகந ரட்டத்றல் றல்னணற சரட்டம்
(தயரசகந் தறரறவு) ன்ந ததரறல் கரற
சலர்றருத் ஆகக்குரோறற்குச் தசரந்ரகக்
கரற என்ர உள்பர ன்தகத்ம்;
சற்தடி கரறறன் எரு தகுறரண 9ஆம்
இனக்க கரறத்துண்டில் அகந்துள்ப 9 க்கர் 3
ரூட் 29.85 தர்ச் தப்தபவு தகரண்ட கருங்கற்
தரகநறன்
றப்தேட்டு ததரற வ்ப
தன்தகத்ம் அர் குநறப்தறடுரர?
சற்தடி
கருங்கற்தரகநக
தரந்துகந
ல்ரைருறல் றத்ம் கனரறற றரன் சறல்ர
ன்தருக்கு குத்கக அடிப்தகடறல் ங்கு
ற்கு லர்ரணறக்கப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம்;

சற்தடி
லர்ரணம்
ரதன்தகத்ம்;

ட்டப்தட்ட

றகற

(iii)

இந்த் லர்ரணத்றற்கு அடிப்தகடரக அகந்
கரங்கள் ரக ன்தகத்ம்;

(iv)

சற்தடி
கருங்கற்தரகநகக்
குத்ககக்கு
ங்குரேடன்
தரடர்தைகட
ருடரந்
குத்ககத் தரகக வ்பதன்தகத்ம்;

(v)

சற்தடி குத்ககத் தரகக லர்ரணறக்கப்தட்ட
அடிப்தகட ரதன்தகத்ம்;

(vi)

சற்கூநற குத்கக ங்கல் தரடர்தறனரண
உடன்தடிக்கக
ககச்சரத்றடப்தட்ட
றகற
ரதன்தகத்ம்;

(vii)

சற்தடி குத்கக உடன்தடிக்ககறன் தறற
தரன்கந சர்ப்தறப்தரர ன்தகத்ம்

(இ)

கரற சலர்றருத் ஆகக்குரோறற்குச் தசரந்ரண
கரறககப
குத்ககக்கு
ங்குல்
தற்நற
டடிக்கககபறன்சதரது தபறப்தகடத்ன்ககப்
தரதுகரப்தற்கரக
டுக்கப்தட்ட
றதொகநகள்
ரக ன்தகத்ம் அர் குநறப்தறடுரர?

(ஈ)

இன்சநல், ன்?

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

ඹන්න එ පභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?
(ඇ) ඉඩම් ප්ර කංසයයණ ශයොි න් බහ  ප ඉඩම් ඵදු දීභ
පිබඳඵ යටයු පර දී විනිවිදබහඹ ආයක්හ කිරීභ වහ
ශගන ඇ ක පිඹය යශර්ද ඹන්නර එ පභහ වන්
යයන්ශනිමද?

(ii)

(viii) இன்சநல், இற்கரண கரங்கள் ரக
ன்தகத்ம்: அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?

ඹන්න එ පභහ වන් යයන්ශනිමද?
(ආ)
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(b)

Will he state (i)

whether a land called Millaniya Watta
(Horekanda Group) is located in the
Kalutara District which comes under the
purview of the Land Reform Commission;
and

(ii)

the assessment value of the granite rock in
extent of nine acres, three roods and 29.85
perches situated in Lot No. 9 of that land?

Will he inform this House (i)

whether it has been decided to lease out the
above granite rock to Dr. Thiranda Silva of
Nalluruwa, Panadura;

(ii)

the date on which that decision was arrived
at;

(iii)

the basis for that decision;

(iv)

the annual lease value of it;

(v)

the basis on which that amount was
decided;

(vi)

the date on which that lease agreement was
signed;

(vii)

whether a copy of that lease agreement
would be submitted; and

if not, the reason for that?
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(c)

(iv)

Will he also state the steps that have been taken to
protect transparency in transactions of lease when
lands belonging to Land Reform Commission are
leased out?

(d) If not, why?
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ඹන්න එ පභහ වන් යයන්ශනිමද?
(ඇ)

(i)

ශ්රී රංයහ ඳරිඳහරන ශේශේ විරහභ ගත යු ප ඹ
ඉක්භහ දළනට ශේශේ ශඹදී සිටින අභහතයහංල
ශ්ලයම්රු ශනොන නිරධහරින් ංඛයහ
ශයොඳභණද;

(ii)

ඔවුන් ශේඹ
යයන
ශදඳහර්තශම්න් ප යශර්ද;

(iii)

විරහභ ගත යු ප ඹස සීභහ ඉක්භහ දළනට ශේඹ
යයන අභහතයහංල ශ්ලයම්රුන් ංඛයහ
ශයොඳභණද;

(iv)

ඔවුන්ශේ නම්, ඹ වහ ශේඹ යයන අභහතයහංල
යශර්ද;

ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු යථහනහඹය පභනි, අග්රහභහතය පභහ ව ද්කධ ලහන වහ
ආගි ය යටයු ප අභහතය පභහ ශනුශන් භභ එභ ප්රලසනඹට පිබඳ පය
වභළගත* යයනහ.

ඉවත වන් ඵහ ගළනීම් ව අදහශ ඳවසුයම්
රඵහ දීභ ඊට අදහශ ඳ කන චක්රශ්ලඛ උඳශදස
අනුභ සිදු යයන්ශන්ද;

* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

අභහතයහංල

ව

ඹන්නර එ පභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?
(අ) ව (ආ) - අධියයණශේ නඩු ඳ කන ඵළවින් එභ ප්රලසනරට පිබඳ පරු රඵහ
දීභ භගින් අදහශ නඩුරට ඵරඳෆම් ඇ ක විඹ වළකි ඵ යහරුණිය
දන්ි .
(ඇ)

ඉඩම් ප්ර කංසයයණ ශයොි න් බහ ඳනශර විධිවිධහන වහ ඳ කන
අශනකුර නී ක වහ යහර්ඹ ඳටිඳහටි අනු ඉඩම් ප්ර කංසයයණ
ශයොි න් බහ  ප ඉඩම් ඵදු දීභ සිදු ශයශර්.

(ඈ)

අදහශ ශනොශේ.

(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
ததரது றர்ரக, உள்ரட்டரேல்கள் அகச்சகக் சகட்ட
றணர:
(அ) (i)
( ii)

ශ්රී ාකළ ඳරිඳළන පවේලපේ විශ්රළමික නිධළරි්ද:
නෆලත බලළ ගෆනීම
இனங்கக றர்ரக சசகறன் ஏய்வுததற்ந
அரேனர்கள்: லண்டும் சசகக்கர்த்ல்

(ஆ) (i)

இனங்கக றர்ரக சசகறன் ஏய்வுததற்ந
அரேனர்ககப லண்டும் சசகக்கு ஆட்சசர்க்
கறன்ந
சதரது
இர்ககப
ஆட்சசர்ப்தைச்
தசய்கறன்ந
தறப்
ததர்கள்
ரக
ன்தகத்ம்;

(ii)

இர்கரக்குப்
ததற்ரக்தகரடுக்கப்தடுகறன்ந
சம்தபங்கள், ற்ரம் ரகணம், ரறததரருள்,
தரகனசதசற சதரன்ந சர சறகள் ரக
ன்தகத்ம்;

(iii)

சற்தடி எவ்தரரு றடத்றணதும் அபவுகள்
வ்பவு ன்தகத்ம்;

(iv)

சற்தடி
ஆட்சசர்ப்தைகள்
ற்ரம்
உரற
சறககபச் தசய்து தகரடுப்தரணது, அக
தரடர்தறல் அதொரரேள்ப சுற்நநறக்கக அநறவுக
கரக்கு
அகரகச
சற்தகரள்பப்தடு
கறன்நணர ன்தகத்ம்

4076/’13
ගරු පතෝ්ද ිමරුරාග මශතළ (ගරු ිපනෝමළ ගමපප
මශත්මිය පලනුල )

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு (றருற)
அசணரர கசக சரர்தரக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.)
Anoma Gamage)

යහජය ඳරිඳහරන වහ සශකල යටයු ප අභහතය පභහශගන් ඇස
ප්රලසනඹ -(1):
(අ)

(i)

යහජය ශේශේ නිරධහරින් වහ නිඹි ත විරහභ
ගන්නහ ඹස සීභහ යශර්ද;

(ii)

ශභභ ඹස සීභහ ඉක්භහ ඹම් නිරධහරිඹකු යහජය
ශේශේ ශඹොදහ ගළනීශම් දී අනුගභනඹ යයන
නිර්ණහඹය යශර්ද;

ඹන්න එ පභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?
(ආ)

(i)

ශ්රී රංයහ ඳරිඳහරන ශේශේ විරහි ය නිරධහරින්
නළත ශේඹට ඵහ ගළනීශම් දී ඔවුන් ඵහ
ගන්නහ තන පරු නහභ යශර්ද;

(ii)

ඔවුන්ට රඵහ ශදන ළටුප් ව හවන, ඉන්ධන වහ
දුයයථන ළනි ශනර ඳවසුයම් යශර්ද;

(iii)

එභ එක් එක් අයිතභශේ ප්රභහණඹ ශයොඳභණද;

இந் தல்கனகத் ரண்டி ககறல்
சததரரு
அரேனக
அசரங்க
சசகறல்
ஈடுதடுத்தும்சதரது
தறன்தற்நப்தடுகறன்ந அபவுசகரள்கள் ரக
ன்தகத்ம்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

RETIRED OFFICIALS OF SRI LANKA ADMINISTRATIVE
SERVICE : RE-RECRUITMENT

7.

அசரங்க
சசக
அரேனர்கரக்கரண
ஏய்வுததரம் தல்கன ரது ன்தகத்ம்;

அர் குநறப்தறடுரர?
(இ) (i)

இனங்கக றர்ரக சசகறல் ஏய்வுததந
சண்டி கத்ம் ரண்டி ற்சதரது சசக
றல் ஈடுதட்டுள்ப அகச்சுச் தசனரபர்கள்
அல்னர
அரேனர்கபறன்
ண்றக்கக
வ்பவு ன்தகத்ம்;

(ii)

இர்கள் சசகரற்ரகறன்ந அகச்சுக்கள்
ற்ரம் றகக்கபங்கள் ரக ன்தகத்ம்;

ඳහර්ලිශම්න් ප
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(iii)

ஏய்வுததந சண்டி கத்ம் ரண்டி
ற்சதரது சசகறல் ஈடுதட்டுள்ப அகச்சுச்
தசனரபர்கபறன்
ண்றக்கக
வ்பவு
ன்தகத்ம்;

(iv)

இர்கபறன்
ததர்கள்,
து
சசகரற்ரகறன்ந
அகச்சுக்கள்
ன்தகத்ம்

ற்ரம்
ரக

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஈ)

இன்சநல், ன்?

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

(b)

(i)

the stipulated age limit of retirement for the
public sector officials; and

(ii)

the criteria adopted in deploying any official
in the Public Service exceeding this age
limit?

(ரண்தைறகு டதறள்த்.டி.சஜ. தசதணறத்ண - ததரது றருரக,
உள்ரட்டரேல்கள் அகச்சர்)

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

ගරු යථහනහඹය පභනි, භභ එභ ප්රලසනඹට පිබඳ පය වභළගත*
යයනහ.

* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)
(ආ)

(i)

ඹ අවුරුදු 60දී.

(ii)

ශයොන්ත්රහර ඳදනභ භත.

(i)

යහජය ඳරිඳහරන චක්රශ්ලඛ අංය 9/2007ිම විධිවිධහන ඳරිදි.
(අ) අභහතයහංල ශ්ලයම් ශවෝ භහන තන පරු.
(ආ) අ කශර්ය ශ්ලයම්/අධයක් ජනයහ්ල ශවෝ භහන
තන පරු.
(ඇ) ශදඳහර්තශම්න් ප ප්රධහනීන්, ශජයසස
ශ්ලයම්රුන් වහ භහන තන පරු.

the designations to which the retired
officials of the Sri Lanka Administrative
Service are recruited when they are
recruited again to the service;

(ii)

the salaries and other perks such as vehicles,
fuel and telephones provided to them;

(iii)

the amount of each of the above items; and

(iv)

whether the above recruitment and the
provision of perks are carried out strictly in
line with instructions of the relevant
circulars?

(ii)

(iii)

the number of Secretaries of Ministries
currently in service who have exceeded the
retirement age; and

(iv)

their names, ages and the Ministries in
which they serve?

If not, why?

ළටුප්/දීභනහ (යහජය
ඳරිඳහරන චක්රශ්ලඛ 9/2007
විධිවිධහන ඳරිදි)

(අ) අභහතයහංල ශ්ලයම්
ශවෝ භහන
තන පරු

විරහභ ඹන විට අන් යට
රළබූ ළටුශඳන් සිඹඹට 50
ශවෝ රු.30,000 ඹන
ශදශයන් ළඩි මුදර

(ආ) අ කශර්යශ්ලයම්/
අධයක් ජනයහ්ල
ශවෝ භහන
තන පරු

විරහභ ඹන විට අන් යට
රළබූ ළටුශඳන් සිඹඹට 50
ශවෝ රු.25,000 ඹන
ශදශයන් ළඩි මුදර

(ඇ) ශදඳහර්තශම්න් ප
ප්රධහනීන්, ශජයසස
වයහය
ශ්ලයම්රුන් වහ
භහන තන පරු

විරහභ ඹන විට අන් යට
රළබූ ළටුශඳන් සිඹඹට 50
ශවෝ රු.20,000 ඹන
ශදශයන් ළඩි මුදර

(ඈ) විධහඹය
නිරධහරින්, දීඳ
යහප්ත ශේහර
II/III ශරේණි ශවෝ
ඊට භහන තන පරු

විරහභ ඹන විට අන් යට
රළබූ ළටුශඳන් සිඹඹට 50
ශවෝ රු.17,500 ඹන
ශදශයන් ළඩි මුදර

ළටුප්,හවන,
ඉන්ධන, දුයයථන
වහ ශනර
ඳවසුයම්
තන පයට ිමි 
අශනකුර යප්රහද

*විරහභ ඹන අසථහශේ

දළර තන පයට ඩහ ඳවශ
තන පයයට ඳර යය ඇරනම්, ඳර යයනු රළබූ තන පශර්
අදහශ ශරේණිශේ ළටුප් සීභහශේ උඳරිභශඹන් සිඹඹට 50
ශේ.

the number of officials other than the
Secretaries of Ministries currently in service
in the Sri Lanka Administrative Service
who have exceeded the retirement age;
the ministries and departments in which
they serve;

Table Here

තන පය

Will he also inform this House of -

(ii)

වයහය

(ඈ) විධහඹය නිරධහරින්, දීඳ යහප්ත ශේහර II/III
ශරේණි ශවෝ ඊට භහන තන පරු.

Will he state -

(i)

(d)

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.පජ්. පවපනවිරත්න මශතළ (රළතය ඳරිඳළන
ශළ වහලපේ ක තුුර ිමළතයුරමළ)

Will he inform this House of -

(i)

(c)
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(ඇ)

(iii)

ඉවත (ii) ඳරිදි.

(iv)

ඔේ.

(i)

යහජය ශේහ ශයොි න් බහශේ අනුභළ කඹ භත භධයභ
යජශේ තන පරුර නිරධහරින් 3 ශදශනකු ශේඹ යයන
අතය ආේඩුයහයරුන්ශේ අනුභළ කඹ භත තර නිරධහරින්
ංඛයහක් ඳශහර බහර ඳ කන තන පරුර ශේඹ
යයනු රඵයි. ඳශහර බහර ශේඹ යයනු රඵන එළනි
නිරධහරින් ම්ඵන්ධශඹන් ශතොය පරු විභහ ඇ ක අතය, එභ
ශතොය පරු රද ඳසු ඉදිරිඳර යයනු රළශේ.

(ii)

භධයභ යජඹ ඳශහර බහ සුළු අඳනඹන ශබෝග ප්රර්ධන
අභහතයහංලඹ ඳශහර අභහතයහංල ඉඩම් වහ ඉඩම්
ංර්ධන අභහතයහංලඹ
ඳශහර ශදඳහර්තශම්න් ප ඵදු්ලර
දිසත්රික් ශ්ලයම් යහර්ඹහරඹ ඳශහර යහජය ශේහ ශයොි න්
බහ ඳශහර ඳහරන ආඹතන
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(iii)

ශ්රී රංයහ ඳරිඳහරන ශේශේ තන පරුර සිට ශ්ලයම්
තන පරුරට ශතෝයහ ඳර යයනු රළබූ නිරධහරින් ගණන
04කි.

(iv)

Table here
නභ

(ඈ)

ශේහ සථහනඹ

தற அகச்சரும் ததபத் சரசண,  அரேல்கள்
அகச்சருரணகக் சகட்ட றணர:
(அ) (i)

2010, 2011 ற்ரம் 2112ஆம் ஆண்டுகபறல்
இனங்கக இரணுத்றற்கு உவு, தரணங்
ககப ங்கற தறவுதசய்ப்தட்ட ங்குர்
கரக்கு தசரேத் சண்டித்ள்ப தரத்ப்
தத்தரகக வ்பதன்தகத்ம்;

(ii)

அறல் ற்சதரது தசரேத்ற தொடிக்கப்தட்டுள்ப
தத்தரகக வ்பதன்தகத்ம்;

(iii )

சற்தடி தோன்நரண்டுகரக்கும் தசரேத் சண்டி
த்ள்ப றரேகப் தத் தரகக அந்ந்
ஆண்டுகரக்கக வ்பதன்தகத்ம்

ඹ

ටී. අශලෝය පීරිස
භවතහ

ඉඩම් වහ ඉඩම්
ංර්ධන
අභහතයහංලඹ

අවුරුදු 60
භහ 09

එම්.එම්.සී.
ෂර්ඩිනළන්ඩු භවතහ

විදුලිඵර වහ ඵරලක් ක
අභහතයහංලඹ

අවුරුදු 69
භහ 03

පී.බී. අශේශයෝන්
භවතහ

යහජය ඳරිඳහරන වහ
සශකල යටයු ප
අභහතයහංලඹ

අවුරුදු 61
භහ 11

ඩේලිේ. යරසරිඹ
භවතහ

විශලේ යහඳි ක
අභහතයහංලඹ

අවුරුදු 60
භහ 03

අදහශ ශනොශේ.

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) (i)

சற்தடி தத்தரகககள் தசரேத்ப்தடர
கரத்றணரல்
ற்தைகட
ங்கல்ககப
சற்தகரள்து
சறரத்ள்பதண
குநறத்
ங்குர்கள்
அநறறத்துள்பரர்கதபன்தக
அநறரர ன்தகத்ம்;

(ii)

சற்தடி
றரேகப்
தத்தரககககப
தசரேத்ற
தொடிப்தற்கு
சற்தகரள்பப்தடும்
டடிக்கககள் ரகதன்தகத்ம்;

(iii)

றரேகப்
தத்தரககககபச்
தொடிக்கும் றகற ரதன்தகத்ம்

ශ්රී ාකළ තුධ ශමුදළල ණශළරඳළන වෆඳතුේකරුල්ද:
හිඟ මුදල්
இனங்கக இரணுத்றற்கரண உவு, தரண
ங்குர்கள்: றரேகப் தம்

SUPPLIERS OF FOOD AND BEVERAGES TO SRI LANKA ARMY :
DUES

4215/’13
8.

ගරු පතෝ්ද ිමරුරාග මශතළ (ගරු ිනවහව ිත්තනළයක
මශතළ පලනුල )

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு றஸ்ம
அத்ரக்க சரர்தரக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Tissa
Attanayake)

අග්රහභහතය පභහ ව ද්කධ ලහන වහ ආගි ය යටයු ප
අභහතය පභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ -(1):
(අ)

(i)

(ii)

එයින් ශම් න විට ශගහ අන් යය ඇ ක මුද්ල
ප්රභහණඹ ශයොඳභණද;

(iii)

එභ ර්  පන වහ ශගවීභට ඇ ක ිමඟ මුද්ල
ප්රභහණඹ, ඒ ඒ ර්ඹ අනු ශයොඳභණද;

தசரேத்ற

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

இன்சநல், ன்?

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

Will he inform this House (i)

2010, 2011 ව 2012 ර්ර දී ශ්රී රංයහ යුධ
වමුදහ වහ ආවහයඳහන ඳඹන රද ලිඹහ ඳදිංචි
ළඳයුම්යරුන්ට ශගවිඹ යු ප ව මුළු මුද්ල
ප්රභහණඹ ශයොඳභණද;

ඹන්න එ පභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?
(ආ)
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the total amount of money due to be paid to
the registered suppliers who supplied food
and beverages to Sri Lanka Army in the
years 2010, 2011 and 2012;

(b)

(ii)

the sum of money that has been paid by
now; and

(iii)

separately, the sum of money due to be paid
for the aforesaid three years on per year
basis?

Will he also inform this House (i)

එභ ිමඟ මුද්ල ශගහ අන් කිරීභට ගනු රඵන
රිඹහ භහර්ග යශර්ද;

whether he is aware that the suppliers have
informed the authorities that continuation of
the relevant supplies is difficult due to nonpayment;

(ii)

ිමඟ මුද්ල ශගහ අන් යයනු රඵන දිනඹ
යශර්ද;

the action that will be taken to settle the
aforesaid dues; and

(iii)

the date on which settling of the aforesaid
dues will be completed?

(i)

එභ මුද්ල ශනොශගවීභ ශවේ පශන් අදහශ ළඳයුම්
සිදු කිරීභ දුසයය ඵ අදහශ ළඳයුම්යරුන් විසින්
දන්හ ඇ ක ඵ දන්ශන්ද;

(ii)
(iii)

ඹන්නර එ පභහ ශභභ බහට දන්න්ශනිමද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(c)

If not, why?

ඳහර්ලිශම්න් ප
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ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(i )

தரத் தடுக்கககபறன் ண்றக்கக ரக
தன்தகத்ம்;

(ii )

தடுக்கககரக்கும் கத்றர்கரக்கும் இகடற
னரண றகறம் ரதன்தகத்ம்;

(iii)

தடுக்கககரக்கும் ரறர்கரக்கும்
னரண றகறம் ரதன்தகத்ம்;

(iv)

கத்றர்கரக்கும் ரறர்கரக்கும் சரரபற
கரக்கும் இகடறனரண றகறம் ரதன்த
கத்ம் அர் கூரரர?

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු යථහනහඹය පභනි, අග්රහභහතය පභහ ව ද්කධ ලහන වහ
ආගි ය යටයු ප අභහතය පභහ ශනුශන් භභ එභ ප්රලසනඹට පිබඳ පය
වභළගත* යයනහ.

* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

(ආ)

(ඇ)

රුපිඹ්ල ි ලිඹන වතලිසවතය දවස ඳන්සිඹ අනවතයි දලභ
නඹයි.

(இ)

(රුපිඹ්ල ි ලිඹන 44,597.9)

asked the Minister of Health:

(ii)

සිඹලුභ ශගවීම් සිදු යය ඇත.

(iii)

ශගවීභට ිමඟ මුද්ල ශනොභළත.

(i)

සිඹලුභ ශගවීම් සිදු යය ඇ ක ඵළවින් ළඳයුම්යරුන්
දුසයයතහඹට ඳර වී ශනොභළත.

(ii)

අදහශ ශනොශේ.

(iii)

අදහශ ශනොශේ.

இன்சநல், ன்?

(s)

Will he state separately, the number of national
hospitals and private hospitals in the country to
date?

(b)

Will he also state pertaining to the above hospitals

ඳළන ශනොනගී.

තළිනක පරෝශල් වශ පඳෞේගලික පරෝශල් : විවහතර
சசற ற்ரம் ணறரர் கத்றசரகனகள் : றதம்

இகடற

(c)

(i)

the total bed strength;

(ii)

the doctors to beds ratio;

(iii)

the nurses to beds ratio; and

(iv)

the doctors to nurses to patients ratio?

If not, why?

NATIONAL AND PRIVATE HOSPITALS : DETAILS
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11. ගරු පතෝ්ද ිමරුරාග මශතළ(ගරු ර ව කරුණළනළයක
මශතළ පලනුල )
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க
கருரரக்க சரர்தரக)

-

ரண்தைறகு

ற

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

ශෞඛය අභහතය පභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ -(1):
(අ)

ශම් න විට ශභයට  කශඵන ජහ කය ශයෝව්ල ංඛයහ ව
ශඳෞකගලිය ශයෝව්ල ංඛයහ ශයොඳභණද ඹන්න එ පභහ
ශන් ලශඹන් වන් යයන්ශනිමද?

(ආ) එභ ශයෝව්ලර,
(i)

ශයෝගීන් වහ ඇ ක මුළු ඇන් ංඛයහ
ශයොඳභණද;

(ii)

එභ ඇන් ංඛයහ ව දදයරු ංඛයහ අතය
අනුඳහතඹ ශයොඳභණද;

(iii)

එභ ඇන් ංඛයහ ව ශවද-ශවදිඹන් ංඛයහ
අතය අනුඳහතඹ ශයොඳභණද;

(iv)

ශයෝගීන් ංඛයහට, ශවද-ශවදිඹන් ංඛයහට,
දදයරුන් ංඛයහශේ අනුඳහතඹ ශයොඳභණද;

ඹන්නර එ පභහ වන් යයන්ශනිමද?
(ඇ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
சுகரர அகச்சகக் சகட்ட றணர:
(அ)

இன்ரள்பரர ரட்டிரேள்ப சசற கத்ற
சரகனகள் ற்ரம் ணறரர் கத்றசரகனகபறன்
ண்றக்ககக அர் ணறத்ணறரக கூரரர?

(ஆ) சற்கூநப்தட்ட கத்றசரகனகள் தரடர்தறல்,

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශතළ

(ரண்தைறகு னரத் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ශෞඛය අභහතය පභහ ශනුශන් භභ
එභ ප්රලසනඹට පිබඳ පය වභළගත* යයනහ.

* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(ආ)

ශ්රී රංයහ  පශ ඇ ක යජශේ ශයෝව්ල ංඛයහ 1084ක් න අතය
ශඳෞකගලිය දදය ශේහ නිඹහභන බහශිම ලිඹහඳදිංචි ශඳෞකගලිත
ශයෝව්ල ංඛයහ 206කි.
(i)

යජශේ ශයෝව්ලර ඇ ක මුළු ඇන් ංඛයහ - 74,636
ශඳෞකගලිය ශයෝව්ලර ඇ ක මුළු ඇන් ංඛයහ - 5,309

(ii),

(iii) Table here
මුලු ඇන් ංඛයහ වහ
දදයරු ංඛයහ
අතය අනුඳහතඹ

මුලු ඇන් ංඛයහ වහ
ශවද ශවදිඹන් ංඛයහ
අතය අනුඳහතඹ

යජශේ
ශයෝව්ල

4.25 : 1

2.41 : 1

ශඳෞකගලිය
ශයෝව්ල

දරත ශනොභළත

දරත ශනොභළත

(iv)

යජශේ ශයෝව්ල

Table here

අබයන්තය ශයෝගීන් ංඛයහට, ශවද
ශවදිඹන් ංඛයහට දදයරුන්
ංඛයහශේ අනුඳහතඹ

--

381: 2:1

ඵහිමය ශයෝගීන් ංඛයහට, ශවද
ශවදිඹන් ංඛයහට දදයරුන්
ංඛයහශේ අනුඳහතඹ

--

3400: 2: 1
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1025

1026
றகனறல், லறத்துகந தொகநறல் சன்தொகந
தௌடுககப சற்தகரள்ற்கு இன்ர கரப்
தடுகறன்ந ததரநறதொகநகள் க ன்தகத்ம்

ශඳෞකගලිය ශයෝව්ල Table here
අබයන්තය ශයෝගීන් ංඛයහට, ශවද
ශවදිඹන් ංඛයහට දදයරුන්
ංඛයහශේ අනුඳහතඹ
ඵහිමය ශයෝගීන් ංඛයහට, ශවද
ශවදිඹන් ංඛයහට දදයරුන්
ංඛයහශේ අනුඳහතඹ
(ඇ)

--

ශම් පිබඳඵ දරත
ශනොභළත.

அர் கூரரர?

--

(ஆ) (i )

சுந்றகடந்து தொல் இன்ரக தற
சரகறக்கப்தட்ட கடந் கரனத்கத்ம் அபரற
சட்டங்கள் க ன்தகத்ம்;

(ii)

அக ப்சதரது சட்டரக்கம் தசய்ப்தட்டு
அதொல்தடுத்ப்தட்டண
ன்தகத்
ணறத்ணறரகவும்;

(iii )

இனங்ககறல் ததரதுரக கடந் கரனத்கத்ம்
அபரற
சட்டங்கள்
கடதொகநப்தடுத்ப்
தடுறல்கன ன்தக ற்ரக்தகரள்ப தொடித்ர
ன்தகத்ம்;

(iv )

இல்கனதணறல், 2003 - 2004 இல் ரற
ன்ணறப்தைச் சட்டம் வ்ரர அதொல்தடுத்ப்
தட்டது ன்தகத்ம்

ඳළන ශනොනගී.

ිතීතය බඳළන ි්දදමි්ද ක්රියළත්මක කෂ ශෆකි
නීින : විවහතර
கடந் கரனத்க அபரற சட்டங்கள்: றதம்
RETROSPECTIVE LAWS : DETAILS
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14. ගරු පතෝ්ද ිමරුරාග මශතළ (ගරු ර ව කරුණළනළයක
මශතළ පලනුල )

(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க
கருரரக்க சரர்தரக)

-

ரண்தைறகு

ற

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

அர் கூரரர?
(இ)

இன்சநல் ன்?

අධියයණ අභහතය පභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ -(2) :
(අ)

(i)

ශ්රී රංයහ  පශ දළනට "රිවි යවුන්සිරඹක්" (ශඳයවි
භඩු්ලරක්) රිඹහරභය න්ශන්ද;

(ii)

එන් "රිවි යවුන්සිරඹක්" කිසි යශරය ශවෝ
රිඹහරභය  කද්ශේද;

(iii)

එශේ නම්, එඹ රිඹහරභය  කබූ යහර සීභහ
යශර්ද;

(iv)

රිවි යවුන්සිරඹ ශවෝ ඊට භහන ව ක්රභශේදඹන්
අශවෝසි ශයොට දභහ ඇ ක ඵළවින් අද න විට
අධියයණ ඳකධ කඹ  පශ අභිඹහචනහ රිඹහලිඹක්
වහ ඳරනහ ඹහන්ත්රණඹ යශර්ද;

asked the Minister of Justice:
(a)

Will he state (i)

whether a Privy Council is now operative in
Sri Lanka;

(ii)

whether such a Council was ever operative
before;

(iii)

if so, the period it was operative; and

(iv)

the mechanism to have a sense of appeal in
judicial system today as the Privy Council
or its like has been abolished?

ඹන්න එ පභහ වන් යයන්ශනිමද?
(ආ)

(i)

නිදවසින් ඳසු ශම් දක්හ රිඹහරභය ශයොට ඇ ක
අතීතඹට ඵරඳහන අන්දි න් රිඹහරභය යශ වළකි
නී ක යශර්ද;

(b)

Will he also state (i)

the retrospective laws that have been
applied to date from Independence;

(ii)

ඒහ ඳනනු රළබූ වහ රිඹහරභය යයනු රළබූ
දිනඹන් ශන් ශන් ලශඹන් යශර්ද;

(ii)

(iii)

අතීතඹට ඵරඳහන අන්දි න් රිඹහරභය යශ වළකි
නී ක හභහනයශඹන් ශ්රී රංයහ  පශ රිඹහරභය
ශනොයයන ඵට පිබඳගළනීභක්  කශේද;

as to when they were legislated and
implemented, separately;

(iii)

ශනොඑශේ නම්, 2003 - 2004 ර්ර ඵදු නිදවස
කිරීශම් නී කඹ රිඹහරභය යයනු රළද්ශේ ශයශේද;

whether it is agreed that retrospective laws
are generally not enforced in Sri Lanka; and

(iv)

if not, as to how the tax amnesty law in
2003-2004 was implemented?

(iv)

ඹන්නර එ පභහ වන් යයන්ශනිමද?
(ඇ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

(c) If not why?

லற அகச்சகக் சகட்ட றணர:

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ (ිකාකරණ ිමළතයුරමළ)

(அ) (i)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

இனங்ககறல் ற்சதரது சகரகநக் ககம்
(தறநறற கவுன்சறல்) இங்குகறநர ன்தகத்ம்;

(ii)

இற்கு தொன்ணர் அத்கக ககம் ப்சதரர
து இங்கறர ன்தகத்ம்;

(iii)

அவ்ரதநணறல், அது இங்கற கரனப்தகுற து
ன்தகத்ம்;

(iv)

சகரகநக் ககம் அல்னது அகணதரத்
அகப்தைகள்
இல்னரதரறக்கப்தட்ட
சூழ்

(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்)

Hon. Speaker, I table* the Answer.
* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(a)

(i)

No.

(ii)

Yes.

(iii)

From 1910 to 1972.

ඳහර්ලිශම්න් ප
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(iv)

The mechanism available is provided for in the
Constitution which specifies the jurisdiction of the
Supreme Court, Court of Appeal and the Provincial
High Courts, in exercising appellate jurisdiction.
Appeals from judgments or orders of the Court of
Appeal may be made to the Supreme Court and
appeals from the Provincial High Courts and courts of
the first instance are heard by the Court of Appeal. So
that at present, appeals may be made both to the Court
of Appeal and thereafter to the Supreme Court.
Further, the High Court of the Provinces is vested with
appellate jurisdiction from orders and sentences
imposed by Magistrate's Courts and Primary Courts
within the Province.

(b) (i) & (ii)

These questions cover a period of over 65 years and it
would entail a great deal of research; hence, it is
difficult to supply the information.

(iii)

No. The Constitution has granted Parliament the
legislative power to make laws, including laws having
retrospective effect by Article 75 and such laws when
enacted are enforced.

(iv)

Does not arise.

(c)

Does not arise.
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උඳපේක කළරක වභළ
ஆசனரசகணக் குரோ

CONSULTATIVE COMMITTEES
ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ භභ ඉදිරිඳර
යයනහ:
"විශලේ යහඳි ක යටයු ප පිබඳඵ උඳශකලය යහයය බහ ඹනුශන්
උඳශකලය යහයය බහක් ඳර යශ යු ප ඹ.
අංය 109 දයන සථහය නිශඹෝගඹ අනු යහයය බහ ශත ශඹොමු යයනු
රඵන යරුණු ම්ඵන්ධශඹන් ඳරීක්හ යය ඵරහ ඒ පිබඳඵ හර්තහ කිරීභ
වහ, අංය 106 දයන සථහය නිශඹෝගශේ විධිවිධහනර කුභක් වන්
 කද්ණ ද, එකී උඳශකලය යහයය බහ ඳස ශදශනකුට (05) ශනොඅඩු ව
විසිඳස ශදශනකුට (25) ශනොළඩි භන්ත්රීරුන් ංඛයහකින් භන්විත විඹ
යු ප ඹ.
ශභභ උඳශකලය යහයය බහශේ ගණපයණඹ භිය භන්ත්රීන්  කශදශනකු
(03) විඹ යු ප ඹ."

ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වේමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

කථළනළයකුරමළ

Question put, and agreed to.

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ ස ප කයි.
ගරු විරුකධ ඳහර්ලසශේ නහඹය පභහ.

ගරු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ

(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු යථහනහඹය පභනි, 13න ප්රලසනඹ ගළන ඹම් ඳළවළදිලි
කිරීභක් යයන්නට යළභළ කයි. ඒ ප්රලසනශඹන් ශඳන්හ  කශඵන
ශනෝදයහනඹට කිඹන්ශන්, “ි න්ශන්රිඹ ජහ කය ශනෝදයහනඹ”
ඵ ශම් ඳරතයශඹන් ශඳන්හ  කශඵනහ. නමුර ශම් ප්රලසනශේ එඹ
ි න්ශන්රිඹ, ගිරිතශ්ල ජහ කය ශනෝදයහනශේ ඹනුශන් වන්
 කබීභ නිහ ඇභ ක පභහ එඹට පිබඳ පරු දී නළවළ.
ශයෝසි
ශේනහනහඹය භන්ත්රී පි ඹ ඇභ ක පභහට ශම් පුර ඳර හර්තහ
ශඳන්හවි. “නජීවී ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න් ප, ි න්ශන්රිඹ
ජහ කය උදයහනඹ” ඹනුශන් ශභිම වන් ශරහ  කශඵනහ.
ඳරතශර් හර්තහ ශරහ
 කශඵන්ශන් "ි න්ශන්රිඹ, ජහ කය
ශනෝදයහනඹ" කිඹහයි. ශයශේ වුණර “ි න්ශන්රිඹ ජහ කය
ශනෝදයහනඹ” ඹනුශන් වන්  කශඵන නිහ ප්රලසනශේ වන්
"ගිරිතශ්ල" කිඹන චනඹ ප්රලසනඹක් යය ගත යු ප නළවළ. ඇරත
ලශඹන්භ ි න්ශන්රිඹ  කශඵන්ශන් ගිරිතශ්ලයි. ශන තළනය
ශනොශයි. ෑනෆ නම් ඒ ගළන ගරු න්ත අලුවිවහශර්
භන්ත්රී පභහශගන් අව ගන්න පුළුන්.
ඇභ ක පභහ පිබඳ පරු ශනොශදනහ නම් ඒය ශනභ ශදඹක්.
නමුර ශභතළනදී පිබඳ පරු ශදන්න  කද්ණහ. ඔඵ පභහ කිේහට
ඳසශේර පිබඳ පරු දුන්ශන් නළවළ. ඔඵ පභහ ඒ ගළන ඵරන්න. ශයෝසි
ශේනහනහඹය භන්ත්රී පි ඹ ශම් පුර ඳර හර්තහශේ copy එයක්
ඔඵ පභහට රඵහ ශදයි.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, භභ ඒ ගළන ඵරන්නම්.

ඳළර්ලිපේ්දුර පවේලපේ වහලළධීන තත්ත්ලය
ක්ිනමත් කිරීම ිළිතබ
කරුණු පවොයළ බළ ලළර්තළ කිරීම ිළණිව ලන
විපේ කළරක වභළල
தரரரன்நச் சசகறன் சுரலணப்
தண்கத ரேப்தடுத்துது தற்நற ஆரய்ந்து
அநறக்கக சர்ப்தறப்தற்கரண தரறகுரோ
SELECT COMMITTEE TO INQUIRE AND REPORT
ON STRENGTHENING THE INDEPENDENT
CHARACTER OF THE PARLIAMENTARY
SERVICE
ගරු දිප්දහ ගුණලර්ධන මශතළ

(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳර
යයනහ:
"ඳහර්ලිශම්න් ප ශේශේ සහධීන තරරඹ ලක් කභර කිරීභ පිබඳඵ
යරුණු ශොඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ වහ 2010 ඔක්ශතෝඵර් භ 21 ළනි
දින ගරු යථහනහඹය පභහ විසින් ඳරයයන රද විශලේ යහයය බහට,
තභහ විසින් නිරීක්ණඹ යයනු රළබූ යරුණු, 2013 ශනොළම්ඵර් භ 22
ළනි දින ඳහර්ලිශම්න් ප විසින් ම්භත යය ගන්නහ රද ශඹෝජනහ භන්න්
නිඹභ යය ඇ ක යහර සීභහ ඇ පශත ඳහර්ලිශම්න් පට හර්තහ කිරීභට
ශනොවළකි ඵළවින්, එභ යහයය බහට රඵහ දී ඇ ක යහර සීභහ අංය 96
දයන සථහය නිශඹෝගඹ ප්රයහය 2014 අශප්රේ්ල භ 30 ළනි දින දක්හ
තදුයටර දීර්ඝ යශ යු පඹ."

ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වේමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.
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පඳෞේගලික ම්දත්රී්දපප ඳනත් පකම්ේඳත්
ணற உரப்தறணர் சட்டதோனங்கள்
PRIVATE MEMBERS' BILLS

ධේමදීඳ ඳදනම (වාවහථළගත කිරීපේ) ඳනත්
පකම්ේඳත

ர்லத றரணம் (கூட்டிகத்ல்) சட்டதோனம்
DHAMMADEEPA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගරු ිච තළපගොඩපප මශතළ

(ரண்தைறகு அச்சன ஜரதகரடசக)

(The Hon. Achala Jagodage)

ගරු යථහනහඹය පභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳර
යයනහ:
"ධම්භදීඳ ඳදනභ ංසථහගත කිරීභ වහ ව ඳනර ශයටුම්ඳත
ඉදිරිඳර කිරීභට අය දිඹ යු ප ඹ."

නී ක විදයහරශේ යරනහඹය විදුව්ලඳ ක පභහයි, රුරිශගෝ
විදුව්ලඳ ක පභහයි ශදශදනහභ දළන් ඉර ශරහ  කශඵනහ.
යරනහඹය විදුව්ලඳ ක පභහ කිඹන්ශන් ිමටපු ශරේසසහධියයණ
විනිලසචඹයහයයශඹක්. එ පභහ ඉර ශන්න ශවේ ප ිතයඹන්
කිිමඳ ශදශනකු -නි්ල ඵර යහශේ හභහජියඹන් කිිමඳ ශදශනකුඇ පළු යය ගන්න කිඹරහ එ පභහට ඵරඳෆම් යයපු නිහ කිඹරහ
තභයි දළනට ප්රයහල ශරහ  කශඵන්ශන්. අනික් එය ශයොරිශගෝ
භළ ක පභහ ඉර යශශේ ඇයි කිඹරහර අඳට කිඹන්න. ශභොයද, ඊට
ඳසශේ එ පභහට උඳශකලයශඹකු වළටිඹට උස තන පයක් රඵහ
දීරහ  කශඵනහ. භභයි, ශජෝන් අභය පංග භන්ත්රී පභහයි, රක්සභන්
කිරිඇ්ලර භන්ත්රී පභහයි ඇ පළු නී ක විදයහරශේ ආදි ිතයශඹෝ
වතය ඳස ශදශනක් ශභතළනභ ඉන්නහ. ඒ හශේභ ඩේලිේ.ඩී.ශ් .
ශශනවියරන භළ ක පභහ ඉන්නහ. නී ක විදයහරශේ ආදි ිතයශඹෝ
20ක්, 30ක් විතය ශම් ගරු බහශේභ ඉන්නහ ඇ ක. අපි සිඹලුභ
ශදනහර, යශට් ජනතහර ශම්යට ශවේ ප ශභොයක්ද කිඹරහ දළන
ගන්න යළභළ කයි. අධියයණ ඇභ ක පභහට පුළුන් නම් ඒ පිබඳඵ
ප්රයහලඹක් දළන් ඉදිරිඳර යයන්න. එශවභ නළරනම් ඊශඟ
ඳහර්ලිශම්න් ප  කශේ ප්රයහලඹක් යයනහ නම් අපි එ පභහට
ස ප කන්ත ශනහ.

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ

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

(The Hon. Rauff Hakeem)

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

විසි්ද වහථිර කරන දී.
ஆசரறத்ரர்.
Seconded.

ප්රහනය විමවන දි්ද වභළ වේමත විය.
ඳනත් පකම්ේඳත ඊ ිනුකල ඳෂමුලන ලර කියලන දි්ද, එය
මුද්රණය කිරීම නිපයෝග කරන දී.
ලළර්තළ කිරීම වශළ 47(5) ලන වහථළලර නිපයෝගය ය පත් ඳනත්
පකම්ේඳත බුේධ ළවන ශළ ණගමික ක තුුර ිමළතයුරමළ පලත
ඳලරන දී.
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
சட்டதோனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி ததபத் சரசண,
 அரேல்கள்
அகச்சருக்கு
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 Buddha Sasana and Religious Affairs for report.

ගරු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ

1030

(ரண்தைறகு நவுப் யகலம்)

ගරු යථහනහඹය පභනි, විරුකධ ඳහර්ලසශේ නහඹය පභහශේ
ඉ්ලලීභ ඳරිදි නී ක විදයහරශේ විදුව්ලඳ ක පභහශේ ප්රලසනඹ
පිබඳඵර, ඒ හශේභ නී ක විදයහරඹට සිසුන් ඇ පශර යය ගළනීභ
ම්ඵන්ධශඹන්  කශඵන ගළටලු පිබඳඵර ඊශඟ රැසවීම්  කශේ
භභ ප්රයහලඹක් යයන්නම්.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ ස ප කයි.
ප්රධහන යටයු ප, අද දින නයහඹ ඳත්රශේ විඹ අංය 1 ව 2.

ශ්රී ාකළ තළිනක තවී ව ලගළ වාලර්ධන
ිකාකළරිය ඳනත : නිපයෝග

இனங்கக சசற லரறல் ததரருட்ககபப்
தண்தடுத்ல் அதறறருத்ற அறகரசகதச்
சட்டம்: எரோங்குறறகள்
NATIONAL AQUACULTURE DEVELOPMENT
AUTHORITY OF SRI LANKA ACT: REGULATIONS

(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු යථහනහඹය පභනි,-

[අ.බහ. 1.48]

කථළනළයකුරමළ

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ (ධීලර ශළ තත
වේඳත් වාලර්ධන ිමළතයුරමළ)

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු විරුකධ ඳහර්ලසශේ නහඹය පභහ.

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண
கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள் அதறறருத்ற அகச்சர்)

ගරු රනිල් වික්රමසිාශ මශතළ

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

(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු යථහනහඹය පභනි, අධියයණ ඇභ ක පභහ ශම් අසථහශේ
ශම් ගරු බහශේ සිටින නිහ ප්රධහන යටයු පරට ඹන්න
ඉසශ්ලරහ භහ ශම් යහයණඹ කිඹන්න යළභළ කයි.

-

ගරු යථහනහඹය පභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ භභ ඉදිරිඳර
යයනහ:
"1998 අංය 53 දයන ශ්රී රංයහ ජහ කය ජරජීවී ගහ ංර්ධන අධියහරිඹ
ඳනශර 37 ළනි ගන් කශේ (2) ළනි උඳගන් කශේ (ඇ) ශේදඹ ඹටශර
ධීය වහ ජරජ ම්ඳර ංර්ධන අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු, 2011

ඳහර්ලිශම්න් ප
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ශදළම්ඵර් 13 දිනළ ක අංය 1736/21 දයන අ ක විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ
යයනු රළඵ, 2014.02.07 දින ඉදිරිඳර යයන රද නිශඹෝග අනුභත යශ
යු ප ඹ.
(අභහතය භේඩරශේ අනුභ කඹ දන්හ  කශේ.)"

ගරු යථහනහඹය පභනි, 2006 අංය 23 දයන ශ්රී රංයහ ජහ කය
ජරජීවි ගහ ංර්ධන අධියහරිඹ (ංශලෝධන) ඳනත ඹටශර
ජරජීවී ගහ යශභනහයයණඹ ම්ඵන්ධ සිඹලු ඵරතර අශප්
ශ්රී රංයහ ජහ කය ජරජීවී ගහ ංර්ධන අධියහරිඹටර, NAQDA
එයටර ඳයහ  කශඵනහ. ඒ හශේභ ඒ අලය ඵරතර
ංශලෝධනඹ කිරීශම් ඵරඹර රඵහ දීරහ  කශඵනහ. ඒ හශේභ
2011 දී ඉදිරිඳර යයන රද නිශඹෝග භන්න් ජරජීවී ගහශේ  කයහය
ංර්ධනඹට අලය අඩිතහරභ ළයසීභ යය  කශඵනහ. ශභන්න
ශම් ඹටශර තභයි අපි ඳසු ගිඹ යහරශේ ඉදිරිඳර යයන රද
නිශඹෝග ඹටශර ඇ ක යයන රද යශභනහයයණඹ වහ න
ඉ්ලලුම් ඳත්රඹට ංශලෝධන ගණනහක් ශගනළවිර  කශඵන්ශන්. ඒ
පිබඳඵ තභයි අද දින ශම් නිශඹෝග ඉදිරිඳර යය  කශඵන්ශන්.
එක් ංශලෝධනඹක් තභයි, ඵරඳත්රඹක් ශනොභළ ක ඹම් කිසි
ජරජීවී යහඳි කඹක් - ශඳොකුණු ශවෝ ටළංකි - යශශවොර දඩමුදරක්
අඹ කිරීභ. ඒ හශේභ ග්රහභ ශේය ශයොට්සහඹ ශවෝ ප්රහශකය ඹ
ශ්ලයම් ශයොට්සහඹ ඉ්ලලුම් ඳත්රශේ වන් කිරීභ. ඒ හශේභ
උඳශකලඹයඹන් සිටිනහ නම් ඒ ඵ වන් කිරීභ. ඒ හශේභ
ඳරහශගන ඹන ශඳොකුණු ව ටළංකි පිබඳඵ හර්තහක්,
ඳහරිරිය නිර්ශකල, ඒ හශේභ මීට ශඳය ශයෝග වළදී  කශඵනහ
නම් ඒහශේ ඉ කවහඹ, ඒ හශේභ ධීය ඳරීක්ය ශවෝ ජරජ ගහ
යහඳි ක නිරධහරින්ශේ නිර්ශකල ඉදිරිඳර කිරීභ. ඒය තභයි
ළදගරභ ශක. මීට ඳසු එභ නිර්ශකලඹ  කශඵන්නට ෑනෆ. ඒ
හශේභ ඵරඳත්ර ගහස ප ංශලෝධනඹ යයරහ  කශඵනහ. ශභොයද,
1996න් ඳසු ශම් ගහස ප ංශලෝධනඹ යයරහ නළවළ. එභ නිහ
ගහස ප ංශලෝධනඹ කිරීභකුර යයනහ.
ඳසු ගිඹ යහරශේ දී අපි ශභළනි ජරජීවී ගහ ංර්ධනඹට
අලය ශඵොශවෝ ශයගුරහසි, ඳනර ශම් ඳහර්ලිශම්න් පශේ ම්භත
යශහ. එභ නිහ අශප් ජරජීවී යර්භහන්තශේ ප්රග කඹ ශභොයක්ද
කිඹන එය ශභභ ගරු බහට දළනුම් දීභ භශේ යු පයභක් ශනහ.
2009 ර්ශේ සිට 2013 ර්ඹ දක්හ ි රිදිඹ වහ ජරජීවී
නිසඳහදනඹ ගරශතොර, 2009 ර්ශේ දී නිසඳහදනඹ  කද්ශේ
ශභට්රික් ශටොන් 46,560යි. 2013 ර්ඹ අහන නශයොට ශභට්රික්
ශටොන් 69,780ක් දක්හ නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ  කශඵනහ.
සිඹඹට 33ය ර්ධනඹක්  කශඵනහ. ඒ හශේභ භරය බීජ
නිසඳහදනඹ වහ තළන්ඳර කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ගරශතොර,
NAQDA එය 2009 ර්ශේ දී ඳසු කීටඹන් නිසඳහදනඹ යශශේ
ි ලිඹන 78.15යි. 2013 ර්ඹ න ශයොට ඒ ප්රභහණඹ ි ලිඹන
149.10යට ළඩි යයරහ  කශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් සිඹඹට 91ය
ර්ධනඹක්. ඇසිරතන් නිසඳහදනඹ ගරශතොර 2009 දී ි ලිඹන
50යි. 2013 ර්ඹ න ශයොට ි ලිඹන 98.06ක් නිසඳහදනඹ යයරහ
 කශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් සිඹඹට 96ය ර්ධනඹක්  කශඵනහ.
ඇන්්ලරන් ගරශතොර, 2009 දී ි ලිඹන 9.62ක් නිසඳහදනඹ යයපු
එය ශම් ශන ශයොට ි ලිඹන 34.94ක් දක්හ ළඩි වී  කශඵනහ. ඒ
කිඹන්ශන් සිඹඹට 260ය ර්ධනඹක්. ශඳෞකගලිය අංලඹර
ඇ පළු යශට් භසත භරය ඇන්්ලරන් නිසඳහදනඹ ගරශතොර
2009 දී ි ලිඹන 27.93යි. NAQDA එය නිසඳහදනඹ යයරහ
 කද්ණහ, සිඹඹට 34ක්. 2013 ර්ඹ න ශයොට ශම් ප්රභහණඹ
ි ලිඹන 49.39ක් දක්හ ළඩි වුණහ. ඒ කිඹන්ශන් සිඹඹට 77ය
ර්ධනඹක්. ශම් භසත නිසඳහදනශඹන් අශප් NAQDA ආඹතනඹ
සිඹඹට 71ක් නිසඳහදනඹ යයරහ  කශඵනහ.
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ගරු යථහනහඹය පභනි, ඒ හශේභ ි රිදිඹ ඉසන්ශේ ඳසු
කීටඹන් නිසඳහදනඹ ගරශතොර, 2009 දී  කද්ශේ ි ලිඹන 8.76යි.
නමුර 2013 ර්ඹ න ශයොට ශම් ප්රභහණඹ ි ලිඹන 20.30යට
ළඩි යයරහ  කශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් සිඹඹට 132ය ර්ධනඹක්
 කශඵනහ. ඒ හශේභ භරය ඇන්්ලරන් ව ි රිදිඹ ඉසන් ඳසු
කීටඹන් ජරහලර තළන්ඳර කිරීභ ඵළලුශොර, 2009 දී භරය
ඇන්්ලරන් තළන්ඳර යයරහ  කශඵන්ශන් ි ලිඹන 26.27ක්. නමුර
2013 ර්ඹ න ශයොට ශම් ප්රභහණඹ ි ලිඹන 48.79යට ළඩි
යයරහ  කශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් සිඹඹට 86ය ර්ධනඹක්. ි රිදිඹ
ඉසන් ඳසු කීටඹන් තළන්ඳර කිරීභ 2009 දී ි ලිඹන 7.96යි.
2013 ර්ඹ න ශයොට ඒ ප්රභහණඹ ි ලිඹන 20.43ක්. ඒ
කිඹන්ශන් සිඹඹට 157ය ර්ධනඹක් ශඳන්නුම් යයනහ.
ගරු යථහනහඹය පභනි, ඒ හශේභ උ පරු නළශඟනිමය නිදවස
යය ගරතහට ඳසු අශප් ඉසන් නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ
 කශඵනහ. දළන් අශප් හර්ෂිය ඉසන් නිසඳහදනඹ ශභට්රික් ශටොන්
4,000 ඉක්භහ ගිිම්ලරහ  කශඵනහ. 2009 දී ශභට්රික් ශටොන්
3,550යට  කද්ණු ඉසන් නිසඳහදනඹ 2013 දී ශභට්රික් ශටොන්
4,375ක් දක්හ ළඩි යය  කශඵනහ. එනම් සිඹඹට 23ය
ර්ධනඹක්  කශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ, 90 දලයශේදී
සුදු පු්ලලි ශයෝගඹ නිහ ඉසන් යර්භහන්තඹ ම්පර්ණශඹන්භ
යඩහ ශගන ළටුණු ඵ. ඒ අසථහශේදී ශඵොශවෝ අඹට ඒ
යර්භහන්තඹ ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න ඵළරි වුණහ. නමුර ඳසු ගිඹ
යහරශේදී භභ භව ඵළංකුර, අශනක් සිඹලුභ ඵළංකුර භඟ ශම්
ගළන හයා ඡහ යශහ. ඵළංකුර ණඹ ශඳොලී arrears ඳභණක්
රුපිඹ්ල ි ලිඹන 1,778ක්  කද්ණහ. ඒ ි ලිඹන 1,778 අපි යඳහ
වළරිඹහ. ඒ ශගෝලරන්ට ණඹ ශගන්න  කද්ශේ ි ලිඹන 321යි. ඒ
ි ලිඹන 321 අලුර ණඹක් විධිඹට රළවළස ක යයරහ - reschedule
යයරහ- රඵහ දුන්නහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, ත භහ වඹකින්
ඔවුන්ට අලුර ණඹක් රඵහ දීශම් ක්රභඹ  පශ නළත ඉසන්
යර්භහන්තඹ අලු කන් ආයම්බ යයරහ  කශඵනහ. ඒ අනු තභයි
2013 අන් කභ ශනශයොට ශභට්රික් ශටොන් 4,375ක්, ඒ කිඹන්ශන්
සිඹඹට 23ය ර්ධනඹක් අඳට රඵහ ගන්නට පුළුන් වුශේ.
අපි නළශඟනිමය නිදවස යයශගන 2011 දී ඳශමුළනි
අභිජනනහගහයඹ පුදුකුඩුඉරිප්පුර ආයම්බ යශහ. ඒශක් ඳසු
කීටඹන් ි ලිඹන 20ක් නිසඳහදනඹ යයන්න පුළුන්. ඒ වහ අපි
ි ලිඹන 80ක් විඹදම් යශහ. ඒ හශේභ 2013 දී අපි ඒ
අභිජනනහගහයශේ ඉසන්ශේ ඳසු කීටඹන් අයශගන ඳශමුළනි
ශඳොකුරු ශගොවිශඳොශ භඩයරපුශේ හයශර්දී ආයම්බ යශහ. ඒ
අක්යය සිඹඹ වහ ි ලිඹන 91ක් විඹදම් යශහ. අපි ඒ ඳශහශර
සිඹලුභ ජනතහ එය ප යයරහ ඒ අඹට ආදහඹභ එන විධිඹට
ශඳොකුරු
ශගොවිශඳොශක්
ඇ ක
යයරහ
පුදුකුඩුඉරිප්පු
අභිජනනහගහයශේ ඳසු කීටඹන් එතළනට ශගනළ්ලරහ එිම භරය
නිසඳහදනඹ ආයම්බ යශහ.
ගරු යථහනහඹය පභනි, ඒ හශේභ ඉයණභඬු ජරහලඹ ආශ්රිත
ඉයණභඬු ජරජීවි ංර්ධන භධයසථහනඹට ගිඹ අවුරුකශක අපි
මු්ල ගර  කඹරහ එිම ළඩ ආයම්බ යශහ. ඒ වහ රුපිඹ්ල ි ලිඹන
400ක් අපි ළඹ යයනහ. එිම භරය ඳළටවුන් නිසඳහදනඹ ි ලිඹන
50ක්. ඒ නිසඳහදනඹ ඇ ක මුළු උ පරු ඳශහතටභ. ඒ හශේභ
මුර කේර මුර කඹන්යට්ටුර ව භන්නහයශම් ශඹෝධ ළශේ
භරය බීජ නිසඳහදන ඒයය ශදයක් අපි පිිමශටේහ, උ පරු
ප්රශකලඹ වහ.
විසි පරු භරය අඳනඹනඹ ගරශතොර, අපි රංයහශේ ඉවශභ
ආදහඹභ ගිඹ අවුරුකශක හර්තහ යශහ. 2009 දී රුපිඹ්ල ි ලිඹන 979
 කද්ණු ශභභ ආදහඹභ 2013 ශන ශයොට රුපිඹ්ල ි ලිඹන
1,383යට ළඩි වුණහ. ශම්ය තභයි රංයහ ඉ කවහශේ අපි රඵහ
ගර ප ළඩිභ ආදහඹභ. අද ශම් ශන ශයොට අපි විසි පරු භසුන්
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අඳනඹනඹ අ කන් ශරෝයශේ  පන්ළනි සථහනශේ ඉන්නහ.
ශරෝයශේ විසි පරු භරය ගහ ගරශතොර ඉන්දිඹහටර ඩහ
ඉවශ තරරඹය අපි ඉන්නහ.
ගරු යථහනහඹය පභනි, ඒ හශේභ අපි හම්ප්රදහයිය ශනොන
ජරජීවි ගහ ආයම්බ යශහ. අපි මුහුදු කඩළ්ලරන් යහඳි කඹ
ආයම්බ යශහ. උ පශර් ඳභණක් අපි යහඳි ක 14ක් දළනට ආයම්බ
යයරහ  කශඵනහ, මුහුදු කඩළ්ලරන් නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ. ඒ
හශේභ භන්නහයශම් අපි ආයම්බ යශහ, විඹට්නහභ යජශේ
තහක්ණිය අධහය ඹටශර තර එළනි යහඳි කඹක්.
ඊශඟට අපි මුහුදු ඳළශෆටි - seaweeds - ගහ ආයම්බ යශහ.
ශවේලීස භහගභ ඇ පළු රංයහශේ ප්රධහන භහගම් ශදයක් දළන් ඒ
ගහ ආයම්බ යය  කශඵනහ. ජඳන් ආශඹෝජයශඹක් 20,000යට
රැකිඹහ ළඳයීභ වහ තර යහඳි කඹක් ආයම්බ යය  කශඵනහ.
ශම් සිඹ්ලරභ නිඹහභය යහඳි ක. ඒහ හර්ථය අන් ශරහ
දළන් හණිජභඹ යහඳි ක ආයම්බ ශරහ  කශඵනහ.
ගරු යථහනහඹය පභනි, ඒ හශේභ අඳ ශභෝදහ භසුන් ඇ ක කිරීභ
ආයම්බ යශහ. මුලින් ඒ අභිජනනහගහය ශදයක් ආයම්බ යශහ. දළනට
ශභෝදහ භසුන් නිසඳහදනඹ කිරීශම් යහඳි ක 178ක් අඳ ආයම්බ යය
 කශඵනහ. දිවි නළඟුභ ළඩටවනට අශප් දහඹයරඹ ශයොශවොභද
කිඹරහ භහ දළන් කිඹන්නම්. අඳ තභයි දිවි නළඟුභ ළඩටවශන් විශලේශඹන්භ ජර ජීවී යර්භහන්තශේ- විලහරභ ළඩ ශයොටක්
යයන්ශන්. 2011-2013 අවුරුදු ශදශක්දී අපි යහඳි ක 6,338ක්
ආයම්බ යශහ. ප්ර කරහීනන් 17,350ක් ශම් යහඳි කලින් රහබ
අයශගන  කශඵනහ. ශම් වහ අපි රුපිඹ්ල ි ලිඹන 197ක් විඹදම්
යශහ. දළනට ශම් යහඳි ක භන්න් අඳට රුපිඹ්ල ි ලිඹන 1,612ය
නිසඳහදනඹක් රළිමරහ  කශඵනහ.
ගරු යථහනහඹය පභනි, ඒ හශේභ, අභතය ආදහඹභක් රඵහ
ගළනීශම් අයමුණින් අපි  ප ජනතහ භඟ එය ප ශරහ
plantation sectorර ජර ජීවී ගහ ආයම්බ යශහ. ඒ අනු
මුලින්භ නුයඑබඳශේ විලහර ජරහලර ජර ජීවී යර්භහන්තඹ ඳටන්
ගරතහ. එඹ ඉතහභ හර්ථය වුණහ. ඊට ඳසු අඳ භවනුය ව
ඵදු්ලශ්ලර එළනිභ යහඳි ක ආයම්බ යශහ. අලු කන් ශභළනි
යහඳි ක විලහර ංඛයහක් ආයම්බ යයරහ ශම් අණඳනර ඔසශේ
අද ජර ජීවී යර්භහන්තඹ ඉදිරිඹට ගභන් යය  කශඵනහ.
අද රංයහශේ භරය නිසඳහදනශඹන් විලහර ශයොටක් ජර ජීවි
යර්භහන්තශඹන් අඳට රඵහ ශදනහ. ශභශතක් ය්ල  කද්ණු
ම්ප්රදහයිය භරය ර්ග විතයක් ශනොශයි, න භරය ර්ග ඇ ක
කිරීභර අඳ ආයම්බ යය  කශඵනහ. ගරු යථහනහඹය පභනි, ඉදිරි
විසතය ගරු භන්ත්රී පභන්රහ ඉදිරිඳර යයන අදවස අනු භභ ඳසු
ප්රයහල යයන්නම්. ශඵොශවොභ ස ප කයි.

ප්රහනය වභළභිමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

[අ.බහ. 1.59]

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු යථහනහඹය පභනි, අශප් ගරුතය භවහ ංඝ යරනශේ
උඳශදස ඳරිදි නතය යය  කද්ණු ි රිදිඹ ධීය යර්භහන්ත යහඳහයඹ
නළත යක් ආයම්බ කිරීභට යජඹ ප්ර කඳර කඹක් වළටිඹට යටයු ප
කිරීභ ගළන භහ ඳශමුශන්භ ස ප කන්ත ශනහ. ඒ අනු, ගරු
ඇභ ක පභහශේ ළඩ පිබඳශශ ඹටශර ි රිදිඹ ධීය යර්භහන්තශේර
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ප්රග කඹක් ඇ ක වී  කශඵන ඵ අපි පිබඳගන්නහ. ඒ හශේභ අලු කන්
ඇ ක වී  කශඵන ගහස ප ක්රභඹ පිබඳඵර, ි රිදිඹ භසුන්, සුයත්ල
භසුන් ඇ ක කිරීභට ශදන ආධහය ව ණඹ පිබඳඵර, ඒහ
අඳනඹනඹ යයන ප්රභහණඹ පිබඳඵර, ඒ අඳනඹනශඹන් රළශඵන
ආදහඹම් පිබඳඵර අද ශරොකු ප්රලසනඹක්  කශඵනහ.
ගරු යථහනහඹය පභනි, ඒ හශේභ ඉසන් ඇ ක කිරීභ
පිබඳඵර අපි දන්නහ. ඉසන් ඇ ක කිරීභ වහ ඉඩම් දුන්නහ.
අද ඒ ඉඩම්ලින් විලහර ප්රභහණඹක් ශභොනභ ශකයටර
ඳහවිා චිඹට ගන්න ඵළරි තරරඹයට ඳර ශරහ  කශඵනහ. ඒ
ගළනර තමුන්නහන්ශේශේ අධහනඹ ශඹොමු යයන්න භභ අදවස
යයනහ.
ඊට අභතය යයදිඹ භරය නිසඳහදනඹ පිබඳඵර, ඒ
යර්භහන්තශේ ශඹශදන ධීයඹන්ශේ ප්රලසන පිබඳඵර ශම්
අසථහශේදී යරුණු ඉදිරිඳර යයන්න භභ අදවස යයනහ. ි රිදිඹ
ව සුයත්ල භසුන් ඇ ක කිරීභ පිබඳඵ, කුඩහ ශඳොකුණු රඵහ දීභ
පිබඳඵ, ඒ වහ ශදන ණඹ පිබඳඵ ඔඵ පභහශේ විශලේ
අධහනඹක් ශඹොමු යයන්න සිකධ ශනහ. ෆභ ශරහශේභ
ශකලඳහරනීයයණඹ වුණු යහඳහයඹක් වළටිඹට ඔඵ පභහශේ
යහඳහයඹ ගම් භට්ටභට ගිිම්ලරහ  කශඵනහ. ඒය ඔඵ පභහශේ
යදක් ශනොශයි. ඒයර භභ පිබඳගන්නහ. ඒය ඒ ඒ ඳශහරර
සිටින ශකලඳහරනඥඹන්ශේ ළඩ පිබඳශශක් වළටිඹටයි සිකධ
න්ශන්. ශඵොශවෝ ශදශනක් යළභළ කයි ශම් ධීය යහඳහයඹට. ඒ
හශේභ ඒයට ණඹ ඳවසුයම් අතයලයයි. ඒ ණඹ ඳවසුයම් රඵහ
දීශම් ක්රභඹ තමුන්නහන්ශේ අඳට ඉදිරිඳර යශශොර ශවොයි. ඒය
ටියක් දීර්ඝ ළඩ පිබඳශශක්. ශම් ආධහය රඵහ දීරහ  කශඵන්ශන්
ශයොයි ආයහයඹටද කිඹන එයර ශරොකු ප්රලසනඹක්. ඒ නිහ
තමුන්නහන්ශේ ශගනහපු ශම් ශයගුරහසි නිලසචිත රිඹහරභය කිරීභ
පිබඳඵ එක්තයහ ළදගරයභක්  කශඵනහ. ඵළංකුලින් දීරහ  කශඵන
භවය ණඹර ශඳොලිඹ යඳහ වළරිඹහ කිඹරහ ඔඵ පභහ කිේහ.
අශනක් ශයොට reschedule යශහඹ කිේහ. ඒයර ශවොයි. ශම්
ණඹ රඵහ දී  කශඵන්ශන් යහටද කිඹන එය පිබඳඵ-

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ, ඒ යහරශේ රඵහ ගරත ණඹ. අද ඒහ ශනොශයි.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒ විසතය අඳට ඉදිරිඳර යශශොර- [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ
ඔක්ශයොභ ඉදිරිඳර යයන අතය, ඊට ඳසශේ දීපු ණඹ ශගවීභ
පිබඳඵ ඔඵ පභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න් පට හර්තහක් ඉදිරිඳර
යයනහ නම් අඳට අධයඹනඹ යයන්න ශ්ලසියි. අශප් ගරු
ඇභ ක පභහ කිේහ, "ඒ යහරශේ" කිඹහ. ඒ යහරශේර  කද්ණහ.
ශභොයද, ඒ යහරශේ ළහුහ ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු ි ්ලශයෝයි
ප්රනහන්දු ඇභ ක පභහ, භශේ යථහට ඵහධහ යයන්ශන් නළ ප
ඔඵ පභහශේ යථහශේදී ඒ ගළන කිඹන්න ශයෝ. භභ කිේශේ ශම් යඳහ
වළරීභ පිබඳඵ විසතයඹක් ශදන්න කිඹහයි. ණඹ යඳහ වළය ඉ පරු
ටිය reschedule යය ශඳොලිඹ යඳහ වළරිඹහ. Reschedule යය ඒ
ශගෝලරන්ට ළඩිපුය තර ශයොටක් ශදන්න තමුන්නහන්ශේශේ
අදවක්  කශඵන ඵර ශඳන්නුම් යශහ. භභ කිඹන්ශන් ඒ විසතයඹ
ශම් ගරු බහට ඉදිරිඳර යයන්න කිඹරයි. ඒය ළදගර ශනහ.
එශවභ නළරනම් අඳ දළනුර යයන්න. ඒ යහරශේ ඉරහ විතයක්
ශනොශයි. ශම් යහරඹ ඇ පශතර; තමුන්නහන්ශේරහශේ යහරඹ
ඇ පශතර; තමුන්නහන්ශේරහශේ ශම් අවුරුදු 20 යහරඹ ඇ පශතර
-මේ කියන ආකාරයට අවුරුදු 20කට කලින් මනොමලයි.- ණය
දුන්ශන් ශයොශවොභද කිඹහ, ඒ ණඹ ගරත අඹ යවුද කිඹහ, ශඳොකුරු

ඳහර්ලිශම්න් ප
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[ගරු එම්. ශජෝලප් භයිය්ල ශඳශර්යහ භවතහ]

ණඹ  කද්ණහ ද කිඹහ විසතයඹක් ඉදිරිඳර යයන්න. ඒ විධිශේ ළඩ
පිබඳශශයට අඳට ඹන්න සිදු ශනහ. භභ ඒයයි කිේශේ,
ශකලඳහරනීයයණඹ ශරහ කිඹහ. ඵළංකුලින් කිසිභ ශදඹක්
ශවොඹන්ශන් ඵරන්ශන් නළ ප භන්ත්රීරුන්ශේ රළයිස පට ණඹ
දීරහ. තමුන්නහනසශේර රළයිස පක් ඉදිරිඳර යශහ ද කිඹහ භහ
දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහනසශේ ඉදිරිඳර යශශේ
නළරනම් ශවොයි. ධීයඹන් ශනොන අඹටර ඒ රළයිස පට ණඹ
දීරහ, ඒ පිබඳඵ ශරොකු ප්රලසනඹක් ඇ ක ශරහ  කශඵනහ. [ඵහධහ
කිරීභක්] ගරු යහජිත ශේනහයරන ඇභ ක පභනි, තමුන්නහන්ශේ
අඳට ම්පර්ණ විසතයඹක් ශදන්න. මුළු රංයහශේභ; ධීය
යර්භහන්තඹ  කශඵන ෆභ ප්රශකලඹයභ ශම් තරරඹ ඇ ක ශරහ
 කශඵනහ. ඒ පිබඳඵ තමුන්නහන්ශේ අධයඹනඹක් යයරහ -භභ
ශචෝදනහක් ශනොශයි යයන්ශන්.- ඉ්ලලුම් ඳත්ර යළන්ශනර
නළ ප භසත ළඩ පිබඳශශට ම්ඵන්ධ නළ ක පුකගරඹන්ට
භන්ත්රීරුන්ශේ රළයිස පට ඵළංකුශන් ණඹ දීභ පිබඳඵ
හර්තහක් ඉදිරිඳර යයන්න කිඹහ භහ තමුන්නහන්ශේශගන්
ඉ්ලලීභක් යයනහ.
තමුන්නහන්ශේ ජරජීවී ගහ පිබඳඵ යථහ යශහ. සිඹඹට
70ක් විතය යහප්ත යය  කශඵන්ශන් NAQDA එය වයවහයි කිේහ.
ශඳෞකගලිය අංලඹ වයවහ ඒහ ශයොයි තයම් දුයට යහප්ත වුණහ ද
කිඹහ ඳළවළදිලි කිරීභක් අඳට අලයයි. සුයත්ල භසුන් ඇ ක කිරීභ
හශේ ශඳොඩි යර්භහන්ත  කශඵනහ. ඒහ ගළනර ඳළවළදිලි කිරීභක්
යශශොර ශවොයි. අඳ දකින්ශන් ශම්ය ඊට ඩහ
ශකලඳහරනීයයණඹ ශරහ  කශඵන ඵයි.
ගරු ි ්ලශයෝයි ප්රනහන්දු ඇභ ක පභනි, පුරතරම් දිසත්රික්යශේ
ශම් අංල ංවිධහනඹ කිරීභ පිබඳඵ ඇභ කයභකුර දීරහ
තමුන්නහන්ශේ ඳර යය  කශඵනහ. තමුන්නහන්ශේශේ
ළඩටවශන් ශභොනහද  කශඵන්ශන් කිඹරහ ඵරන්න ශයෝ. අපි අය
ශයොි ටිඹට ගිඹ ශරහශේ යථහ යශහ ශන්. ළඩටවශන් ඒ
ම්ඵන්ධශඹන්  කශඵනහ. භහ ඒ පිබඳඵ ශභොනර ප්රලසන
යයන්ශන් නළවළ. ඒ ප්රශකලශේ වළටිඹට එ පභහට භනහඳ රඵහ ගන්න
වළකි න පිබඳශශට එඹ යස යයරහ  කශඵනහ. අශප් ිමටපු
ළදගර ඇභ කයශඹක්. ඒ පිබඳඵ භහ ප්රලසන යයන්ශන් නළවළ. භට
 කශඵන ප්රලසනඹ ඒය ශනොශයි. ඒ යර්භහන්තඹ දියුණු යයන්නට
අලය යර්භහන්තඹක්. එඹ යවුරුර පිබඳශගන  කශඵනහ. භහ ධීය
යටයු ප වහ ජරජ ම්ඳර ඇභ කයඹහ වළටිඹට යටයු ප යශ
යහරශේ ගරුතය භවහ ංඝ යරනඹ ජනහධිඳ ක ශප්රේභදහ භළ ක පභන්
එක්ය හයා ඡහ යයරහ එයඟතහයට ආහ, ඒ ගහ නතය
යයනහඹ කිඹරහ. ජරජීවී ගහයි, ජරජීවීන් අ්ලරන එයයි,
ඉසන් ගහයි ඒ සිඹ්ලරභ නතය යයන්න එයඟතහයට ආහ.

ගරු මිල්පරෝයි
ිමළතයුරමළ)

ප්රනළ්දදු

මශතළ

(වමළත

සුබවළධන

(ரண்தைறகு றல்சரய் தர்ணரந்து - சதோக னன்தைரற அகச்சர்)

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

නතය යයරහ නළවළ ශන්.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

නළවළ, නළවළ. ශම් ප්රලසනඹ ශෂසටස ශඳශර්යහ ිමටපු
අභහතය පභහශේ යහරශේ ඉරහ  කද්ණහ. ඊට ඳසශේ එඹ නතය
යශහ. එභ නිහ ධීය යර්භහන්තඹට ම්ඵන්ධ ශගොවිශඹෝ විලහර
ප්රලසනඹයට මුහුණ ඳෆහ. තමුන්නහන්ශේ දළන් ඒ ණඹ ශනස
යයරහ  කශඵනහ නම් යභක් නළවළ. භහ ශම් ශදොස කිඹනහ
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ශනොශයි. අදර ශම් හශේ ප්රලසන ඇ ක න නිහ අද  කශඵන
තරරඹ අනු ශතෝයහ ගර පිරිස ශම් වහ ශඹොමු කිරීභ
පිබඳඵර ඇභ ක පභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කිරීභ අශප් යු පයභක්
වළටිඹට අපි රයනහ.
ශඵදහ ශන් කිරීභ  පශ ශනො ශම් යට එක්ර කිරීභ  පශ අඳට
ශවො ගභනක් ඹන්න පුළුන්ඹ කිඹන එය භහ නම් පිබඳගන්නහ.
ශභඹ ජහ ක ලශඹන් යයන යථහක් ශනොශයි. එක්ර ජහ කය
ඳහක්ෂියඹන්, එශවභ නළරනම් ශනර ශකලඳහරන ඳක්ර අඹ
ශම් යශට් ජහ කය ංර්ධනඹට වවු්ල වුණර, ඒ අඹට ශම්
ංර්ධනශේ ශයොටසයහයඹන් වළටිඹට එන්න ඵළරි නම් එතළන
 කශඵනහ, විලහර ශඵදීභක්. ශභඹ තභයි ඇරත යථහන්දයඹ.
ඊශඟට ශම් යහයණඹර භහ භතක් යයන්න යළභළ කයි. ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් අඳට ඳළවළදිලි විසතයඹක් ශදන්න. ගරු ි ්ලශයෝයි
ප්රනහන්දු ඇභ ක පභහ නිශඹෝජනඹ යයන ප්රශකලශේ ධීයශඹෝ එදහ
ඉන්ධන වනහධහයඹ ඉ්ලරහ ශනොශයි උකශඝෝණඹ යශශේ.
ඉන්ධන ි ර ළඩි වීභ පිබඳඵ ඵරර අහධහයණඹක්
 කශඵනහඹ කිඹරහයි උකශඝෝණඹ යශශේ. යජඹ රහබ අයශගන,
ඉන්ධන ශදන්න පුළුන් ි රට ඩහ අධිය ි රයට ශදනහඹ
කිඹරහ, එඹ නතය යයන්න කිඹරහයි එදහ උකශඝෝණඹ යශශේ.
ඉන්ධන වනහධහයඹ ඉ්ලලුහඹ කිඹරහ ශයොශවේර වන්
නහ නම් භහ එඹට එයඟ න්ශන් නළවළ. එශවභ ඉ්ලරහ නළවළ.
ශගොවීන්ට ශදනහ හශේ වනහධහයඹක් ඒ අඹට දීරහ නළවළ.
දළන් අද  කශඵන තරරඹ ශභොයක්ද? ශම් ඉන්ධන ි ර
අහධහයණ ශර ළඩි කිරීභ ධීයයින්ට ව අශනක් අඹට
ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් ඵට ඳර ශන ශයොට යජශේ ඳහඩු පිරිභහ
ගන්න, යජශේ දණ පිරිභහ ගන්න ශම් අයණ යහඳහරියශඹෝ,
පුංචි ි නිසසු න්දි ශගන තරරඹයට ඳර ශන ශයොට එදහ
වරහත ප්රශකලශේ ධීය ජනතහ ඒයට විරුකධරඹ ප්රයහල
යයරහ කිේහ ශම්ය ළයදියි කිඹරහ. ඒය එදහර ළයදියි. ඒය
ශකලඳහරන ප්රලසනඹක් ශනොශයි, ගරු ි ්ලශයෝයි ප්රනහන්දු
ඇභ ක පභනි. ඔඵ පභහ ඒය දන්නහ. ඒ වහ ටන් යයපු අශප්
ධීය ශවෝදයඹකු -ඇන්තනි- නළ ක වුණහ.

ගරු මිල්පරෝයි ප්රනළ්දදු මශතළ

(ரண்தைறகு றல்சரய் தர்ணரந்து)
(The Hon. Milroy Fernando)

දළනට අවුරුදු ශදයක් ශනහ.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඔේ, අවුරුදු ශදයයි. ඉ කන් අවුරුදු ශදයක් ගිඹහට ඳසු
අනුසභයණඹ යයන්නට ඹම් කිසි ළඩ පිබඳශශක් වදන ශයොට
යජඹ ඒයට විරුකධ උහවිඹට ගිඹහ, එශවභ අනුසභයණඹ
යයන්න ඵළවළ කිඹරහ. ශභළනි යටය තභයි අපි ජීර න්ශන්.
ශයොශවොභ වුණර දළන්  කශඵන තරරඹ අනු ශම් ඉන්ධන ි ර
ළඩි වීශම් ඵයර එක්ය ධීය යර්භහන්තශඹන් හභහනය ජනතහ
ශයොා චය ශදනකු එබඳඹට ඹනහ ද කිඹරහ අඳට ිමතහ ඵරන්න
 කශඵනහ. ඒ එබඳඹට ඹන ංඛයහ දිවහ ඵරපුහභ දක් ධීයශඹෝ,
ඈත මුහුදට ඹන්න පුළුන් ධීයශඹෝ ඒ හශේභ ශරොකු ශඵෝට්ටු
ගන්න ්ලලි නළ ක අඹ ශඵොශවෝ ශදනකු අද යට අරවළය ඹන
තරරඹට ඳර ශරහ  කශඵනහ. ළඩි ශදනකු විශකල යටරට
ගිිම්ලරහ  කශඵනහ, ළඩිපුය ්ලලි උඳඹන්න. ඒය යදක් වළටිඹට
නී කභඹ අ කන් පිබඳගරතර ශම් ධීය යර්භහන්තශඹන් ඹළපුණු
හභහනය ජන ශයොටක් එයින් ඈර ශනහ. ශඵෝට්ටු යහයශඹෝ
තභයි අයශගන ඹන්ශන්. නමුර ඹන්ශන් හභහනය ධීය ජනතහ;
ධීය යර්භහන්තශඹන් එදිශනදහ ජීර වුණු ජනතහ. එළනි
බඹහනය තරරඹක් ඇ ක ශරහ  කශඵනහ. අද ශම් යශට් විලහර
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ංඛයහක් විශකල යටරට ඹන තරරඹක් ඇ ක ශරහ
 කශඵනහ. ශවො ඳහයම්ඳරිය ධීයශඹෝ විශකල යටරට ශවොශයන්
ඹන ඵ අපි දන්නහ.
ශම්ශයදී විශලේ යරුණක් භහ තමුන්නහන්ශේශේ අධහනඹට
ශඹොමු යයන්නම්. වනහධහය දිඹ යුරශර යහටද කිඹන එය
පිබඳඵ ළදගර ප්රලසනඹක්  කශඵනහ. එදහ ශෂසටස ශඳශර්යහ
ඇභ ක පභහශේ යහරශේ මුලින්භ ශම් යටයුරත අපි ඳටන් ගරත
ශරහශේ -1977 දී- ඒ වනහධහය දුන්ශන් දුප්ඳර අඹට; හභහනය
අඹට. භට භතයයි ඒ යහරශේ  කද්ණු අද්ඩහිම ශඵෝට්ටු. ඒහ
හභහනය අඹට දුන්නහ. One-day boats කිඹරහ  කද්ණහ; multi-day
boats කිඹරහ  කද්ණහ. අන්න ඒ අඹට ඵයඳතශ ප්රලසනඹයට අද
මුහුණ ඳහන්නට සිකධ ශරහ  කශඵනහ. ඒ නිහ භභ මීට
ඉසශ්ලරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න් පශේදී තමුන්නහන්ශේශගන් ඇහුහ,
"දළනට අභහතයහංලශඹන් අනුභත යය  කශඵන ංර්ධන ශඹෝජනහ
ක්රභ ශභොනහද?" කිඹහ. ඒයට භට පිබඳ පයක් රළද්ශේ නළවළ, ගරු
ඇභ ක පභනි. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් එඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒය ඳහර්ලිශම්න් පට ඉදිරිඳර යශ හර්තහශේ  කශඵනහ.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු ඇභ ක පභනි, තමුන්නහන්ශේශේ පිබඳ පරු යථහශේදී ශම්
ගළන කිේශොර ළදගර ශනහ. ඒ යහඳහය  පශ
තමුන්නහන්ශේරහශේ අභහතයහංලශේ ළඩ යයන ශයශනකුර
ඉන්නහඹ කිඹහ ශම් ඳහර්ලිශම්න් පශේ තමුන්නහන්ශේශේ
ඇභ කයශඹක් භ එදහ ප්රයහලඹට ඳර යශහ. ඒ පිබඳඵ ඳරතයර
ගිඹහ. ශනොශඹක් ශනොශඹක් විධිඹට ප්රයහල ගිඹහ. එශවභ ශයශනක්
ිමටිඹහ ද කිඹහ භහ තමුන්නහන්ශේශගන් අවනහ. ඒ ශයොම්ඳළනිශේ
ප්රධහන ශයශනක් තමුන්නහන්ශේශේ අභහතයහංලශේ ළඩ යයනහ
ද? ඔහුශේ නභ කුභක් ද? එතශයොට තභර ඒ ළඩ පිබඳශශ
එශවභ භ රිඹහරභය ශනහ ද? ශභන්න ශම් ටිය ඳළවළදිලි
යයන්නට පුළුන්යභ  කශඵනහ නම්, භහ ිමතන විධිඹට
තමුන්නහන්ශේටර ශවොයි; අඳටර ශවොයි; ඒ ඇභ කයඹහටර
ශවොයි.
ගරු ඇභ ක පභනි, ශම් නිහ ඇ ක වුණු ශනසයම්, ශම් නිහ
ඇ ක වුණු ප්රලසන ගළනයි අපි කිඹන්ශන්. විශකල යටරට- විශකල
ශයොම්ඳළනිරට- ශම් භසුන් ඇ්ලලීශම් යහඳහයශේ ළඩි ශයොටක්
- ලැඩි පංගුලක්- යනලාය කියනමකොට එතැනදී ඒ පිළිබඳල
අඳටර ප්රලසනඹක්  කශඵනහ. ඔඵ පභහ පිබඳගන්නහ ඇ ක ඒය.
[ඵහධහ කිරීභක්] පිබඳගන්ශන් නළකද? ශවොයි, ඔඵ පභහ පිබඳගන්ශන්
නළරනම් ශඵොශවොභ න්ශතෝයි. ශභතළන ඒය හර්තහ ශනහ,
එශවභයි කිඹහ ඔඵ පභහ පිබඳගරතහඹ කිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක් ]
අශප් වළටි ශන් ඒ. ශකලඳහරනඹ ශන් යයන්ශන්. අඳ එදහ
ි රිදිඹ යර්භහන්තඹ නතය යශහ; එක්ර ජහ කය ඳක්ශේ ආේඩු
යහරශේ. ඒය ඇරත. ඒය භහ ඟන්න ෑනෆ නළවළ.
ගරු ඇභ ක පභනි, අද ශම් ප්රලසනඹ අශප් ධීයඹන්ට ශයොා චය
විධිඹට ඵර ඳහ  කශඵනහ ද? ඉන්ධන විතයක් ශනොශයි. අශනක්
ළඩ පිබඳශශ්ල ශයොා චය ඵර ඳහ  කශඵනහ ද? රංයහශේ
මුහුශක, අය ඉන්දිඹහශන් ඇවිර ශවොශයන් භහළු අ්ලරනහට
අභතය අඳ අය දීරහ, විලහර ශයොම්ඳළනි ඇවිර භසුන් ඇ්ලලීභ
ශභොනතයම් ප්රභහණඹක් දළන් රිඹහරභය ශනහ ද? ඒ නිහ අශප්
ධීයඹන්ට ඇ ක වී  කශඵන ප්රලසන පිබඳඵ ධීය ජනතහ අතය
තදඵර විශයෝධඹක්  කශඵනහ. ශම්ය ඔඵ පභහ පිබඳගන්නහ ද,
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නළකද? [ඵහධහ කිරීභක් ] පිබඳගන්නහ. අන්න එා චයයි අඳට ෑනෆ.
පිබඳගන්නහ. ඒ පිබඳඵ තභයි ගරු ඇභ ක පභනි, ධීයඹන්
ශනුශන් ඔඵ පභහර, භහර විශලේ අධහනඹක් ශඹොමු යශ
යු ප න්ශන්. ශම් ප්රලසනඹ පිබඳඵ ජනතහශේ ව
ශම්
ඳහර්ලිශම්න් පශේදී භ ප යයන්න අඳට අසථහ  කශඵනහ.
ඔඵ පභහටර ඒ ගකීභ  කශඵනහ. ඳහර්ලිශම්න් පශේ ශභොනහ
යථහ යශර එබඳශේ ගිිමන් කිඹනශයොට එය ශදඹයි අඳට
කිඹන්න ශන්ශන්. එයින් ධීය ජනතහට ප්රලසනඹක් ශරහ
 කශඵනහඹ කිඹරහ යි. ඒය තභයි අඳට  කශඵන ශරොකුභ ප්රලසනඹ.
ගරු යථහනහඹය පභනි, අඳට ශම් ''ඉන්ධන වනහධහයඹ''
කිඹන චන ටිය ශනොශයි වුභනහ යයන්ශන්. ධීයඹන්ට ව
ශම් යර්භහන්තඹ යයන අශනක් අඹට අධිය රහබඹක් රඵන්ශන්
නළ ක, ශදන්න පුළුන් අභ ි රට ශම් ඉන්ධන ටිය රඵහ
ශදන්නට යටයු ප කිරීභයි අලය. ධීයඹන් භවය ශරහට
මුහුදට ඹනහ. මුහුදට ගිිමන් ශවොට භහළු අ්ලරහ ශගන එනහ,
ගරු ඇභ ක පභනි. භවය ශරහට ගිිමන් එන්ශන් භහළු විලහර
ප්රභහණඹක් අ්ලරහ ගන්ශන් නළ ක ිමස අ කන් හශගයි. එළනි
තරරඹන්  කශඵකදී, හභහනය ශර වහ භධයභ ඳරිභහණශඹන්
ධීය යර්භහන්තශේ ශඹදී සිටින ධීයඹන්ශේ ආදහඹම් තරරඹ
ළඩි ශනහ ඹ කිඹහ අඳට ශයොශවොභ වුණර කිඹන්නට ඵළවළ.
ශභොයද, ශම්ය සථිය රැකිඹහක් ශනොශයි.
අද ශම් ඳහර්ලිශම්න් පශේදී ඔඵ පභහශේ අභහතයහංලඹ ශගන ආ
නිශඹෝග ගළන යථහ යයන ශරහශේදී ි රිදිඹ ධීය යර්භහන්තඹ
පිබඳඵ අශප් ගරුරඹ වහ ස ප කඹ ඔඵ පභහට පුද යයන අතයභ
යයදිඹ ධීය යර්භහන්තශේ ශඹශදන ධීයඹන්ශේ අශෝනහර
ඉදිරිඳර කිරීභ ඉතහභර ළදගර ඹ කිඹහ භහ ිමතනහ. ගරු
ඇභ ක පභනි, තමුන්නහන්ශේශගනුර, භශගනුර විඹ යු ප යහර්ඹඹක්
වළටිඹටයි භහ එඹ රයන්ශන්.
ඒය එශවභ යයමු ශන්ද? ගරු නිශඹෝජය ඇභ ක පභහර
''ශඳෝට්'' එය ශදනහ ශන්ද?

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ (ධීලර ශළ තත වේඳත්
වාලර්ධන නිපයෝතය ිමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண - கடற்தநரறல், லக
பதோனங்கள் அதறறருத்ற தறற அகச்சர்)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of
Fisheries and Aquatic Resources Development)

වරි, වරි.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

එ පභහර වශඹෝගඹ ශදනහ ලු. එ පභහර එක්ය යථහ යයරහ
අපි ශම්හ කිඹන්ශන්; නියම් ශනොශයි. එ පභහ තභයි කිඹන්ශන්,
එ පභහට කිඹන්න ඵළරි ශක්ල අඳට කිඹන්න කිඹරහ.

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ඔඵ පභන්රහ හශේ ශඵලි යඳන්න -[ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

නළවළ, නළවළ. භභ යහශේර ශඵලි යඳන ි නිශවක් ශනොශයි.
අපිට ශකලඳහන ලශඹන් ප්රලසන භ ප වුණහට තය ශභොයක්ද කිඹන
එයට අපි සිඹලු ශදනහභ එයඟයි.
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ඳහර්ලිශම්න් ප

[ගරු එම්. ශජෝලප් භයිය්ල ශඳශර්යහ භවතහ]
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ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண)

භට ගරු අභහතය පභහශගන් අවන්න ප්රලසනඹක්  කශඵනහ. ගරු
නිශඹෝජය ඇභ ක පභහශගනුර අවන්න  කශඵනහ. ඒ ප්රලසනඹ තභයි,
දික්ෑවිට ධීය යහඹ පිබඳඵ. දික්ෑවිට ධීය යහඹ වළදුහ. අපි
විරුකධ නළවළ. වම්ඵන්ශතොට යහඹට හශේ දික්ෑවිට ධීය
යහඹටර ශයොයි තයම් ශරොකු ශඵෝට්ටු එනහද කිඹරහ දළන
ගන්න යළභළ කයි.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අපි ම්පර්ණ හර්තහක් දුන්නහ.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

හර්තහ  කශඵනහ. හර්තහ ි නිසසු කිඹන්ශන් නළවළ. ඒ
හර්තහ අපි කිඹරහ ගිිමන් කිඹන්න එඳහ ඹළ. ශම් ඳහර්ලිශම්න් පට
ඒහ කිඹපුහභ, ශම්හ වළන්හ්  හර්තහශේ ටවන් න නිහ,
වළන්හ්  හර්තහ ඒ ධීයඹන්ට ඹන්න අඳට පුළුන්, "ශභන්න
ශම් යරුණු ගළන අපි යථහ යශහ, ශභන්න ශභශවභයි" කිඹරහ
කිඹන්න. ඒ නියි භභ අවන්ශන්. ඒ ධීය යහඹට ශඳොඩි
ශඵෝට්ටුරට ඇ පළු න්නට ඵළවළ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

පුළුන්.-[ඵහධහ කිරීභක්]

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

අවුරුදු  පනක්. හයයන් එශවභ ආහ.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අවුරුදු  පනක්. භභ ඒයර ගිිමන් කිඹන්නම්. වළන්හ් 
හර්තහ ශගනිිමන් දීරහ කිඹන්නම්, අශප් යර ගුණයරන
නිශඹෝජය අභහතය පභහ අඳට කිේහයි කිඹරහ, අවුරුදු  පනක් ඒයට
ගිිම්ලරහ  කශඵන්ශන්, හයයන් යහරඹ එශවභ ආපු නිහ ඒහර
ඵරන්න ෑනෆ නිහයි කිඹරහ. එතළන සුදුසුයි කිඹරහ ඳටන්
ගරශර ඒහ ශභොකුර ඵරන්ශන් නළ කද? භභ ඉ්ලලීභක්
යයනහ, ශම් නළංගුයම් ශඳොශ වළදීභ ඉක්භනින් අන් යය
ශදන්න කිඹරහ. දික්ෑවිට ප්රශකලශේ ශඳොඩි ශඵෝට්ටුරට
ඇ පළුවීභට අයඹ නළ ක නිහ, තවනම් යයරහ  කශඵන නිහ ඒ
ධීයඹන්ට ඒ නළංගුයම් ශඳොශක් වදරහ ශදනහ කිඹහ ශඳොශයොන්දු
වුණහ. ඒ දික්ෑවිට ධීය යහඹ වදරහ අන් ශන ශයොට අය
ධීයඹන්ට එතළනට ඒභට  කද්ණු අසථහ නළ ක ගිඹහ;
විය්ලඳඹක් නළ ක ගිඹහ. අපි භ ප යයන්ශන් ඒයයි. දළන් අවුරුදු
 පනක් ගත ශරහ  කශඵනහ. ඒ ි නිසසු අයණ තරරඹට ඳර
ශරහ සිටිනහ. ඒ ශගෝලරන්ට ශඳොශයොන්දු වුණු පිබඳශශට
ඉක්භනින් ශම් ධීය නළංගුයම් ශඳොශ ඒ අඹට වදරහ ශදන්න.
නළත යක් තමුන්නහන්ශේරහ මීක්ණඹක් යයන්න, ශම්
වදරහ  කශඵන ධීය යහඹට ශම් ධීයඹන්ශේ ශඵෝට්ටු ඇ පශර
යයන්න ළඩ පිබඳශශක් යස යයන්න පුළුන් ද කිඹරහ. භභ
දන්නහ විධිඹට පුළුන්. භභර ඵරන්න ගිඹහ. ධීයශඹෝර භහර
එක්ය කිේහ. ශම් නිශඹෝජය අභහතය පභහර එක්ය, ගරු ශජෝන්
අභය පංග ඇභ ක පභහර යථහ යශහ.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

ඒයර භභ ශරොකුට ගන්නහ, අභහතය පභහ කිඹන ශක වරියි
කිඹරහ. නමුර ඇභ ක පභනි, අඳට කිඹන්න  කශඹන්ශන් ඇරත
තරරඹ ඒය ශනොශයි කිඹන එය. ඒ නිහභ ඒ ශගෝලරන්ට
ශඳොශයොන්දුක් දුන්නහ, නළංගුයම් ශඳොශක් ඉදි යයරහ ශදනහයි
කිඹරහ. ශම් ඹහත්රහරට ඇ පළු න්නට පුළුන් නම් නළංගුයම්
ශඳොශක් අලය නළවළ ශන්. නළංගුයම් ශඳොශක් වදරහ ශදනහයි
කිඹරහ, විටින් විට ඒ ශඳොශයොන්දු දුන්නහ. භභ ගරු
අභහතය පභහශගන් අවන්ශන්, ඒ නළංගුයම් ශඳොශ වදරහ ඉය යය
ශනොශදන්ශන් ඇයි කිඹරහයි. පිබඳගන්න ශනහ, හභහනය
ශඵෝට්ටුරට ශම් දික්ෑවිට ධීය යහඹට ඇ පළු න්නට ඵළවළයි
කිඹන එය. ඒ නිහභ අභහතය පභහර, නිශඹෝජය අභහතය පභහර,
ඳශහර බහ ඇභ ක පභහර ශඳොශයොන්දු වුණහ, එතළන නළංගුයම්
ශඳොශක් වදරහ ශදනහයි කිඹරහ. දළනටර ඒය වදරහ නළවළ. ඒ
නිහයි භභ තමුන්නහන්ශේශගන් අවන්ශන්-

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

දළන් වදහශගන ඹනහ.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඔේ, භභ දන්නහ. වදන්න ඳටන් ගරතහ. ඳටන් අයශගන හුඟක්
ය්ල. ඳටන් අයශගන ශයොා චය ය්ල ද?

(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண)

ශජෝන් අභය පංග භන්ත්රී පභහට ත ඇභ කයභක් දුන්ශන් නළවළ,
ශඳෝ ඩක් ඉන්න.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

කිඹන ඒහ වරිඹට ඇශවන්ශන් නළවළ. ගරු යථහනහඹය පභනි,
භශේ භයික් එයර වරහ එය ඳහයට එවහ ඳළරතට ශදනහ,
ඔඵ පභහශේ අයඹක් නළ ක. ඒයර ශවො භදි.

ගරු මිල්පරෝයි ප්රනළ්දදු මශතළ

(ரண்தைறகு றல்சரய் தர்ணரந்து)
(The Hon. Milroy Fernando)

ළහුශේ නළවළ.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

නළරශර ශභොයද? භභ දළක්යහ. ඒයර ශම් ඳහර්ලිශම්න් පශේ
ශේය පිරිශේ එා චය ශවො ග කඹක් ශනොශයි. ගරු
යථහනහඹය පභහශේ අය ඇ ප නම් වරි. භශේ යථහ නතය
යයරහ ශන ශයශනකුට වයස ප්රලසන අවන්න, උරතය ශදන්න
අසථහ ශදන එයර ශම් ඳහර්ලිශම්න් පශේ නිරධහරින්ශේ විනඹ
පිබඳඵ එක්තයහ ප්රලසනඹක් කිඹන එයර භභ ඔඵ පභහශේ
අධහනඹට ශඹොමු යයන්න යළභළ කයි.
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අද ධීය ජනතහ ළටිරහ  කශඵන තරරඹ ගළන ඵරන්න
ෑනෆ. ගරු ඇභ ක පභනි, ධීය ජනතහ කිඹන්ශන්, ශම් යශට්
ංර්ධනඹට වවු්ල න ශරේසස ජනතහක්. අේටයි, ළසටයි,
සුබඳ කුණහටුරටයි, සුශඟටයි ඒ සිඹලු ශකට මුහුණ දීරහ අයණ
තරරඹයට ඳර ශන ජනතහක්. තභර ධීයඹහශේ දරුශක්
ශරොකු ඳහරයට ගන්ශන් නළ ක තරරඹක්  කශඵනහ. ශයොා චය
ඉශගන ගන්න පුළුන් වුණර ශරොකු ඳහරයට ගන්ශන් නළවළ.
ඇයි? "භහළුයහයඹහ" කිඹනහ. එශවභයි කිඹන්ශන්. ඒ ක්රභඹ
ශනස යයන්නට අපි උරහව අයශගන  කශඵනහ.
ඡන්දඹක් එනශයොට බහේඩ ශඵදහ ශගන ඹනහ. පුරතරම්
දිසත්රික්යශේර ශම්ය සිකධ වුණහ. දළ්ල ශඵදුහ, එන්ජින් ශඵදුහ,
ශනොශඹක් ශක්ල යශහ. ගරු ඇභ ක පභහ, දළන් හභහනය ක්රභශඹන්
පිට ඳළනරහ දිවි නළඟුභ ළඩ පිබඳශශට ශන් යශ භවහ ්ලලි
යන්දයහ ප්රශඹෝජනඹට ගනිි න් ධීයඹන්ට ව ශනර අඹට
බහේඩ ශඵදහ ශගන ඹන ළඩ පිබඳශශක්  කශඵනහ. භළෂින් ද, දළ්ල
ද, එන්ජින් ද, වයක් ද, එළුශෝ ද, ඌශයෝ ද-

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

කුකුළු ඳළටවු.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)
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යශහ හශේ යයන්න කිඹරහ භභ කිඹනහ. පුරතරම් දිසත්රික්යශේ
ඡන්ද ප්ර කපරශේදී ආේඩුශේ භන්ත්රීරුන් ශදශදශනක් අඩු වුණහ.
ඒ විධිඹට ශම් ශරහශේදීර ශම් ශදන ශක්ල ඔක්ශයොභ අයශගන,
ආේඩු යයන ශම් ළයදි ළශ්  අපි අනුභත යයන්ශන් නළවළ
කිඹන යහයණඹ ශම් ඳශහර බහ ඡන්දශේදී ප්රයහල යයන්න
කිඹරහ ජනතහශගන් ඉ්ලරහ සිටිි න් භභ නිව ශනහ. ස ප කයි.

කථළනළයකුරමළ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීශඟට, ගරු ි ්ලශයෝයි ප්රනහන්දු ඇභ ක පභහශේ යථහ.
Order, please! ශම් අසථහශේදී ගරු නිශඹෝජය යහයය
බහඳ ක පභහ මරහනඹ ගන්නහ ඇ ක.

ිනුරරුල කථළනළයකුරමළ මූළවනපය්ද ඉලත් වුපය්ද,
නිපයෝතය කළරක වභළඳිනුරමළ [ගරු මුරුපපසු ච්දද්රකුමළර් මශතළ]
මුළවනළරඪ විය.

அன்தறநகு,
சதரரகர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ர
அகனச, குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்
[ரண்தைறகு
தொருசகசு சந்றகுரர்] கனக கறத்ரர்கள்.

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

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

භට ආයංචි වුණහ, කුකුළු ඳළටවු විතයක් ශනොශයි ශරොකු
කුකුශශෝර ශදනහ කිඹරහ. ගරු ඇභ ක පභනි, තමුන්නහන්ශේශේ
ළඩ පිබඳශශර භඟ ශම්ශක්  කශඵන ම්ඵන්ධඹ ශභොයක්ද?

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

භශේ යථහ අවශගන ිමටිඹහ නම්, භභ ඳළවළදිලි කිේහ ශන්
ශයොඳභණ මුදරක් විඹදම් යශහ ද, ශයොඳභණ ආදහඹභක් රළද්ණහ ද
කිඹරහ.

ගරු එේ. පතෝප් මයිකල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு ம். சஜரசப் கக்கல் ததசர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

නළවළ, ඒය ශනොශයි භභ අවන්ශන්. ගරු ඇභ ක පභහ, භභ
අවන්ශන් ඒය ශනොශයි. එදහ පුරතරම් දිසත්රික්යශේර ඔඹ ශක
සිකධ වුණහ. දළනුර ඒය සිකධ ශනහ. ශම්යට විනඹක්, ඳහරනඹක්
ශභොනර නළවළ. ඇභ කරුන් ගිිමන් ඳහක්ෂියශඹෝ න අඹටයි,
ඳහක්ෂියශඹෝ ශනොන අඹටයි සිඹලු ශදනහටභ දළ්ල ශඵදනහ.
යලින් කිේහ හශේ කුකුළු ඳළටවු, ඌරු ඳළටවු ශඵදනහ. භභ
දන්ශන් නළවළ ඵලු ඳළටවුනුර ශදනහ ද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්]
භභ කිඹන යථහ නිළයදි යයරහ යර කුභහය ගුණයරන
නිශඹෝජය ඇභ ක පභහ ආඳසු කිඹනහ. භභ ිමතනහ ඒය ඉතහ
ළදගර කිඹරහ. භට ශඳෝ ඩක් ළයදුශණොර ඒය නිළයදි යයරහ
එ පභහ කිඹනහ. ගරු ඇභ ක පභනි, භභ ඔඵ පභහශේ අධහනඹ ශම්
පිබඳඵ ශඹොමු යයනහ. ඒ ශදන ඒහයින් නිසඳහදන ධහරිතහට
කිසිභ උදවුක් රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒහ ගරත ගභන් විකුණනහ.
ශම්ය තභයි ප්රලසනඹ. භභ කිඹන්ශන් නළවළ ශම් ළඩ පිබඳශශ
නතය යයන්න කිඹරහ, ශම් election යහරශේ. භභ එශවභ
ඳහර්ලිශම්න් පශේදී කිේශොර ඒයර ප්රලසනඹක් ශනහ. අඩු
තයි න් දුක් ගින්දශර් සිටින ජනතහට ශම් යහරශේ ඒයර
රළශඵනහ නම්, භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ "ගන්න" කිඹරහ. ශම්
ශදන ්ලලි ජනතහශේ ්ලලි. ශවොයයම් යයපු ්ලලියි ශම්
ශඵදන්ශන්. ඒය ගන්න ෑනෆ. අයශගන පුරතරම් දිසත්රික්යශේ

[අ.බහ. 2.25]

ගරු මිල්පරෝයි
ිමළතයුරමළ)

ප්රනළ්දදු

මශතළ

(වමළත

සුබවළධන

(ரண்தைறகு றல்சரய் தர்ணரந்து - சதோக னன்தைரற அகச்சர்)

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

ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, ශ්රී රංයහ ජහ කය ජරජීවී
ගහ ංර්ධන අධියහරිඹ ඳනත ඹටශර ශගන එන රද නිශඹෝග
පිබඳඵ ශම් විඹඹට අදහශ ිමටපු අභහතයයශඹකු න ගරු
ශජෝලප් භයිය්ල ශඳශර්යහ භන්ත්රී පභහශේ යථහශන් ඳසු යථහ
කිරීභට රළබීභ ගළන න්ශතෝ ශනහ.
ශභභ නිශඹෝග ඉදිරිඳර කිරීභ ම්ඵන්ධ අශප් ධීය වහ ජරජ
ම්ඳර ංර්ධන අභහතය ගරු යහජිත ශේනහයරන භළ ක පභහට භභ
ස ප කන්ත ශනහ. භභ ශම් අසථහශේදී ගරු ඇභ ක පභහශගන්
ශඹෝජනහක් වළටිඹට ඉ්ලලීභක් යයනහ, සුයත්ල භසුන් ඇ ක
යයන අඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශම් නිශඹෝග අදහශ යය ශනොශගන ඒ
අඹ ශනුශන් ශභභ නිශඹෝගරට ංශලෝධනඹක් ශගශනන්නඹ
කිඹරහ. ඉසන් යහඳහයඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශභළනි නිශඹෝග
ඳළනවීභ ඉතහභර ළදගර ඵ අපි දකිනහ. නමුර ගිව
යර්භහන්තඹක් වළටිඹට සුයත්ල භසුන් ඇ ක යයන අඹට ඹම්
වනඹක් රළිමඹ යු පයි. ඒ අඹට ඹම් ඹම් නී ක, ශයගුරහසි ඳළනවීභ
ශවොයි. නමුර භවය අසථහරදී අදහශ නිරධහරින් ඒ යහඳහයඹ
යයන පුකගරඹහර එක්ය ඹම්කිසි ප්රලසනඹක්, ිමර අභනහඳඹක්
 කශඵනහ නම් ඒ හශේ අසථහරදී ඒ අඹට ඹම් ගළටලුක් භ ප
ශන්න ඉඩ  කශඵනහ. ගිව යර්භහන්තඹක් වළටිඹට යයන
යහඳහයඹක් නිහ ඒ යර්භහන්තඹට ඹම්කිසි වනඹක් රඵහ ශදන්න
ෑනෆ. ඒ හශේභ ඒ යහඳහයඹ යයන අඹට "දිවි නළඟුභ" ළඩ
පිබඳශශ ඹටශර අඳ ඹම්කිසි වශඹෝගඹක් රඵහ දිඹ යු පයි. ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵ පභහ ඹම්කිසි ලිිම්ල කිරීභක් යයනහ නම්
ශවොයි කිඹන යහයණඹ භභ ශම් අසථහශේදී වන් යයන්න
යළභළ කයි.
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[ගරු ි ්ලශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ]

ඉසන් යර්භහන්තඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශජෝලප් භයිය්ල
ශඳශර්යහ භළ ක පභහ -ිමටපු ඇභ ක පභහ- යථහ යශහ. ශප්රේභදහ
භවරභඹහශේ යජඹ යහරශේදී ි රිදිඹ භරය යර්භහන්තඹ නතය
යය  කද්ණහ. භිමන්ද යහජඳක් භළ ක පභහ ධීය වහ ජරජ ම්ඳර
ංර්ධන ඇභ කයඹහ වළටිඹටර, භභ ධීය වහ ජරජ ම්ඳර
නිශඹෝජය ඇභ කයඹහ වළටිඹටර සිටිඹදී නළත යක් ශම් යශට්
ි රිදිඹ යර්භහන්තඹ නගහ සිටුන්න යටයු ප යශහ. විශලේශඹන්භ
උඩරශේ භරය නිසඳහදනඹ යයන සථහනශේ ිමටපු භේ  පන්
ටිය ඒ න විටර එශවභභ ිමටිඹහ. ඒය භට අදර භතක් නහ. ඒ
භේ  පන්ට වහනිඹක් ශරහ  කද්ශේ නළවළ. ඊට ඳසශේ
ඉන්දිඹහශන්, චීනශඹන් තර භේ  පන් ශගනළ්ලරහ තභයි
නළත යක් ශම් යශට් ි රිදිඹ භරය යර්භහන්තඹ නගහ සිටුන්න
අඳට පුළුන්යභ රළද්ශේ. එතළනින් තභයි ි රිදිඹ භරය
යර්භහන්තඹ ඳටන් ගරශර. අද ඉතහභරභ ශවො විධිඹට ඒ
යර්භහන්තඹ යය ශගන ඹනහ. යශට් ජනතහ පිබඳගන්නහ භරය
ර්ගඹක් වළටිඹට එඹ ජනරිඹ ශරහ  කශඵනහ. ඒ නිහ ශභඹ
දියුණු යශ යු පයි. ඒශක්දී ඹම් ඹම් ප්රලසන භ ප න්න පුළුන්.
විශලේශඹන්භ භභ ඉසන් යර්භහන්තඹ ගළනර භතක්
යයන්න ෑනෆ. ගම්ර ිමටපු එය එය අඹ ඵරවරයහයශඹන් යශපු
ඉඩම් අ්ලරහ ශගන  කද්ණහ. යවුරුර ඒ ඉඩම් ආඳසු දුන්ශන්
නළවළ. කිසිභ ංර්ධනඹක් යයන්න ඵළරි ඉඩම්ර තභයි ශම්
ඉසන් යර්භහන්තඹ ඳටන් ගරශර. ඒ ඉඩම්ර යයන්න පුළුන්
එා චයයි. එක්ශයෝ ලුණු යර්භහන්තඹ යයන්න ෑනෆ. එශවභ නළ ක
ශන කිසිභ යර්භහන්තඹක් ඒ ඉඩම්ර යයන්න ඵළවළ. ශම්
රැකිඹහ ගළන ශනොදන්නහ අඹ තභයි ශම් ඉඩම්ර ඉසන්
යර්භහන්තඹ ඳටන් ගරශර. භහ වතයකින් ආදහඹභ රඵහ ගන්න
පුළුන් නිහ විලහර පිරික් ඉසන් යර්භහන්තඹ යයන්න ඳටන්
ගරතහ. එඹ අහර්ථය වුණු අඹර ඉන්නහ. ඒ හශේභ ශම්ශයන්
ආදහඹභක් රඵහ ගර අඹර ඉන්නහ. ඵළංකුලින් එය එය ක්රභ
ඹටශර ශම් වහ ණඹ දුන්නහ. නමුර එය අසථහයදී සුදු පු්ලලි
ශයෝගඹ ආපු නිහ ඒ යර්භහන්තශඹන් ඳහඩු වුණහ. භභ
විශලේශඹන්භ යහජිත ශේනහයරන ඇභ ක පභහට ස ප කන්ත නහ,
ඒ අඹශේ ණඹ වහ ව ශඳොලිඹ යඳහ වළරීභ ම්ඵන්ධශඹන්.
අවුරුදු ගණනහක්  කසශේ ශම් ගළන යථහ යශහ ශභඹ ශේරුභක්
යය ගන්න. ඒ යහඳහරියයින් සිඹලුභ ශදනහ ආර්ථිය ලශඹන්
ඳවත ළටිරහ ිමටිශේ. ඔවුන්ශේ ශඳොලිඹ ශවෝ යඳහ වරින්න
යටයු ප කිරීභ ම්ඵන්ධ ඔඵ පභහටර, මුද්ල ඇභ කයඹහ වළටිඹට
භිමන්ද යහජඳක් ජනහධිඳ ක පභහටර අඳ ස ප කන්ත නහ. දළන්
ශම් ඉසන් යර්භහන්තඹ යයන්ශන් ඒ ගම්ර ඉන්න අඹයි.
විශලේශඹන් භධයභ ඳන් කශේ අඹ තභයි අද ශම් යහඳහයඹ
යයන්ශන්. ඒ නිහ ඒ අඹ ආයක්හ යය ගන්න ෑනෆ. ශම් අඹට
විදුලි ඵරඹ නළවළ. විදුලිඵර වහ ඵරලක් ක ඇභ ක පි ඹටර භභ ශම්
ගළන ඊශේ දළනුම් දුන්නහ. දළනට ඉසන් යර්භහන්තඹ යයන්ශන්
ශජනශර්ටර්ලින්. ශත්ලරට විලහර මුදරක් ඹනහ. වළඵළයි,
විදුලිඹ  කද්ණර ශජනශර්ටයඹකුර  කශඵන්න ෑනෆ. ඵළරි ශරහර
විදුලිඹ නළ ක ගිශඹොර ඔක්සිජන් රඵහ ගන්න ඵළරි ඉසන් ඳළටේ
ටිය භළශයනහ. එශවභ වුශණොර ප්රශඹෝජනඹක් ගන්න ඵළරි
නහ. විදුලිඹ  කශඵනහ නම් ශම් අඹට නිසඳහදනඹට ඹන විඹදභ
අඩු යය ගන්න පුළුන්. ඊශේ විදුලිඵර වහ ඵරලක් ක ඇභ ක පි ඹ
ව නිරධහරින් එක්ය යථහ යයකදී විදුලිඹ රඵහ ශදන්න පුළුන්
කිඹරහ කිේහ. ශම් යර්භහන්තඹට ම්ඵන්ධ ඉන්න අඹට ඹම්කිසි
වනඹක් රඵහ ශදන්න ඔවුන්ට විදුලිඹ රඵහ ශදන්න ෑනෆ. ඒ වහ
ට්රහන්සශෂෝභර් වි යයන්න ෑනෆ. ට්රහන්සශෂෝභර් වි යයන්ශන්
නළ ක විදුලිඹ ගන්න ඵළවළ. ඒ ට්රහන්සශෂෝභර් වි කිරීශම්දී ඒහට
විලහර මුදරක් ශගන්න සිදු නහ. ඒ වහ ධීය වහ ජරජ
ම්ඳර ංර්ධන අභහතයහලශඹන් ශවෝ NAQDA එශයන් ශවෝ
ඹම්කිසි වනඹක් රඵහ ශදන්න පුළුන්යභක්  කශඵනහ නම් එඹ
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ඉටු යය ශදන ශර භහ ඉ්ලරහ සිටිනහ. ශම් යර්භහන්තඹ
ශයශයන භූි ශේ ශනර කිසිභ ගහක් යයන්න ඵළවළ. ලුනු
ඳභණයි වදන්න පුළුන්. ශන ශභොකුර යයන්න ඵළවළ.
අශප් යශට් නියම්  කශඵන, ශ්රීය නළ ක, ෂ්සය ිමශභන්
ප්රශඹෝජනඹක් ගන්න පුළුන් න්ශන් ඉසන් යර්භහන්තඹ
කිරීශභන් ඳභණයි. ඒ නිහ ශම් ඉසන් යර්භහන්තඹ දියුණු
යයන්න ෑනෆ. ශම් යර්භහන්තඹ දියුණු යශශොර අශප් යටට
විශකල විනිභඹ ළඩි ප්රභහණඹක් රළශඵනහ. ඒ නිහ විදුලිඵර
භේඩරඹර, ධීය අභහතයහංලඹර එය ප ශරහ ඹම් කිසි වන
ි රයට විදුලිඹ රඵහ ශදන්න යටයු ප යශශොර ශම් යර්භහන්තඹ
ශවො යහඳහයඹක් වළටිඹට ඳරහ ශගන ඹන්න පුළුන් ශනහ.
ශභොයද, ශම් යර්භහන්තඹ ශයොශඹින් ශවෝ පිටින් ඇවි්ලරහ යය
ශගන ඹන්න පුළුන් ශදඹක් ශනොශයි. ශම්ය ගශම්භ අඹට
යයන්න පුළුන් යර්භහන්තඹක්. දළනට ශම් ශඳොකුණු  කශඵන
ප්රශකලශේභ ජනතහ තභයි ශම් යර්භහන්තශේ ශඹදී ඉන්ශන්. ඒ
අඹ භධයභ ඳන් කශේ අඹ. ඒ නිහ ඒ අඹට ඹම් කිසි වනඹක්
රඵහ ශදන්නඹ කිඹහ භභ විශලේශඹන් ඉ්ලරනහ. එශවභ
යශශොර ශම් යර්භහන්තඹ තර ඉදිරිඹට යය ශගන ඹන්න
පුළුන්.
ගරු ඇභ ක පභනි, ඒ හශේභ ි රිදිඹ භරය යර්භහන්තඹ ගළන
යථහ කිරීශම්දී අද ශඳොකුණුර භරයඹන් ඇ ක කිරීශම් වළකිඹහ
 කශඵන ඵ කිඹන්න ෑනෆ. ඒ වහ ඔඵ පභන්රහ විලහර ලශඹන්
ආධහය ශදනහ. ශඳොකුණක් යස යයනශයොට මුදරක් රඵහ
ශදනහ. වළභ  කසශේභ අපි උරහව යයන්න ෑනෆ, නී ක වළදීභට
ශනොශයි ඒ යර්භහන්තඹ යයන අඹ ආයක්හ යය ගන්නටයි.
ශයශනකුට තභන්ශේ ශගඹ ශඟභ ශඳොකුණක් යස යය ශගන
භරය යර්භහන්තඹ යය ශගන ඹන්න පුළුන් නම් ඒය යටට
ළඩදහයී නිසඳහදනඹක් ශනහ. අද දින ගරු ඇභ ක පභහ ඉදිරිඳර
යය  කශඵන නිශඹෝග ඉතහභ ළදගර ඒහ ඵ කිඹන්න ෑනෆ.
සඹං රැකිඹහක් වළටිඹට
සුයත්ල භසුන් ඇ ක යයන
යහඳහරියඹන්ට ඹම් කිසි වනඹක් රඵහ ශදන්නඹ කිඹහ භහ
විශලේශඹන් ඉ්ලලීභක් යයනහ. ංශලෝධනඹක් ඉදිරිඳර
කිරීශභන් ශවෝ ඒ අඹ ශම් ගහස පලින් නිදවස යයි න්, ශයගුරහසි
ශවෝ නී කලින් ඒ අඹ පීඩහට ඳර යයන්ශන් නළ ක යටයු ප
යයන්න පුළුන් නම් ඒය ඉතහ ළදගර ශදඹක් වළටිඹට භහ
දකිනහ.
ර්තභහන ජනහධිඳ ක පභහ එදහ ධීය ඇභ කයඹහ වළටිඹට ශම්
යශට් ි රිදිඹ යර්භහන්තඹ නගහ සිටුවීභට යටයු ප යශහ. ඒ හශේ
ඉදිරිශේදීර
ශම් යර්භහන්තඹ ආයක්හ යයන්නට යටයු ප
යයන්නඹ කිඹහ ඉ්ලරහ සිටින අතය ශභභ ශයගුරහසි ශගන ඒභ
ම්ඵන්ධශඹන් ගරු ඇභ ක පභහට ස ප කන්ත ශි න්, සඹං
රැකිඹහක් ලශඹන් සුයත්ල භසුන් ඇ ක යයන අඹ ශම්
ගහස පලින් නිදවස යයන ශර ඉ්ලරි න් භහ නිව ශනහ.
ස ප කයි.
[අ.බහ. 2.34]

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, ශ්රී රංයහ ජහ කය ජරජීවී
ගහ ංර්ධන අධියහරිඹ ඳනත ඹටශර අද ඉදිරිඳර යය  කශඵන
ශම් නිශඹෝගර මලිය ඳයභහර්ථඹ වළටිඹට අඳ දකින්ශන් ජරජීවී
ගහ යශභනහයයණඹට අදහශ, ඒ ගහ යශභනහයයණඹ කිරීභ,
භරය ම්ඳත ර්ධනඹ කිරීභ, ජරජ ඳළශෆටි ංර්ධනඹ කිඹන
අයමුණුරට ඩහ සඹං රැකිඹහක් වළටිඹට කුඩහ යහඳහය
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භට්ටශභන් ශවෝ ශනර රැකිඹහක් නළ කයභ නිහ සඹං
රැකිඹහක් වළටිඹට සුයත්ල භසුන් ඇ ක යයන, සුයත්ල භරය
යහඳහයඹක් ඳරහශගන ඹන, ඒ යර්භහන්තඹට අලය යයන
විවිධ ඳළශෆටි ගහ යය ඹභක් උඳඹහ ගන්නහ අඹශගනුර ආේඩුට
ගහස පක් අඹ යය ගළනීභයි. ගරු ඇභ ක පභහ කිේහ, ඵරඳත්රඹක්
වහ ඉ්ලලුම් යයන අඹට ග්රහභ ශේහ භ වන් යයන එය
ශභිම ඇ පශර යය  කශඵනහඹ කිඹහ. ඵරඳත්රඹ ඉ්ලරනශයොට
ග්රහභ ශේහ භ ඉ්ලලුම් ඳත්රශේ වන් යයන එය නිරධහරිඹකු
කිේර අදහශ අඹ දභනහ. අඳට ශඳශනන විධිඹට, ඒ හශේභ
ි ්ලශයෝයි ප්රනහන්දු ඇභ ක පභහ කිේ ආයහයඹට, ශවක්ශටඹහය
දලභ එයය තයම් පුංචි ඉඩ ප්රභහණඹයර කඩු යයරහ භසුන්
යහඳහයඹක් ඳරහශගන ඹන, සුයත්ල භසුන් ඇ ක කිරීශම්
යහඳහය ඳරහශගන ඹන, මුහුදු ඳළශෆටි ගහන් යයන, ඉතහභ
පුංචි භට්ටශම් සඹං රැකිඹහ යයන අඹශගනුර රුපිඹ්ල 300,
1000 ඵළගින් න හර්ෂිය ගහස ප අඹ යය ආදහඹභක් රඵහ ගළනීභ
තභයි ශභයින් ප්රධහන ලශඹන් ඵරහශඳොශයර ප ශන්ශන්.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ශම්ය අලු කන් දළම ගහස පක් ශනොශයි. යලින්  කද්ණු එය
ංශලෝධනඹ කිරීභක් ඳභණයි.

1046

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නළවළ. භහජහදී ආේඩුය ක්රභඹ ශම්ය ශනොශයි. ඒ ගළන
භහ කිඹන්නම්. භහජහදී ආේඩුය ක්රභඹ න්ශන්, ි නිසුන් යන
ශඵොන ශදයින්, ජීර ශන්න ක්රභඹක් නළ ක නිහ ඇ ක යයගර
සඹං රැකිඹහකින් රළශඵන ආදහඹශභන් ගහස ප අඹ යයන එය
ශනොශයි. භහජහදී ආේඩුක් ඉසය ශරහභ ි නිසුන්ශේ අතට
ආදහඹභ ශදන්න ෑනෆ, ඉසය ශරහභ ි නිසුන්ට ජීර ශන්න
ක්රභඹ වදහ ශදන්න ෑනෆ, ඉසය ශරහභ යර්භහන්තඹ දියුණු
යයන්න ෑනෆ. භහජහදී ආේඩුය ළඩ පිබඳශශ න්ශන් එඹයි.
යසහක් ශොඹහගන්න ඵළරියභ නිහ ඹන්තම් ජීවිතඹ ගළට
ගහගන්න යසහක් වළටිඹට ටළංකි කීඳඹක් ශගදය ි දුශ්ල
වදහගර ප ශයනහශගන් අඹ යයන ගහස ප-

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගිවසථ ඒහට අඹ යයන ගහස ප ශම්ශයන් අයින් යයනහ.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

යදහද අයින් යයන්ශන්?

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

ඒ ංශලෝධනඹ යයන්ශන් අඩු යයන්නද, ළඩි යයන්නද?

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ළඩි යයන්න.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒය තභයි. ංශලෝධනඹ යයන්ශන්-

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ශම් ංශලෝධනඹ යයන්ශන් අවුරුදු 18යට ඳසුයි.

එඹ ශම් නිශඹෝගලින් අයින් යයනහ. යවුරුර ශගන්න
ෑනෆ නළවළ.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

යදහද අයින් යයන්ශන්?

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අද.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අද ව අයින් යයනහද?

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

ගරු ඇභ ක පභහ, ගහස ප අඩු යයරහ ංශලෝධනඹ යයන්ශන්
නළවළ. කිරිපිටි ඳළයට් එශක් ි රර ළඩි යයරහ තභයි ංශලෝධනඹ
ශන්ශන්. ඵදු අඹ යයන එයර වළභ එයක්භ ළඩි යයරහ තභයි
ංශලෝධනඹ ශන්ශන්. ශභශවභ ගිිම්ලරහ ඔඵ පභන්රහ දළනට
ගහස ප අඹ ශනොයය  කශඵන්ශන් ශම් භනුස ලරීයශඹන් හුසභ
ගන්නහ එයට විතයයි. නවඹ ශයශශර් මීටයඹක් වි යයරහ
ළඩිපුය හුසභ ගන්නහ අඹශගන් ගහස ප අඹ යයන්න කිඹරහ, ත
ටිය දක් ඹනශයොට ඔඵ පභන්රහශේ කුභක් ශවෝ
අභහතයහංලඹකින් ශඹෝජනහක් ආශොර අඳට ඒයට පුදුභ ශන්න
ශදඹක් නළවළ.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔේ, ඔේ.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

තභ භඟ එනහ. චිත්ර ඳටශේ ඒ යෆ්ලර අපි දළක්ශක් නළවළ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

ගරු විජිත පශේරත් මශතළ

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. Vijitha Herath)

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

ගරු භන්ත්රී පභහ, භහජහදී ආේඩුක්රභර-

(ரண்தைறகு றஜற சயத்)

යලින් කිඹන්න එඳහඹළ.
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ඳහර්ලිශම්න් ප

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ හශේ ඒහ ඔඵ පභහ යලින් කිඹන්න ෑනෆ. ව අයින්
යයන ටිය උශක කිේහ නම් ශරශවසියි. උශක ඔඵ පභහ යථහක්
යශහ. ඒය අවශගන ඉරහ තභයි භහ ශම් යථහ යයන්ශන්. යභක්
නළවළ අශප් යට ව නිහ වරි එශවභර ශඳෝ ඩක් අඩු ශනහ
නම් ඒයර ශරොකු ශදඹක්. ශම් යර්භහන්තඹ ම්ඵන්ධශඹන් ජහ කය
ජරජීවී ගහ ංර්ධන අධියහරිශේ ප්රධහන අයමුණ, ප්රධහන ගකීභ
ශන්න ෑනෆ කිඹරහ භහ විලසහ යයන්ශන්, හභහනය ශඳශ ඳහස
ශරහ, උස ශඳශ ඳහස ශරහ, ඳහසභහරහ ශදය පනක් යයරහ, ඒර
යසහක් නළ කයභට, ශනර යසහක් ශොඹහ ගන්න ඵළරියභ
නිහ ි දුරය, ශගදය ඉඩ යශ්  සඹං රැකිඹහක් යයන
ශයනහශගන් ගහස ප අඹ යයන එය ශනොශයි. ඒ ආඹතනඹ
යයන්න ෑනෆ ශක ශභොයක්ද?
365 දශේභ ශවොට ඉයඅේ ළශටන භවහ දළළන්ත මුහුදු
තීයඹක් අඳට  කශඵනහ. අශප් යට පිිමටහ  කශඵන්ශන් භයඹ
ආන්නශේයි. ගරු ඇභ ක පභනි, අශප් යශට් මුහුදු තීයශේ තභයි
ශරෝයශේ ටිනහභ, ශවොභ භරය ම්ඳර  කශඵන්ශන් කිඹරහ
ඔඵ පභහ දන්නහ. ඉතහභ ටිනහ සුයත්ල භරය ම්ඳතක් අඳට
 කශඵනහ. ශරෝයශේ ශනර යටරට නළ ක ටිනහයභක් අඳට
 කශඵනහ. ඒ තභයි, භරයඹන්ට ආවහයඹට ගන්න පුළුන් ජරජ
ලහය, ජරජ ඳළශෆටි ව ි නිසුන්ට ආවහයඹට ගන්න පුළුන් ජරජ
ලහය ව ජරජ ඳළශෆටි. අශප් ශම් පුංචි ශ්රී රංයහ  පශ  කශඵන
ආවහය ඳකධ කඹට ඩහ විලහර ආවහය ඳකධ කඹක් ශම් භව මුහුශක
 කශඵනහ කිඹරහයි අඳ විලසහ යයන්ශන්. භහළුහට යන්න ශවො
නම් අඳට යන්න නයය ශභොයද? අපි භහළු යනහ. භහළුහට
යන්න ශවො ජරජ ඳළශෆටි මුහුශක  කශඵනහ. ඒහ ි නිසුන්ටර
යන්න ශවොද නයයද කිඹන එය ගළන ඳර්ශේණඹක් යයරහ,
ශොඹහ ඵරහ, භනුය ආවහයඹටර ගශඳහගන්න පුළුන් ඒහ
 කශඵනහ නම් ඒහ ටින් යයරහ, ඳළයට් යයරහ ගන්න පුළුන්යභ
 කශඵන්න ෑනෆ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු භන්ත්රී පභහ, ඒය තභයි භහ භශේ යථහශේදීර කිේශේ. අපි
උ පශර් මුහුදු ඳළශෆටි යහඳි ක 3ක් ආයම්බ යය  කශඵනහ. එයක්,
විශකල ආශඹෝජයඹනුර භඟයි. අශනක් එය, අශප් ශවේලිස
ශයොම්ඳළනිඹ ඇ පළු ශයොම්ඳළනි ශදයක් භඟයි.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශභොන ශයොම්ඳළනිද?

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ශවේලිස ශයොම්ඳළනිඹ.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇභ ක පභනි, යයන්න පුළුන් ද කිඹහ ශොඹහ ඵළලීභ වහ
ඔඵ පභහශේ අධහනඹටයි භහ ශම් යහයණඹ ශඹොමු යයන්ශන්.
ශරෝයශේ භහළු ටළංකි  කශඵන යට්ල  කද්ණහට මුහුදු ඳළශෆටි වදහ
ගන්න ඵළරි යට්ල  කශඵනහ ශන්. විසි පරු භහළු ටළංකිරට
දභන්න අලය ජරජ ලහය වදහගන්න ඵළරි, ඒ ඳරිය ඳකධ ක නළ ක
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යට්ල  කශඵනහ ශන්. උදහවයණඹක් වළටිඹට ගරශතොර මුහුද
නළ ක යට්ල  කශඵනහ ශන්. අශප් අඳනඹන ආදහඹශම් ඳංගුක්
වළටිඹට ඒ යටරට ශම්හ ඹන්ශන් ශයොශවොභද? අශප්
යර්භහන්තඹක් වළටිඹට ශම්හ ඹන්ශන් ශයොශවොභද? ගරු
ඇභ ක පභනි, එශවභ ඹළේශොර ඒ ශනුශන් ඔඵ පභහටර රකුණු
ටියක් දභහගන්න පුළුන් යළුතය ඳළරශර යසහ්ල ටියක් දීරහ.
ශම් දසර එශවභ යසහ ශඵදනහ ශන්. ශම් ආඹතනඹ වළටිඹට
අඳ ඒ යර්භහන්තඹ දියුණු යයන්ශන් ශයොශවොභද? ශභොයද, අඳට
විතයයි ඒ ම්ඳශර ටිනහභ ශයොටක්  කශඵන්ශන්. භහ කිඹන්ශන්
අද අඳ ශම් ම්ඳත ප්රශඹෝජනඹට ගන්න ෑනෆ කිඹරහයි.
අපි විශලේශඹන් අතට වසු න භහළුහ අයශගන එන අඹ ශන්.
අපි දළරට වසු න භහළුහ විතයක් ශගොඩට ගන්නහ ි නිසසු. නමුර
මුහුදු ඳ පශ්ල  කශඵන ජරජ ඳළශෆටි, ජරජ ලහය, රර ආවහයඹට
ගන්න පුළුන්; භනුය ආවහයඹට ගන්න පුළුන්. ශම්හ පිබඳඵ
පුළු්ල ඳර්ශේණඹක් යයරහ, ශවො ගශේණඹක් යයරහ ඒය
අශප් අඳනඹන ආදහඹශම් ශයොටක් ඵට ඳර යයගන්න ෑනෆ.
ඒය අශප් අඳනඹන ආදහඹශම් ශයොටක් ඵට ඳර යය ගරතහට
ඳසශේ, අශන් යසහක් නළ කයභට සඹං රැකිඹහක් යයන
ශයනහශගන් ඔඵ පභහට අවුරුකදයට රුපිඹ්ල 200ක්, 300ක්,
500ක් අඹ යයන්න ෑනෆභ නළවළ. දළන් ඔඵ පභහ ගණන් වදරහ
ඵරන්න, රංයහශේ සඹං රැකිඹහ වළටිඹට, කුඩහ යහඳහය වළටිඹට
ශම් භරය යර්භහන්තඹ -ි රිදිඹ භරය යර්භහන්තඹ ශන්න
පුළුන්; එශවභ නළරනම් සුයත්ල භසුන් ඇ ක කිරීභ ශන්න
පුළුන්- යයන අඹ ශයොා චය ඉන්නහ ද, ඒ අඹශගන් රුපිඹ්ල
300, 500 ගණශන් අයශගන අවුරුකදයදී ශයොා චය ආදහඹභක්
ගහස ප වළටිඹට රළශඵනහ ද කිඹරහ.
ශභළනි ඳර්ශේණඹක් යයරහ සුයත්ල භසුන්, එශවභ
නළරනම් ඳළශෆටි ශරෝයශේ ඉ්ලලුභ  කශඵන යටරට අඳනඹනඹ
යයන්න ළරසුම් යශශොර ඒශයන් අඳට රළශඵන ආදහඹභ
ශයොා චයද? ගරු ඇභ ක පභනි, එශවභ ආදහඹභ ශවේශොර ශම්
කුඩහ යර්භහන්ත යයන අඹට අභතය ආදහඹභක් ගන්න පුළුන්.
අපි දන්නහ, අද රංයහට විලහර ප්රභහණශඹන් සුයත්ල භසුන්
ආනඹනඹ යයන ඵ. අද විවිධ විධිඹට අභිජනනඹ යයපු,
ශවෝශභෝන එන්නර යයරහ විසි පරු ආයහයඹට යස යයපු භහළු
සිංගප්පරුශන් රංයහට ශගන්නහ. එළනි භහළු විලහර
ප්රභහණඹක් අද චීනශඹනුර ආනඹනඹ යයනහ.
ඇරතටභ දළන් රංයහශේ ඳළටේ ගවන සුයත්ල භසුන් නළවළ.
අද ඉන්ශන් ඳළටේ ගවන්න ඵළරි භහළු. ඳළශ වළශදන්ශන් නළ ක ඇට
 කශඵන ශදොඩම් ශගඩි හශේ, ඳළටේ ගවන්න ඵළරි සුයත්ල භසුන්
තභයි දළන් ඉන්ශන්. යශ් යට ගිිම්ලරහ ඇහුශොර ශම් භහළු ඳළටේ
ගවනහ ද කිඹරහ, ඳළටේ ගවන්ශන් නළවළ,-

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නහයහ ආඹතනඹර විසි පරු භසුන්ට අලුර species වදරහ
 කශඵනහ. ඒ අනු තභයි දළන් අපි ශරෝයශේ  පන්ළනි සථහනඹට
ඳර ශරහ  කශඵන්ශන්. අපි හුඟක් අලුර varieties වදරහ
 කශඵනහ.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔඵ පභන්රහර ශභොනහ වරි යයරහ ඇ ක. ශභොයර ශනොයය
ඉන්ශන් නළවළ ශන්. ශභොනහ වරි යයරහ ඇ ක. නමුර අඳට
ශඳශනනහ, යටට ආනඹනඹ යයන සුයත්ල භසුන් ප්රභහණඹ
ගරශතොර අ කවිලහර ඵ. යහඳහරියඹන් කිඹන්ශන්, රංයහශේ

1049

2014 ශඳඵයහරි 20

එශවභ භහළු නළවළ, රංයහශේ ගන්න තළනකුර නළවළ, රංයහශේ
විකුණන්න තළනකුර නළවළ, ශරශවසිභ ක්රභඹ තභයි
සිංගප්පරුශන් යන්ශට්නර් ගණන් ශගශනන එය, චීනශඹන්
යන්ශට්නර් ගණන් ශගශනන එය, ඵළංශයොක්ලින් යන්ශට්නර්
ශගශනන එය කිඹරහ. ඒය තභයි අද යහඳහයඹ ශරහ  කශඵන්ශන්.
එතශයොට අශප් යශටන් විශකල විනිභඹ ප්රභහණඹක් එබඳඹට ඹනහ.
අඳට දළළන්ත මුහුදු තීයඹක්  කශඵනහ, 365 දශේභ අශප්
යටට ඉය අේ ළශටනහ, මුහුද ඇ පශශේ ජරජ ඳළශෆටි  කශඵනහ,
විසි පරු භසුන් ඉන්නහ. වළඵළයි, අපි ඒහ අශප් යර්භහන්තඹක් යය
ගන්ශන් නළවළ. ඉන්දිඹහශන් ඇවි්ලරහ ඒහ අශඳන් අයශගන
ඹනහ. තවනම් ශඵෝට්ටුලින් ඇවි්ලරහ අශප් භහළු අ්ලරහශගන
ඹනහ; තවනම් ශඵෝට්ටුලින් ඇවි්ලරහ ඒ ම්ඳර ශයෝලර
යනහ. ඉන්දිඹහ තවනම් ශඵෝට්ටුලින් ඇවි්ලරහ අශප් මුහුශක
භහළු ටිය ශයෝලර යනහ. ඒ අතශර් අපි ශන යටලින් විසි පරු
භසුන් ආනඹනඹ යයනහ; ජරජ ඳළශෆටි ආනඹනඹ යයනහ. දළන්
ඒ හශේ ඳයසඳයඹක්  කශඵන්ශන්. අපි යයන්න ෑනෆ ශක
ශනොශයි යයන්ශන්, ශනොයයන්න ෑනෆ ශක තභයි අපි යයන්ශන්.
අශප් යටට විශකල විනිභඹ එන්න  කශඵන භහර්ගඹ වරහ, අශප්
යටින් විශකල විනිභඹ එබඳඹට ඹන භහර්ගඹ තභයි ඇයරහ
 කශඵන්ශන්. භභ කිඹන්ශන්, අන්න ඒය තභයි අශප් ප්රධහන ළරැකද
කිඹරහයි. විශලේශඹන්භ,  පන්සිඹ වළටඳස දශේභ ශවොඳින් ඉය
අේ ළශටන, අවුරුකශක වඹ භහඹක් යළුය නළ ක, සීතර නළ ක
අශප් රසන යශට් මුහුදු තීයශේ  කශඵන ටිනහයභ අපි වරිඹට
අයගන්න ෑනෆ. භභ එය උදහවයණඹක් කිඹන්නම්.
ගරු ඇභ ක පභනි, භභ ඳසු ගිඹ ශඳොශවොඹ දශේ -14ළනි දහශදවුන්දය ධීය යඹහට ගිඹහ. එදහ ශඳොශවොඹ දශේ ඔක්ශයෝභ
නිහඩු. ඒර එදහ එය ශඵෝට්ටුක් ආහ. ඒ ශඵෝට්ටුශේ ආපු අඹ
කිේහ,
දින ඳනසවතයක් මුහුශක ඉරහ ආශේ කිඹරහ.
ඳසශදශනක් දින ඳනසවතයක් මුහුශක ඉරහ ඇවි්ලරහයි
 කශඵන්ශන්. ඒ ගභනට රක් දවවතයක් විඹදම් ශරහ  කශඵනහ.
ශත්ල ලීටර් 8,000ක් ගවරහ  කශඵනහ. දින 54ක් මුහුශක ඉරහ
රක් දවවතයක් විඹදම් යයරහ භහළු ටිය අයශගන, යයර ටිය
අයශගන, ශඳෞකගලිය ජීවිතඹක් නළ ප, ඳවු්ල ජීවිතඹක් නළ ප ඒ
ඳස ශදනහ එන ශයොට එක්ශයශනකුශේ අක්යහශේ භවරතඹහ
භළරිරහ. ඒ භයණශේ අන් යටයු පරට ඹන්න ඔහුට ඵළවළ ශන්.
එතශයොට එඹහ ිමටිශේ මුහුශක.
ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, ඒ අඹ ශගොඩ ිමභට
ආට ඳසශේ ඔවුන් ශභොයද කිඹන්ශන්. ඔවුන් කිඹනහ, "දළන් අපි
ශගනහපු භහළු ටිශයන් අඩු තයි න් විඹදම් යයපු රක් දවවතයර
ශවොඹහ ගන්න ඵළවළ'' කිඹරහ. ඒ විඹදම් වුණු රක් දවවතය රඵහ
ගන්න දළන් අඳට ඵළවළ කිඹනහ. ශභොයද, ශවේ ප? ඔඵ පභන්රහ
ශම් යටට යයර ශගශනනහ; විශකල භහළු ශගශනනහ;
ශයොම්ඳළනි වයවහ ඒහ රංයහට ශගශනනහ. ඒයයි ශවේ ප. ඒ
ශනුශන් වනඹක් අශප් ධීයඹන්ට නළවළ. ඒ අඹ මුහුශක ඉන්න
ගභන් ගණන් වද වදහ එන්න ඵළවළ ශන් ගරු ඇභ ක පභහ. රංයහශේ
ශශශ ශඳොශශේ භහළු ි ර දිවහ ඵරරහ, ශභා චය භහළු අ්ලරන්න
ෑනෆ, භහළු ි ර ඵිමන ශයොට අ්ලරපු භහළු මුහුදට දහන්න ෑනෆ,
භහළු ි ර ළඩි නම් නළත ළයඹක් භහළු අ්ලරහ ගන්න ෑනෆ.
එශවභ යයන්න ඵළවළ ශන්. ඒ අඹ දින ඳනසවතයක් මුහුශක ිමටිඹහ.
ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, භවරු දින ගණනහක්
 කසශේ ද්රුභඹ ඳළරතට ගිිම්ලරහ, භවරු භළඩගසයයඹ ඳළරතට
ගිිම්ලරහ -අශප් මුවශදන් එවහට ගිිම්ලරහ- අදහනභ අතට අයශගන,
ශෝභහලිඹහනු භං ශයෝලරයහයඹන්ශගන් ශේරිරහ, ශනර භං
ශයෝලරයහයඹන්ශගන් ශේරිරහ, ඳවු්ල ජීවිතඹක් නළ පයි ඉන්ශන්.
ඒ ජීවිශර ඉතහ දුසයයයි. ඒ අඹ භට කිේහ, "ඔඵ පභහ ඇවි්ලරහ
ඵරන්න, ශම් ඵරන්න අපි ද්දිඹ ගන්න තළන" කිඹරහ. ගරු
ඇභ ක පභනි, ඇරතටභ ඔඵ පභහර ගිිම්ලරහ ඵරන්න; ශඵෝට්ටුයට
නළඟරහ ඵරන්න. ධීය ඇභ ක පභහ වළටිඹට එශවභ ඵරන එය
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ශරොකු ශදඹක්. ගිිම්ලරහ ඵරන්න ඒ අඹ ද්දිඹහ ගන්ශන්
ශයොශවොභද, ඒ අඹශේ ඳවු්ල ජීවිතඹ ශභොයක්ද කිඹරහ. ඒ අඹශේ
ආරභඹ ශභොයක්ද කිඹරහ ඵරන්න. ඇරතටභ ඒ අඹට ශභොයක්ද
ඉ පරු ශන්ශන් කිඹරහ ඵරන්න.
ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, ඒ දින ඳනස වතශර්
ජීවිතඹ  පශ ඔවුන් විඹදම් යශ රක් දවවතය ශනුට අඩුභ
තයි න් රක් විසක්ර ශවොඹන්න ෑනෆ. ඒ අඹ ඒ දින ඳනස
වතය ශගොඩ ිමශම් ිමටිඹහ නම් කුලී ළඩක් වරි යයනහ; ශන
ශභොයක් ශවෝ යසහක් යයනහ. වළඵළයි, ඒ යට්ටිඹ ඒ යයපු ශක
ආශඹෝජනඹක්. ඔවුන්ශේ ශඳෞකගලිය ජීවිතඹක් නළ ප අශප්
යටට, අශප් ි නිසුන්ට යන්න අලය භහළු ටිය තභයි ඒ අඹ
අයශගන එන්ශන්. නමුර ඒ අඹ විඹදම් යයපු රක් දවවතය රක්
විසක්ර යය ගන්න ඵළරි නම් ඒ මුහුදු ඹෆශභන් ඳහඩුයි. ඒ රක්
දහවතශර් ඒහ  පනක් ශොඹන්න ඵළරි වුශණොර එශවභ - හය
 පනක් ඳහඩු වුශණොර - ශඵෝට්ටුශේ විඹදභර ඒ අඹට ශොඹහ
ගන්න ඵළරි ශනහ. හභහනයශඹන් ශඵෝට්ටුක් රක් 50ක් විතය
ශනහ. ඒ විඹදභර ශොඹහ ගන්න ඵළරි ඒ අඹ ඳහඩු රඵනහ.
ශම්ය තභයි ඇරත. ඒ නිහ අද ශඵ්ලශ්ල ළර දභහ ගන්න සිදු
ශරහ  කශඵන්ශන් ඒ ධීයඹන්ටයි. ශදවුන්දය ළ්ලශ්ල ශන්න
පුළුන්, ශේරුර ළ්ලශ්ල ශන්න පුළුන්, මීගමු යශපුශේ
ශන්න පුළුන්, රතර ශන්න පුළුන් ඒ වළභ තළනයභ සිටින
ධීයඹන්ට තභයි අද ශඵ්ලශ්ල ළර දභහ ගන්න සිකධ ශරහ
 කශඵන්ශන්. ශභොයද, ශම් භවහ ඳරිභහණ ශයොම්ඳළනි,
ජහහයම්යහයශඹෝ ටිය අද ධීය යර්භහන්තඹ ඩළවළශගන  කශඵන
නිහ. ශම්ය තභයි ඇරත තරරඹ. නමුර ඔඵ පභන්රහ ශභොයක්ද
යයන්ශන්? ඒ අඹට ශත්ල ටියකින් වනඹක් ශදන්ශන් නළවළ. ඒ
නිහ භභ කිඹන්ශන් හභහනයශඹන් වළශභෝටභ ළඩි යයන ශත්ල
ි ර ඒ ධීයඹන්ටර ළඩි යයන එය හධහයණ නළවළ කිඹන එයයි.
ශත්ල ි ර ළඩි යයන එය හධහයණ නළවළ කිඹරහ භහ කිඹන්ශන්,
ධීය යර්භහන්තඹට ශත්ල රඵහ දීභ ඇරතටභ විඹදභක් ශනොශයි,
ආශඹෝජනඹක් නිහ. ඒය යට ශනුශන් යයන ආශඹෝජනඹක්.
ඒය නිහ තමුන්නහන්ශේරහ යයන්න ෑනෆ ශම්යයි. කිසිභ
ගළටලුක් ඇ ක න්ශන් නළවළ, යවුරුර උකශඝෝණඹ යයන්ශන්
නළවළ, ධීය යර්භහන්තශේ ශඹදී සිටින ලිඹහ ඳදිංචි ධීයඹන්
ශනුශන් ඉන්ධන ගහස ප ශභන්න ශභා චය ප්රභහණඹකින් අඩු
යයනහඹ කිඹරහ ඔඵ පභන්රහ කිේශොර. ඒය ඳහඩුක් ශනොශයි
ඇභ ක පභනි. ඇරතටභ ඒය ආශඹෝජනඹක්. එතශයොට ඒ
ි නිසුන්ට භහළුලින් රහබඹක් ශනොරළද්ණර, යයර ටිශයන්
රහබඹක් ශනොරළද්ණර ඉන්ධනලින් වනඹක් රළශඵනහ.
නමුර තමුන්නහන්ශේරහ ශභොයද යයන්ශන්? ගහස ප ළඩි යයන
එය තභයි යයන්ශන්. දළන් අදර ශම් යයන්න ඹන්ශන් ගහස ප ළඩි
යයන එයයි. රුපිඹ්ල 100කින් වරි යභක් නළවළ, ගහස ප ළඩි
යයන එයයි යයන්ශන්.
දළන් තමුන්නහන්ශේරහ සිඹඹට 25කින් නළංගුයම් ගහස ප ළඩි
යයරහ  කශඵනහ. යවුද ඒය ශගන්ශන්? අිමංය ධීයඹහ ශන්
ශම්ය ශගන්ශන්. ඒ ගහණට වරිඹන්න භහළු ළඩි යයන්න ඵළවළ
ශන්. ඒ විධිඹට භහළු ළඩි යයන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ
රංයහට යයරර පිටින් ශගන්නහ; භහළුර පිටින් ශගන්නහ.
ශයොම්ඳළනිරට ඳයරහ ඒහ ඔක්ශයොභ පිට යටින් ශගන්නහ.
ශම්ය තභයි ඇරත තරරඹ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඳසු ගිඹ අවුරුකද නශයොට රංයහශේ යයර ආනඹනඹ
සිඹඹට 26කින් අඩු ශරහ  කශඵනහ. උම්ඵරයඩ ආනඹනඹ
සිඹඹට 44කින් අඩු ශරහ  කශඵනහ. ඒයට ප්රධහනභ ශවේ ප තභයි
ශම් "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන ඹටශර අපි ආයම්බ යයපු යහඳි ක
භන්න් -
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ඳහර්ලිශම්න් ප

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)
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ඉ කන් යන එය අඩු යශහභර ි ර අඩු ශනහ, විකිශණන්ශන්
නළවළ තභයි.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එශවභ භඟුරක් ශනොශයි, ශම්හ යන්න ි නිසුන්ට ්ලලි
නළවළ. අද යයර යෆ්ලරක්ර යන්න විධිඹක් නළ ක ි නිසසු
ඉන්ශන්. ඔඵ පභන්රහ වළභ ශකටභ දිවි නළඟුභ, දිවි නළඟුභ
කිඹනහ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

2009 දී එක්රක් වළරතෆ එක්දවක් ිමටපු ධීයශඹෝ දළන්
ශදරක් විසිඑක් දහවක් නශතක් ශනශතක් ළඩි ශරහ. ඳනස
දවස ගණනකින් ධීයශඹෝ ළඩි ශරහ.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

උම්ඵරයඩ ආනඹනඹ සිඹඹට 44කින් අඩු ශරහ  කශඵනහ.
අද වළභ තළනභ යයර වදනහ. ඒ නිහ තයගඹ ළඩියි. ඒයයි
තරරඹ.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශයොශවේද යයර වදන්ශන්?

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

වළභ තළනභ වදනහ ශන්. භභ ඒය ශන් කිේශේ "දිවි නළඟුභ"
ළඩ ටවන ඹටශර අපි ආයම්බ යයපු යහඳි ක 6337ක්
 කශඵනහ. එයින් වහයදවයට ළඩිශඹන්  කශඵන්ශන් යයර,
ජහඩි, උම්ඵරයඩ වදන ඒහ.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එතශයොට දළන් ශභශවේ යයර වදන නිහ ඔඵ පභන්රහ
පිටයටින් යයර ශගන්න්ශන් නළවළ?

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ආනඹනඹ අඩු ශරහ  කශඵනහ.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇභ ක පභනි, ඔඵ පභහ ශදවුන්දය යහඹට ගිිමන් ඵරන්න,
ශඵෝට්ටු 120ක්  කශඵන්ශන් ශයොට උඩ. ඔඵ පභහ ශවට උශක
දවඹට භහර එක්ය ඹන්න එන්න. භභ ශඳන්න්නම්. [ඵහධහ
කිරීභක්] ඔඵ පභහ කිඹනහ ධීයඹන් ළඩි ශරහ කිඹරහ.
ඔඵ පභහයි, භහයි, ශවට උශක දවඹට ශදවුන්දය, ඔරුළ්ලර ධීය
යහඹට ඹමු, ඵරන්න. එතළන ශඵෝට්ටු 120ක් ශයොට උඩ
 කශඵනහ. ඇයි? ඒ ි නිසුන්ට ශඵෝට්ටුක් මුහුදට දභන්න
වළකිඹහක් නළවළ. ශඵෝට්ටුක් මුහුදට දභනහට ළඩිශඹන් රහබයි
ශගොඩ  කශඵන එය. මුහුදට දළම්ශභොර ඒ ි නිසුන්ට ඒශයන් ඳහඩුයි.
ශම්ය තභයි ඇරත ඇභ ක පභනි. ඔඵ පභහශේ නිරධහරින් ශම්හ
කිඹන්ශන් නළකද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. ශදයිඹම්ඳහ! ශඵෝට්ටු
120ක් අද ශදවුන්දය යහශේ ශයොට උඩ  කශඵනහ. ඒ ි නිසසු
කිඹන්ශන් ශභොයක්ද? ඒ ි නිසසු කිඹන්ශන් ශම්ය මුහුදට දභරහ
ණඹ ශරහ, ඳහඩු ශරහ භළශයනහට ළඩිඹ ශවොයි ශම්ය ශයොට
උඩ  කඹරහ ශගදය ඉන්න එය කිඹරහ. ශම්ය තභයි ඇරත. භභ ශම්
කිඹන නිහ ඔඵ පභහ දළන් ශයෝ්ල යයරහ අවන්න ශම්ය ඇරතද
කිඹරහ. එශවභ නළරනම් ශවට උශකට අපි ශදන්නහ එශවේට ඹමු.
ශම්ය ව කය ඇරත. ඒර ඔඵ පභහ කිඹනහ ධීයශඹෝ ළඩි ශරහ
ලු. ශයොශවේද ළඩි ශරහ  කශඵන්ශන්? ළඩි ශරහ ඇ ක ඔඵ පභහ
ඳර්ි ට් දීපු අඹශගන්.
එය ධීයශඹක් භට අංයභ කිේහ, "අශන්! භවරතශඹෝ
පුළුන් නම් භශේ ශම් ශඵෝට්ටු විකුණරහ ශදන්න" කිඹරහ. යහට
විකුණන්නද? ශඵෝට්ටුක් ගන්න ශයශනක් අද ගන්දය නළවළ. භභ
ඔඵ පභහට ශඵෝට්ටු දවඹක් නියම් ශදන්නම්.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒය ශනශභයි යහයණහ. අද ඇරතටභ ි නිසසු යයර
දකින්ශන් හීශනන්. වළඵළිමන් යන්න යයර නළවළ. ි නිසසු
ශයොශවොභ යයර යන්නද? ශභ පභහ වියහය කිඹනහ. ශභ පභහට
නම් දස  පන්සිඹ වළටඳශවේභ වුණර යන්න පුළුන්. නමුර
ි නිසසු යෆභ යන එයර දළන් අඩුශරහ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔඵ පභහ දළනගන්න, තහයිරන්තඹ ශඩොරර් ි ලිඹන 6ය භහළු
ආනඹනඹ යයනහ, ශඩොරර් ි ලිඹන 8ය භහළු අඳනඹනඹ
යයනහ. එශවභයි ශම් ශශශ ශඳොශ  කශඵන්ශන්.

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔඵ පභන්රහ ි ලිඹන, ිමලිඹන ගණන් කිඹනහ. නමුර අද
ි නිසුන්ට යන්න නළවළ. අද ි නිසසු යෆභ යන එය අඩු යයරහ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එශවභ නම් -ධීයඹන් අඩු ශරහ නම්- භහළු නිසඳහදනඹ
ඳන්රක්ඹයට ඉවශ ඉක්යඹයට ගිශේ ශයොශවොභද?

ගරු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශතළ

(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔඵ පභහශේ ඉරක්යම් ශයශේ ශතර, ගරු ඇභ ක පභනි
ඔඵ පභහ ශවට උශක එන්න. භභ ඔඵ පභහට ශඵෝට්ටු දවඹක් නියම්
ඉ්ලරහ ශදන්නම්. ඇරතටභ ඒ ි නිසසු නියම් ශදනහ. ඒ අඹට
ශන යයන්න ශදඹක් නළවළ. නළරනම් ඒහ දියරහ ඹනහ ශන්.
ශම්ය තභයි ඇරත තරරඹ. ධීයඹහ කිඹන්ශන් අද ඒ තයභට
අඳවසුතහට ඳර ශරහ ඉන්න ශයශනක්. ඔඵ පභන්රහ ශඳෝ ඩක්
ඇවි්ලරහ ශම්හ ඵරන්න. ඒ අඹ යෆ ගවනහ තභයි. ධීයඹහශේ
බහහර ටියක් ළයයි. නමුර ඔඵ පභහ ඇවි්ලරහ ඵරන්න ශයෝ.
අපි ඔඵ පභහට ආයක්හ ශදනහ, ඔඵ පභහ ඇවි්ලරහ ඒ අඹර
එක්ය යථහ යයන්න. අංයභයි භභ ශම් කිඹන්ශන්.
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භභ ශම් කිඹන්ශන් එය තළනය අර දළකීම්. ශදවුන්දය,
ඔරුළ්ලරට එන්න. අද ශදවුන්දය, පුයහණ ළ්ලර ධීය යහශේ
ශඵෝට්ටු 120යට ළඩිඹ ඵළය්ල උඩ තඵහ  කශඵනහ. භභ ිම පහ,
ශම්හ මුහුදට දභන්න යලින් ශභොයක් වරි ආයක්හයට තඵහ
 කශඵනහ ද කිඹරහ. නළවළ, ඒහ ඵළය්ල උඩ තඵහ  කශඵන්ශන්
ශයොට උඩ නිහ තභයි. ඒහ අද මුහුදට දභහ ගන්න විධිඹක් නළවළ.
ශම්ය තභයි ඇරත යථහ. අද ඔඵ පභන්රහ ධීය යහඹන්ර
විදුලිඹ ගහස ප සිඹඹට 100ක් ළඩි යයරහ; නළංගුයම් ගහස ප සිඹඹට
25ක් ළඩි යයරහ. දළන් ඒ අසශේ ජරජ භහතියහක් දභහ ශගන
ශභතළනට ත එයක් ශගනළ්ලරහ ශම්ය අසශනුර ත ගහස ප
ළඩි යයනහ. ශම්ය තභයි ඇරත ශක. භභ ඒයයි කිඹන්ශන්
ඔඵ පභන්රහ අද හුසභ ගන්නහට විතයයි ගහස ප අඹ යයන්ශන්
නළරශර කිඹරහ. ශවට අනිකදහට ශනශයොට ළඩිපුය හුසභ
ගන්නහ කිඹරහ sure එයටභ ි නිසුන්ශගන් ගහස පක් අඹ යයහවි.
ඒ තරරඹට දළන් ඇවි්ලරහයි  කශඵන්ශන්.
ආේඩුට ි නිසුන් ඵණින්ශන් නියම් ශනොශයි, ගරු
ඇභ ක පභනි. භළ කයණ යහරඹට ශයොඳභණ ඵඩු ශඵදුර වරි
ඹන්ශන් නළරශර ෑය ශන්. දළන් ශනොශඹක් ඵඩු ශඵදනහ,
ශඵදනහ, වරි ඹන්ශන් නළවළ. ශභොයද, ි නිසුන් ඵණිනහ,
ඵණිනහ. එශවභ ඵණින්ශන් ශභොයද? ශම් ගහස ප නිහ. දළන්
ි නිසුන්ට ශම් ශක්ල ශරශයනහ. ඵදු අඹ යයනහ, ගහස ප ළඩි
යයනහ. ි නිසුන්ට ජීර න්න ශදන්ශන්භ නළවළ කිඹරහ
කිඹන්ශන් ඒයයි. ඇරතටභ දළන් ආේඩුක් නළරනම් ි නිසුන්
යළභළ කයි. ශභොයද, ආේඩුක් නළරනම් ගහස ප නළවළ ශන්. ගරු
ඇභ ක පභනි, භභ ශම්හ කිඹන්ශන් ඔඵ පභහ එක්ය තයවයට
ශනොශයි. ඔඵ පභහ නළරනම් ශම් ගහස ප එන්ශන් නළවළ ශන්.
ඔඵ පභහ නළරනම් භරය යර්භහන්තශේ ශඹදී සිටින අඹ -ධීය
ක්ශේත්රඹට ම්ඵන්ධ සුළු යහඳහරියශඹෝ, සුළු ධීයශඹෝ-  පටුයි.
අද ධීය වහ ජරජ ම්ඳර ංර්ධන ඇභ කයඹහ වළටිඹට ඔඵ පභහ
සිටින නිහ ශන් ශම් ගහස ප ආශේ. ආේඩු; ඇභ කරු නළරනම්
අද ජනතහ යළභළ කයි. ශභොයද, ගහස ප නළවළ, ඵදු නළවළ, දඩ නළවළ,
ලිඹහ ඳදිංචි ගහස ප නළවළ.
අද ඵරන්න, ඉඳදුනර ගහස පක්. ඊට ඳසශේ love යයරහ
යහද ඵඳින්න ඵළවළ, ඒයටර රුපිඹ්ල 5,000ය ගහස පක්
ශගන්න ෑනෆ. භළශයන්න ගිඹර, භයණ ව කයඹට රුපිඹ්ල
2,000ය ගහස පක් ශගන්න ෑනෆ. ආදහවනහගහයඹට ගිශඹොර
ඒයටර ගහස ප. අද ඉඳශදන්නර ගහස ප, යහද ඵඳින්නර ගහස ප,
භළශයන්නර ගහස ප. අද හුසභ ගන්න එයට ඳභණයි තභ ගහස ප
නළරශර. ශවට අනිකදහට ඒයටර අඹ යයයි. ඒ නිහ ආේඩුක්
නළරනම් ජනතහ යළභළ කයි. ශභොයද, ආේඩු නළරනම් ගහස ප
නළවළ. ඔශවේ ඉන්න පුළුන්. ශදවිඹශන් කිඹරහ තභන් වම්ඵ යය
ගරතහ, යහරහ ඉන්නහ. මුහුදට ගිඹහ, භහළු ටියක් අ්ලරහ ගරතහ,
ඒය උඹහ ගරතහ, ශඵදහ ගරතහ යෆහ. ඒය තභයි ක්රභඹ. දළන්
මුහුදට ගිිම්ලරහ භහළු අ්ලරන්නර ඵළවළ, ආේඩු ගහස ප අඹ
යයනහ. ආේඩුට ්ලලි ශගන්න ෑනෆ. ශම්ය ශන් ශරහ
 කශඵන්ශන්. රැකිඹහක් නළ කයභට තභයි ශම් පුංචි වීදුරු යෆලි
ටියක් අමුණහ ශගන සඹං රැකිඹහක් වළටිඹට ශම් යර්භහන්තඹ
ඳටන් ගන්ශන්. දළන් ශම්යටර ළශ්  ශදන්නයි වදන්ශන්. ඒයයි
භභ කිඹන්ශන් ශම් ක්රභඹ වරි ඹන්ශන් නළවළයි කිඹරහ. ශභොන
ශ්ලරම් දහරහ ශගනහර අද ශම් නිශඹෝග ශේන්ශන් ශන
ශභොයයටර ශනොශයි, ගහස ප අඹ යයන්නයි.
ගරු ඇභ ක පභනි, ඒ නිහ භභ විශලේශඹන්භ ඔඵ පභහශේ
අධහනඹ ශඹොමු යයනහ, ශවට අනිකදහට දළළන්ත නළන්ටීභක්
එන එය ගළන. ධීය යර්භහන්තශේ ඇරත අර්ද්දරට ඔඵ පභහ
උරතය ශවේශේ නළරනම්, ඇන්තනීරහ දවස ගණනක් ශවට
අනිකදහ ඳහයට ඵිමනහ කිඹන යහයණඹ භභ අධහයණඹ යයනහ.
ශඵොශවොභ ස ප කයි.
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ගරු වික් ර් ්ද නි මශතළ (පඳොල් වාලර්ධන ශළ තනතළ
ලුර වාලර්ධන නිපයෝතය ිමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு றக்டர் அன்டணற - தங்கு அதறறருத்ற, க்கள்
சரட்ட அதறறருத்ற தறற அகச்சர்)

(The Hon.Victor Antony - Deputy Minister of Coconut
Development and Janatha Estate Development)

ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, ශම් අසථහශන් භටර
ශඳොඩි ශේරහක් රඵහ දීභ පිබඳඵ ඔඵ පභහට ස ප කයි. ශයොශවොභ
නමුර ගරු සුනි්ල වඳුන්ශනර ක භන්ත්රී පභහශේ යථහට ඳසශේ
භටර චන කිිමඳඹක් යථහ යයන්නට අසථහ රළද්ණු එය
ශවොයි. ශභොයද, එ පභන්රහ ශයොශවොභර ශයොයශවේ කිඹු්ලලු
දකින යට්ටිඹ. දළන් එ පභහ ධීය රැකිඹහ ගළන ඇභ ක පභහට
අලුශතන් උගන්න්න වදනහ. දළන් කිඹනහ, ධීයයින්
ද්දිඹගන්න වළටි ඵරන්න ඹන්න, යන වළටි ඵරන්න ඹන්න
කිඹරහ. ශම්හ තභයි දළන් එ පභන්රහට කිඹන්න සිකධ ශරහ
 කශඵන්ශන්. ඇභ ක පභහ හීඹක් හශේ ශේගශඹන් ගිිම්ලරහ
අහනයි. දළනුයි තමුන්නහන්ශේරහ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳර යයන්ශන්.
දළන් තභයි භහළු ර්ග වදන්න කිඹන්ශන්. දළන් තභයි ජරජ ඳළශෆටි
වදන්න කිඹන්ශන්. ඇභ ක පභහ ගිිම්ලරහ අහනයි. ගළර ගිිම්ලරහ
අහනයි.
ශඵොශවොභ
ශරහ
ගිිම්ලරහ.
දළන්
තභයි
තමුන්නහන්ශේරහ නිදහ ශගන ඉරහ වදිසිශේ නළන්ටරහ හශේ යථහ
යයන්ශන්. ශම්ය පුදුභ යටක්. ඔඹ හශේ ශඵොරු අවන්න වළභ දහභ
අඳට පුළුන්යභක් නළවළ. ඇභ ක පභහ ශඵොශවොභ ශේගශඹන්
ඹනහ. ඒය හීඹක් හශේයි.
ආඳසට වළරිරහ, ගිිම්ලරහ ඵරන්න, ධීය අභහතයහංලශේ
ශභොනහද ශරහ  කශඵන්ශන් කිඹරහ. ඵරන්න, ධීය ක්ශේත්රශේ
ශභොන තයම් යර්භහන්ත ඇ ක ශරහ  කශඵනහ ද කිඹරහ. ශභොන
තයම් භහළු ර්ග ඇ ක යයනහද කිඹරහ ඵරන්න. අද ශඵ්ලරහ ඳහ
ඇ ක යයනහ. Sea bassරහ ඇ ක යයනහ. අලුර varieties
ගණනහක්  කශඵනහ. ජරජ ඳළශෆටි - seaweeds - වදනහ. අද
තමුන්නහන්ශේරහශේ  කශඵන්ශන් වරිඹට නියම් ඇස ශදය පිඹහ
ශගන දඟරන දළඟලි්ලරක්. ඒය නිහ ෑහ කිඹරහ වරි ඹන්ශන්
නළවළ. තමුන්නහන්ශේ කිේහ ශන් ජනතහ තීන්දුක් ශදයි කිඹරහ.
දළන් ඵරමු, ඒයර ශවොයි. එතශයොට අඳට තමුන්නහන්ශේරහශේ
ශයරුහර ටියක් ඵරහ ගත වළකි. ඒ යථහට ගිශඹොර අශප්
ටිනහ යථහ ශඳෝ ඩක් අභතය නහ; භඟ වළශයනහ.
ඇභ ක පභහට අපි ස ප කන්ත ශන්න ෑනෆ. අද එ පභහ ශ්රී රංයහ
ජහ කය ජරජීවී ගහ ංර්ධන අධියහරිඹ ඳනත ඹටශර අලුර
නිශඹෝග ශදයක් ශම් ගරු බහට ඉදිරිඳර යය  කශඵනහ. ශම්ය
ඇරත ලශඹන්භ  කයහය ළඩ පිබඳශශක්;  කයහය ගභනක්
වහ ශගන  කශඵන  කයහය ළඩ පිබඳශශක් වළටිඹට භහ දකිනහ.
භභර අවුරුදු නඹක් ඹම ඳශහර බහශේ ධීය අභහතයයශඹක්
වළටිඹට යටයු ප යය  කශඵනහ. ඒ නිහ භභ දළක්යහ, ශම් අඹහශර
ඹන ගභන. ග කිඹන එය ආඹතනඹක්  කද්ශේ නළවළ. ඒ ග
කිඹන එය ආඹතනඹක් නළ ක යශභන් ජරජීවී ගහට වුණ
විනහලඹ, වහනිඹ අපි දළක්යහ. ඳසු ගිඹ යහරශේ ඉසන් ගහ
නන්නරතහය වුණ වළටි අපි දළක්යහ. යරනපුයශේ ශයෝටිඳ කශඹෝ
ඇවි්ලරහ ඉසන් ගහට ඵළසහ, භළණික්රට ඩහ වම්ඵ
යයන්න. අන් කභට වුශේ ශභොයක්ද? ිමඟන්ශනෝ වුණහ.
ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, ශම් NAQDA
ආඹතනශේ භළදිවර වීභ ගළන අපි ස ප කන්ත ශනහ. ඒ
දළළන්ත භළදිවරවීභ නිහ අද ඇරත ලශඹන්භ ඉසන්
යර්භහන්තශේ ඹම් කිසි ප්රග කඹක් ඇ ක ශරහ  කශඵනහ. ශම්
නිශඹෝග ඳනන්නර ඉසශ්ලරහ NAQDA ආඹතනඹ ඹම් කිසි
ළඩක් යශහ. එදහ  කද්ණු ක්රභඹට හශේ ශනොශයි අද විලහර නී ක-
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රී ක ම්ඵහයඹයට ඹටර ශන්න සිදු ශරහ  කශඵනහ. එශවභ නී ක
-රීති නැතුල අයාම ගිමයොත් මේ රමේ ජජීවී ලගාලට මලන්මන්
විලහර විනහලඹක්.
ඒ යහරශේ hatcheries ගළහුහ, ෑනෆ විධිඹට. Hatcheriesර
ඉසශෝ ඳළටේ වළදුහ, ෑනෆ විධිඹට. දයස පිට දයස. සුදු
පු්ලලි ශයෝගඹ කිඹයි, යව පු්ලලි ශයෝගඹ කිඹයි. ශභොන විධිශේ
ශයෝග ගණනහක් ඇ ක වුණහ ද කිඹන එය තමුන්නහන්ශේරහ
දන්නහ. එළනි යහරඹය ඒ ඉසන් ගහ විනහල ශරහ යශට්
ආර්ථියඹර විනහල වුණහ. අද එශවභ ශනොශයි. අද ශම් භරය
යර්භහන්තඹ  පබඳන් අශප් ඇභ ක පභහ ඹම් කිසි ප්රග කඹක් ශඳන්රහ
 කශඵනහ. එ පභහ උරහව යයනහ, විධිභර ළඩ පිබඳශශක්
ඹටශර ශම් යර්භහන්තඹ ශගන ඹන්න. ශම්යයි  කශඵන ශන.
එදහ භධයභ ආේඩුශන් එයක් කිඹනහ, ඳශහර බහශන්
ත එයක් කිඹනහ. ඳශහර බහටයි, භධයභ ආේඩුටයි එය
විධිඹයට ඹන්න  කද්ශේ ක්රභඹක් නළවළ. භධයභ ආේඩුශන් ඹම්
කිසි රිඹහ භහර්ගඹක් ගන්න ශයොට ඳශහර බහශන් ඒය ශනස
යයන සරඳඹක්  කද්ණහ. එශවභ වුණහභ ශම් යර්භහන්තඹ දියුණු
යයන්ශන් ශයොශවොභද? ගරු ඇභ ක පභහ ය්ලඳනහ යයන්න ඇ ක
ශම් ජරජීවි ගහ ම්ඵන්ධශඹන් එක් ආඹතනඹක් ගකීභ දළරිඹ
යු පයි කිඹරහ. එක් ආඹතනඹක් ශම්ශක් වරිඹට විධිභර රිඹහ යශ
යු පයි. එශවභ ශනොයශශොර මුළු රංයහශේභ ජරජීවී ගහට විලහර
වහනිඹක් සිදු ශනහ. ඒ නිහ තභයි අද එ පභහ ශම් නිශඹෝග
ඉදිරිඳර යය  කශඵන්ශන්.
ශම් ඵකද ගළන තභයි ඒ ශගෝලරන් යථහ යයන්ශන්. ඵදු
ශනොශයි, යශට් ආර්ථියඹ විනහල යශශේ ඒ ශගෝලරන්. ශම් යට
ප්රඳහතඹට ඇද දළම්ශම් ඒ ශගෝලරන්. ලත 75ට වහ්ල ශේරු  කද්ණු
යහරශේ, රුපිඹ්ල 8.50ට සිශභන් ක ශයොට්ටඹ  කද්ණු යහරශේ
1971 යළරැ්ලශරන් ඳසශේ ශම් ශගෝලරන් යයපු විනහලඹන් අපි
ශදතහයදී දළක්යහ. Transformers පිා චුහ. ශයෝා චි පිා චුහ.
ජර නර ටිය විනහල යශහ. ජනතහ විමුක් ක ශඳයමුණ ශභොන තයම්
විනහලඹක් යශහ ද? අද කිඹු්ල යඳුළු වශනහ. අද ඵඩු ි ර ළඩියි
කිඹනහ; ඵදු ළඩියි කිඹනහ. ශම්හ යශශේ යවුද?
ජනතහ විමුක් ක ශඳයමුණ ශරොකු ගකීභක් ශම්යට දයන්න
ෑනෆ. එශවභ ඉතහ ඳළවළදිලි තරරඹක්  කශඵකදී ඒ ශගෝලරන්
ඇන්්ලර දික් යයන්ශන් අශනක් ඳළරතට. වළඵළයි එය ඇන්්ලරක්
දික් යයන ශයොට ඇන්ලි වතයක් ඒ ශගෝලරන්ට දික් ශනහඹ
කිඹන එය ඒ ශගෝලරන් අභතය යයරහ  කශඵනහ. ඵදු විතයක්
ශනොශයි, විධිභර ළඩ පිබඳශශක් තභයි ගරු ඇභ ක පභහ ශම්
නිශඹෝග ඉදිරිඳර කිරීශභන් ඵරහශඳොශයොර ප න්ශන්. අද සිඹලු
ඵරතර ඒ NAQDA ආඹතනඹට දීරහ  කශඵනහ. ඒ NAQDA
ආඹතනශේ භළදිවර වීභ  පශ තභයි මුළු රංයහශේභ ජරජීවී ගහ
ක්රභර, විධිභර යයන්න රසන්ශන්. එශවභ නළ ප
යයන්න ඵළවළ.
ගරු ඇභ ක පභනි, භභ ඔඵ පභහශගන් ශම් ඉ්ලලීභ යයන්න
යළභළ කයි. භභ ඳශහර බහශේ ධීය අභහතයයඹහ වළටිඹට යටයු ප
යශ යහරශේ තභයි ඉසන් ගහ දියුණු යයන්න stock tank
ක්රභඹ ආයම්බ යශශේ. ඒ යහරශේ NAQDA ආඹතනඹ අපි එක්ය
ශඵොශවොභ වම්ඵන්ධ ළඩ යශහ. ඒ stock tank ක්රභඹ  පබඳන්
තභයි ඉසන් ගහ අද ආයක්හ වුශේ. එශවභ නළරනම් ඒ
ගහර අද විනහල ශරහ ඹනහ.
එදහ ඳශහර බහ විතයක් ශනොශයි වළභ ආඹතනඹක්භ PCR
ඳරීක්ණ යශහ. ඒ භවය ඳරීක්ණ ළරැදියි. ඇයි? ශඳෞකගලිය
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ආඹතනර ශා තනහ මුද්ල ගළනීභ ි ක් ඒ PCR එය වරිඹට
කිරීභ ශනොශයි. ඒශයන් වුශේ ශභොයක්ද? ඉසන් ගහ විනහල
වීභයි. අද NAQDA එයට ඳළවළදිලි ව කයඹක් ශදන්න පුළුන්
නම් -භේ ඉසහ, කීටඹහ, ඇසිරතහශේ සිට ශම් සිඹලු හර්තහ
නිළයදි ශදන්න පුළුන් නම්- එක් ආඹතනඹක් භන්න් PCR
ඳරීක්ණඹ යයනහ නම් අශප් ඉසන් ගහට කිසිභ වහනිඹක්
ශන එයක් නළවළ කිඹරහ භහ ිමතනහ. නමුර අද ඒය ශනොශයි
ශරහ  කශඵන්ශන්. විවිධ ආඹතන විවිධ හර්තහ ශදනහ. විවිධ
ආඹතන විසින් ඳරීක්ණ යයනහ. නමුර ඇරත ලශඹන්භ
නිළයදි හර්තහක් නළවළ. ශම් නිහ ඉසන් විනහල ශනහ. ඒ
විතයක් ශනොශයි භවය විට භරයඹනුර විනහල ශරහ ඹන
තරරඹක් ඇ ක ශරහ  කශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, ශම් ජර ජීවී ගහ
දියුණු යයන්න උරහව ශනොගර අංලඹක්. අශප් ගරු ඇභ ක පභහ
ජර ජීවී ගහ ක්රභර, විධිභර යයන්නයි ඹම් උරහවඹක්
දයන්ශන්. ඒ ගළන භහ එ පභහට ස ප කන්ත ශනහ. විශලේශඹන්භ
ජරජ ඳළශෆටිලින් රංයහ රඵහ ගන්නහ ආදහඹභ හුඟක් දුයට
අඩුයි. අඳ ඳශහර බහශේ ඉන්න යහරශේ අ කඋඩඹන් ගහ යශහ.
අඳට ඒ යහඳි ක වරිඹට රිඹහරභය යයගන්න පුළුන් ලක් කඹක්
රළද්ශේ නළවළ. ශරෝයඹට ශගන ඹන්න, ඒ සුයත්ල භසුන්ට දභන
ඳළශෆටි ර්ග ෑනෆ තයම් ශම් ජරජ ඳළශෆටි එක්ය  කශඵනහ. ශම්
ගහ විධිභර, ඉතහභ නිළරැදි යයන්න පුළුන්යභක්
 කශඵනහ නම් ඒහයින් ආදහඹභක් ගන්න පුළුන්.
අද ශනොගළමූරු මුහුශක ජරජ ඳළශෆටි ෑනෆ තයම් න්න
පුළුන්. අශප් ගරු ඇභ ක පභහශේ ශභශවඹ වීභ ඹටශර එළනි
යහඳි ක රිඹහරභය යයරහ භහළුන්ට ඩහ ශරොකු ආදහඹභක් ජරජ
ඳළශෆටිලින් ගන්න පුළුන් යුගඹක් ඉදිරිශේදී එයි කිඹරහ භහ
විලසහ යයනහ. අශප් ප්රශකලශේ ඒ ගහන් යයන්න පුළුන්.
නමුර ඒ පිබඳඵ අධීක්ණ, මීක්ණ, ගශේණ යයන්න
අලයයි. නිළයදි තීන්දුක් අයශගන, නිළයදි භඟයට එශඹිරහ ඒ
යටයු ප යයන්න ෑනෆ. ශම්ය ආදහඹම් ගරහශගන එන
තරරඹයට අඳට ඳර යයන්න පුළුන් න්ශන් එතශයොටයි.
එශවභ නළ ක නම් අඳට ශවො තරරඹයට එන්න පුළුන් ශයි
කිඹරහ භහ ිමතන්ශන් නළවළ.
අශප් ගරු ඇභ ක පභහ ධීය යර්භහන්තඹ දියුණු කිරීභට ගන්නහ
උරහවඹට අඳ එ පභහට ස ප කන්ත ශනහ. එ පභහ ධීය
අභහතයහංලඹ බහය ගරත දිනශේ සිට ශභොයක්ද න්ශන් කිඹරහ අඳ
ඵරහශගන ිමටිඹහ. එ පභහ නිළයදි තීන්දු ගන්නහ. තවනම් දළ්ල
නම් ඒහ තවනම් යයනහ. ඒ  පබඳන් න විනහලඹ නරනහ.
භහ දන්නහ, light coarse fishing තභයි දකුශේ  කද්ණු ශරොකුභ
ප්රලසනඹ කිඹරහ. අද ඒ ප්රලසනඹ නළවළ. අද රයිරහ දළ්ල ප්රලසනඹ
නළවළ. අද රයිරහ දළ්ල හුඟක් දුයට නළ කරහ  කශඵනහ. භහළු
අ්ලරන ශම් හශේ විනහලයහරී ක්රභ නළ ක යශශේ එ පභහශේ
දළළන්ත භළදිවරවීභ භතයි; ඒ ශඳෞරුරඹ භතයි. අඳ එඹ අගඹ
යයන්න ෑනෆ. ඇයි ඒ? මීට ශඳය සිටි කිසිභ ධීය
අභහතයයශඹකුට ශම් යහර්ඹඹ යයන්න ඵළරි වුණු නිහයි. භවය
අඹ ශදිමඩි ප්ර කඳර කර ිමටිඹහ. එ පභන්රහට ධීයඹහර ෑනෆ;
භහළුර ෑනෆ. එශවභ ඵළවළ. එය ප්ර කඳර කඹය ඉරහ ඒහ යයන්න
ෑනෆ. එශවභ යශශොර තභයි ඒශක් වරි ශවෝ ළරැදි ප්ර කපරඹ අඳට
ඵරන්න පුළුන් න්ශන්. ඒ නිහ ගරු ඇභ ක පභහ ගර ඒ රිඹහ
භහර්ග ගළන අඳ න්ශතෝ ශනහ.
අද ඉදිරිඳර යය ඇ ක ශම් නිශඹෝග  පබඳනුර භහ දකින්ශන්
ඉතහභ ශවො සථහයබහඹක්. යටට ිමතයය තරරඹක්. ජර ජීවී
ගහ ම්ඵන්ධශඹන් ගකීභ එක් ආඹතනඹයට ඳළරීභ  පබඳන්
රංයහශේ ජර ජීවි ගහන් උස තරරඹයට ශේන්න
පුළුන්යභක්  කශඵනහ නම් ඒය තභයි ඉතහභ ළදගර න්ශන්.
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ශභශතක් ය්ල කිසිභ ශයශනකුට එඹ යය ගන්න ඵළරි ගිඹහ. අද
එ පභහ ඒ නිශඹෝග ඉදිරිඳර යය  කශඵනහ. එ පභහශේ ශම් ළඩ
පිබඳශශ පිබඳඵ අඳ ශඵශවවින්  පටු ශනහ.
අද ගරු භන්ත්රී පභන්රහ ශම් පිබඳඵ ඹම් ඹම් විශයෝධතහ
ඉදිරිඳර යයහවි. ශභොන ශක යශර අශප් ගරු ඇභ ක පභහ නිළයදි
වරි ශක යයහ ඹනහ. එ පභහ ගිිමන් ඒ යටයු ප වරිඹට ඵරරහ,
නිළයදි රිඹහ භහර්ගරට එශඹිරහ යටයු ප කිරීභ තභයි අද ළදගර
ශරහ  කශඵන්ශන්. ඒ පිබඳඵ අඳට ශඵොශවොභ න්ශතෝයි.
ඔඵ පභහට සුඵ ඳතනහ. ශම් NAQDA ආඹතනඹ එශවභ නළරනම්
ජරජීවී ගහ ංර්ධන අධියහරිඹට රඵහ දී  කශඵන ළඩ පිබඳශශ
ඉතහභර ශවො ළඩ පිබඳශශක් වළටිඹට භහ දකිනහ.
දළන් අශප් ජනතහ විමුක් ක ශඳයමුශේ ගරු භන්ත්රී පභහ යථහ
යශහ. එ පභන්රහ ශම්හ ගළන දන්ශන්ර නළවළ. "භහළු වදන්න ෑනෆ,
ජරජ ඳළරෆටි වදන්න ෑනෆ , ඒහයින් ආදහඹභක් ගන්න ෑනෆ,
ඔඵ පභහ ශභොයද යයන්ශන්, ඹන්න, ඵරන්න" කිඹරහ දළනුයි
කිඹන්ශන්. දළන් තභයි ඇස ඇරිරහ  කශඵන්ශන්. ගරු ඇභ ක පභහ
දළන් ගේ ගණනක් ඈතට ගිිම්ලරහ ඉයයි. ජනතහ විමුක් ක
ශඳයමුණ දළන් යථහ යයරහ අවනහ "ශම් ශම් ශක්ල යයරහ ද,
ශම්හ යයරහ ද , ශභොයක්ද ශම් යයන්ශන්, ශභොයක්ද ශම් ශරහ
 කශඵන්ශන්?" කිඹරහ. දළනුයි අවන්ශන්.
මුහුශක භහළු ිමඟ තරරඹක් ඇ ක වීභට හුඟක් ශක්ල
ඵරඳහනහ. දළන් එ පභහ ඉන්දිඹහනු ප්රලසනඹ විරහ  කශඵනහ.
ඉන්දිඹහනු ප්රලසනඹ අද ෆශවන දුයට විඳිරහ  කශඵනහ. ඊශඟට
යා ච කේ ප්රලසනඹර විඳිරහ  කශඵනහ. ඒ නිහ අඳට උ පශර් භහළු
පිබඳඵ ප්රලසනඹක් නළවළ. අනහගතශේ අඳට ගළටලුක් භ ප න්ශන්
නළවළ.
භභ ිමතන විධිඹට එ පභහ ඉදිරිශේදී ත විලහර යර්භහන්ත
ගණනහක් එබඳදක්ි න් ඉන්නහ. විලහර ධීය යර්භහන්ත, ඒ
හශේභ පුහුණු ආඹතන  පබඳන් ඒහට අලය අධයහඳනඹ, පුහුණු,
තහක්ණඹ ශම් වළභ ශදඹක්භ එ පභහ නිර්භහණඹ යයි න් ඹනහ.
ශම්යයි අඳට  පටු ශන්න පුළුන් යහයණඹ. ශභශවභ ගභනක්
ඉදිරිඹට ගිශඹොර ශනොශඵෝ යරකින් අඳට ශවො ධීය
යර්භහන්තඹක් ඵරහ ගන්න පුළුන් ශයි.
භහළු නළ ක ගිශේ අද ඊශේ ශනොශයි. ඉසයර ශභශවභ
තභයි. සහි  පුරුඹහ ඔරුශන්, ශතප්ඳශභන් භහළු අ්ලරන්න
ගිඹහභ ිමරි ඵරහ ශගන ඉන්නහ, සහි  පුරුඹහ භහළු ටියක්
ශගශනයි කිඹරහ. ඉන් ශයොටක් ආදහඹභට, ශයොටක් යෆභට.
ආදහඹභට  කඹහ යෆභටර භහළු නළ ක ආපු යහරඹක් ධීයඹන්ට
 කශඵනහ. ශම්ය හභහනය ධීය සබහඹ. ශරෝයශේ ධීය
ම්ඳර ඇ ක න විධිඹ ඵරන්න. එය අතකින් අශප් රංයහ
හනහන්තයි. අපි ඉන්ශන් ශඵොක්යය හශේ. ශඵංගහර
ශඵොක්ශක්. අඳට විලහර භහළු ශතොගඹක් එනහඹ කිඹන විලසහඹ
 කශඵනහ. ඒ නිහ අඳට  කශඵන්ශන් ශම් භහළු ම්ඳත ආයක්හ
කිරීශම් ළඩ පිබඳශශක් රිඹහරභය යයන්නයි.
රංයහ ශට්භ යශඩොරහන යහඳි ක එශවභ රිඹහරභය
යයන්න අශප් ධීය ඇභ ක පභහ හුඟක් උරහව යයනහ. අද හුඟක්
ඳශහර බහලින් ශම්හ රිඹහරභය න්ශන් නළවළ. භභ ඹම
ඳශහශර ඇ ක යශ යශඩොරහන භේ යහඳි කඹ අද ළිමරහ ගිිම්ලරහ.
ඒ ගළන භභ යනගහටු ශනහ. අපි මුළු ය්ලපිටිඹ ප්රශකලශේභ
විලහර ලශඹන් යශඩොරහන ළේහ. සුළු ධීය ම්ශම්රනඹර,
යහජය ශනොන ආඹතනඹර එක්ය එය ප ශරහ අපි යශඩොරහන
ළේහ. අද ඒහශේ ප්ර කපර  කශඵනහ. කඩු දළ්ල තවනම් කිරීභ
නිහ, ත්ලලු දළ්ල තවනම් කිරීභ නිහ අද අශප් ඳළරශර ධීයඹහට
ඒ යරපුශේ ඵහුර ඉසශෝ අහු ශනහ. යරපුශේ ධීයඹන්ට අද
විලහර ආදහඹභක් රළශඵනහ. ශම්හ තභයි ශන්න ෑනෆ. භහළු අඩු
ශන්ශන් ඇයි කිඹන එය ශඳෝ ඩක් ඵරන්න ෑනෆ.
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යශඩොරහන ම්ඳත විනහල ශන ශයොට භහළු අඩු ශනහඹ
කිඹන එය සබහඹක්. ඒ භහළු ඇ ක ශන්න භහළු භහති සථහන
ඇ ක යයන්න ෑනෆ. Labour rooms for mother fish  කශඵන තළන්
අපි ආයක්හ යයන්න ෑනෆ. ඒහ තභයි අශප් ඇභ ක පභහ ශඵොශවොභ
ශවි ිමට ශවි ිමට වරි යය ශගන ඹන්ශන්. ඒ ගළන අපි න්ශතෝ
ශනහ.
භභ මීට ඩහ ඹභක් කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළ. ශයශේ නමුර
ඔඵ පභහ දයන උරහවඹට අපි සුඵ ඳතනහ. ශභිමදී සුළු
ධීයඹන්ට ඹම්කිසි ඵරඳෆභක් සිකධ ශනහ නම් ඒයර
ඔඵ පභහශේ යහරුණිය අධහනඹට ශඹොමු යයනහ. භභ ිමතන
වළටිඹට එළනි ශක්ල හුඟක් දුයට අඩුයි. සුළු ධීයයින්ට එශවභ
ශදඹක් ශන්ශන් නළවළයි කිඹරහ අපි විලසහ යයනහ. එළනි
ඹම්කිසි අසථහක්  කශඵනහ නම් ඒහ නළත යක් රයහ
ඵරරහ ඒ අඹටර රඵහ දිඹ වළකි උඳරිභ වන රඵහ ශදන්නට
යටයු ප යයන ශර ඉ්ලරහ සිටිි න් භශේ චන ස්ලඳඹ අන්
යයනහ. ස ප කයි.
[අ.බහ. 3.11]

ගරු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றசரன் ததசர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, ජරජීවී ගහ ංර්ධන
අධියහරිඹ ඳනත ඹටශර නිශඹෝග ශදයක් විහදඹට ගන්නහ
අසථහශේදී ඒ ම්ඵන්ධශඹන් යථහ යයන්නට භටර අසථහක්
රඵහ දීභ ගළන ප්රථභශඹන්භ ස ප කන්ත ශනහ.
ශම්
නිශඹෝගරට අදහශ ගළට් ඳත්ර ශදයක් 2011 ශදළම්ඵර් 13 ළනි
දිනර, 2012 භහර් ප 01 දිනර නිකුර යයරහ, ය ශදය  පනයට
ඳසු අද ඒහ විහදඹට ගන්නහ. ඒ එක්යභ භභ යනගහටු
ශනහ, ශම්හ විහදඹට ගන්නහ ශභොශවොශරදී ශම් ගරු බහ
 පශ අඳ වතයඳසශදනහ වළරුණහභ අශනක් අඹ ශනොභළ ක වීභ ගළන.
එභන්න් අඳට ශඳනී ඹනහ ශම් යශට් ශම් ඳහරන ක්රභඹ  පශ ශම්
ඳහර්ලිශම්න් පට අර ශරහ  කශඵන ඉයණභ.

ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ
(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

අපි ඉන්නහ.

ගරු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றசரன் ததசர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ඔඵ පභහ ශඳෝ ඩක් අවශගන ඉන්න ශයෝ. භට යථහ යයන්න
ශදන්න.
ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, අඳ ශම් ගළට් ඳත්ර ශදය
අවුරුදු ශදයයට විතය ඉසය ශරහ නිකුර යයරහ අද ඒහ ගළන
විහද යයනහ. භහ ඒ ගළන යථහ යයන්න අදවස යයනහ.
ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, අපි දන්නහ අද ශරෝය
ජනගවනඹ එන්න එන්නභ ළඩි ශේශගන එන ඵ. 2050 න
ශයොට ශරෝය ජනගවනඹ ිමලිඹන 9ක් න තයභට සිඹඹට 34කින්
ළඩි නහ කිඹරහ ඇසතශම්න් ප යයරහ  කශඵනහ.

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

අපි ඉන්ශන් නළවළ, එතශයොට.
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ඳහර්ලිශම්න් ප

ගරු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றசரன் ததசர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ඔඵ පභහ ඊට ඩහ ඉඳීවි කිඹරහ තභයි අඳ ඵරහශඳොශයොර ප
න්ශන්.
ඒර එක්යභ තර ය 30කින් ශරෝයශේ ජනගවනශඹන්
සිඹඹට 70ක්, නහගරිය ඳරියඹය ජීර න ගභන්භ ආදහඹභ
ඉවශ ඹන ප්රණතහක් ඇ ක න ඵර කිඹනහ. ඒ ජනගවනඹට
ආවහය ඳඹන්ශන් ශයොශවොභද කිඹරහ විලහර අභිශඹෝගඹක්
 කශඵනහ. ඉදිරිශේදී ඒ ජනගවනඹට ආවහය ළඳයීශම්දී ජරජීවි
ගහ එන්න එන්නභ ඉතහභ ළදගර නහ. භභ  පටු ශනහ,
අශප් ගරු ඇභ ක පභහ අද එඹ වඳුනහ ශගන ඉදිරිශේදී එභන්න් ශම්
යටට විලහර ආදහඹභක් රඵහ ගන්න පුළුන් තළනයට එඹ ශගන
ඹහභට අඩිතහරභ දභහ  කබීභ ගළන. ඹම්කිසි ක්රභශේදඹක් අනු ශභඹ
යහප්ත යයන්න ෑනෆ කිඹරහර අපි පිබඳගන්නහ. ශභොයද, එශවභ
යශශේ නළරනම් විශලේශඹන් ඹම් ඹම් ඳහරිරිය ප්රලසන උඩ එය
එය ශයෝග ඇවි්ලරහ, එය එය ප්රලසන ඇවි්ලරහ ශම්හ විනහල වී
ඹෆභට  කශඵන ඉඩ යඩර ළඩියි. ඒ ගළන අපි අධහනඹ ශඹොමු
යයන්න ෑනෆ.
ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, ඒ එක්යභ, රංයහශේ
 කශඵන ශකලගුණඹ, ඒ හශේභ ඳරිය ඳකධ කඹ උඳශඹෝගි
යයශගන ශරෝයශේ අශනක් යටරට ඩහ ජරජීවි ගහ  පබඳන්
අඳට ඉසයවට ඹන්න පුළුන් කිඹරහ අපි සිඹලු ශදනහ
පිබඳගන්නහ. ඒ හශේභ අඳනඹනඹ ඉරක්ය යයශගන ශම්  පබඳන්
විලහර විශකල විනිභඹක් අශප් යට  පශට ශගන ඒභටර, අශප් යශට්
ළඩි පිරියට ශම්  පබඳන් රැකී යක්හ ඳඹහ දීභටර යටයු ප යශ
යු ප ඵ ශම් අසථහශේදී අධහයණඹ යයනහ.
ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, 2012 ර්ශේදී
රංයහශේ ි රිදිඹ වහ ජරජීවි ගහ  පබඳන් ශභට්රික්ශටොන් 68,950ක්
නිසඳහදනඹ යය  කශඵනහ. මුළු භරය නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට
15.8ක් දක්හ ඒ ප්රභහණඹ අද ඉවශ ගිිමන්  කශඵනහ. අපි
පිබඳගන්නහ, ඳසු ගිඹ ය කීඳඹ  පශ උ පය, නළශඟනිමය ප්රශකල
විිත වීශභන් ඳසු ශම් ප්රණතහ ළඩි ශරහ  කශඵනහ කිඹහ.
ඉසන් ව විසි පරු භසුන් අඳනඹනඹ ශයශයිම භහ සිඹලු
ශදනහශේභ අධහනඹ ශඹොමු යයනහ. භභ NAQDA
ආඹතනශේ website එශයන් ංඛයහ ශ්ලඛන ටිය රඵහ ගරතහ.
ඳසු ගිඹ අවුරුදු කීඳඹ  පශ අශප් ඉසන් අඳනඹනඹ ගළන යථහ
යශශොර, අපි 2003 දී ඉසන් ශටොන් 4,467ක් අඳනඹනඹ යයරහ
ඒ  පබඳන් රුපිඹ්ල ි ලිඹන 4,165ය ආදහඹභක් රඵහ  කශඵනහ.
නමුර අපි ශම් ංඛයහ ශ්ලඛන ඵළලුශොර ශඳශනනහ, ඒ ප්රභහණඹ
ක්රභ ක්රභශඹන් අඩු ශරහ  කශඵනහඹ කිඹරහ. 2012 න විට අපි
අඳනඹනඹ යය  කශඵන්ශන් ඉසන් ශටොන් 1,506ක් විතයයි. ඒ
 පබඳන් රුපිඹ්ල ි ලිඹන 1,618ය ආදහඹභක් රඵහ  කශඵනහ.
ඔඵ පභන්රහට ශඳශනනහ ඇ ක 2003 දී රුපිඹ්ල ි ලිඹන 4,165ය
ආදහඹභක් රළබූ ඉසන් අඳනඹනඹ 2012 ශකදි රුපිඹ්ල ි ලිඹන
1,618යට අඩු ශරහ  කශඵන ඵ. ශම්ය අධහනඹ ශඹොමු යශ යු ප
යහයණඹක්. අඳනඹනශේදී අශනක් යට්ල භඟ අඳට තයග
කිරීභට සිදු ශනහ.
විශලේශඹන්භ ආවහයර වි  කශඵනහ ද, ඒහ යස
යයන්ශන් ශයොශවොභද, ඒහ නිසඳහදනඹ යයන්ශන් ශයොයි
විධිඹටද, ඒහ අඳනඹනඹ යයන්ශන් ශයොශවොභද කිඹහ
ජහතයන්තයශේ ශනොශඹකුර භතහද  කශඵන ශරහය අඳට ශම්
ඉයණභ අර ශරහ  කශඵන්ශන් ඇයි කිඹහ අධහනඹ ශඹොමු යශ
යු ප නහ.
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ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, නිසඳහදන විඹදභ ගළනර
අපි ළරකි්ලරක් දක්න්න ෑනෆ. නිසඳහදන විඹදභ ළඩි වුශණොර
අඳට අශනක් යට්ල භඟ තයග කිරීශම් අඳවසුතහක් භ ප
ශනහ. භභ ඒ website එයට ගිිමන් විසි පරු භසුන් අඳනඹනඹ
ගළනර ඵළලුහ. එිමදී ශඳනී ගිඹහ, 2008 දී රුපිඹ්ල ි ලිඹන 973ය
ටිනහයභට විසි පරු භසුන් අඳනඹනඹ යය  කශඵන ඵ. නමුර
ගත ව අවුරුදු කිිමඳඹ  පශභ ඒශක් කිසිභ ර්ධනඹක් සිදු ශරහ
නළවළ. 2008 දී රුපිඹ්ල ි ලිඹන 973ක් ව විසි පරු භසුන්
අඳනඹනඹ 2012 න විට ි ලිඹන 865ක් දක්හ අඩු ශරහ
 කශඵනහ. ඒ විධිශේ ඒයහයහරි තරරඹයටයි ඳරහ ශගන
ගිිමන්  කශඵන්ශන්.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

2013 දී එඹ ළඩි වුණහ. ළඩිභ අඳනඹනඹ. ශම් න විට
අඳනඹනඹ අ කන් අඳ ශරෝයශේ  පන් න සථහනඹ ගන්නහ.

ගරු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றசரன் ததசர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ඒ ගළන තභයි භහ අධහනඹට ශඹොමු යශශේ. ශම්ය අශප් ඳරිය
ඳකධ කඹර භඟ, යහරගුණඹර භඟ මීට ඩහ දියුණු යය ගන්න
ෑනෆ. 2013 ංඛයහ ශ්ලඛන  කද්ශේ නළවළ. 2012 ංඛයහ ශ්ලඛන
විතයයි  කද්ශේ. අඳනඹනශේ ඹම්කිසි ර්ධනඹක් සිදු කිරීභ ගළන
ඇභ ක පභහට භහ ස ප කන්ත ශනහ. භහ කී ඳරිදි විශලේශඹන්භ
නිසඳහදන විඹදභ ධීය අභහතයහංලඹට ඳභණක් දයන්න ඵළවළ.
අඳට විදුලි ිමර, ශත්ල ිමර ආදී හධයර භඟ තභයි ඉදිරිඹට
ඹන්න ශරහ  කශඵන්ශන්.
අඳ විඳක්ඹක් ලශඹන් වළභ දහභ ශම් ගරු බහශේ ශඳන්හ දී
 කශඵනහ, රංයහශේ අඳනඹන ආනඹන ඳයතයඹ එන්න එන්නභ
ළඩි ශරහ  කශඵන ඵ. ඒයට හුඟක්භ ඵරඳහ  කශඵන්ශන්
ශරෝයශේ අශනක් යට්ල භඟ තයගයහරි ි රයට අඳට ශම් යශට්
නිසඳහදන යයන්න ඵළරි වීභයි. රංයහශේ අඳනඹන ආනඹන
ඳයතයඹ ශරෝයශේ යට්ල අතරින් විලහරතභ යට්ල 30ට
ඇ පශර ශරහ  කශඵන ඵ භතක් යයනහ. ඒය තයභක් දුයට
අශප් ධීය යර්භහන්තඹටර ඵරඳහන්නට ඳටන් ශගන  කශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, ඉන්දිඹහනු ධීයඹන් ශම්
යටට ඇවිර භසුන් ඇ්ලලීශම් ප්රලසනඹ හුඟක් දුයට විඳුණහඹ කිඹහ
ශභතළනදී ප්රයහල වුණහ. එය අතකින් භහ ධීය ඇභ ක පභහට
ස ප කන්ත නහ, ඉන්දිඹහශේ ිමයශග්ලර සිටි ශ්රී රංයහශේ
ධීයඹන්ට නිදව රඵහ දීභට යටයු ප කිරීභ ගළන. ධීයඹන්
ශඵොශවෝශදනකුට ඒ නිදව රළිමරහ අද ඔවුන් රංයහට ඇවි්ලරහ
 කශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් යටයු ප යශ සිඹලු ශදනහටභ
ස ප කන්ත නහ. නමුර ඒ ප්රලසනඹ අන් ශරහ නළවළ. අපි එඹ
පිබඳගත යු පයි. ඒ ප්රලසනඹ අද න ශයොට එන්න එන්නභ ළඩි
ශරහ ශකලඳහරන ලශඹන් ඉතහභර බඹංයය විධිඹට අද
ඉන්දිඹහ  පශ ඳළ කරී  කශඵනහ. ඒ ප්රලසනඹ විඳුභක් යයහ ඹන
ඵක් අඳට ශඳශනන්ශන් නළවළ. අපි දන්නහ, ශභඹ ඉතහභ යර
ප්රලසනඹක් ඵ.
ඉන්දිඹහශේ මුහුදු සීභහ  කශඵනහ, රංයහශේ මුහුදු සීභහ
 කශඵනහ. ජහතයන්තයඹ පිබඳගර නී ක-රී ක ඳකධ කඹක් අනු ඒ
ශදය ශන් යයරහ  කශඵනහ. අද  කශඵන නවීන තහක්ණඹ
ඔසශේ අශප් නහවිය වමුදහර, ඉන්දිඹහනු නහවිය වමුදහර එය ප
ශරහ ශම් ප්රලසනඹ ඉතහභ යර වින්න පුළුන්. ඉන්දිඹහනු
ධීයඹන්ට ඒ ඳළරශර ධීය යර්භහන්තඹ යයන්න ශදන ගභන්භ
ශම් ඳළරශර අශප් ධීයඹන්ට අඳට  කශඵන ම්ඳර ඳහවිා චි
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යයන්න ශදන්න කිඹන එය තභයි ශභිම මලිය සිකධහන්තඹ ශරහ
 කශඵන්ශන්. නමුර අද ශම් ප්රලසනඹ විශලේශඹන්භ ති ්ලනහඩු
ප්රහන්තශේ ශකලඳහරන ප්රලසනඹක් වළටිඹට උඳශඹෝගි යය ගනිි න්,
ශම්  පබඳන් ඡන්ද ළඩි යය ගළනීශම් ප්රඹරනඹක්  කශඵන ඵ අඳ
සිඹලු ශදනහටභ ශරශයනහ. ශභඹ වරිද, ළරැදිද, නී ක-රී කරට
අනු ඉදිරිඹට ඹන්ශන් ශයොශවොභද කිඹරහ ඵරන්ශන් නළ ප,
ශභඹ හුශදක්භ ශකලඳහරන ප්රලසනඹක් යය ශගන, තභන්ශේ
ඳළරශතන් ළරැදි යශර, ඒ ළරැදි යයන සිඹලු ශදනහභ නිදවස
යයරහ, ඒ ළරැකද ඉදිරිඹට තදුයටර යයන්න ඒ ඉන්දිඹහනු
ධීයඹන්ට ඉඩ ශදන්න ෑනෆඹ කිඹන තළනයට අද ශම් ප්රලසනඹ
ශගන ගිිමන්  කශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. ඉ කවහඹ පුයහ
රංයහට අඹර  කද්ණු යා චතීවු දඳත ඳහ නළතර ඉන්දිඹහට
ඳයහ ශගන, ඒ  පබඳන් ශම් ප්රලසනඹ ත තර උග්ර යයන්න යටයු ප
කිරීභ ගළන අඳ සිඹලු ශදනහභ යනගහටු නහ.
ශම් ධීයඹන් ශදපිරි ශනුශන් අශප් ධීය ඇභ ක පභහ ව
ඉන්දිඹහනු ඇභ කරුන් -ශ්රී රංයහ ව ඉන්දිඹහ- අතය හයා ඡහ
ඳරහ, දස කිිමඳඹක් ඹන්න ඉසශ්ලරහ ඉන්දිඹහනු ධීයඹන්
විලහර පිරික් නළතර අශප් මුහුදට ඇවි්ලරහ ඒ ප්රලසනඹ නළතර
ඇ ක යශහඹ කිඹහ අඳට හර්තහ ශරහ  කශඵනහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි.
මීට  ක එයවභහයයට ශඳය අශප් රංයහශේ නහවිය
වමුදහඳ ක පභහ භඟ "න්ශ්  ඔේර්ර්" ඳත්රඹ සිදු යශ
හයා ඡහයදී එ පභහ කිඹහ  කශඵනහ, "ශභිම ප්රලසනඹ  කශඵන්ශන්
ධීයඹන් ශදශදනකු,  පන්ශදනකු ළරැදිරහ රංයහට එන එය
ශනොශයි; ධීයඹන් 100ශදනකු, 200ශදනකු ළරැදිරහ රංයහට
එන එය ශනොශයි. ධීයඹන් දවස ගණනක් අශප් රංයහශේ මුහුදු
තීයඹ තභර ආක්රභණඹ යයනහ"යි කිඹරහ. එ පභහ තදුයටර
කිඹහ  කශඵනහ, ඒ හශේ විලහර ධීයඹන් පිරික් ආහභ
එ පභන්රහ අයණ නහඹ කිඹරහ. භහ ිමතන වළටිඹට යජඹ
නිශඹෝග දීරහ  කශඵනහ, එභ ධීයඹන් අර අඩංගුට ගන්න
කිඹරහ. නමුර ඒ අර අඩංගුට ගන්න ශයොටර එඹ විලහර
ශකලඳහරන ප්රලසනඹක් ඵට ඳර ශරහ  කශඵනහ. ඒ ශකලඳහරන
ප්රලසනඹ ති ්ලනහඩුශේ සිට භධයභ ආේඩු දක්හ ශගන ඹන්න අද
විලහර පිරික් ෆඹම් යයන අසථහශේදී, භහ යජඹට කිඹන්ශන්,
අශප් රංයහශේ නහවිය වමුදහ ශඹොදහ ඒ ධීයඹන් අර අඩංගුට
ගන්නහට ඩහ ධීය වහ ජරජ ම්ඳර ංර්ධන අභහතයහංලඹර,
ඒ හශේභ විශකල යටයු ප අභහතයහංලඹර එය ප ශරහ ඉන්දිඹහශේ
භධයභ යජඹට දන්හ ඉන්දිඹහනු නහවිය වමුදහ වයවහ ශම්
ධීයඹන් එන එය ශක්න්නට ත තර උරහව යයන එය
ශවොයි කිඹරහයි.
ශඟයදි විශකල යටයු ප ඇභ ක පභහ ඉන්දිඹහනු විශකල
ඇභ ක පභහර එක්ය යය  කද්ණු හයා ඡහශේ යරුණු අනු
රංයහශේ  කශඵන ඉන්දිඹහනු භව ශයොභහරිස යහර්ඹහරඹ
නිශේදනඹක් නිකුර යය  කශඵනහ. ඒ නිශේදනඹ  පශ ඇරතටභ
ශම් ධීය ප්රලසනඹ එන්ශන් වරිභ ඳවශ භට්ටභකිනුයි. ඒ ගළන අපි
මීට ඩහ අධහනඹ ශඹොමු යයරහ ශම් ධීය ප්රලසනඹ විඳීභට
යටයු ප යයන්න ෑනෆ.
අඳට භතයයි, ඉ කවහශේදී ඇතළම් ප්රලසන අපි විහ ගරශර
නළ ක නිහ සිදු වුණු ශක්ල. අන් කභට ඳරිප්පු දහරහ තභයි ඒ
ප්රලසනඹ ශයශය වුශේ. ඒ නිහ අපි මීට ඩහ අධහනඹ ශඹොමු
යයරහ ශම් ප්රලසනඹ වින්න යටයු ප යයන්න ෑනෆ. ශභොයද,
ඉන්දිඹහනු ධීයයින්ශේ ඳළරශතන් ශම්ය විලහර ආදහඹභක් ශගන
ශදන ප්රලසනඹක් ශරහ  කශඵනහ. ති ්ලනහඩුශේ යර්භහන්තලහරහ
විලහර ංඛයහක්  කශඵනහ. අශප් ඳළරතට ඇවි්ලරහ ඒ ධීය
යටයු ප යශශේ නළරනම් ඒ  පබඳන් ඒ අඹට විලහර ඳහඩුක් සිදු
නහ. ඒ  පබඳන් ධීය අඳනඹනඹ, විශලේශඹන්භ යුශයෝඳහ

1062

ංගභඹට යයන අඳනඹනඹ ඳවත ළටීශම් විලහර අදහනභක්
 කශඵනහ. ඒ නිහ ශම් ප්රලසනඹ වින්නට විශලේශඹන්භ
රංයහශේ උ පරුයයශේ ධීයයින්ශේ ආදහඹම් භහර්ග සුයක්ෂිත
කිරීභට අධහනඹ ශඹොමු යයන්න කිඹරහ භහ ශම් අසථහශේදී
ඉ්ලරහ සිටිනහ.
අශප් ගරු ශජෝලප් භයිය්ල ශඳශර්යහ ිමටපු ඇභ ක පභහර
වන් යශහ, දකුශේ ඉන්න ධීයයින්ටර ශරොකු ප්රලසනඹක්
 කශඵනහ කිඹරහ. ඒ තභයි විශකල ඹහත්රහරට අශප් මුහුදට
ඇවි්ලරහ
භරය ම්ඳත අ්ලරහ ශගන ඹහභට ඉඩ දීරහ
 කශඵනහ කිඹන එය. භහ දන්නහ ගිඹ තහශේර අපි ශම් ගළන
වන් යශ ශරහශේ ධීය ඇභ ක පභහ කිේහ, ඒ ඹහත්රහරට
අය දීරහ  කශඵන්ශන් ගළඹුරු මුහුශක භරය ම්ඳත අ්ලරන්න
ඳභණයි කිඹරහ. නමුර ශම්ය දිගින් දිගටභ එන ප්රලසනඹක් ශරහ
 කශඵනහ. අශප් ධීයඹන් අතශර් විලහර ළයඹක්  කශඵනහ, ශම්
ඹහත්රහලින් රංයහශේ මුහුශක  කශඵන භරය ම්ඳත අ්ලරහශගන
ඹහභ  පශ, රංයහශේ ධීයඹන්ට  කශඵන ඒ ම්ඳත අද හුඟක් අඩු
ශරහ, එඹ අශප් ධීය යර්භහන්තඹට විලහර ශර ඵරඳහ
 කශඵනහ කිඹරහ. ඒ නිහ ඒ ගළන අධහනඹ ශඹොමු යයරහ ඹම්
කිසි ප්රලසනඹක්  කශඵනහ නම් ඒ ප්රලසනඹ විඳීභට අපි ඉක්භනින්භ
යටයු ප යයන්න ෑනෆ. නළරනම් ධීයයින් අතය, ධීය
යර්භහන්තඹ අතය ශත්ල ප්රලසන, ඒ හශේභ ආම්ඳන්නර ි ර
පිබඳඵ ප්රලසන, ඒ සිඹ්ලරභ එය ප ශරහ ඉදිරිශේදී විලහර
ප්රලසනඹක් ඇ ක වීභට ඉඩ ඇ ක නිහ ශම් ප්රලසන ටිය ගළන අධහනඹ
ශඹොමු යයරහ ඒහ වින්න යටයු ප යයන්න කිඹරහ කිඹි න්
භශේ යථහ අන් යයනහ.
[தற.த. 3.30]

ගරු හුපනයිවහ සළරක් මශතළ

(ரண்தைறகு யளகணஸ் தரரக்)

(The Hon. Hunais Farook)

தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.

தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கசப,
இனங்கக சசற லரறல் ததரருட்ககபப் தண்தடுத்ல்
அதறறருத்ற அறகரசகதச் சட்டத்றன்கலரண எரோங்குறறகள்
தரடர்தரண றரத்றல் கனந்துதகரண்டு றரறப்தற்குச்
சந்ர்ப்தபறத்கக்கு ன்நற தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன்.
கடந் 30 ருடகரன த்த்த்றல் துண்ட து ட
தறசசத்கத்ம்
தொரோரட்கடத்ம்
இன்கந
சரரண
சூழ்றகனறல் வ்ரர கட்டிதரோப்தனரம் ன்ந அரவுடன்
து
க்கரம்
இந்
அசரங்கதொம்
றர்தரர்த்
றருக்கறன்நரர்கள்.
இந்
இனங்ககத்
லறல்
றகவும்
தொக்கறரண
எரு
தரறனரக
லன்தறடித்தரறல்
றபங்குகறன்நது.
அந்ககறல்,
ரன்
தறறறறத்
துப்தடுத்துகறன்ந ன்ணறப் தறசசத்கப் ததரரத்ட்டில்
அங்கு ரழ்கறன்ந க்கபறன் றக தொக்கற தரறனரகவும்
கடற்தநரறல் கரப்தடுகறன்நது.
கடந் கரனங்கபறல் து ரட்டில் லன்தறடித்தரறல்
ணறச
ரழ்ரரத்க
கரகக்தகரண்டு
கடததற்நரரேம், இன்ர அது து ரட்டின் ற்ரறப்
ததரருபரரத்றல் றக தொக்கற தங்கக கறக்கறன்நது. கடந்
கரனங்கபறல் து கடற்தறசசத்துக்கு ந்து இந்ற
லணர்கள் தரறரல் ஈடுதட்டக து க்கரக்குப் ததரும்
சரனரக அகந்றருந்து. அது து தறசச க்கபறன்
கடற்தநரறரல் தரரற தரறப்கத ற்தடுத்றது. ணக்கு
தொன்ணர் உகரற்நற தகப உரப்தறணர் றசரன்
ததசர, ரன் உட்தட்ட இபம் தரரரன்ந உரப்தறணர்கள்
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[ගරු හුශනයිස ෂහරක් භවතහ]

க்கற இரச்சறத்துக்கு றஜம் தசய் சகபறல் அங்கு
றழ், தொஸ்ரம் diaspora ககபச் சந்றத்றருந்சரம். அர்கள்
தொக்கறரக இந்ற லணர்கபறன் ருககரல் டதகுற
லணர்கள் தரறக்கப்தடும் றடத்க றகுந் ககனத்டன்
தரறறத்றருந்ரர்கள். து கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள்
அதறறருத்ற அகச்சர் ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற
சசணரத்ண அர்கள் இந்ற லணர்கபறன் ருககக
வ்ரர டுக்கனரம் ன்தது தரடர்தரக இரு ரடுகபறன்
தறறறறகரக்குறகடறல்
எரு
தைரறந்துர்க
ற்தடுத்துறல் றகுந் அக்ககநத்டன் தசற்தட்டகக்கரக
அருக்கும் அருகட அகச்சு அறகரரறகரக்கும் து
டதைன லண சதோகத்றன் சரர்தரக இந்ச்சந்ர்ப்தத்றல் ரன்
ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன்.
இசசகபறல் ன்ணலர் லன்தறடித்தரறகன தொகரக
தசய்க்கூடி அல்னது அத்கக தரறரல் ஈடுதடுக
ககந தசய்க்கூடி அல்னது அகணச் சரறதசய்க்
கூடி எரு சட்டதோனத்க ரன் சற்ததுடன், இறசன எரு
சறன றருத்ங்ககபச் தசய்து ததரருத்ரக இருக்கும்
ன்தகத்ம் ரன் தகப அகச்சர் ற்ரம் சம்தந்ப்தட்ட
அகச்சு அறகரரறகபறடம் றகவும் றரகத் தரறறத்துக்
தகரள்கறன்சநன்.
த்த்த்துக்குப் தறன்ணர் குநறப்தரக ன்ணறப் தறசசம் அந்ப்
தறசச க்கபறன் ரழ்ரரத்கக் கட்டிதரோப்த சண்டி
தறசசரகக் கரப்தடுகறன்நது. இப்ததரரோது அங்கு ன்ணலர்
லன்தறடித்தரறல் சம்தந்ரக ஆரய்ந்து
அகணச்
தசற்தடுத்தும் றகனக கரப்தடுகறன்நது. அது இநரல்
பர்ப்தரகசர, அனங்கர லன் பர்ப்தரகசர அல்னது
உவுக்குப் தன்தடுத்துகறன்ந லன்கபரகசர இருக்கனரம்.
ரன் தறசச அதறறருத்றக் குரோத் கனர் ன்ந ககறல்
தொல்கனத்லறரேள்ப தரண்டின்குபத்க அண்டி தகுறறல்
ன்ணலர் லன்பர்ப்தைத் தரட்டி அகப்தற்கு அதற
ங்குரர ன்ணறடம் எரு தத்றம் சர்ப்தறக்கப்தட்டது.
தொல்கனத்லறரேள்ப துணுக்கரய், தரண்டின்குபம் சதரன்ந
தறன்ங்கற தறசசங்கபறல் லர்பம் கரப்தடுகறன்நது.
அணரல் அங்குள்ப ன்ணலர் பத்கப் தன்தடுத்ற அந்
க்கள் வ்ரர லன்தறடித்தரறகன ஆம்தறத்துத் து
ருரக
உர்த்னரம்
ணத்
றட்டறட்டுக்
தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். அங்குள்ப அந் க்கள்
கல்ற
அநறசர, அல்னது இந்த் தரறல் தரடர்தரண வ்ற
அநறசர இல்னரல் து ரழ்ரரத்துக்கரகவும் து
றற்ரப்தசறகப்
சதரக்குற்கரகவும்
லன்தரட்டிக
அகத்து ன்ணலர் லன் பர்ப்தைத் தரறகனச் தசய்கறன்ந
சகபறல் இத்கக எரு சட்டதோனத்கக் தகரண்டுந்ரல்
அர்கரம்
இந்ச்
சட்ட
ககநக்குள்
உள்ரங்கப்தடுரர்கள். றர்கரனத்றல் அச்சட்டத்றரேள்ப
தடிதொகநககபப் தறன்தற்நரககக் கரங்கரட்டி அந்
க்கரக்குத் ண்டப்தம் றறக்கப்தட்டு சட்ட டடிக்கக
டுக்கப்தடும்ததரரோது அது அர்கரக்குப் ததரும் தரறப்கத
ற்தடுத்தும். உண்கறசன, ணது கண்சரட்டத்றன்தடி
அதறறருத்றகடகறன்ந, ததரருபரர சம்தரட்கட சரக்கற
தொன்சணநறருகறன்ந க்கரக்கு
இத்கக
சட்டதோனம்
கடரக அகனரம். ஆகச, இவ்ரநரண தறசசங்கபறல்
தரட்டிககப
அகத்து
ன்ணலர்
லன்
பர்ப்கதத்
தரடங்குதர்கரக்குச் சறன சரேககககப ங்கசண்டி
சக இருக்கறன்நது. ணச, இனங்கக சசற லரறல்
ததரருட்ககபப் தண்தடுத்ல் அதறறருத்ற அறகரசகதச்
சட்டத்றன்கலரண இந் எரோங்குறறகபறல் றருத்ங்ககப
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சற்தகரள்ரம்ததரரோது இந் றடத்கக் கணத்றதனடுக்க
சண்டுதண தகப அகச்சர் அர்கபறடம் அன்தரகக்
சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். அந் ககறல், தொன்தொகநரக
ன்ணலர்
லன்
பர்ப்கத
சற்தகரள்தர்கரக்கு
ஊக்குறப்கத ங்கும் அசசம், லன் தரட்டிககப
தொகநப்தடி அகப்தற்கரண சற ரய்ப்கதத்ம் தசய்து
தகரடுக்க சண்டும்.
சரரரக
இன்ர
ரங்கள்
ஏர்
அசரங்கத்
றகக்கபத்துக்குச் தசல்ரேம்ததரரோது - அது தறசச
சகதரக இருக்கனரம் அல்னது தறசச தசனகரக
இருக்கனரம் அல்னது கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள்
அதறறருத்ற அகச்சரக இருக்கனரம் - அங்கு அரேல்கள்
றகவும் ந்கறறல் டப்தகக் கரனரம். இற்கு
எருககறல்
அங்குள்ப
ஆபறப்
தற்நரக்குகநகக்
கரரகச்
தசரல்னனரம்;
இன்தணரரு
ககறல்
ஊறர்கபறன் அசந்ப் சதரக்ககச் தசரல்னனரம்! ட
தறசசத்றல் ஆத்சந்றப் சதரரடி 12,000 கரண
சதரரபறககபப்
தைணர்ரழ்பறத்து
இன்ர
ரங்கள்
சதோகத்றற்கு றடுறத்றருக்கறன்சநரம். அர்கள் இன்ர
தரறற்ரகநககப
சரக்கறச்
தசன்ரதகரண்டிருக்
கறன்நரர்கள். அத்ககர்கபரக இருக்கனரம், அல்னது
சரர க்கபரக இருக்கனரம், ன்ணலர் லன் பர்ப்தைத்
தரறகன ஆம்தறப்தறல் இவ்ரநரண எரோங்குறறகள்
சறனசகப
அர்கரக்குத்
டங்ககன
ற்தடுத்னரம்.
சரரரக 100 - 200 கற.கற. லகண அரகட
தசய்க்கூடி சறநற தரட்டிகள் றடத்றல் இந்ச் சட்டம்
தறகரகக் கருப்தடவும் கடதொகநப்தடுத்ப்தடவும்கூட
ரய்ப்தைக்கள் இருக்கறன்நண. தகப அகச்சர் அர்கசப,
லங்கள்
இந்
எரோங்குறறககப
கடதொகநக்குக்
தகரண்டுருக ரங்கள் சற்கறன்சநரம். ஆணரல்,
ரன் ன்ண தசரல்கறன்சநன் ன்நரல், ங்கபது உவுத்
சகக்கரக
அல்னது
ங்கள்
குடும்தத்கக்
கணறப்தற்கரகக் கஷ்டப்தடுகறன்ந, றகவும் ரகக்
சகரட்டில் ரழ்கறன்ந க்கள் சறநற அபறல் ன்ணலர்
லன்பர்ப்தறல் ஈடுதடுற்குச் சறன சரேககககப ங்கும்
ககறல் இறல் றருத்ம் தகரண்டுருது உண்கறல்
சற்கக்கூடிரக இருக்கும் ன்தகத்ரன். தரறல்
தசய்ற்கு
ஆர்தொள்பர்கள்
இருப்தரர்கள்;
அந்த்
தரறகன சற்தகரள்ற்கு ற்தரடுககபத்ம் தசய்ரர்கள்.
அர்கள் இவ்ரநரண சறன கடககப றர்சரக்குககறல்
சம்தந்ப்தட்ட
உத்றசரகத்ர்கள்
அர்கள்லது
கரறசகணகரட்டரல், ங்கபறன் தசரந் இனரதங்கரக்கரக
இரோத்டிப்தைச் தசய்கறன்ந கரத்ரல் அந் தரறகனச
அர்கள் ககறட சண்டி றகன ற்தடுக அல்னது
அந்த் தரறரருந்து இன்தணரரு தரறரேக்கு ரநக்கூடி
றகனக ரங்கள் கரண்கறன்சநரம்.
இனங்ககறல் ன்ணலர் லன் பர்ப்கதப் ததரரத்ட்டில்
ட தறசசத்றல், அறரேம் குநறப்தரக ன்ணறப் தறசசத்றல்,
இப்சதரதுரன் ரங்கள் அகப்தற்நறச் சறந்றக்கறன்சநரம்.
கடற்தநரறனரபர்கள் ற்ரம் தரறனற்நர்கள் இந்த்
துகநக ரங்கள் வ்ரர சற்தகரள்பனரம் ன்தகப்
தற்நற இப்சதரதுரன் ஆசனரசறக்கறன்நணர்; அந்த் துகநக
சரக்கற கர்ந்துதகரண்டிருக்கறன்நணர். அந் ககறல்,
அர்கள் இந்த் துகநக சரக்கற ருற்கு இவ்ரநரண
றடங்கள் சறனசகப கடரக அகத்சர ன்ந அச்சம்
ங்கரக்கு இருக்கறன்நது. ணச, தகப அகச்சர்
அர்கபறடதொம்
அசசதரன்ர
அகச்சறன்
உத்றசரகத்ர்கபறடதொம்
ரங்கள்
றரகக்
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சகட்டுக்தகரள்து ன்ணதன்நரல், சறநற அபறல் இந்
லன்தறடித்தரறகன ஆம்தறக்கறன்ந, இவ்ரநரண தறன்ங்கற
தறசசத்றல்
அல்னது
அடிட்டத்றல்
இருப்தர்கள்
றடத்றல்
கரறசகண
கரட்டசண்டுதன்ரரன்.
தரரறபறல் றரதர சரக்கத்றற்கரக இத்தரறகன
தசய்தர்கள்
றடத்றல்
இவ்ரர
கட்டுப்தரடுகள்
றறக்கத்ரன்
சண்டும்;
றச்சரக
அக
கரக்கத்ரன்
சண்டும்.
தணன்நரல்,
அணரல்
சுற்நரடல் தறச்சறகண ற்ரம் கண சதோகப் தறச்சறகணகள்
சரன்ந
ரய்ப்தறருக்கறன்நண.
அற்கந
கரத்து,
கண்கரறக்கசண்டி கடப்தரடு அசு ன்ந ககறல்
ங்கரக்கு
இருக்கறன்நது.
ன்நரரேம்,
இத்தரறகன
சறநறபறல்
சற்தகரள்தர்ககப
ஊக்குறப்தற்சகற்ந
ககறல்
ரற்நங்கள்
தசய்து
ததரருத்தண
றகணக்கறன்சநன்.
அத்துடன்,
அகச்சு
இத்கக
எரோங்குறறககபக்
தகரண்டுருசரடு
ரத்றம்
றன்ரறடரல்,
சம்தந்ப்தட்ட
றகக்கபங்கபறல்
ததரருத்ரண உத்றசரகத்ர்ககபத்ம் றறக்க சண்டும்.
இன்ர
ட
தகுறறல்
ன்ணரர்
ரட்டத்க
டுத்துக்தகரண்டரல் அங்கு லன்தறடித் றகக்கபத்றல்
சதரற உத்றசரகத்ர்கள் இல்கன. அரது, லன்தறடிகக்
கண்கரறக்கக்கூடி கப உத்றசரகத்ர்கரக்கு அங்கு
ட்டுப்தரடு
இருக்கறன்நது.
றஞ்ஞரண
தட்டரரறப்
தறரேர்ககபக்கூட அந்த் துகநறல் உள்ரங்க தொடிர
றகன இருக்கறன்நது. தணன்நரல், ட தறசசத்றல்
குநறப்தரக ன்ணறப் தறசசத்றல் றஞ்ஞரணத்துகநறி்ல் கல்ற
கற்நர்கபறன் ண்றக்கக றகவும் குகநரக இருப்தரல்
அப்தறசசத்கச் சசர்ந் றஞ்ஞரணப் தட்டரரறககப அச
துகநறல் கரண்ததன்தது றகவும் அரறரக இருக்கறன்நது.
ணச,
இன்ர
இந்த்
தரறகன
தொகரகத்தும்
தசய்க்கூடி
ககறல்
குநறத்
உத்றசரகத்ர்கள்
றறக்கப்தட சண்டும். அரது அந்ந்ப் தறசசத்றல்
உள்ப
அல்னது
சர
தறசசங்கபறல்
உள்ப
குறரணர்ககபக்
தகரண்டு
அங்குள்ப
குநறத்
தற்நறடங்ககப றப்த சண்டும். ஆகச, தொனரரக
அந்த் றகக்கபத்துக்குத் குறரண உத்றசரகத்ர்ககப
றறக்க சண்டும். ற்ததரரோது அங்கறருக்கறன்ந கடற்தநரறல்
றகக்கபத்றல் உத்றசரகத்ர்கரக்குப்
தற்நரக்குகந
கரப்தடுகறன்ந றகனறல், ன்ணலர் லன் பர்ப்தைத்துகந
தற்நற
எரோங்குறறககப
கடதொகநக்குக்
தகரண்டுருகறன்நததரரோது
குநறத்
றடங்ககபக்
கண்கரறப்தற்கு
சரேம்
உத்றசரகத்ர்கள்
சகப்தடுரர்கள். அந் றணங்ககப ங்கரறட்டரல்
இதடன்
தரடர்தைதட்ட
சசகககபக்
குநறத்
கரனத்துக்குள் சற்தகரள்ப தொடிரதுசதரகும். ணச,
குகநந்து குநறத் தறசசச் தசனகத்றல் அல்னது அசணரடு
இகந் ககறல் சம்தந்ப்தட்ட உத்றசரகத்ர்ககப
றறக்க சண்டும். அப்ததரரோதுரன் அந்ச் சசக
க்கபறன் கரனடிக்குச் தசல்ரேம்.
இன்ர அங்கு சம்தந்ப்தட்ட கரரறரனம் ரட்டத்துக்கு
என்சந கரப்தடுகறன்நது. ணச, தூப் தறசசத்றல் உள்ப
எருர் அன் சசககப் ததற்ரக்தகரள்து ன்தது றகவும்
கஷ்டரக இருக்கறன்நது. உரரக ன்ணறப் தறசசத்றல்
ஏரறடத்றரருந்து இன்சணரர் இடத்துக்குப் சதரக்குத்துச்
தசய்ற்குக்கூட கஷ்டரண றகன கரப்தடுகறன்நது.
அசசதரன்ரரன்
அங்குள்ப
க்கபறன்
ததரருபரர
றகனகத்ம்! இந் றகனறல் ன்ணரர் ரட்டத்றல்
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தொள்பறக்குபத்றல் அல்னது நறச்சுக்கட்டிறல் இருக்கறன்ந
எருர்
லன்தறடித்
தரறல்
தரடர்தரண
ஏர்
அதறப்தத்றத்கப் ததரது ன்நரல்கூட ன்ணரர்
கத்துக்குச் தசல்ன சண்டிறருக்கறன்நது. அற்கரண
தறரச் தசனகத்ம் அற்கரக அர் தசனறக்கறன்ந
கரனத்கத்ம்
எப்தறட்டுப்
தரர்க்கறன்நசதரது
சதநரரு
தரறரேக்குச்
தசன்ர
அன்தோனம்
அர்
அந்
ருரணத்கப் ததற்ரக் தகரள்பனரம். ரன் ன்ணற
ரட்டத்றரேள்ப
ந்து
தறசசச்
தசனகங்கபறன்
அதறறருத்றக் குரோத் கனரக இருக்கறன்சநன். குநறத்
கூட்டங்கபறன்சதரது அங்கு ருகறன்ந லணர்கள் ற்ரம்
தரறனரபர்கள்
ங்கபறடம்
தொன்கக்கறன்ந
குகநதரடுககபக் சகட்டன்தோனம் ரன் இகண அதத
ரலறரக அநறந்து கத்றருக்கறன்சநன்.

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

இனங்ககறசன ற்தட்டிருக்கறன்ந சரரண சூழ்றகனறன்
கரரக இன்ர கறக்கு ரகரத்றரருந்தும் 'தர்ர'
அறந்
அகரண
தறள்கபகள்
தரரரன்நத்கப்
தரர்கறட
ந்றருக்கறன்நரர்கள். அர்கள் உங்கள்
தகுறகச் சசர்ந்ர்கபரக இருக்கனரம் அல்னது சர
தகுறகச் சசர்ந்ர்கபரக இருக்கனரம். ந்ப் தகுறகச்
சசர்ந்ர்கபரக இருந்ரரேம் அர்ககப சற்கும்
ககறல் லங்கள் இங்கு எருசறன ரர்த்கககபச் தசரல்து
ல்னது ன்ர ரன் றகணக்கறன்சநன்.

ගරු හුපනයිවහ සළරක් මශතළ

(ரண்தைறகு யளகணஸ் தரரக்)

(The Hon. Hunais Farook)

றச்ரக!
இன்ர
இங்சக
இந்ப்
தரரரன்ந
அர்வுககபப் தரர்கறடுற்கு தரந்துகந ஜலனரன்
தரடசரகனறல் இருந்து ஆசறரறர்கரம் ரர்கரம்
ந்றருக்கறன்நரர்கள்.
தகப
அகச்சர்
அர்கள்
தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந தரந்துகந தரகுறகச்
சசர்ந்
ரர்கசப
இப்ததரரோது
இங்கு
ருககந்றருக்கறன்நரர்கள். அந் ஆசறரறர்கபறல் ணக்கு
அநறதொகரண ண்தர்கரம் அடங்குகறன்நரர்கள். ணது
கதடன் சநரல் கல்ரைரறறல் கல்ற கற்கறன்ந சக
ரணறன் ரரரும் ஏர் ஆசறரறர் ன்ந ரலறறல்
ருககந்றருக்கறன்நரர். அந் ககறல் அந் ஜலனரன்
தரடசரகன ரர்ககபத்ம் ஆசறரறர்ககபத்ம் ரன் இந்ச்
சகதறல் அன்தரக சற்ததுடன், அந்ப் தரடசரகனறன்
றர்கரனம்
சறநந்ரக
அகசண்டும்
ன்ர
ரழ்த்துக்ககபத்ம் தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன்.

ற்ததரரோது அந்ப் தரடசரகனறல் அறதர் இல்னர
குகநதரடு கரப்தடுகறன்நது. அரது அன் அறதரக
இருந் சசகரர் ஜறப்ரற அர்கள் இடரற்நம் ததற்ரச்
தசன்ரறட்டரக
அந்
ஆசறரறர்கள்
ன்ணறடம்
கூநறணரர்கள். ගරු අභහතය පභහශේ
ආනශේ ඳහරය

සටුඩන්ට්සරහ ගඹක් අද ඳහර්ලිශම්න් පට ඇවිර භවජන
ගළරරිශේ ඉන්නහ. ඒ අඹශේ ඳහරට රින්සිඳ්ල ශයශනක්
නළ පයි දළන් ඉන්ශන්. ඒ අඹශේ ඳහරට ශවො රින්සිඳ්ල
ශයශනක් ඳර යයරහ ශදන්නඹ කිඹරහ භට ඒ අඹ ඉ්ලලීභක් යශහ.
භභ ිමතනහ, අභහතය පභහශේ අධහනඹ ඒ ශයශයිම ශඹොමු
යයන්න ශම් ශවොභ ශරහයි කිඹරහ. ඒ ඉ්ලලීභ ඉටු යය
ශදන්නඹ කිඹහ භහ ඇභ ක පභහශගන් ඉ්ලරහ සිටිනහ.
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ඳහර්ලිශම්න් ප

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ஜணரப் .ஆர்.ம். ஜறப்ரற அர்கள்ரசண அன் அறதர்!

ගරු හුපනයිවහ සළරක් මශතළ

(ரண்தைறகு யளகணஸ் தரரக்)

(The Hon. Hunais Farook)

அர் ற்தகணச சதநரரு தரடசரகனக்கு இடரற்நம்
தசய்ப்தட்டுள்பரல்ரன்
இப்ததரரோது
அந்ப்
தரடசரகனக்குத் குறரண ஏர் அறதக அர்கள் சண்டி
றற்கறன்நரர்கள்.

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)
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இணரல், தகப அகச்சர் அர்கசபரடும் அசசதரன்ர
அகச்சறன்
தசனரபர்கள்
ற்ரம்
சம்தந்ப்தட்ட
றகக்கபத்
கனர்கள்
ஆகறசரசரடும்
ரங்கள்
சடிரக
உகரடி
அங்குள்ப
லணர்கபறன்
தறச்சறகணககபத் லர்த்து கக்கக்கூடிரக இருக்கறன்நது.
அந் ககறல் இண, , தரற சதங்கரக்கு அப்தரல்
இந் ரட்டில் தசற்தடுகறன்ந தொக்கற அகச்சர்கபறல்
தகப அகச்சர் ரஜற சசணரத்ண அர்கரம் எருரக
றபங்குகறன்நரர்
ன்தக
ரன்
இந்
சத்றல்
ததருகரகக் கூநறக்தகரண்டு, அருக்கு ங்கள் இணத்றன்
சரர்தரகவும் ங்கள் தறசசத்றன் சரர்தரகவும் லண்டும் ன்நற
தரறறத்து, றகடததரகறன்சநன்.

[අ.බහ. 3.45]

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

அப்தடிரணரல், அங்கு இன்தணரருர் றறக்கப்தட
சண்டும். தகப அகச்சர் அர்கசப, அந் றணம்
ங்கப்தடுற்குச் சலக்கறம் டடிக்கக டுங்கள்!

ගරු හුපනයිවහ සළරක් මශතළ

(ரண்தைறகு யளகணஸ் தரரக்)

(The Hon. Hunais Farook)

அந்ப் தறசசத்கச் சசர்ந் தகப அகச்சர்கள்
ற்ரம் தரரரன்ந உரப்தறணர்கள் ஆகறசரர் றச்சம்
இகணக் கணத்றல் டுக்க சண்டும். ரங்கரம் அற்கு
தொடித்ரண எத்ரகசககப ங்குசரம்.

නිපයෝතය කළරක වභළඳිනුරමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now. Your time is over.
ගරු හුපනයිවහ සළරක් මශතළ

(ரண்தைறகு யளகணஸ் தரரக்)

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, 1998 අංය 53 දයන
ශ්රී රංයහ ජහ කය ජරජීවී ගහ ංර්ධන අධියහරිඹ ඳනත ඹටශර,
ධීය වහ ජරජ ම්ඳර ංර්ධන අභහතය පභහ විසින් අද දින
ඉදිරිඳර යයන රද නිශඹෝග පිබඳඵ විහදඹ ඳළළරශන ශම්
අසථහශේ භහ විශලේශඹන්භ වන් යශයු ප ශනහ, එිම
වන් යරුණුරට අඳ එයඟ වුණර, එයඟ න්නට ඵළරි
යහයණහර  කශඵන ඵ. භහ ඒහ ගරු අභහතය පභහශේ අධහනඹට
ශඹොමු යයන්න ෑනෆ. ශභොයද ශවේ ප, ශභිමදී අඳ දකිනහ, කුඩහ
යහඳහරියඹන් අයණ තරරඹට ඳර යයන නිශඹෝගර  කශඵන
ඵ. ඒ නිශඹෝග ඉර යයන්නට අලයයි.
භභ විශලේශඹන්භ යථහ යයන්ශන් සුයත්ල භසුන් ඇ ක
කිරීශම්, අඳනඹනඹ කිරීශම් යහඳහය ගළනයි. අන්න ඒ කුඩහ
යහඳහරියඹහටර නළඟී සිටින්න වන රහ ශදන්න ෑනෆ කිඹරහ
භහ කිඹනහ. භභ ඒ ශයශයිම ගරු ඇභ ක පභහශේ අධහනඹ
ශඹොමු යයනහ.

(The Hon. Hunais Farook)
எரு றறடம் ரருங்கள்!

உண்கறல் இன்ர இங்கு தொன்கக்கப்தட்டுள்ப இந்
எரோங்குறறகள்
கரனத்துக்கு
உகந்கரகும்.
அந்
ககறல் இன்ர து ரடும் அசரங்கதொம் லன்தறடிக எரு
தொன்ணறத் தரறனரக தொன்சணரக்கற கர்த்றச் தசல்ரேம்
ததருககப் ததற்ரக்தகரள்கறன்நண. தகப அகச்சர்
ரஜற
சசணரத்ண
அர்கசப
ங்கரக்கு
அந்ப்
ததருககப் ததற்ரத்ந்துள்பரர். அசசதரன்ர லன்தறடி
சம்தந்ரக ற்தடுகறன்ந தறச்சறகணககபத் லர்த்துகப்தறல்
து அல் ரடரண இந்றரவுடன் அர் றகவும் சசரக அந் க்கபறன் ணகப் தைண்தடுத்ர ககறல் தசற்தட்டு ருகறன்நரர். அரது இந்றர து அல் ரடு
ன்ந
ககறல்
வ்ரர
அர்கசபரடு
உநரட
சண்டுசர, அவ்ரர அர்கபறடம் சடிரகச் தசன்ர
குநறத் றடங்கள் சம்தந்ரகப் சதச்சுரர்த்கககப
டத்றறருக்கறன்நரர். ணச, இந் ரட்டு க்கள் சரர்தரக
குநறப்தரக து ன்ணற ரட்ட க்கள் சரர்தரக தகப
அகச்சர்
அர்கரக்கு
ரங்கள்
ன்நறகத்
தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநரம்.
தகப
அகச்சர்
அர்கள்
லன்தறடித்துகநக்குப்
ததரரப்தரண அகச்சரக றறக்கப்தட்டன் தறன்ணர்
ன்ணற ரட்டத்துக்கு குநறப்தரக ன்ணரர், தொல்கனத்லவு
தறசசங்கரக்குப் தனதொகந றஜம் தசய்றருக்கறன்நரர்.

භභ එශවභ කිඹන්න ශවේ ප ශභඹයි. අවුරුකදයට කුඩහ
සුයත්ල භසුන් 5,000ක් 6,000ක් වදන ශයශනකුට, නළරනම්
භහඹයට 500ක් 600ක් වදන ශයශනකුට ඵරඳත්ර ගහස ප
රුපිඹ්ල 200ක් අඹ යයනහ. ඒ ඵරඳත්ර ගහස ප,-[ඵහධහ කිරීභක්]
ඒය ඉර යයනහ නම් ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ස ප කන්ත ශනහ.
ශභොයද, ඳරීක්ණ ගහස ප කිඹරහර ඔඵ පභහ රුපිඹ්ල 1,000ක් ඊට
ඳසශේ අඹ යයනහ. ඒයර ඉර යයනහ ද? ඳරීක්ණ
ගහස පර ඉර යයනහ ද?

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ ශගෝලරන්ට ඉ්ලලුම් ඳත්ර දභන්න අලය නළවළ.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඒ කිඹන්ශන් 1,000ට අඩු?

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔේ.
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ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

1,000ට අඩුශන් ඳඹන අඹට, ඵරඳත්ර ගහස පර, ඳරීක්ණ
ගහස පර අඹ කිරීභ ඉර කිරීභ ගළන  පටු නහ. නමුර ශභශතක්
ය්ල ඒය රිඹහරභය වුණහ. අද න ශතක් අවුරුදු  පනක්  කසශේ
එඹ රිඹහරභය වුණහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, ඔඵ පභහශේ අලුර
ංශලෝධනශේ ශම්ය  කශඵනහ. ශම් ඵරඳත්ර 2011 දී-

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අද  කශඵන්ශන් ංශලෝධන විතයයි. එදහ ගහස ප අඹ යශහ.
1996 සිට යයපු ගහස ප ංශලෝධනඹ තභයි ෑශයන් යයරහ
 කශඵන්ශන්.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

නමුර ශම්ය 2011 සිට රිඹහරභය වුණහ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නළවළ, නළවළ. රිඹහරභය වුශේ නළවළ.
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(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

ශම්ශක්  කශඵනහ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ශෂෝර්ම් එය  කද්ණහ. ශෂෝර්ම් එශක් ගහස පර  කද්ණහ. භශේ
ශඟ  කශඵනහ, ඳළයණි ගහස ප කීඹද කිඹරහ. ඒ ගහස ප තභයි දළන්
ංශලෝධනඹ යයන්ශන්.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

නමුර ංශලෝධනශේ ශනොශයි, අලුර ගළට් එශයර
මුද්රණඹ ශරහ  කශඵනහ, ඒය  කශඵනහ කිඹරහ. ශම් ගළට් එශක්
 කශඵනහ ගරු ඇභ ක පභහ, ශභඹට අභතය, ශවක්ටඹහර් එයයට
අඩු-

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ ශෂෝර්ම් එයට අලුර ංශලෝධන ගඹක් එක්යහු යයරහ
 කශඵනහ. එා චයයි.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

2012 දී ශම්ය රිඹහරභය වුණහ. 2011 ශර් අග ශම්ය
රිඹහරභය වුණහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ම්භත වුණහට, අදහශ
යහර්ඹහරර ශම් නිශඹෝග රිඹහරභය වුණහ. ඒය අපි ගිිම්ලරහ
ඵළලුහ. දළන් ශනයලුර
ශම්ය තභයි රිඹහරභය යයන
ඳරිඳහටිඹ. ශම්යට අදහශ ශෂෝර්ම් එය තභයි තභර පුයන්ශන්.
එශවභ නම් ඒ අඹට ආඳහු ්ලලි ශගනහ ද ගරු ඇභ ක පභහ?

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

්ලලි ශගවීභ ශයොශවොභ වුණර ඒය-

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

නමුර ශභශතක් ය්ල අඹ යයපුහට?
ගරු ඇභ ක පභහශේ අධහනඹට ශඹොමු යයන
ශදන
යහයණඹ ශභඹයි.
ශභඹ රිඹහරභය වුණු දහ සිට ඔඵ පභහශේ
යහර්ඹහරර ශම් ශෂෝර්ම් එය පුයන්න  කශඵනහ. ශම්ය
අහධහයණ ශදඹක් කිඹරහ ශරශයනහ නම්, ඒ අඹශේ ගහස ප
ආඳහු ශගවීශම් ක්රභඹක් රිඹහරභය යයන්න කිඹරහ භහ ඉ්ලරහ
සිටිනහ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඉසශ්ලරහර  කද්ණහ. ඒ  කද්ණු ශෂෝර්ම් එයට ංශලෝධන
තභයි අද ශගනළර  කශඵන්ශන්. ශෂෝර්ම් එය දිගටභ  කද්ණහ.

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඔේ, නමුර භභ කිේ යහයණඹර  කශඵනහ. ශම් නිශඹෝගඹට
ඒයර ඇ පළු ශරහ  කශඵනහ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ අලුර එයට?

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඔේ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

වරි.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

භභ ඔඵ පභහශේ අධහනඹට ශඹොමු යයන ශදන යහයණඹ
ශභඹයි. 2006 අංය 22 ධීය වහ ජරජ ම්ඳර (ංශලෝධන)
ඳනශර කිඹනහ, ශඳොඩි යහඳහරියශඹක් ඒ කිඹන්ශන් භහඹයට
විසි පරු භරයඹන් - ornamental fish - 500ක් 600ක් වදන
ශයශනකුට ශම් ඵරඳත්රඹ ගන්න ඵළරි වුශණොර, -අහු වුශණොරරුපිඹ්ල 25,000යට ශනොඅඩු දඩඹක් අඹ යයනහ කිඹරහ. එශවභ
ටවන් ශරහ  කශඵනහ. ඒ රුපිඹ්ල 25,000ට ශනොඅඩු දඩඹ
ශනොශගන්ශන් නම් භහ දවඅටයට ශනොඅඩු - ඒ කිඹන්ශන්
උඳරිභඹ භහ 36යට ගිඹ වළකියි.- සිය දඬුභයට ඹටර විඹ යු පයි
කිඹරහර කිඹනහ. එතශයොට ඒය ඔඵ පභහ අයින් යයන්ශන්
නළකද? [ඵහධහ කිරීභක්] 2006 අංය 22 දයන ඳනශර වන්
නහ, කුඩහ යර්භහන්තයරුශක් ඵරඳත්රඹක් ගරශර නළරනම්
අභඹ භහ දවඅටක්-
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ඳහර්ලිශම්න් ප

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)
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(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

එදහ ඉරහභ කුඩහ යහඹයශඹෝ කිඹහ ශනක් යයරහ
නළවළ. ඔක්ශයොටභ ශම් ඵරඳත්රඹ රංගු වුණහ.

ශම් ඵරඳත්රඹ අයින් යයන්ශන් ශභොන භට්ටභ දක්හ ද?

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ
ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගිවසථ අඹ.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

ඔේ.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

දළන් අද අඳ යථහ යයරහ කිේශේ, ඒ ඵරඳත්රඹ ගළනීභ කුඩහ
යහඹයඹන්ශගන් අයින් යයනහඹ කිඹහ. එතශයොට ඒ අඹට
ශගවීභක් අලය නළවළ.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

එතශයොට දඩ ශගවීභ?

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

දඩ ශගවීභක් ශන්ශන් නළවළ ශන්. ශගවීභ අලය නළරනම්.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඵරඳත්රඹක් ගන්න එය අලය නළකද?

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අලය නළවළ.

නිපයෝතය කළරක වභළඳිනුරමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
ිනුරරුල නිපයෝතය කළරක වභළඳිනුරමළ මූළවනපය්ද ඉලත්
වූපය්ද, නිපයෝතය කථළනළයකුරමළ [ගරු ච්දදිම  වරක්පකොි  මශතළ]
මූළවනළරඪ විය.
அன் தறநகு, குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர்
அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனச, தறறச் சதரரகர்
[ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி] கனக கறத்ரர்கள்.

அர்கள்
அர்கள்

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

නිපයෝතය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

යථහ යයන්න, ගරු අජිර භහන්නප්ශඳරුභ භන්ත්රී පභහ.

ගිවසථ ශනොශයි. අපි ිමතමු, යහඳහයඹක් ලශඹන්
යයනහඹ කිඹහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගිවසථ අඹ අපි ඳළරතයට
දභමු. භහඹයට විසි පරු භසුන් 500ක් නිසඳහදනඹ යයන
යහඳහයඹක්  කශඵන පුකගරශඹන් සිටිනහඹ කිඹහ සිතමු.
එතශයොට ඔහුට ශම් යහඳහය ඵරඳත්රඹ අරංගු ශනහ ද?
[ඵහධහ කිරීභක්] තභ තීන්දු අය ශගන නළවළ. ඔඵ පභහ තභ
තීන්දු අය ශගන නළ ක නිහ, විශලේශඹන් තීන්දු ගන්න
ඵරහශඳොශයොර ප ශන නිහ භහ ශභිමදී ශම් යහයණහ ශයශයිම
ඔඵ පභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යයනහ. ඒ ඵරඳත්ර ගහස ප අරංගු
යයන්නඹ කිඹහ ඉ්ලරහ සිටිනහ. ඒ ගළන ඔඵ පභහ තභ තීන්දු
අය ශගන නළවළයි කිඹනහ.
ශදන යහයණඹ; ශම් යහඳහයඹ යයන පුකගරඹහ 10000යට
ඩහ අඩු සුයත්ල භරය ප්රභහණඹක් නිසඳහදනඹ යයනහ නම්,
ඔහු යය ශගන ඹන්ශන් කුඩහ යහඳහයඹක් නම්, ඔහුටර ඵරඳත්ර
ගහස ප නළ ක යශ යු පයි. ඒ විතයක් ශනොශයි, ඵරඳත්රඹක් නළ ක
කිරීශම්දී අඹ යයන දඩඹර ඉර යයන්නටඹ කිඹහ භහ ඉ්ලරහ
සිටිනහ.
විශලේශඹන් 2006 අංය 22 දයන ඳනශර 6 න ගන් කඹට
භහ ඔඵ පභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යයනහ. ගරු ඇභ ක පභනි, භහ
ශම්ය කිඹන්නට විශලේශඹන් ශවේ ප වුශේ ශම් යහයණඹයි. ශම්
යශට් යහඳහරියඹන් ිමිම ශරහ  කශඵන්ශන් භවහ ඳරිභහණශඹන්
ඳටන් අය ශගන ශනොශයි කිඹන එය අඳ දකිනහ. Plan යයරහ
ආපු ශරොකු යහඳහරියශඹෝ ශනොශයි ශම් යශට් ඉන්ශන්.
නශරෝය යහඳහයඹ ගරශතොර එඹ අද දදය ක්ශේත්රශේ ඉවශ
තරරශේ  කශඵනහ. ඉදි කිරීම් ක්ශේත්රශේ-ඉංජිශන්රු
ක්ශේත්රශේ- ඉවශ තරරශේ සිටින යහඳහරියශඹෝ ඉන්නහ.
Hardware - ශගොඩනළන්ලි නිසඳහදන ශෂේත්රශේ ඉවශ තරරශේ
අඹ ඉන්නහ. ශම් අඹ යහඳහය ඳටන් ගන්නශයොට ලත
වළරතෆඳවක්, රුපිඹරක් හශේ මුදරක් අයශගන ගිිමන් ඳටන් ගර
යහඳහය තභයි අද ශේයඹන් විසි  කස දහවයට ඳඩි ශගන
යහඳහය ඵට ඳරශරහ  කශඵන්ශන්.
ඳහර්ලිශම්න් ප නිශඹෝජනඹ යයන අශප් ගරු අශනෝභහ
ගභශේ භන්ත්රී පි ඹශේ දඹහ මව යහඳහය ඵළලුශොර, දඹහ
ගභශේ භළ ක පභහ කිඹනහ භහ අවශගන ඉරහ  කශඵනහ,
"රුපිඹ්ල150ක් අයශගන අම්ඳහය වන්දිශඹන් ඵළවළපු භභ ශම්
යහඳහය නිර්භහණඹ යශශේ" කිඹහ. ඊශඟට දහ මව යහඳහයඹ
ඵළලුශොර pavement එශක් ඵඩු විකුණරහ ඒ තරරශඹන්
තභයි දහ මව යහඳහයඹ ආයම්බ වුශේ. ඒ හශේභයි ''ශන්ට්
ඇන්තනීස'' යහඳහයඹර. අද ශේයඹන් විසි  කස දවයට යක්හ
ශදන යහඳහය එදහ ආයම්බ ශරහ  කශඵන්ශන් ශඵොශවොභ ශඳොඩි
භට්ටශභන්. ශම් යහඳහය ආයම්බ කිරීශම්දී ශම් අඹ ඵරඳත්ර අය
ශගන ශරොකුට ආයම්බ කිරීභක් එදහ  කද්ශේ නළවළ.
2006 අංය 22 දයන ඳනතට ඔඵ පභහ අධහනඹ ශඹොමු
ශනොකිරීභ ගළන යනගහටු ශනහ. ශම් ංශලෝධනශේදී
ඵරඳත්රඹක් ශනොභළ ක ශඳොඩි යහඳහයඹක් ආයම්බ ශකදී ඒ අඹට
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දඩ ගවන්නට, ඔවුන් උඳන් ශගයිභ භයහ දළමීභ සිදු යයන්නට
නළරනම්, අභහරුශන් යහඳහයඹක් ශගොඩ නඟහ ශගන එන
ශයොට,"පුදපු ගභන් යහපි ඹයහ කිේහ හශේ" දඩ අඹ යයන්නට
යටයු ප යයන්නට ශවො නළවළ. ශඳොඩිඹට එන යහඳහරියඹහට දඩ
අඹ කිරීභක් ශනො කශඵන්නට ෑනෆ. රුපිඹ්ල 25,000ය දඩඹක්
නළරනම් අවුරුදු ගණනය සිය දඬුභ නිඹභ යයන්නට යටයු ප
යයනහ කිඹනහ. ඔඵ පභහ ශභතළන වන් යය  කශඵනහ, අභ
ලශඹන් භහ 18ය සිය දඬුභක් ශවෝ විඳින්නට ෑනෆ කිඹහ. ඒහ
නළ ක යයන්නට ෑනෆ.
ගරු ඇභ ක පභනි, ඒ වහ විශලේ ශවේ ප ලශඹන් භහ
කිඹන්ශන් ශම් යහයණඹයි. අද සඹං රැකිඹහක් යයන පුකගරඹහ
යටට ම්ඳතක් ශනහ. සඹං රැකිඹහ නිහ ශම් යශට් විරැකිඹහ
නළ ක යය  කශඵන ඵ භහ දන්නහ. රැකිඹහ වියිමත ශඵොශවෝ
පුකගරශඹෝ ඉන්නහ. නමුර ශම් සං රැකිඹහ යයන පුකගරඹහට
නිදවශේ ළශඩන්නට ශදන්නට ෑනෆ. ර්තභහන ආේඩුශේ
ප්ර කඳර කඹ  පශ සඹං රැකිඹහක් යයන පුකගරඹහට නළරනම්
යහඳහයඹක් යයන පුකගරඹහට නිදවශේ ළශඩන්නට ශදන්ශන්
නළවළ. ඒ අඹශගන් ඵදු අඹ යයනහ. ඒ අඹ ණඹක් ගන්න ගිඹහභ
ශඵොශවොභ අභහරුයි. ඒ අඹශගන් ශරොකු ශඳොලිඹක් අඹ යයනහ. ඒ
අඹ ඵරඳත්ර ගන්නට ෑනෆ. නළරනම් ශනර ආඹතනලින් ඒ
අඹ භර්දනඹ යයන්න යඩහශගන ඳනිනහ. එභ නිහ ශම් යශට්
සුළු යහඳහරිය යටයු ප දියුණු ශනොවී  කශඵනහ. නමුර එදහ
එක්ර ජහ කය ඳක් යජඹ යහරශේ සුළු යහඳහරියශඹෝ විලහර
පිරික් ශරොකු යහඳහරියශඹෝ ඵට ඳර වුණහ. සඹං රැකිඹහශන්
ශරොකු යහඳහය
ිමිම ශරහ  කශඵනහ. අන්න ඒයට  කශඵන
හතහයණඹ ර්තභහන ආේඩු ඇ ක යයරහ නළවළ. ශම්
නිශඹෝගලිනුර ඒය භර්දනඹ යයනහ. අපි දකින ශකයි
කිඹන්ශන්.
ගරු ඇභ ක පභහ, අශප් යශට් අඳනඹන දිවහ ඵළලුශොර, 2012 දී
ඇශභරියහනු ශඩොරර් ි ලිඹන 9,774ය අඳනඹන ආදහඹභක්
 කශඵනහ. ආනඹනඹ විඹදභ ඇශභරියහනු ශඩොරර් ි ලිඹන
19,183ක්. ශම් ඳයතයඹ ශඩොරර් ි ලිඹන 9,000ක් විතය ශනහ.
අපි ශම්ය පිඹහ ගන්න ඵළරි, ශම්ය ශගහ ගන්න ඵළරි ශනර
යටලින්, විශකය ඹ ඵළංකුලින් ණඹ ගන්නහ. ණඹ අයශගනර
ශම් මුදර ශගහ ගන්න ඵළරි වුණහභ අශප් දුප්ඳර භනුයඹහ යන
ඳරිප්පු ටියට, වහ්ලභළසහට, සීනි ටියට, ි රිස ටියට, ශඵොම්ඵයි
ලනු ශගඩිඹට, ලනු ශගඩිඹට ඵදු අඹ යයරහ අය ණඹ පිඹන්නට
උරහව යයනහ. අපි, ඒ හශේ ළඩ පිබඳශශරට ඹන්ශන්
නළ ක අශප් අඳනඹනඹ ළඩි යයන්න පුළුන් ශයොශවොභද කිඹරහ
ඵරන්න ෑනෆ. විශලේශඹන්භ සුයත්ල භසුන් ඇ ක කිරීශම්
යර්භහන්තඹ අඳනඹනඹට තභයි උරතයඹක් න්ශන්. එභ නිහ
ශම්ය ශගොඩ නළඟීභට රළවළස ක ශන්නට ෑනෆ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු භන්ත්රී පභහ, සුයත්ල භසුන් අඳනඹනඹ අ කන් අපි දළන්
ශරෝයශේ  පන්ශනි තළනට ඇවිර  කශඵනහ. 2013 දී අපි
ඇශභරියහනු ශඩොරර් ි ලිඹන 1,383ය සුයත්ල භසුන් අඳනඹනඹ
යයරහ  කශඵනහ. ඒ ඉ කවහශේ ළඩිභ සුයත්ල භසුන් අඳනඹන
ආදහඹභයි.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ශභොන දරතද?

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

රංයහ සිඹඹට 3ක් market share එය අයශගන  කද්ණහ.
නමුර අපි ඉන්ශන් දහවතයශනිඹහට.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔේ. ඒය තභයි. ඒ සිඹඹට 3ර නළවළ, අශනක් යට්ල.
ඔඵ පභහ ඵරන්න ඉන්දිඹහ කීඹද කිඹරහ. සිඹඹට 1 දලභ ගණනයි.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

භභ කිඹන්නම්. භභ හර්තහ ශගනහහ. ඔඵ පභහ ඳට්ටඳ්ල
අතයඹක් කිඹරහ ශම් ගරු බහ ශනොභඟ ඹනහ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

සිඹඹට 3 කිඹන්ශන්, අද න විට අපි ශරෝයශේ  පන්ශනි
සථහනශේ සිටිනහ.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

අමු අතයඹක් ඇභ ක පභහ. ඹන්න Sri Lanka Export
Development Board එයට, ගිිමන් අවන්න. ඔඵ පභහ ඔඹ
යහභයරට ශතොය පරු එන විධිඹට ළඩ යයන්න එඳහ. භභ එන
විට Sri Lanka Export Development Board එයට ගිිමන් විසතය
අයශගන ආහ. 2013 ඳශමුශනි යහර් පශේ, -අඳට රළද්ණු දරත
අනු- අපි ශරෝය ශශශ ශඳොශශේ සිඹඹට 3ය market share
එයක් අයශගන  කශඵනහ. නමුර ර්තභහනඹ න විට ශ්රී රංයහ
ඉන්ශන් සිඹඹට 1.9 සථහනශේයි. ඔඵ පභහ කිේශේ නළවළ අශප්
ප්ර කලතඹ සිඹඹට 3යි කිඹරහ. ඔඵ පභහ කිේශේ අපි ශරෝයශේ
 පන්ශනි තළනට ඉන්නහ කිඹරහයි.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

 පන්ශනි තළන.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

නළවළ,  පන්ශනි තළන ශනොශයි. ඳශමුශනි තළනට ඉන්නහ
සිංගප්පරු. ඒ අඹ සිඹඹට 17.9යි. ශදළනි තළන ඉන්නහ
සඳහඤසඤඹ. ඒ අඹශේ ප්ර කලතඹ 10.4යි. ජඳහනඹ ඉන්නහ
 පන්ශනි තළනට. ඒ අඹශේ ප්ර කලතඹ 9.9යි. භළශ්ලසිඹහ
ඉන්නහ වතයශනි තළනට.

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ඇභ ක පභහ, ඔඵ පභහ ඳට්ටඳ්ල අතයඹක් කිඹන්ශන්. භභ
අද දව්ල Sri Lanka Export Development Board එශයන්
දරත ගරතහ.
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ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔඹ ශයොයි අවුරුකශක ඒහ ද කිඹන්ශන්?
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ඳහර්ලිශම්න් ප

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ශම් Export Development Board එශක් අලුරභ හර්තහ.
Export Development Board එය අලුශතන්භ වදපු හර්තහ.
ඔඵ පභහ ශනභ හර්තහකින් දරත ගරතහ ද දන්ශන් නළවළ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔඹ ශභොන අවුරුකශක දරත ද?

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

2013 හර්තහ. ඔඵ පභහ දක් ඇභ කයශඹක්. ඔඵ පභහ අපිටර
ගුරුයශඹක් හශේ ළඩ යශ ඇභ කයශඹක්. ඒ ගළන අපි
ශඵොශවොභ ආදයශඹක් යථහ යයනහ. එක්ශයෝ ඔඵ පභහ ශම්
යට්ටිඹ යටනහ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නළවළ, නළවළ. රැටීභක් ශනොශයි.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ඇභ ක පභනි, භභ ශම් හර්තහ කිඹන්නම්. ඔඵ පභහට
ශම්ය ළයදුණු තළන ශභතළනයි.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අපි 2013 දී ඇශභරියහනු ශඩොරර් ි ලිඹන 1,383ය සුයත්ල
භසුන් අඳනඹනඹ යයරහ  කශඵනහ. ඔඵ පභහ කිඹන්ශන් ඒයර
ළයදිද?

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

නළවළ. ශඳෝ ඩක් ඉන්න. ඒය වරි. භභ ඒය ගළන argue
යයන්න ඹන්ශන් නළවළ. ඔඵ පභහට ශම්ය ළයදුශේ ශභශවභයි.
ශම් ර්ශේ මුරදී ගරත ංඛයහ ශ්ලඛනඹ ඵළලුහභ, අපි සිඹඹට
3ය market share එයක් අයන් ිමටිඹහ. ඔඵ පභහට ඒය ළයදිරහ
තභයි " පන" කිඹන යථහ ආශේ. නමුර එදහ අපි
එයශශොසශනිඹහට ිමටිඹහ, ශරෝයශේ විසි පරු භසුන් අඳනඹනඹ
කිරීශම් දහඹයරඹ  පශ. ගරු ඇභ ක පභනි, ඔඵ පභහ ද්කධිභර
ශයශනක්. ඔඵ පභහ ද්කධිභර, ශවො ඇභ කයශඹක් කිඹන එය
භභ පිබඳගන්නහ. ඒශක් ප්රලසනඹක් නළවළ. නමුර, ඔඵ පභහ ළයදි
ශතොය පරු අයශගන යථහ කිරීභ ම්ඵන්ධයි භභ කිඹන්ශන්.
සිංගප්පරු ශරෝයශේ විසි පරු භසුන් අඳනඹනඹ අ කන්
ඳශමුශනි තළන ඉන්නහ. ඒ අඹ සිඹඹට 17.9යි. සඳහඤසඤඹ
සිඹඹට 10.4යි. ජඳහනඹ ඉන්ශන්  පන්ශනි තළන. ඒ අඹ සිඹඹට
9.9යි. භළශ්ලසිඹහ සිඹඹට 6.5යි. ඒ අඹ වතයශනි තළන.
ඉන්දුනීසිඹහ සිඹඹට 6.1යි. අඳට ඉසයිමන් ඉන්නහ.
තහයිරන්තඹ ඉන්නහ, සිඹඹට 5.6ය. ශචක් යහජය සිඹඹට 5.4යි.
ශනදර්රන්්  සිඹඹට 5.2යි. ඊරහඹරඹ සිඹඹට 4.1යි. ඇශභරියහ
සිඹඹට 3.8යි. බ්රසීරඹ සිඹඹට 2.7යි. ශයොශරොම්ිමඹහ සිඹඹට
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2.2යි. පින්රන්තඹ සිඹඹට 2.1යි. ඔන්න දළන් අපි ඉන්නහ.
ශ්රී රංයහ දළන් සිඹඹට 1.9ට ඵළවළරහ. සිඹඹට 2ට ඇවිර. එදහ
සිඹඹට 3 ිමටිඹහ. අද සිඹඹට 2ට ඵළවළරහ  කශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, ඒ නිහ භභ විශලේශඹන්
කිඹන්ශන්, අශප් යටට විශකල විනිභඹ ෑනෆ අසථහයයි අපි
ඉන්ශන් කිඹහයි. අපි යටටභ ණඹ ශරහ, ශරෝයඹට ණඹ ශරහ
ශගහ ගන්නට ඵළරි ඉන්ශන්. අශප් එක් පුකගරශඹක් රුපිඹ්ල
රක් 3යට ළඩිඹ ණඹ ශරහ ඉන්ශන්. විශකල යටලින් ණඹ
ගරත නිහ; Exim හශේ ඵළංකුලින් අධිය ශඳොලිඹට ණඹ ගරත
නිහ අපි විශකල විනිභඹ ගළන ශරොකු අර්ද්දඹය ඉන්නහ. එභ
නිහ භභ විශලේශඹන් විසි පරු භසුන් අඳනඹනඹ ඉදිරිඹට ගළනීභ
පිබඳඵ ඔඵ පභහශේ අධහනඹට ශඹොමු යයන ශර ඉ්ලරහ
සිටිනහ.
ගරු ඇභ ක පභහ, භභ ඔඵ පභහශේ 2011 හර්තහ කිඹන්නම්.
2011දී විසි පරු භහළු අඳනඹනඹ යයරහ අපි රුපිඹ්ල ි ලිඹන
1,112ක් ශොඹහ ගරතහ. 2012 දී රුපිඹ්ල ි ලිඹන 1,050 දක්හ
විසි පරු භසුන් අඳනඹන ආදහඹභ අඩු වුණහ. ඊට ඳසශේ 2013 දී
විසි පරු භසුන් අඳනඹන ආදහඹභ රුපිඹ්ල ි ලිඹන 1,384 දක්හ
ඉවශ ගිඹහ. ශම් ගණන් ඇරත. භභ අතය කිඹන්ශන් නළවළ.
ඔඵ පභහර භහ ගළන දන්නහ. 2012 දී අඳනඹන ආදහඹභ අඩු වුණහ.
2013 දී රුපිඹ්ල ි ලිඹන 1,384ය අඳනඹන ආදහඹභක් අඳ රඵහ
ගරතහ. ශම් තරරඹ ඹටශරර ශරෝයශේ market share එය අඳ
අයශගන  කශඵන්ශන් සිඹඹට 1.7ක්, සිඹඹට 1.9ක් හශේ
ප්රභහණඹක්. අඳට ශරොකු ගභනක් ඹන්න  කශඵනහ, ගරු
ඇභ ක පභනි. අන්න ඒ ගභනට යට ශඳශ ගසන්න ෑනෆ. ශම්
අභහතයහංලඹ ශඳශ ගසන්න ෑනෆ. ශම් විසි පරු භරයඹන්
අඳනඹනඹ යයන අඹ ශඳශ ගසරහ, ඒශගෝලරන් දිරිභර කිරීශම්
ළඩ පිබඳශශක් ශයශයිම විශලේශඹන්භ අධහනඹ ශඹොමු
යයන්න ෑනෆ. ඔඵ පභහට ශම්යට vision එයක්  කද්ණර යජශඹන්
්ලලි ශදන්ශන් නළ ක නිහ, ශම් අවුරුකශක අඹ ළශඹන් ශම් වහ
මුද්ල ශන් යයරහ නළ ක නිහ, -ගිඹ අවුරුදුර අඹ ළශඹන් මුද්ල
ශන් යශර ශම් අවුරුකශක ශන් යයරහ නළවළ- ශභඹ අතවළය
දභහ  කශඵන නිහ ළඩ යයන්න ඵළරි ඔඵ පභහ අයණ ශරහ
සිටිනහඹ කිඹන යහයණඹ අඳ ඳළවළදිලි දකිනහ. නළරනම්
ඔඵ පභහ ශම්ශක්දී මීට ළඩිඹ colours ශඳන්නහ.
භභ විශලේශඹන්භ කිඹනහ, සුළු යහඳහරියඹහ රැය ශගන, සුළු
යහඳහරියඹහ ලක් කභර යයශගන, ශම් යහඳහරියශඹෝ දය භව
යහඳහරියශඹෝ ශනහඹ කිඹරහ ිමතහ ශගන ඒ අඹට නිදවශේ ළඩ
යයන්න ශදන්න ෑනෆඹ කිඹරහ. ගරු ඇභ ක පභනි, ශම් යහඳහයඹ
අඩුභ ගණශන් යර්භහන්තඹක් කිඹන තළනටර අයශගන නළවළ.
ශම් යහඳහයඹ, යහඳහයඹක් ශරහ  කශඵන්ශන්. විශකල විනිභඹ
ශගශනන සුයත්ල භසුන් ඇ ක යයන යර්භහන්තඹ යර්භහන්තඹක්
ශනොශයි.
යර්භහන්තඹක් ලශඹන් එඹ යයන්නට විදුලිඵර භේඩරඹ
වන ශදන්ශන් නළවළ. විදුලිඵර භේඩරඹ ඒයට රයන්ශන්
යහඳහයඹක් විධිඹටයි. විදුලිිමර ළඩියි. සිඹඹට සිඹඹක් විශකල
විනිභඹ ශගශනන ඒ යහඳහයඹ යර්භහන්තඹක් විධිඹට
ප්රමුඛසථහනශේ රහ පිබඳශගන යර්භහන්තයරුන්ට ශදන වන
ඒශගෝලරන්ට රඵහ දීභට යටයු ප යයන්නඹ කිඹන යහයණඹර
භභ විශලේශඹන් කිඹනහ. ඒ අඹ ශඵොශවොභ අභහරුශන් විදලි
ිමර ශගන්ශන්. ශභොයද, යජඹ යහඳහය තරරඹට ඒශගෝලරන්
ඳර යයරහ  කශඵනහ. අඳ සුයත්ල භසුන් ළඩිශඹන්භ අඳනඹනඹ
- export - යයන්ශන් ඇශභරියහටයි. ඊශඟට යුශයෝපීඹ
යටරටයි. එළනි යට්ල එක්ය අශප් යජඹ ි  පරු ම්ඵන්ධයභක්
ඇ ක යය ගන්නහ ඵක් ශඳශනන්ශන් නළවළ. ගස ගස ගණශන්,
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වන්දි ගණශන්, එය එය අහුමුළුර ශම් යුශයෝපීඹ යටරට,
ඇශභරියහට ඵළණ දිනහ. එශවභ ඵළණ දින්ශන්
ඒශගෝලරන්ශගන් අඳ ළඩිභ ්ලලි අයශගන ඹළශඳනහඹ කිඹන
යහයණඹ ශරශයන්ශන් නළ කද කිඹරහ භභ අවනහ.
සහසිරන්තඹ හශේ ජීවිතඹට අවපු නළ ක යට්ල අ්ලරහ ශගන
දළඟලුහට ඒ යට්ල එක්ය ශශශ ම්ඵන්ධයම් ඇ ක යය ගන්න
අඳට ඵළවළ. ශම් යජඹ ශගන ඹන ප්ර කඳර කඹ ශනස යයරහ
යුශයෝඳඹ, ඇශභරියහ හශේ ශශශ හසි රඵහ ගන්නහ යටරට
ඵණින්ශන් නළ ක, ඒ යට්ල ශයශයිම අධහනඹ ශඹොමු යයන්න
කිඹරහ භභ කිඹනහ.
ගරු ඇභ ක පභනි, භභ ශම් යහයණඹර ඔඵ පභහශේ අධහනඹට
ශඹොමු යයනහ. විශලේශඹන් සුයත්ල භසුන්ට ශදන යෆභ ශේර
ඳහ පිට යටින් ශගශනන තරරඹක් අද උදහ ශරහයි  කශඵන්ශන්.
ශම් භසුන් වහ ශගශනන්ශන් Artemia නළරනම් Brine shrimp
කිඹන යෆභයි. ශම් යෆභ කිශරෝ එයක් රුපිඹ්ල 8,000ක් නහ.
වළඵළයි, duty-free යයරහ  කශඵනහ. නමුර කිශරෝ එයක් රුපිඹ්ල
8,000ක් නහ. ශම් යෆභ අශප් යශට් වදන්න පුළුන්යභ  කශඵකදී
ඒ ගළන ළඩි අධහනඹක් ශඹොමු යයරහ නළවළ. අශප් යශට් ලුණු
ශ්ලහඹලින් ශම් යෆභ ශොඹහ ගන්න පුළුන්. ඒ ලුණු ශ්ලහ
 පබඳන් රළශඵන ඉසශෝ ිමරතය තභයි ශවොභ ශඳෝය ආවහයඹ.
රුපිඹ්ල 8,000ක් ශගරහ ගන්න Brine shrimpරට ඩහ අශප්
ලුණු ශ්ලහඹලින් රළශඵන ශම් Brine shrimp ශවොයි. නමුර
ඒහ රුපිඹ්ල 1,200ට විකුණුර අලය ප්රභහණඹ  කඹහ
ගෆශන්නර ඒශක් නිසඳහදනඹක් එන්ශන් නළවළ.
භභ විශලේශඹන් කිඹනහ, මුහුදු ආශ්රිත  කශඵන ලුණු  පය
ිමත ජරශඹන් ශම් යෆභ රඵහ ගන්න පුළුන් ඵ. ශම්ය ශනභ
යර්භහන්තඹක් විධිඹට යයන්න පුළුන්. රුපිඹ්ල 8,000ට
ශගනළ්ලරහ භහළු ඳළටවුන්ට යන්න ශදන ශම් Brine shrimp
ශනුට රුපිඹ්ල 1,200ට නිසඳහදනඹ යයරහ ශදන්න පුළුන් ශක
ශම් යශට්  කශඵනහ නම් අඹ ළශඹන් ශවෝ ්ලලි ශඹොදරහ ශම්
යහඳහයඹ යයන්ශන් නළරශර ඇයි? ශම් යජඹ ඒ හශේ ශක්ල
ෑනෆ තයම් යයනහ. ඊශේ-ශඳශර්දහ National School of
Business Management - NSBM - නි න් ශඳෞකගලිය
ශයොම්ඳළනිඹක් ආයම්බ යශහ. භවහ භහර්ග ශදඳහර්තශම්න් ප
ශයොන්ත්රහර යයන්න ෑනෆ නිහ "භඟ නළඟුභ" කිඹරහ එයක්
වළදුහ. අඳට ශම් ශනුශන් ත ශයොම්ඳළනිඹක් වරි ආයම්බ
යයන්න ඵළරි ඇයි? ඔඹ හශේ ශකරට ශයොම්ඳළනි වදන්න ඵළරි
ඇයි?
ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, ඒ හශේභ අඳ දකිනහ, ශම්
ශනුශන් තහක්ණශේ දියුණු දීරහ නළ ක ඵ. ශභා චය අඳ
ඳවතට ළටුශේ ඇයි?

නිපයෝතය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔඵ පභහට නිඹි ත යහරඹ අහනයි.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

භට විනහඩි කීඹක්  කද්ණහ ද?

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

විනහඩි 20ක් ගිශේ නළවළ. ත විනහඩි වතයක් විතය ශදන්න.

නිපයෝතය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

එශවභ යහරඹ රඵහ ශදන්න ඵළවළ.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

වර් ද සි්ලහ භන්ත්රී පභහ විනහඩි ඳවක් ශදනහලු. ඊශඟට
යථහ යයන්න ඉන්ශන් එ පභහශන්.

නිපයෝතය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

වර් ද සි්ලහ භන්ත්රී පභහශගන් විනහඩි ඳවක් රළශඵනහ.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ඇභ ක පභනි, ඒ හශේභ ඇසුරුම් තහක්ණඹ ගළනර
ඔඵ පභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යයන්න ෑනෆ. අශප් ඇසුරුම්
තහක්ණඹ තර ලක් කභර ශන්න ෑනෆ. අශප් ඇසුරුම්
තහක්ණඹ ශඵොශවොභ ඳවශ භට්ටභයයි  කශඵන්ශන්. ඒ නිහ
අශප් බහේඩ විකුණහ ගන්න ඵළවළ. ශභොයද, අශප් ප්රහවන ගහස ප
ළඩියි. සිංගප්පරු three-litre  පය ඵහ්ලදිඹය භසුන් 200ක්
අඳනඹනඹ යයනශයොට අපි අඳනඹනඹ යයන්ශන් භසුන් 100ක්
ඳභණයි. අශප් freight cost එය ළඩි ශරහ  කශඵනහ. අඳට ඒ
තහක්ණඹ නළවළ. අශප් භරය යහඳහයඹ  පශ ඒ තහක්ණඹ
නළවළ. ඒ නිහ ඒය ලක් කභර යය ගළනීශම් ළඩ පිබඳශශක්
ශයශයිම යජශේ අධහනඹ ශඹොමු යයන්න ෑනෆ.
ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, ඒ විතයක් ශනොශයි,
භරය ර්ග ප්රභහණඹ ළඩි යයන්නර ෑනෆ. අශප් යශටන් භහළු
අඳනඹනඹ යයන යට්ල ශඳශ ගසන්න ෑනෆ. ආනඹනඹ
යයන යට්ල ශඳශ ගසන්නර ෑනෆ. අඳනඹනඹ වහ අලය
යයන එය භහළු ජහ කඹක් නළ ක වුශණොර අශප් order එය cancel
ශනහ. ශභොයද, ඒ ශගෝලරන් එය භහළු ර්ගඹක් ශනොශයි
ඉ්ලරන්ශන්. භහළු ර්ග10ක්, 15ක් විතය ඉ්ලරනහ. ඒ නිහ
ආනඹනඹ කිරීභටර දිරි ශදන්න ෑනෆ. ආනඹනඹ කිරීභට අලය
වුශණොර අපි ගන්ශනොරුට ගිිමන් හර්තහ යයන්න ෑනෆ. එශවභ
ශනොශයි, Katunayake Airport එශක් ආනඹනිය ඵරඳත්ර ශදන
විධිඹක් වදහ ගන්න පුළුන් ශන්න ෑනෆ. ඒ ගළනර ගරු
ඇභ ක පභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යයන ශරට භහ ඉ්ලරනහ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ වහ යහර්ඹහරඹක් වදහ  කශඵනහ.

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ඇභ ක පභනි, භහ කිඹන්ශන් අඳනඹනඹ වහයි.

නිපයෝතය කථළනළයකුරමළ

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(The Deputy Speaker)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

විනහඩි 20ය යහරඹක්  කද්ණහ.

අඳනඹනඹට තභයි.

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)
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ඳහර්ලිශම්න් ප

ගරු ිජිත් මළ්දනප්පඳරුම මශතළ

(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ආනඹනඹට වදරහ නළවළ. ආනඹනඹ වහර ඳවසුයම් අලය
ශනහ. ආනඹන ආහභ තභයි අශප් varieties ගණන ළඩි
ශන්ශන්. ඒ නිහ ආනඹනශේදීර ඒ ඳවසුයම් රඵහ ශදන්නටඹ
කිඹහ භහ ඉ්ලරනහ. අඳනඹනඹ වහ ඳවසුයම් රහ
 කශඵනහඹ කිඹහ භහ දන්නහ.
අනික් යහයණඹ ගරු ඇභ ක පභනි, අඳනඹනයරුන් අතය
තයගඹ නිහ අවුරුදු 10කින් විතය අඳට ශවො ි රක් රළබී නළවළ.
ඇයි? ඒ ශගෝලරන් එක්ශයනහට එක්ශයනහ undercut යයරහ
ඹනහ. ඒ නිහ ඒ වහ ලක් කභර ංවිධහනඹක් වළශදන්න ෑනෆ.
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අඳනඹනයරුන්ශේ ංවිධහනඹක් වදරහ
ඒය ලක් කභර යයන්න ෑනෆ. යජශඹන් ආධහය දීරහ වරි එළනි
ලක් කභර ංවිධහනඹක් වදරහ ඒ  පබඳන් අඳනඹනඹ ලක් කභර
යයන්න ෑනෆ. ශභොයද, අඳට සිඹඹට 1.7ය market share එයක්
 කද්ණර සිංගප්පරුට සිඹඹට 17ක්  කද්ණර ඒ ශගෝලරන්ශේ ි ර
අශප් ි රට ඩහ ළඩියි. ශභොයද, අශප් එකිශනයහට undercut
 කශඵන නිහ.
භභ විශලේශඹන් කිඹනහ ගරු ඇභ ක පභනි, ශම්හට උරතය
කිඹරහ ඔඵ පභහට ශම්හට භළදිවර ශන්න ඵළවළ කිඹරහ.
ශභොනහද ශම් යයන්ශන්? දිවි නළගුශභන් ඵඩු ශඵදන්න ඳටන්
ගරතහ. දිවි නළගුශභන් වුණ ශදඹක් නළවළ. දිවි නළගුශභන් ්ලලි
දීපු යහඳහය සිඹඹට 50ක් ඳභණ අහර්ථයයි කිඹහ භභ
අභිශඹෝගහරභය කිඹනහ. ගරු ඇභ ක පභනි, ඔඵ පභහ ඹම්
භට්ටභකින් ශම්ය රැය ශගන  කශඵනහ. ඔඵ පභහ දිවි නළගුභ කිඹන
යහඳහයඹර එක්ය ගිවිසුභක් අරන් යයරහයි ශම් දිවි නළගුභ
්ලලි ශදන්ශන්. නමුර යිෂියර්භ යහඳහයඹ දිවහ ඵරන්න. ඒශයදි
එශවභ යයරහ නළවළ. යිෂියර්භ යහඳහයශේදී දිවි නළගුභ සිඹඹට
90ක්භ අහර්ථයයි. ඒහ යහශේ ්ලලි ද? ඒහ භළදමුරන ඉඩම්
විකුණරහ ශගනහපු ්ලලි ද? ඒහ අශප් ්ලලි. අශප් අිමංය
ජනතහ ඳහවිා චි යයන සීනිලින් ඵදු අඹ යයරහ, යයරලින් ඵදු
අඹ යයරහ, ලුණුලින් ඵදු අඹ යයරහ, ලනුලින් ඵදු අඹ යයරහ
ගන්න ්ලලි තභයි ඡන්ශද යහශරදි දිවි නළගුභ කිඹ කිඹහ
ශඵදන්ශන්. එශවභ නම් ඒ ්ලලි ශඵදන්ශන් ඡන්ද
ඵරහශඳොශයොර පශන්ද, එශවභ නළරනම් ශභළනි යහඳහය දියුණු
කිරිශම් ඵරහශඳොශයොර පශන්ද කිඹහ භහ අවනහ.
ගරු ඇභ ක පභනි, භහ ඔඵ පභහට ස ප කන්ත ශනහ,
ඔඵ පභහශේ නිරධහරි භේඩරඹට ස ප කන්ත ශනහ. ශභොයද,
ඔඵ පභහ ගිවිසුභක් ගවරහ  කශඵනහ. දිවි නළගුභ භඟ ගිවිසුභක්
ගවරහ ්ලලි ශඵදන එයභ අභහතයහංලඹ ශම්ය ශන්න ඇ ක. ෑහ
ඔක්ශයොභ අශප් දුප්ඳර ි නිසසුන්ශේ ්ලලි නහස ක යයන
ශක්ලඹ කිඹහ භහ විශලේශඹන් කිඹනහ. දළන් ඔඵ පභහශේ
අභහතයහංලඹ ඹටශර  කශඵන යහඳහයරටර සිඹඹට දවඹයට
ඩහ නඩු දභරහ. දිවි නළගුශභන් ්ලලි දීපු අඹට ශගහ ගන්න ඵළරි
ශරහ ශම්හ අහර්ථය ශරහ සිඹඹට දවඹයට විතය නඩු දභහ
 කශඵනහ ඒ ්ලලි අඹ යය ගන්න. ඒ විතයක් ශනොශයි, ඒ
අඹශගනුර සිඹඹට 50ක් විතය ඳශමු හරියඹ අයශගන ඉ පරු ටිය
අයශගන නළවළ. ඇයි? යය ශගන ඹන්න ඵළවළ.
ගරු ඇභ ක පභනි, ශම්ය ආහට ගිඹට යයශගන ඹන්න පුළුන්
යහඳහයඹක් ශනොශයි. ගවක් නහ හශේ, භළහුම්
යර්භහන්තඹක් හශේ යයශගන ඹන්න පුළුන් ශදඹක් ශනොශයි.
ශම්ය තහක්ණශඹන් ශවිම යහඳහයඹක්. ශම්යට එය භහළු
ර්ගඹක් ඉරහ වරිඹන්ශන් නළවළ. භහළු group එයක් වදන්න
ෑනෆ. ඒ හශේභ එය දක් භහළු දීරහ වරි ඹන්ශනර නළවළ.
භහඹක් ගහශන් ඒ quantity එය ශදන්න ෑනෆ. ශම්යට භනහ
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පුහුණුක් දීරහ නළවළ. දළන් ශම් යහරශේ දිවි නළගුශභන් ශවෝ
ගහරහ ්ලලි ශගනහ. ඔඵ පභහශේ යහර්ඹහරශඹන් ශවෝ ගහරහ
call යයනහ, cheque එය ශගනිඹන්න එන්නඹ කිඹහ. ඇයි?
ඡන්ශද ශඟ නිහ. විශලේශඹන් ඵසනහිමය ඳශහර බහශේ ්ලලි
ටිය දඩ ඵඩ ගහරහ ශඵදනහ. දකුණු ඳශහර බහශේ ්ලලි
ශගනහ. ශම්හ අශප් ්ලලිඹ කිඹන එය භභ නළතර
කිඹනහ. භළදමුරන ඉඩම් විකුණරහ ගර ප ්ලලි ශනොශයි, දිවි
නළගුශභන් ශඵදනසශන්. ශම්හ අශප් ්ලලි. ඩී්ල ටිය ගව ගන්න
ඵළරු, ශඳට්ර්ල ටිය ගව ගන්න ඵළරු, ශභඹහ ඉසශයෝශ්ල ඹහ
ගන්න ඵළරු, වරිඹට ශේ්ල  පන යන්න ඵළරු දුක් විඳින
ජනතහශගන් ඵදු අඹ යයරහ ගර ප ්ලලි ටිය මීට ඩහ යශට්
ංර්ධනඹට ප්රශඹෝජනර විධිඹට ශඵදන්න ෑනෆ, ඡන්දඹ target
යය ගන්ශන් නළ ප. භවය ඳළශ ර්ග  කශඵන යයරභ ඳළශ
ශරහ. ඇයි? ඳළශ ටිය වම්ඵ වුණහ. ඡන්දඹ ශං න  පරු ශඵදුශේ
නළවළ. ඡන්දඹ ශං වුණහභ තභයි ශම්හ ශඵදන්න ඳටන් ගන්ශන්.
ඡන්දඹ කිඹන්ශන් ශනභ යථහක්.
ගරු ඇභ ක පභනි, ඔඵ පභහ ගම්ඳව ප්රශකලඹට ගිිමන් ඵරන්න.
ඔඵ පභහ භශේ ජඹග්රවණඹ වහර ගම්ඳව දිසත්රික්යඹට ආහ.
එතළනදී ඳයණ ඹහළුශො ටිය වම්ඵ ශරහ ඵරන්නශයෝ. ගභක්
ගහශන් ඵඩු ශඵදනහ. ඉ කන් ශම්යද ංර්ධනඹ? ඒ අශප් ්ලලි
ශන්. අශප් ්ලලි ඵදු විධිඹට අඹ යයරහ අඳටභ ශදනහ. එළනි
තරරඹක් උදහ ශරහ  කශඵනහ. වරි පුකගරඹහ ශොඹහ ඵරහ ඒ
්ලලි දුන්නහට යභක් නළවළ. අද න ශයොට ි නිසසු ශයොා චය
අවනඹට ඳර ශරහ  කශඵනහ ද? ශදනහ කිේහභ ි නිසසු "වහ,
වහ" කිඹරහ ඒහ ගන්නහ. ඒ ්ලලි ටිය අයශගන භහළු ටළංකි
වදන්න ගිඹහභ ඒ ළශ්  යයන එය ශරශවසි නළවළ කිඹරහ
ශරශයනහ. ඊට ඳසශේ ඒ ළශ්  න කනහ. ඳසු ඒ ි නිවහට
විරුකධ නඩු දහරහ ඒ ්ලලි අඹ යයනහ. එතශයොට ඒ ි නිවහ
ශයොා චය අඳවසුතහට ඳර ශනහද? ඊට ඩහ ශවො ළරළසභක්
ඇ ප ඒ ්ලලි ටිය ශඵදුහ නම් අද මීට ඩහ ළඩි ප්රශඹෝජනඹක්
ගන්න පුළුන් කිඹරහ භභ ිමතනහ.
අහන ලශඹන්, ශම් යහයණඹර කිඹන්න ෑනෆ. ඳසු ගිඹ
දසර ය පඳසර ප්රශකලශේ ජරඹ දණඹ ශරහ  කද්ණහ ශන්.
එතශයොට ඒ ප්රශකලඹට  පය ශඵදුහ. ඔඵ පභහ තභයි ඒ
 පයරටර ඇභ ක. ශභොයද, ඒහශේර ජරජ ජීවීන් ිමටිඹහ.
ය පඳසර ි නිසසුන්ට ශඵොන්න දීපු  පයර ඉසශගඩිශඹෝ ිමටිඹහ;
ඳණුශෝ ිමටිඹහ; ශගම්ශඵෝ ිමටිඹහ. ඒයටර ඔඵ පභහ තභයි
ඇභ කයඹහ. ශභොයද, අද උශක භභ අවශගන ිමටිඹහ, ජරම්ඳහදන
වහ ජරහඳවන ඇභ කයඹහ ඒයට ග කිඹන්ශන් නළවළ කිඹනහ.
ඒ ජරශේ ජරජ ජීවීන් සිටිඹහ. ඒ නිහ භභ ඒ පිබඳඵ අධහනඹ
ශඹොමු යයනහ.
ගරු යහජිත ශේනහයරන ඇභ ක පභනි, භභ ඔඵ පභහට ශදොස
කිඹන්ශන් නළවළ. ශභොයද, භභ ඔඵ පභහ ශඵොශවොභ යහරඹය
ඉරහ දන්නහ. භශේ ගුරුයශඹකු ලශඹන් භභ ඔඵ පභහ ආරඹ
යශහ. දළනටර එශවභ ඉන්නහ. නමුර ඔඵ පභහ ශම් ආේඩුට
ගිඹහට ආේඩු ඔඵ පභහට ළඩ යයන්න ශදන්ශන් නළවළ. ශම්
ආේඩු ඔඵ පභහශේ දක්තහන් පිබඳිමඹු යයන්න ශදන්ශන්
නළවළ. ඔඵ පභහ දවක් ඵරහශඳොශයොර ප  කඹහශගන ආේඩුට
ගිශේ. ඔඵ පභහට සුයත්ල භසුන් අඳනඹනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශම්
යට  පන්ළනි තළනට ගන්න ඵළරියභක් නළවළ. ඔඵ පභහශේ ිමශරර
 කශඵනහ ඇ ක, සුයත්ල භසුන් අඳනඹනශඹන් අපි ශරෝයශේ
 පන්ළනි තළනට ඉන්ශන් කිඹරහ. නමුර ඒ තළනට ගන්න වළදුහට
ඔඵ පභහට ගන්න ශදන්ශන් නළවළ. ශඵොරු අර්ථයථන තභයි
ඔඵ පභහට රඵරහ ශදන්ශන්. ඒය අද එා චයභ ඳවශට ළටිරහ
 කශඵනහ. ගරු ඇභ ක පභනි, දක් ඇභ කයශඹකු ලශඹන්,
ප්රහශඹෝගිය ඇභ කයශඹකු ලශඹන් ඔඵ පභහට කිඹනහ සුයත්ල
භසුන් අඳනඹනඹ ලක් කභර යයන්න කිඹරහ. ත ශඳොඩි යහරඹයි
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ඡන්දඹට  කශඵන්ශන්. එශවභ ඵළරි නම් අපි ඔඵ පභහ නළත අශප්
ඳළරතට බහය ගන්න යළභළ කයි. ඇවි්ලරහ අඳර එක්ය ළඩ යයරහ
ඉදිරි යහරශේදී අපි ශම් ම්ඵන්ධ ශඳයබඳඹක් යයමුඹ කිඹහ භභ
ඔඵ පභහශගන් ඉ්ලරහ සිටිනහ.

නිපයෝතය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශඵොශවොභ ස ප කයි.
[தற.த. 4.12]

ගරු මුරුපපසු ච්දද්රකුමළර් මශතළ (නිපයෝතය කළරක
වභළඳිනුරමළ)

(ரண்தைறகு தொருசகசு சந்றகுரர் - குரோக்கபறன் தறறத்
றசரபர்)

(The Hon. Murugesu Chandrakumar - Deputy Chairman of
Committees)

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கசப, இனங்கக சசற
லரறல்
ததரருட்ககபப்
தண்தடுத்ல்
அதறறருத்ற
அறகரசகதச் சட்டத்றன் கலரண எரோங்குறறகள் தற்நற
இன்கந றரத்றசன கனந்துதகரள்ப ணக்கும் சந்ர்ப்தம்
ந்கக்கரக தொரல் உங்கரக்கு ன்நறகத் தரறறத்துக்
தகரள்கறன்சநன். அசசகப தகப அகச்சர் ரஜற
சசணரத்ண அர்கரக்கு ணது ரழ்த்துக்ககபத் தரறறக்
கறன்சநன். டக்கு ரகரத்றல் த்த்த்துக்குப் தறன்தை ன்ணலர்
லன்தறடி றஸ்ரறப்தைத் றட்டம் தகப அகச்சர் அர்கபரல்
தரரற அபறல் தொன்தணடுக்கப்தட்டு ருகறன்நது. அரது
ன்ணலர் லன்தறடித் தரறரல் ஈடுதடும் க்கள் அர்கபது
ரழ்ரரத்க றருத்ற தசய் அகச்சர் அர்கபறன்
தொற்சறகள் றகவும் தறசரசணரகவுள்பண. குநறப்தரக
கறபறதரச்சற இகடுப் தகுறறசன கறட்டத்ட்ட 400
றல்ரன் ரூதரய் தசனறல் லன்குஞ்சு உற்தத்ற றகனம்
என்கந றர்ரறப்தற்கரண சகனகள் இடம்ததற்ரக்
தகரண்டிருக்கறன்நண. இந் ருட இரறறல் அன் றர்ர
சகனகள் தொடிவுற்ர கறட்டத்ட்ட 30 றல்ரன் லன்
குஞ்சுககப ட ரகரத்துக்கு றறசரகறக்கறன்ந எரு
கரக அது அகத்ம் ன்ர ரன் ம்தைகறன்சநன். இது
டக்கு ரகரத்றசன ன்ணலர் லன்தறடித் துகநறல் றகப்
ததரற ரற்நத்க - தைட்சறக ற்தடுத்தும். குநறப்தரக ன்ணற
ரட்டம் ரபரண குபங்ககபத்ம் ற்ரம் லர்றகன
ககபத்ம் தகரண்டது ன்ந அடிப்தகடறல், அங்கு அந்
க்கபறன் ரழ்ரரத்க சம்தடுத்துகறன்ந இந்த் றட்டம்
தரரற அபறல் உவும். ஆகச, அறல் அறக கணம்
தசரேத்ற தகப அகச்சர் அர்கரக்கு
ரன்
இச்சந்ர்ப்தத்றல் ன்நற தரறறக்கறன்சநன்.
அசசம் தகப அகச்சர் அர்கள் இதுசதரன்ந
தல்சர தைற pilot programme ககப து தகுறகபறசன
அநறதொகப்தடுத்ற
ருகறன்நரர்.
குநறப்தரக
றட்ரம்
உறத்றட்டத்றன்கலழ் கடற்தரசற ற்ரம் சறங்கற இநரல்
பர்ப்தை, கடல் அட்கட பர்ப்தைப் சதரன்ந றட்டங்கள்
தற்நறகரண
தொடிவுககபத்
ந்துள்பண.
றர்ரும்
கரனங்கபறல் அந்த் றட்டங்கள் கண தகுறகரக்கும்
றஸ்ரறக்கப்தட்டு கடற்தநரறரல் ஈடுதடும் ரபரண
தரறனரபர்கபறன் ரழ்ரரம் பப்தடுத்ப்தடும் ன்ர
ரன் ம்தைகறன்சநன். அகறட 'தயய்ரெஸ்' ற்ரம் 'கக்சர
ரன்ஸ்தக் இன்ர்தணல் கம்தணற' சதரன்ந தல்சர
ணறரர் றரணங்கள்கூட அங்கு இவ்ரநரண றட்டங்ககபச்
தசற்தடுத்ற தற்நறகரண ததரசதரககபப் ததற்ரள்பண.
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ஆகச, அங்குள்ப ல்னரப் தகுறகபறரேம் இந்த் றட்டம்
றஸ்ரறக்கப்தடுகறன்ந
ரய்ப்தைக்கள்
கரப்தடுகறன்நண.
றர்கரனத்றல் இகப்சதரன்ந இன்தம் தன றட்டங்ககப
அங்கு
தொன்தணடுப்தற்கு
ற்தகணச
தொற்சறகள்
சற்தகரள்பப்தட்டுள்பண. குநறப்தரக கனரய் லன் பர்ப்தை,
குரப்தர் லன் பர்ப்தைத் றட்டம், இநரல் தண்கககப
அகத்ல் ற்ரம் தகரடுரய் லன், சலதரஸ் சதரன்ந
பங்ககப
சம்தடுத்ல்
ஆகற
றட்டங்ககபக்
குநறப்தறடனரம்.
தகப அகச்சர் அர்கபறன் கணத்துக்கு ரன் இங்கு
இன்ததரரு றடத்கத்ம் தகரண்டு றரும்தைகறன்சநன்.
அரது
அங்கு
குநறப்தரக
இந்
ருடம்
க்கள்
தரடர்ச்சறரக றகப் ததரற ட்சறக றர்தகரண்டு
ருகறன்நரர்கள். இணரல் அங்கு தல்சர லர்றகனகபறரேம்
லர் ற்நற றகனறல், ன்ணலர் லன்தறடித் தரறரல்
ஈடுதடுகறன்நர்கள் றகப் ததரற தரறப்கத றர்தகரண்டுள்
பரர்கள். அர்கபது ரழ்ரரதொம் தரறக்கப்தட்டுள்பது.
ஆகச,
அங்கு
ன்ணலர்
லன்தறடித்
தரறரல்
ஈடுதடுகறன்நர்கரக்கு எரு ம்தறக்கககக் தகரடுக்கக்கூடி
ககறரேம் அர்கபது ரழ்ரரம் தரறக்கப்தடுகத்
டுக்கும் றத்றரேம் அர்கரக்கு ரதரரு றர
த்க ங்கக்கூடி ககறல் டடிக்கக டுக்க
சண்டும். குநறப்தரக ஆகணறநவு கறக்குப் தகுறறல் கடல்
லசரறறல் இநரல் ற்ரம் ன்ணலர் லன்தறடிறரேம் ஈடுதடுகறன்ந
தரறனரபர்கள் இந் ட்சறறன் கரரக றகவும்
சரசரண ரழ்ரரப் தறச்சறகணககப றர்தகரள்கறன்
நரர்கள். அர்ககப அறரருந்து லட்தற்கு அகச்சர்
அர்கரம்
அகச்சும்
துரண
டடிக்ககககப
சற்தகரள்ப சண்டும் ன்ர ரன் ரத்ரத்துகறன்சநன்.
அசசம் றகவும் தொக்கறரண எரு றடத்க
இச்சகதறன் கணத்துக்குக் தகரண்டு றரும்தைகறன்சநன்.
அரது, ட தகுறறல் குநறப்தரக ன்ணரர் தரடக்கம்
தொல்கனத்லவு கரண கடற்தப்தறல் இந்ற இரோகப்
தடகுகபறன் ஆக்கறறப்தறணரல், அங்கு கடற்தநரறகன ம்தற
ரரோகறன்ந தல்னரறக்கக்கரண குடும்தங்கபறன் ரழ்ர
ரம் றணதொம் தரறக்கப்தட்டு ருகறன்நது. து கடற்
தறசசத்க இந்ற லணர்கள் குநறப்தரக, தன்ணறந்ற
லணர்கள் ஆக்கறறப்தகத் டுப்தற்கரக, கடந் சறன
ரங்கபரக தகப கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள்
அதறறருத்ற அகச்சரண ரஜற சசணரத்ண அர்கள்
தனறகபறரேம்
தல்சர
தொற்சறககப
சற்தகரண்டு
ருகறட்டு, ரன் அகப் தரரட்டுகறன்சநன். றக இனங்கக லணப் தறறறறகரக்கறகடறல் அண்கறல்
டில்ரறசன சதச்சுரர்த்கதரன்ர இடம்ததற்நது. அறல்
சுதொக உடன்தரடு ட்டப்தட்டுள்பரக ரன் அநறகறன்சநன்.
இப்தறச்சறகண தரடர்தறல் ரங்கள் றந்த் லர்தரன்
நறகணப் ததற்நரகசண்டும். தணணறல், இப்தறச்சறகண
ரணது ங்கரகட க்கரகட, குநறப்தரகத் றழ்
லணர்கரகட, ரழ்ரரத்கத் றணதொம் தரறக்கறன்ந
எரு றடரக இருக்கறன்நது. து அசரங்கரணது
ததரறறக்க ரபரண கனககப து லணர்கரக்கு
ரழ்ரர உறரக ங்கறறருக்கறன்நது. இந் லன்தறடி
கனகள் றக லன்தறடி 'சநரனர்'கபறன் ஆக்கறறப்தறணரல் bottom
trawlingதோனம்
றணதொம்
அறக்கப்தட்டுக்
தகரண்டிருக்கறன்நண. றக அசறரல் தசல்ரக்குச்
தசரேத்துதர்கரக்குச் தசரந்ரண தன சறககபக்தகரண்ட
தற்ரக்கக்கரண
தரரற
'சநரனர்'கள்ரன்
இந்
ஆக்கறறப்தறல் ஈடுதடுகறன்நண ன்தது தகப அகச்சர்
அர்கரக்குத்
தரறத்ம்.
றகத்றல்
றர்கரக்கரக
குல்தகரடுக்கும் அசறல்ரறகரகட 'சநரனர்'கசப து
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றழ் லணர்கரகட ரழ்ரரத்க அறக்கும் ககறல்,
றணதொம் ங்கரகட கடற்தப்கத ஆக்கறறப்ததுரன்
ககனக்குரற றடம். றக அசறரசன ங்கரகட
இணப்தறச்சறகணகத் றணதொம் அசறல் இனரதத்துக்கரக
தன்தடுத்றக்
தகரண்டிருப்தர்கள்ரம்
து
றழ்
லணர்கரகட ரழ்ரரத்கத்ம் அதகரறக்கறன்நரர்கள்
ன்ததுரன் உண்க.
இது எரு சறன கடற்தநரறனரபர்கபறன் தறச்சறகணல்ன.
ரநரக,
தல்னரறக்கக்கரண
கடற்தநரறனரபர்கபறன்
ரழ்ரரப் தறச்சறகண! ணச, ரங்கள் அகணரும்
அசறல் சரதரடுகரக்கு அப்தரல், இவ்றடம் தரடர்தறல்
எச குனரக எரப்ததுரன் தொக்கறரணது. றழ்த் சசறக்
கூட்டகப்தரணது இவ்றடத்றல் ந்க்
கருத்கத்ம்
இதுக தொன்கக்கறல்கன ன்தக ரன் இங்கு
ருத்த்துடன் தரறறக்க றரும்தைகறன்சநன். அர்கள் ங்க
ரகட அசறல் இனரதங்கரக்கரக, றக அசறல்
ரறகபறன்
அதரதறகபரக
இருந்துதகரண்டுரன்
இவ்றடத்கக் ககரரகறன்நரர்கள் ன்சந ரன் றகணக்
கறன்சநன். அவ்ரநரறன் றழ்த் சசறக் கூட்டகப்
தறணருக்கு ரக்கபறத் தல்னரறக்கக்கரண கடற்தநரற
னரபர்கரக்கு
அர்கள்
துசரகறகக்கறன்நரர்கள்
ன்ரரன் ரன் தசரல்ரேசன். தணன்நரல், அர்கள்
இவ்றடம் தரடர்தறல்
சடிரக றக அசறல்
ரறகபறடம்
சதசுறல்கன; இந்ற த்ற அசறடம்
சதசுறல்கன.
கடந் ருடம் ரழ்ப்தரத்றல் கடததற்ந ரட்ட
அதறறருத்றக் குரோக்கூட்டத்றன்சதரது, றழ்த் சசறக்
கூட்டகப்கதச் சசர்ந் தரரரன்ந உரப்தறணர்கபறடம்,
"லங்கள் டில்ரக்குச் தசல்கறன்நலர்கள்; றழ் ரட்டுக்குச்
தசல்கறன்நலர்கள். ன் லங்கள் ங்கரகட கடற்தநரறனரபர்
கபறன் தறச்சறகண தரடர்தரக அங்குள்ப அசறல்ரற
கபறடம் ககப்தறல்கன?" ன்ர டதகுற கடற்தநரறல்
அகப்தைக்கள்
ங்கரகட
தொன்ணறகனறல்
சகள்ற
தரோப்தறண. றழ்த் சசறக் கூட்டகப்தறணர் இவ்றடம்
தரடர்தறல் ப்ததரரோதும் தபணத்கச ககடப்தறடிக்கறன்
நரர்கள். இன்ர கடததரகறன்ந இனங்கக சசற லரறல்
ததரருட்ககபப் தண்தடுத்ல் அதறறருத்ற அறகரசகதச்
சட்டத்றன்
கலரண
எரோங்குறறகள்
தரடர்தரண
றரத்றல்கூட, அக்கட்சறக்கு 30 றறடங்கள் எதுக்கப்தட்டது.
அக்கட்சறறன் கனர்,
சறசஷ்ட கனர் ன்சதரர்
இச்சகதக்கு ந்துதசன்நரர்கள். அர்கள் இவ்றரத்றல்
கனந்துதகரண்டு
றழ்
லணர்கபறன்
ரழ்ரரம்
அறக்கப்தடுது தரடர்தரகத் ங்கபது கருத்துக்ககப
தொன்கத்து, அன்தோனம் ரது தொன்சணற்நகரண
ற்தரடுககப அம்லணர்கரக்குப் ததற்ரக்தகரடுப்தற்கு
உறறருக்கனரம்.
டதகுறறல்
இருக்கறன்ந
ததருந்
தரககரண கடற்தநரறனரபர்கள் கறநறஸ் த்கப்
தறன்தற்ரதர்கள்.
இன்ர
றர்கபறன்
அசறரசன
தசல்ரக்குச் தசரேத்துகறன்ந கறநறஸ் த் கனர்கள்கூட
இவ்றடம் தரடர்தறல் துற கருத்கத்ம் தரறறப்
தறல்கன. இது றகவும் ருந்த்க்க றடம். இவ்ரநறருக்
ககறல், இனங்கக அசரங்கதொம் கடற்தநரறல் அகச்சர்
தகப ரஜற சசணரத்ண அர்கரம் து கடற்தநரற
னரபரறன் னகணக் கருத்றற்தகரண்டு அர்கரக்கு றந்த்
லர்வு ததற்ரக்தகரடுப்தற்கரக டுக்கும் தொற்சறகரக்கு ரன்
து
க்கபறன்
சரர்தரக
ணது
ன்நறகத்ம்
தரரட்டுக்ககபத்ம் தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன்.
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தகப அகச்சர் அர்கசப, ரன் சரேம் சறன
றடங்ககப இங்கு தொன்கக்க றரும்தைகறன்சநன். கடந் 30
ஆண்டு கரனரக இடம்ததற்ந த்த்த்றன் றகபரக து
தறசசத்றன் கடற்தநரறல் றக சரசரகப் தரறக்கப்தட்டது.
இன்ரரன் கடற்தநரறனரபர்கள் றம்றரக கடற்தநரற
ரேக்குச் தசல்கறன்நரர்கள். இனங்ககறசன லன் உற்தத்றறல்
ட
ரகரம்
தரரற
பர்ச்சறக
சரக்கறச்
தசன்ரதகரண்டிருக்கறன்நது.
த்த்த்றன்
கரரக
அப்தறசச க்கள் அகடந் இப்தைக்ககபக் கக்கறட்டுக்
கூந தொடிரது. இருப்தறதம் லள் குடிசற்நத்றன் தறன்ணர்
அசரங்கதொம்
தல்சர
தரண்டர்
றரணங்கரம்
அர்கரகட
ரழ்ரரத்க
சம்தடுத்துற்குரற
தல்சர உறத்றட்டங்ககப ங்கறத்ள்பண. இருப்தறதம்,
சரேம் தன குகநதரடுகள் கரப்தடுகறன்நண. தற்தன
சககள்
றகநசற்நப்தடசண்டி
றகனறரேள்ப
கடற்தநரறல்
சதோகரகத்ரன்
து
தகுறறரேள்ப
கடற்தநரறனரபர்கள்
இருக்கறநரர்கள்.
அர்கரகட
தரறகன சரேம் றஸ்ரறப்தற்குரற உறத் றட்டங்ககப
லங்கள் றகந்து ங்க சண்டுதண ரன் இங்கு
ரத்ரத்துகறன்சநன்.
கடற்தநரறனரபர்கபறன்
னன்கள்
தரடர்தரக ரங்கள் ப்ததரரோது உங்கரடன் தரடர்தை
தகரண்டரரேம் லங்கள் ங்கள் சகரரறக்கககள்லது அறக
கணதடுத்து து தறச்சறகணககபத் லர்த்து கத்றருக்கறன்
நலர்கள். அசசதரன்ர லங்கள் சரேம் சறன கரனத்துக்கு
ஆக்கதர்ரண உறககப றகவும் துரறரக ங்க
சண்டும் ன்ர ரத்ரத்றக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.
லங்கள்
ங்கரகட
கடற்தநரறனரபர்கபறன்
னன்கரக்கரகப் தன கடற்தநரறல் சங்கங்கரக்கு ஏய்வு
ண்டதங்ககப அகத்துத் ந்றருக்கறன்நலர்கள். லங்கரம்
ரதம் து தறசசத்றரேள்ப தன ஏய்வு ண்டதங்ககபத்
றநந்து கத்றருக்கறசநரம். அதுசதரல், கடற்தநரறனரபர்
கரக்கு சரேம் சறன ஏய்வு ண்டதங்ககப அகத்துத்
ருற்கு லங்கள் டடிக்கக டுக்க சண்டும். அத்துடன்
லங்கள் ஆம்தறத்து கத்துள்ப குருகர் இநங்குதுகந தரரற
அபறணரக
றக
சகரக
றர்ரறக்கப்தட்டுக்
தகரண்டிருக்கறநது.
அசசதரன்ர
இன்தருட்டிறரேள்ப
துகநதொகதொம்
றர்ரறக்கப்தட்டுக்
தகரண்டிருக்கறன்நது.
டக்கறசன றகவும் தறசறத்ற ததற்ந கடற்தநரறனரபர்கள்
இன்ர றகவும் தரறப்தைக்கு உள்பரகறக்தகரண்டிருப்தது
உங்கரக்குத் தரறத்ம். அர்கள் இன்ணதொம் லள் குடிசற்நப்
தடர
றகனறசனச
உள்பரர்கள்.
அர்கரகட
தறச்சறகணக்குத் லர்வு கரப்தட சண்டும். றரட்டிப்
தறசச க்கள் லண்டகரனரக தருத்றத்துகநக் கடற்
தப்தறசன
கடற்தநரறரல்
ஈடுதட்டுக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள்.
றரட்டி
லன்தறடித்
துகநதொகரணது
றகவும்
தந்
கடற்தப்கதக்
தகரண்டரகும். அங்சக அந்க் கடற்தநரறல் சதோகம்
லள்குடிசரற்கரக
றகுந்
றர்தரர்ப்தைடன்
கரத்றருக்கறநது.
ஆகச, தகப அகச்சர் அர்கள்
அர்ககப
லள்குடிசற்ரற்கும்
றரட்டித்
துகநதொகத்க லள்றர்ரம் தசய்ற்கும் உற தசய்
சண்டும். அசசதரன்ர அக்கடற்தப்தறல் அகந்துள்ப,
த்த்த்றணரல்
தரறக்கப்தட்டுள்ப
கனங்கக
றபக்கங்ககபத்ம் லள்றர்ரம் தசய்ற்கு லங்கள் உ
சண்டும் ண இங்கு ரத்ரத்துகறன்சநன்.
ரழ். ரட்டத்றசன 'தக்ர' உத அரேனகம் என்ரம்
'ரர' ன்தம் கடற்தநரறல் ஆரய்ச்சற கம் என்ரம்
உருரக்குற்குரற டடிக்ககககப டுக்க சண்டும்.
டரட்சற
டக்குப்
தகுறக்
கடற்தறசசம்
கடல்
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அரறப்தறணரல் தரறக்கப்தட்டுக் தகரண்டிருக்கறன்நது. கடனரறப்
தறணரல் லணர்கள் தரறக்கப்தடுரல், அகணத் டுப்தற்கு
டடிக்கக டுக்க சண்டும். அசசதரன்ர சறநற சறநற
அபறனரண லன்தறடித் துகநதொகங்கபறன் அசறம் அங்கு
உப்தட்டிருக்கறநது. அண்கறசன லங்கள் சடிரக
ந்து கறபரர கடற்தநரறனரபர்கபறன் லன்தறடி இநங்கு
துகநக கடற்தகடறணரறடறருந்து லட்டுத் ந்லர்கள்.
கறபரர க்கபறன் றகப்ததரற எரு தசரத்ரண அந்
இநங்குதுகந
அர்கபறடச
றரும்தவும்
ககபறக்கப்
தட்டிருக்கறன்நது. அற்கரக தகப அகச்சர் அர்கரக்கு
அந் க்கபறன் சரர்தரக ரன் ன்நற கூரகறன்சநன்.
த்த்த்றன்
சகரப்தறடிறணரல்
அந்
இநங்குதுகந
அறந்துசதரய்றட்டது. அக லப றர்ரறப் தற்கும் லங்கள்
உ சண்டுதன்ர ரன் உங்கபறடம் சகட்டுக்தகரள்ப
றரும்தைகறன்சநன்.
அடுத்ரக,
குருகர்
கடற்தநரறனரபர்கபது
ரழ்
றடங்கள் தரடர்தரண றடத்கத்ம் ரன் இங்கு ரத்ரத்
சண்டும். குருகர் க்கள் றகவும் தருக்கரக ரழ்கறன்ந
எரு தகுறரகும். அங்குள்ப குடிப்தம்தரேக்சகற்நரர
அர்கபது குடிறருப்தைக்கதபல்னரம் குரகறப்சதரய்றட்டண.
அர்கரக்குரற
அடிப்தகட
சறககபச்
தசய்து
தகரடுப்தற்கு சரகரண தறசசரக அது இல்கன. அந்
க்ககப
ண்கடலவு
சதரன்ந
லவுப்
தகுறறல்
குடிசற்ரற்கரண எரு றட்டம் தல்னரண்டுகரக்கு தொன்தை
இருந்து. அந் றட்டத்க த்த்ம் கரரக கடதொகநப்
தடுத் தொடிரற் சதரய்றட்டது. குருகர் க்கபறன் அடுத்
கனதொகநறணருக்கும்
அங்கு
ரரபரக
றனங்கள்
இருக்கறன்நண. ஆகச, அந் க்ககப அங்கு குடிசற்ரம்
ககறல்
தைறரக
கடற்தநரறனரபர்
கறரதரன்கந
அகப்தற்குத் ங்கபது அகச்சு அறக அக்ககந தசரேத்
சண்டும்.
ங்கபது
தறக்
கரனத்றசனச
அகச்
தசற்தடுத்
சண்டுதன்தகத்ம்
ரன்
இங்கு
ரத்ரத்துகறன்சநன்.
அதுசதரனத்ரன் சுண்டிக்குபம் கடற்தநரறனரபர்கபறன்
தறச்சறகணத்ம் இருக்கறன்நது. இதுதரடர்தரக ரன் தன
டக உங்கபறடம் ககத்றருக்கறன்சநன். சுண்டிக்குபம்
கடற்தநரறனரபர் குடும்தங்கள் - கறட்டத்ட்ட 80 குடும்தங்கள்
- இன்னமும் அங்கு ீள்குடியற்றப்படவில்லை. அந்தப்
தகுறறல்
லள்குடிசற்நத்க
இரணும்
டுத்துக்
தகரண்டிருக்கறன்நது.
கரம்
சகட்டரல்
அங்கு
கண்றதடிகள்
அகற்நப்தடறல்கனதன்ர
தசரல்கறன்
நரர்கள். அர்கள் குடிறருக்கும் தகுறகபறல் கண்றதடிகள்
இருந்ரல் அக அகற்ரதன்தது எரு தரரற றடல்ன.
அது எரு சறநற தகுறரகும். ஆகச, தகப அகச்சர்
அர்கள் தரதுகரப்தை அகச்சுடன் சதசற அந் 80
குடும்தங்கரம் ங்கபது தசரந் ண்றசன லள்குடிசர
ற்கு உ சண்டுதன்ர ரன் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.
சரேம், கறபறதரச்சற ரட்டத்றல் கல்னரர ன்ந
கறரத்றல் ரரோம் கறட்டத்ட்ட 150 குடும்தங்கள் சுணரறரல்
றகவும் சரசரகப் தரறக்கப்தட்டண. அர்கள் கறபறதரச்சற
ரட்டத்துக்கும் தொல்கனத்லவு ரட்டத்துக்கும் இகடற
ரேள்ப
சதய்ப்தரப்தறட்டி
ன்ந
தகுறறல்ரன்
ரழ்ந்துந்ரர்கள்.
கடந்
த்த்
கரனத்றல்
சுணரற
வீடகப்தைத்
றட்டத்றன்கலழ்
கடற்ககறரருந்து
5
கறசனரலற்நருக்கு அப்தரரேள்ப கறபறதரச்சற ரட்டத்றன்
ல்கனப் தகுறறல் அர்கள் குடிசற்நப்தட்டரர்கள். அப்தடி
அர்கள் லள்குடிசநற கரனத்றல் சதய்ப்தரப்தறட்டிறல்
கடற்தநரறரல் ஈடுதடுதற்கு தொல்கனத்லவு ரட்டக்
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கடற்தகடறணரும் இரணுத்றணரும் அதறபறத்றருந்
ரர்கள். அந்ப் தகுறகபறல் கடந் த்த்த்றற்கு தொற்தட்ட
கரனத்றல் கககனப் தரடு கத்றருந்ர்கள் ற்சதரது
லண்டும் அந்ப் தகுறக்குத் றரும்தற ந்றருக்கறன்நரர்கள்.
அர்கள் தொன்தைம் அங்கு தரறல் தசய்ரல் அது எரு
தறச்சறகணல்ன. ஆணரல், இந் 150 குடும்தங்கரம் அங்கு
லன்தறடி
டடிக்கககபறல்
ஈடுதடுற்கு
அதற
ரக்கப்தடுது சதரன்ந ஏர் உர்வு ற்தட்டிருக்கறன்நது.
ஆகச, தொகநரக licence டுத்து அங்கு கககனப்
தரடுககப கத்றருப்தர்கரடன் இக்கப்தரடு கண்டு
இந்ப் தறச்சறகணக்குத் லர்வு கரப்தட சண்டும். அற்குத்
ங்கரகட
அகச்சறன்
அறகரரறகள்
உரற
டடிக்ககககப
டுக்கசண்டுதணவும்
ரத்ரத்து
கறன்சநன்.
இதுசதரன
தொல்கனத்லவு
ரட்டத்கச்
சசரி்ந்
தகரக்கறபரய், தகரக்குத்தரடுரய், குதொதொகண சதரன்ந
கககனப் தரடுககப கத்றருப்தற்கு ற்தகணச
அதறப்தத்றங்ககபப் ததற்நறருந்ரி்கள் ற்சதரது இங்கு
ந்து
ங்கபது
தரறல்
டடிக்ககககப
லப
ஆம்தறத்றருக்கறன்நரர்கள்.
லண்ட
கரனரக
அந்ப்
தகுறகபறல் அர்கள் கககனப் தரடுககப கத்றருந்
ரர்கள்.
துறருஷ்டசரக,
த்த்ம்
கரரக
அர்கரகட
அதறப்தத்றங்ககபப்
தைதுப்தறக்க
தொடிறல்கன.
அர்கரக்கு
அல்னது
அர்கரகட
கனதொகநறணருக்கு
அந்
அதறப்தத்றங்ககபப்
தைதுப்தறத்துக் தகரடுப்தற்கு ங்கபது அகச்சு டடிக்கக
டுத்ரல் அர்கரம் அந்ப் தரடுகபறல் லன் தறடிப்தற்கு
உறரக இருக்கும்.
அண்கக் கரனரக சம்தர் தறசசத்றல் எரு தறச்சறகண
இருந்து
ருகறன்நது.
சம்தர்
தறசச
க்கபறல்
ததரும்தகுறறணர்
கடற்தநரறனரபர்கள்.
ற்ததரரோது,
அர்கள் ங்கரகட தசரந் இடங்கபறல் லள்குடிசரது
டுக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. ணறதம், அர்கள் ற்ததரரோது
இருக்கும்
இடத்றல்
கடற்தநரறல்
டடிக்கககபறல்
ஈடுதடுதும் தறச்சறகணக்குரற றடரக ரநறறருக்கறன்நது.
இக்கடற்தநரறனரபர்கள்
அப்தகுறகபறல்
லன்தறடி
டடிக்கககபறல்
ஈடுதடும்சதரது,
அங்கு
தரடுககப
அகப்தற்குத் கடறறக்கப்தட்டுள்பரக கடற்தகடறணர்
அநறறத்றருக்கறன்நரர்கள். இவ்றடம் தரடர்தறல் ரன்
றருசகரகன
ரட்ட
உற
கடற்தநரறல்
ஆகரபரறடம்
சகட்டசதரது,
இத்கடரணது
சட்டரலறரணல்ன ன்ர கூநறணரர். ணறதம், இத்கட
றறப்தரணது கடதொகநறல் இருந்துருகறன்நது. இன்ர
ரன் தகப சம்தந்ன் ர அர்ககப இந் அகறசன
தரர்த்சன். இப்தறச்சறகணரணது அது தரகுறகச்
சரர்ந்து ன்தரல், இவ்றடம் தரடர்தறல் இச்சகதறசன
அர் சதசுரர் ன்ர றகணத்சன். ணறதம், அர்
அகணக்
கருத்றதனடுக்கறல்கன.
லபக்குடிசநரல்
இருக்கறன்ந சம்தர் க்கள் ரழ்ரரம் தரடர்தறல் தரரற
இன்ணல்ககபச் சந்றத்துக்தகரண்டிருக்கும் இவ்சகபறல்,
அர்கபது
தரறகனக்கூட
இல்னரல்
தசய்த்ம்
றகனகறரருந்து அர்ககப லட்தடடுப்தற்கு தகப
அகச்சர் அர்கள் டடிக்கக டுக்கசண்டுதண ரன்
றரகக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.
அடுத்து, குருகரறல் இரோகப் தடகுகள் தரடர்தரண
தறச்சறகண!
குருகரறல்
சறர
கனககபத்ம்
சறர
ள்பங்ககபத்ம் தன்தடுத்ற லன்தறடிறல் ஈடுதடுகறன்ந
லணர்கரகட ரழ்ரரத்க இரோகப் தடகுககப
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கத்றருப்தர்கள் - 'சநரனர்'கள்தோனம் றணதொம் அறத்துக்
தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். இர்கள் கடதசய்ப்தட்ட bottom
trawling
இகணப்
தன்தடுத்துகறன்நரர்கள்.
ரங்கள்
தன்ணறந்ற லணர்கரகட ஆக்கறறப்தை, அர்கள்
தன்தடுத்தும் சட்டறசர கனகள் தரடர்தரகப் சதசுகறன்
சநரம். ணறதம், து ரட்டில் ங்கரகட தறசசத்றல்
168 இரோகப் தடகுகள் அங்குள்ப கடற்தநரறனரபர்கபறன்,
குநறப்தரக, கறபறதரச்சற ரட்டத்றரேள்ப கனப்தரடு,
இகரரகர், ரச்சறக்குடர சதரன்ந தகுறகபறரேள்ப
கடற்தநரறனரபர்கரகட
ரழ்ரரத்க
அறத்துக்
தகரண்டிருக்கறன்நண.
ணச,
இரோகப்
தடகுககப
றந்ரகத்
கடதசய்ற்குரற
சட்டங்ககப
அதொல்தடுத்துற்கு
தகப
அகச்சர்
அர்கள்
டடிக்கக டுக்கசண்டும். இதுசதரனச, ல்தட்டித்
துகநறரேம் 16 சதர் இரோகப் தடகுககப கத்துக்தகரண்டு,
அங்குள்ப சறர கடற்தநரறனரபர்கரக்கு அச்சுரத்னரகவும்
அர்கரகட
ரழ்ரரத்க
அறப்தர்கபரகவும்
இருக்கறன்நரர்கள்.
இன்ரகூட
அவ்ரநரண
ஏர்
இரோகப்தடகு தறடிதட்டு, 7,000 ரூதரய் ண்டப்தரக
அநறடப்தட்டிருக்கறன்நது. ணறதம், இது எரு றந்த்
லர்ல்ன. அர்கள் லண்டும் இவ்ரநரண டடிக்கககபறல்
ஈடுதடுகறன்நர்கபரகச
இருக்கறன்நரர்கள்.
ணச,
இவ்றடம்
தரடர்தறல்
உரற
டடிக்ககககப
டுக்கசண்டுதண ரன் தகப அகச்சர் அர்ககப
றரகக் சகட்டுக்தகரள்கறசநன்.
தன்ணறந்ற
கடற்தநரறனரபர்கபறன்
ஆக்கறறப்தைத்
தரடர்தறல்
லர்தரன்நறகணக்
கரண்தற்கு
தல்சர
தொற்சறககப சற்தகரண்டு ருகறன்ந தகப அகச்சர்
அர்கரக்கு ரன் இந் அகறசன ன்நறகத் தரறறத்துக்
தகரள்கறன்சநன். ங்கரகட லணர்கரகட ரழ்ர
ரத்கப்
தரறக்கறன்ந
இப்தறச்சறகணக்கு,
றந்த்
லர்தரன்நறகண அர் தகுறகறல் ததற்ரத்சண்டும்
ன்ர
சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.
ஆறக்கக்கரண
கடற்தநரறனரபர்கபறன்
தரறப்தை
சம்தந்ரண
இப்தறச்சறகணக்கு, டதகுறகச் சரர்ந் ல்னர அசறல்
கனககரம்
அசறல்
சதங்கரக்கு
அப்தரல்
என்நறகந்து லர்வு கர தொன்சண்டும் ன்ர
இச்சந்ர்ப்தத்றசன
ரத்ரத்ற,
ணக்கு
ரய்ப்தபறத்
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கரக்கு லண்டும் ன்நற கூநற,
றகடததரகறன்சநன். க்கம்!

නිපයෝතය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මී ශඟට ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සි්ලහ භන්ත්රී පභහ. ඔඵ පභහට
විනහඩි 15ය යහරඹක්  කශඵනහ.
[අ.බහ. 4.35]

ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)
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යයනහ. ජහතීන් අතය භන්ඹ ඇ ක කිරීභ වහ වද කන්භ යළඳ
වී ළඩ යයන ශම් ආේඩුශේ ඇභ කයශඹකු වළටිඹට එ පභහට අපි
ගරු යයනහ. ශම් ප්රලසන ටිය වින්න එ පභහට දධර්ඹඹ
රළශේහ කිඹහ භහ ප්රහර්ථනහ යයනහ.
ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, ඒ හශේභ දකුශේ ධීය
යහඹන් ගළනර ප්රලසන  කශඵනහ. ගරු ඇභ ක පභනි, භභ අද
ශභොයටු ඳළරශර පුකගරඹන්ශගන් ඔවුන්ශේ ප්රලසන පිබඳඵ
අවන ශයොට ඔවුන් කිේශේ ශභොයටු-ශභෝදය යහශේ ගළඹුය
පිබඳඵ ගළටලු ගඹක් භ ප ශරහ  කශඵනහ කිඹරහයි. ඔඵ පභහ
ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹය භන්ත්රී පි ඹශේ ප්රලසනඹයට දීපු
උරතයඹක් භහ ශඟ  කශඵනහ, භභ ිමතන්ශන් එඹ 2012 ර්ශේ
ශන්න ෑනෆ. ශම්ශක්  කශඵනහ, "Basin එය  කශඵන තළන මීටර්
5ක් ගළඹුරු ප්රශකලශේ ඳශර මීටර් 64යි. ඉ කරි ප්රශකලශේ මීටර් 3ක්
ගළඹුරු ප්රශකලශඹිම ඳශර මීටර් 8.5යි කිඹරහ". ශභෝදය ප්රශකලශේ
ධීයයින් භට කිේහ, ශඵෝට්ටු ඹනශයොට ඹට දිනහ, ළදිරහ
ශඵෝට්ටු ශඳයබඳරහ ධීයයින්ශේ ජීවිත නළ ක ශරහ  කශඵනහ
කිඹරහ. ඔඵ පභහට ඒ පිබඳඵර ශවොඹහ ඵරන්න පුළුන් නම්, ඒය
ඒ ඳළරශර ධීය ජනතහට යයන උඳයහයඹක් කිඹරහ භභ
ය්ලඳනහ යයනහ.
අද එක්ර ජහ කය ඳක්ශේ භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට ශභභ ගරු
බහ  පශ හඩි ශරහ ගරු අජිර භහන්නප්ශඳරුභ භන්ත්රී පභහශේ
යථහ අවශගන ඉන්නශයොට භට ආඩම්ඵය ිම පණහ. එ පභහ හධය
ිමත ළදගර යථහක් ශම් ගරු බහශේදි ඉදිරිඳර යශහ. ඹම් කිසි
ංඛයහ ශ්ලඛන පිබඳඵ ශඳොඩි ගළටලුවගත යරුණු ගඹකුර
එ පභහ භ ප යයරහ දුන්නහ. ගරු ඇභ ක පභහර ශඵොශවොභ
අධහනශඹන් ඒ පිබඳඵ අවශගන සිටිඹහ. ඔහුට ඒ දරත රඵහ දීපු
පුකගරඹන්ශගන් එ පභහ ශම් පිබඳඵ ප්රලසන යයයි කිඹරහ අඳ
ඵරහශඳොශයොර ප නහ.
අද  කශඵන විඹඹ පිබඳඵ භට භවහ ශරොකු විශේචනඹක්
නළවළ. ශම් නිශඹෝග භන්න් ඵරඳත්ර රඵහ දීභ පිබඳඵ ව ඒහශේ
මුද්ල පිබඳඵ ශඳොඩි ංශලෝධනඹක් යයන්ශන්. ඵරඳත්ර වළභ
ශරහශේභ අලය න්ශන් නළවළ. ශඳොඩි යහඳහයඹක් ඳටන්
ගළනීශම්දී ඵරඳත්ර ක්රභඹක් රිඹහරභය යයන ශයොට ඒහ රඵහ
ගරශර නළරනම් අදහශ පුකගරයින් ිමශර් දභනහ ළනි ශක්ල
කිඹන ශයොට භවය ශරහට අයණ ි නිසුන්ට ඒ යහඳහය
ඳටන් ගන්න  කශඵන උශදයෝගඹර නළ ක න්න පුළුන්. ඔඵ පභහ
ඵරඳත්ර ම්ඵන්ධ නී කඹ තදින් රිඹහරභය ශනොයයයි කිඹරහ අඳ
ඵරහශඳොශයොර ප නහ. භට විනහඩි 10යදී ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
චන කීඳඹක් යථහ යයන්න  කශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, ශම් විඹඹට අදහශ
ශනොවුණර ඊට යලින් ළදගර යහයණහක් කිඹන්න ෑනෆ.
ශයෝට්ශට් ආනශේ රක් නිතහ ංවිධහනශේ උඳබහඳ ක
ශයශනකු වළටිඹට ළඩ යයන යහන්තහයට ශම් භළ කයණ
යහරශේදී ගවරහ අත ඳඹ යඩරහ ශයෝවශ්ල ඉන්නහ. එතළනදි
ඳවය දීපු යට්ටිඹ නිදළ්ලශ්ල ඉන්නහ. ගරු නිශඹෝජය
යථහනහඹය පභනි, ඇරත ලශඹන්භ භභ භළදිවර ශනයම් ශම්
ම්ඵන්ධ ඳළි ණි්ලරර බහය ගරශර නළවළ. භභ ශම් ගරු
බහශන් ඉ්ලරහ සිටිනහ, ශම් ඡන්දඹ  කශඵන යහරශේදී ශභළනි
ඳවය දීම් සිදු යයන ශයොට ශම්හ ගළන ශවොඹරහ ඵරරහ සහධීන,
ඳක්ඳහතීරඹකින් ශතොය නී කඹ රිඹහරභය යයන්න කිඹහ.

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

ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, ගරු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහර්
භන්ත්රී පභහ උ පශර් ධීය යහර්ි යඹන්ශේ ප්රලසන ගළන යථහ යශහ.
එිමදී එ පභහ ශඵොශවෝ ශක්ල ඳළසුහ. ජහතීන් අතය භන්ඹ ශගොඩ
නඟන්න ශඵොශවෝ ශශව න අශප් ගරු යහජිත ශේනහයරන
ඇභ ක පභහ ඒ පිබඳඵ අලය පිඹය ගනීවි කිඹරහ භභ විලසහ

ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, ඇන්තනී ප්රනහන්දු කිඹන ඒ
ධීය යහර්ි යඹහශේ භයණශඹන් අවුරුදු ශදයයට ඳසශේ ඊශේ,
ශඳශර්දහ දය උකශඝෝණඹක්  කද්ණහ. ගරු ඇභ ක පභනි, ඔවුන්
ඉ්ලලීම් ඳවක් ඉදිරිඳර යශහ. භභ දන්ශන් නළවළ, ඔඵ පභහ ඒ
ඉ්ලලීම් ඳව ගළන අධහනඹ ශඹොමු යශහ ද කිඹරහ. භභ යළභළ කයි
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ඒ ඉ්ලලීම් ඳව ශම් ගරු බහට කිඹන්න. එයක් තභයි, ඉන්ධන
ි ර එක්ශයෝ ඳවශ දභන්න, එශවභ නළරනම් වනහධහය රඵහ
ශදන සථිය ළඩ පිබඳශශක් රිඹහරභය යයන්න කිඹරහ. ඔවුන්
කිඹන්ශන් ශම් යහ්  ක්රභඹ වරිඹට ළඩ යයන්ශන් නළවළ, භහ
අටයට යලින් වදිසිශේභ ශම් වනහධහයඹ නළ පණහ කිඹරහ. භභ
ිමතන්ශන් ඒය අහධහයණ ඉ්ලලීභක් ශනොශයි කිඹරහයි. ඔඵ පභහ
ඒ ගළන ඔඵ පභහශේ යහරුණිය අධහනඹ ශඹොමු යයයි කිඹරහ භභ
ඵරහශඳොශයොර ප ශනහ.
ශදළනි එය තභයි ඳක් විඳක් ශේදඹකින් ශතොය වළශභෝභ
යථහ යයන ශම් චීන ශට්රෝරර් ඹහත්රහ රංයහශේ මුහුදු තීයඹට
ඇවි්ලරහ ඒ භසුන් ඇ්ලලීශම් යහඳහයඹ. ඒ පිබඳඵ ඔවුන්ශේ
විශයෝධතහ ඔවුන් හර්තහ යයරහ  කශඵනහ. ඒ පිබඳඵ ඔඵ පභහට
වළකි පිඹයක් ගන්න කිඹරහ ඔවුන් ඉ්ලරහ සිටිනහ.

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

කිසිභ ශට්රෝරර් ඹහත්රහක් අශප් මුහුදු සීභහට එන්ශන් නළවළ. ඒ
ගළන ශයගුරහසි ශගනළ්ලරහ  කශඵන්ශන් 2002 දී අපි ිමටපු එක්ර
ජහ කය ඳක් ආේඩුශන්භ තභයි. ඒ කිඹන්ශන් ඒය BOI
යහඳි කඹක් විධිඹට ආපු එයක්. ඒ ශගෝලශරෝ ඉන්දිඹන් හගයඹට
ගිිම්ලරහ ඉන්දිඹන් හගයශේ භරය ම්ඳත අ්ලරහශගන අශප්
යහඹරට ශේනහ. එතශයොට අඳට විශකල විනිභඹ වම්ඵ
ශනහ. එා චයයි. අශප් යරහඳශේ ශයොශවේර ඒ ශගෝලරන්ට
භසුන් අ්ලරන්න ඵළවළ.

ගරු (ණචළර්ය) ශර් ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

භවය විට ශම් පිබඳඵ ඔවුන්ශේ දළනීභ අලය තයභට
 කශඵනහ ද දන්ශන් නළවළ. ඔවුන් භවය විට ය්ලඳනහ යයනහ
ඇ ක, අශප් යශට් ඒ යරහඳඹට ශම් චීන ශට්රෝරර් ඹහත්රහ එනහ
කිඹරහ. එශවභ නම් ඒ ගළන ඳළවළදිලි කිරීභක් යයන්න අලය
ශයි.
ගරු ඇභ ක පභනි,  පන්ළනි යහයණඹ ශභඹයි. රංයහශේ
ධීයඹන් ශන යටලින් -ප්රධහන ලශඹන් ඉන්දිඹහශේ- අර
අඩංගුට අය ගන්න -සිය යයශගන- අසථහර දී ඔවුන් ශේයහ
ගන්න ක්රභර ළඩ පිබඳශශක් ආයම්බ යයන්න.
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අහධහයණ ශර අ්ලරහ ගළනීභ නරහ ධීයඹන්ට තභන්ශේ
ජීශනෝඳහඹ යයශගන ඹහභට අසථහ ශදන්න. එතළනදී භභ
ඔඵ පභහශේ අධහනඹට ශගශනන්න යළභළ කයි ඊශේ - ශඳශර්දහ
අපි ඳහර්ලිශම්න් පශේ යථහ යයපු ප්රලසනඹ න Colombo Port City
Project එය ගළන. රංයහ වයිශරොලික්ස කිඹන ආඹතනඹ ඉදිරිඳර
යයරහ  කශඵන හර්තහශේ ඔවුන් කිඹනහ, ඳරිය හර්තහක් ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් යයරහ නළවළ කිඹරහ. භභ රංයහ වයිශරොලික්ස
ආඹතනඹට යථහ යයරහ ඇහුහභ ඔවුන් කිේහ, "ඔේ, ශයොශම
යහඹ  කශඵන තළන අනු ඒ මුහුශක current එයර එක්ය
ත්රිශයෝණඹක් වළඩඹට කිශරෝමීටර් එයවභහශර්, එයවභහශර් මුහුද
ඳ පශ්ල ළලි ශගොඩ වීභක් සහබහවියභ - naturally - සිදු ශනහ
කිඹරහ. එතශයොට ඒ ත්රිශයෝණශේ ප්රභහණඹ ශවක්ශටඹහර් 100ක්
ඳභණ ශයි කිඹරහ ඔවුන් කිේහ. ශවක්ශටඹහර් සිඹඹය ඳභණ
සහබහවිය වළශදන ඒ ශගොඩ කිරීභ ශනුට ශඳශර්දහ
ඳහර්ලිශම්න් පශේදී ඉදිරිඳර යයපු තර්යර අනු අඳට ආයංචි
ශන්ශන් ශම්ය ශවක්ශටඹහර් ශදසිඹ  කසගණනයට විලහර
යයන්න ඹනහ කිඹරහ. ශවක්ශටඹහය ශදසිඹ කස ගණනයට ශම්
යිත්රිභ දඳත වදන්න ඹනහ නම් ශම් භන්න් න ඳහරිරිය වහනි
පිබඳඵ කිසිභ හර්තහක් කිසිභ ශයශනක් යස යයරහ නළවළ
කිඹරහර ඔවුන් කිේහ. ශභශවභ ශදඹක් වුශණොර ශදිමර,
ශභොයටු, ඳහනදුය ඳළරශර ධීයඹන්ට සිඹ ජීශනෝඳහඹ යයශගන
ඹෆශම්දී ශයොයි හශේ ප්රලසන ඇ ක ශයි ද කිඹන එය පිබඳඵ
ඔඵ පභහටර ශඳෝ ඩක් ශවොඹහ ඵරන්න සිකධ ශනහ, ගරු
ඇභ ක පභනි.
ගරු ඇභ ක පභනි, ඔඵ පභහ භහළු අඳනඹනඹ පිබඳඵ
ශඵොශවොභ උනන්දුශන් යථහ යශහ. එතළනදී තභයි ශම් ංඛයහ
ශ්ලඛන පිබඳඵර ප්රලසනඹ භ ප වුශේ. ඇරත ලශඹන්භ මීට
අවුරුදු 10යට යලින් අශප් යශට් දශ ශකය ඹ නිසඳහදනශඹන්
සිඹඹට 35ක් විතය අඳ අඳනඹනඹ යශහ. අද න විට ශභඹ සිඹඹට
17 දක්හ අඩු ශරහ  කශඵනහ. ශර, යඵර්, ශඳෝල ව ඇඟලුම්
ඳභණක් ශනොශයි, අනික් සිඹලුභ අඳනඹන බහේඩ වහ ශේහ
දියුණු යයරහ ශම් අඳනඹන ළඩි යය ගන්ශන් ශයොශවොභද කිඹරහ
අඳ ය්ලඳනහ යයන්න ෑනෆ. අඳනඹන ළඩි යය ගරශර නළරනම්
අඳට මුහුණ ශදන්න න ප්රලසන ගළන භහ නළත යථහ යයන්න
ඵරහශඳොශයොර ප න්ශන් නළවළ.

වතය ළනි එය තභයි, ඉන්දිඹන් ධීයශඹෝ අශප් භරය
ම්ඳත ශොයහ ගළනීශභන් නරන්න කිඹන එය. ශභතළනදී භභ
ඔඵ පභහට නළතර අශප් ප්රහදඹ පිරිනභන්න යළභළ කයි. ඔඵ පභහ
ඉතහභරභ භවන්සි ශරහ ෑනෆයි න් ශම් ප්රලසනඹ පිබඳඵ
ඉන්දිඹහශේ ශකලඳහරනඥඹන් එක්ය හයා ඡහ යයරහ වළකි ඳභණ
ශම් ිමශර් දහරහ ඉන්න ධීය යහර්ි යශඹෝ ශේයහ ගන්න
උරහවඹය ශඹශදනහ. විඹ බහය ඇභ ක පභහ වළටිඹට ඔඵ පභහට
තභයි ඒ responsibility එය එන්ශන්. ඒය ඔඵ පභහ යයශගන ඹන
අසථහශේදී භවය ඇභ කරු ඒයට credit එය ගන්න රළවළස ක
ශරහ ඉන්න අසථහලුර අපි ඳරතශර් දළක්යහ. ඔඵ පභහ ගිිම්ලරහ
හයා ඡහ යයරහ ශේයහ ගර ප ළශ් ට ජී.එ්ල. පීරිස ඇභ ක පභහ
කිඹන්න රළවළස ක ශරහ ිමටිඹහ භභ දළක්යහ, එ පභහශේ භළදිවර
වීභ  පශ තභයි ශම් ළඩ යටයුරත සිදු වුශේ කිඹරහ. ඔඵ පභහ
එ පභහට ශඵොශවොභ අනර්ඝ උරතයඹක් දීරහ  කද්ණහ, ඔඵ පභහ
ජිනීහ ප්රලසනඹ ඵරහ ගන්න, භභ භරයඹන්ශේ ප්රලසනඹ ඵරහ
ගන්නම් කිඹරහ.

ගරු ඇභ ක පභනි, අහන ලශඹන් ශභන්න ශම් යහයණඹ
ශයශයිම භහ ඔඵ පභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යයන්න යළභළ කයි.
අඳ භහළු ආවහයඹට ගන්නහ ශන්. ඹම් ඹම් ආඹතන අවුරුදු  පන
වතයයට ළයඹක් මීක්ණඹක් යය ඵරනහ ි නිසුන් ශයොයි
තයම් ංඛයහක් භහළු ඳරිශබෝජනඹ යයනහ ද කිඹරහ. ඒ
කිඹන්ශන්, හභහනය ගිවසථඹය භහළු ඳරිශබෝජනඹ ශයොයි තයම්
ද කිඹන එය. ඔඵ පභහ ශම් හර්තහ දළය  කශඵනහ ද කිඹහ භහ
දන්ශන් නළවළ. ශම් මීක්ණඹට ශඹොදහ ශගන  කශඵන්ශන් භහළු
ර්ග ශදයයි. 2006-2007 යහරඹ  පශ හභහනය ගිවසථඹක්
භහඹයට ඵර භහළු ග්රෆම් 357ක් අනුබ යය  කශඵනහ. නමුර
2012 න විට ශම්ය සිඹඹට 5කින් අඩු ශරහ  කශඵනහ.
ඳරිශබෝජනඹ යයන රද ඵර භහළු ප්රභහණඹ ග්රෆම් 341ට අඩු ශරහ
 කශඵනහ. ඒ යහර ඳරිා ශේදශේ ඵර භහළුර ි ර ශයොයි තයම්
ළඩි ශරහ ද කිඹරහ භහ ශොඹහ ඵළලුහ. භට 2006 ර්ශේ ගණන්
ටිය ශවොඹහ ගන්න ඵළරි වුණහ. නමුර 2013ට හශප්ක් 2014 දී
ඵර භහළු ඳරිශබෝජනශේ ළඩි වීභ සිඹඹට ඍණ ඳවයි. ඇරත යථහ
යයනහ නම් ගිඹ අවුරුකශක සිට ශම් අවුරුකද න විට ඵර භහළු
ඳරිශබෝජනඹ සිඹඹට 5කින් අඩු ශරහ  කශඵනහ. ගරු
ඇභ ක පභනි, භභ කිඹන්න උරහව යශශේ අවුරුදු 6ය යහරඹක්
 පශදී භහළු ඳරිශබෝජනඹ අඩු ශරහ  කශඵනහ කිඹරහයි.

අහන ඉ්ලලීභ ශභඹයි, ගරු ඇභ ක පභනි. මුහුද ව මුහුදු
ශයශ වහ ජරහල “ංචහයය” ඹළයි කිඹහ ගන්නහ යහඳි ක වහ

ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, මීක්ණඹට ශඹොදහ ගර
අනික් භහළු ර්ගඹ තභයි ශයශ්ලරහ භහළු. 2006දී ගිවසථඹක්

ඳහර්ලිශම්න් ප
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භහඹයට ශයශ්ලරහ භහළු ග්රෆම් 356ක් ඳහවිා චි යය  කශඵනහ.
ගරු ඇභ ක පභනි, අද න විට එඹ සිඹඹට 21කින් අඩු ශරහ
 කශඵනහ. අද ගිවසථඹය ශයශ්ලරහ භහළු ඳරිශබෝජනඹ ග්රෆම්
296යි. ගිඹ අවුරුකදට හශප්ක් ශම් අවුරුකශක ශඳඵයහරි භහඹ
න විට ශයශ්ලරහ භහළුර ි ර ශයොයි තයම් ළඩි ශරහ ද
කිඹරහ භභ ශවොඹහ ඵළලුහ. ශයශ්ලරන්ශේ ි ර සිඹඹට 15කින්
ළඩි ශරහ  කශඵනහ.
ගරු ඇභ ක පභනි, භභ ශම් දරත ඉදිරිඳර යයන්ශන් ශභන්න
ශම් යහයණඹ නිහයි. ඔඵ පභහ කිඹන විධිඹට අ්ලරහ ගන්නහ
භරය ප්රභහණඹ අ කලයින් ළඩි ශරහ නම් ශභොයක්ද විඹ
යුරශර? ආර්ථිය විදයහට අනු හභහනයශඹන් ළඳයුභ ළඩි
ශනහ නම්, ඉ්ලලුභර ඒ විධිඹටභ ළඩි ශනහ නම් ි ර ඉවශ
ඹන්න වළකිඹහක්  කශඵනහ. ළඳයුභ ළඩි ශනහ, නමුර
ඉ්ලලුභර ළඩි ශනහ. ගරු ඇභ ක පභනි, ඇරත ලශඹන්භ
ශභතළන ශරහ  කශඵන්ශන් ළඳයුභ ළඩි ශරහ, ඉ්ලලුභ අඩු වුණු
එයයි. එශවභ නම් තර්යහනුකර අඳට කිඹන්න පුළුන් ශම්හශේ
ි ර ඳවශ ඵිමන්න ෑනෆඹ කිඹරහ. නමුර එශවභ ශදඹක් ශනොශයි
ශරහ  කශඵන්ශන්. ි ර ඉවශ ගිිම්ලරහ. ශම් නිහ හභහනය
ගිවසථඹයට ඳරිශබෝජනඹ යයන්න පුළුන් භහළු ප්රභහණඹ අඩු
ශරහ  කශඵනහ. ගරු ඇභ ක පභනි, ඔඹ දරත ඔඵ පභහට ශදන
යට්ටිඹර එක්ය නළත ශඳෝ ඩක් හයා ඡහ යය ඵළලුශොර
ශවොයි. ඔඵ පභහට දීරහ  කශඵන්ශන් ඇරත දරත ද, එශවභ
නළරනම් ශඵොරු දරත ද කිඹරහ ශොඹහ ඵරන්න.
ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, භභ මීට ඩහ ශේරහ ගන්න
ඵරහශඳොශයොර ප න්ශන් නළවළ. ශම් අසථහ රඵහ දුන්නහට
ඔඵ පභහට ශඵොශවොභ ස ප කයි.
[தற.த. 4.50]

ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ (ණර්ථික වාලර්ධන
නිපයෝතය ිමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம்.
அதறறருத்ற தறற அகச்சர்)

யறஸ்தைல்னரஹ் - ததரருபரர

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of
Economic Development)
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கசப, இனங்கக சசற
லரறல் ததரருட்ககபப் தண்தடுத்ல் அதறறருத்ற அறகர
சகதச் சட்டத்றன் கலரண எரோங்குறறகள் சம்தந்ரண
றரத்றல் கனந்துதகரள்கறட்டு ரன் கறழ்ச்சறகட
கறன்சநன்.
சகு
ஜணரறதற
யறந்
ரஜதக்ஷ
அர்கரகட அசரங்கத்றசன, ரண்தைறகு (கத்ற
கனரறற) ரஜற சசணரத்ண அர்கள் கடற்தநரறல், லக
பதோனங்கள் அதறறருத்ற அகச்கசப் ததரரப்சதற்நது
தொல் இன்ரக அத்துகநறல் தல்சர ரற்நங்ககப
ற்தடுத்ற, அதறறருத்றககப சற்தகரண்டு ருகறன்நரர்.
குநறப்தரக, 30 ருட கரன த்த்த்றல் சறக்கறத் றத்
ங்கரகட
ரட்டின்
ததரருபரரத்றல்
றகதொக்கற
தங்கறகண கறக்கறன்ந லன்தறடித்துகநக அதறறருத்றதசய்து,
அதெடரகப் தன இனட்சக்கக்கரண குடும்தங்கரகட
ரழ்ரரத்க தொன்சணற்நறகக்கரக, தகப அகச்சர்
அர்கரக்கு ன்நறகத்ம் தரரட்டுக்ககபத்ம் தரறறத்துக்
தகரள்கறன்சநன். இச்சகதறசன ணக்கு தொன்தை உகரற்நற
ஆரம்கட்சற ற்ரம் றர்க்கட்சறகச் சசர்ந் உரப்தறணர்கரம்
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தகப அகச்சர் அர்ககபப் தரரட்டத் நறல்கன.
குநறப்தரக, க்கற சசறக் கட்சறகச் சசர்ந் உரப்தறணர்கள்,
தகப
அகச்சர்
அர்கரகட
சர்க,
அர்
இவ்கச்கச தொன்சணற்ரற்கரக சற்தகரண்டுருகறன்ந
டடிக்கககள் ன்தகநப் தரரட்டிப் சதசறணரர்கள்.
தகப
அகச்சரறன்லது
இப்தரரரன்நம்
அறக
ம்தறக்கக கத்றருக்கறன்நது ன்தக ரங்கள் இறரருந்து
தைரறந்துதகரள்பக்கூடிரக இருக்கறன்நது.
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கசப, தகப
அகச்சர்
அர்கள்
டக்கு,
கறக்குப்
தகுறகபறசன
லன்தறடித்துகநறல் தன தொன்சணற்நகரண டடிக்ககககப
சற்தகரண்டு ருகறன்நரர். ரகச்சசகண லன்தறடித்
துகநதொகரணது தைணகக்கப்தட்டு, இன்ர க்கரகட
தரகணக்கு
றடப்தட்டிருக்கறன்நது.
அவ்ரசந,
தன
இடங்கபறல்
லணர்கரகட
னன்கருறப்
தல்சர
சறககபக்தகரண்ட லன்தறடித் துகநதொகங்ககப உருரக்கற
றருக்கறன்நரர். சரேம் தல்சரதட்ட சகனத் றட்டங்கள்,
அதறறருத்றப் தறகள் ன்தண இடம்ததற்ர ருகறன்நண.
தகப அகச்சர் அர்கசப, கடந் ஆண்டு அறகபவு லன்
உற்தத்றக ங்கறது, ரன் தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந
ட்டக்கபப்தை ரட்டம் ன்தக லங்கள் அநறவீர்கள். 40,000
தற்நறக் தரன்தக்கும் அறகரண லன்ககப ங்கரகட
ட்டக்கபப்தை ரட்டம் உற்தத்றதசய்து இந்ரட்டுக்கு
ங்கறது. அசசதரன்ர தல்சரதட்ட தபறரட்டு
றரணங்கபறதெடரண இநரல், ற்ரம் ன்ணலர் லன்
ற்ரறறன்தோனம் து ரடு இன்ர றகவும் உர்ந்
றகனக்கு ருற்கு ட்டக்கபப்தை ரட்டம் உட்தட்ட
கறக்கு ரகரம் அறக தங்கபறப்கதச் தசய்துள்பது ன்தக
லங்கள் ற்ரக்தகரள்வீர்கள்.
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கசப, ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றசன
சரேம்
தன
சகனத்றட்டங்கள்
சற்தகரள்பப்தடறருக்கறன்நண. இந் ரட்டிசனச ன்ணலர்
லன் பர்ப்தைக்கும் சறநந் இநரல் பர்ப்தைக்கும்
உகந்,
றகப்ததரருத்ரண இடரக ட்டக்கபப்தை
ரட்டம்
அகடரபம் கரப்தட்டுள்பது. றகப் ததரற லசரறகக்
தகரண்ட து ரட்டம், குநறப்தரக தகரடுர லன்
உட்தட்ட றசசட லன்கபறன் உற்தத்றக்குப் ததரருத்ரண
இடதன்ர கூநப்தடுகறநது. ஆணரல், து ரட்டில் ற்தட்ட
த்த்த்றன் கரரக உறர்ககபத்ம் உடகககபத்ம்
இந்துள்ப து தறசச க்கள் இன்ர ததரருபரரறன்நற
ரழ்கறன்நரர்கள். இருப்தறதம் இன்ர சகு ஜணரறதற
அர்கபறன்
கனகத்துத்றன்கலழ்
தங்கர
சூழ்றகனற்ந
றம்றரண
ரழ்க்ககக
ரழ்ந்து
தகரண்டிருக்கறநரர்கள்.
ஆகச,
அந்
க்கரகட
ரழ்ரரரண லன்தறடித் துகநக தொன்சணற்ரற்கு
ஆக்கதர்ரண டடிக்கககள் சற்தகரள்பப்தட சண்டும்
ன்ர
தகப
அகச்சர்
அர்கபறடம்
சகட்டுக்
தகரள்கறன்சநன்.
ரன் சற்ர தொன்றணம் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல்
ரககப் தறசசத்றரேள்ப கறதபற கடற்ககப் தகுறக்குச்
தசன்நறருந்சன். சரதகுறககபச் சசர்ந்ர்கள் அங்கு
ந்து ஆழ்கடரசன லன் தறடிப்தகத்ம் ரத்கந, அம்தரந்
சரட்கட சதரன்ந தூ இடங்கபறரருந்து அப்தகுறக்கு
ந்துள்ப லணர்கபறடம் கறதபற லணர்கள் கூரரட்
கபரக சகன தசய்துதகரண்டிருப்தகத்ம் கண்சடன்.
கறதபற லணர்கபறடம் லன்தறடிப் தடகு, கன, கககன
சதரன்ந
லன்தறடி
உதகங்ககப
ரங்குற்குப்
தசறறல்கன. ஆகச, தகப அகச்சர் அர்கசப,
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கறக்கு ரகரத்றல், குநறப்தரக ட்டக்கபப்தை ரட்டத்ற
ரேள்ப லணர்கபறன் ரழ்க்ககத்த்க தொன்சணற்ரற்
கரகவும் அர்கரகட ருரணத்க அறகரறப்தற்கரகவும்
எரு
றசசட
றட்டத்றன்கலழ்
அர்கரக்கு
லன்தறடி
உதகங்ககப ங்குற்கு லங்கள் டடிக்கக டுக்க
சண்டுதண இச்சந்ர்ப்தத்றசன சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன்.
தகப
தறறச்
சதரரகர்
அர்கசப,
து
றப்தைக்குரற கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள் அதறறருத்ற
அகச்சர் அர்கள் இந் ரடு தொரோறரேம் தல்சர
அதறறருத்றப்
தறககப
சற்தகரண்டு
ருகறன்நரர்.
ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றசன
இன்ர
ரகச்சசகண
லன்தறடித்
துகநதொகம்
ஆம்தறக்கப்தட்டு
தசற்தட்டு
ருகறன்நது. அற்கரக ரன் ட்டக்கபப்தை ரட்ட
க்கரகட
சரர்தறசன
ன்நற
தரறறக்கறன்சநன்.
அகச்சர்கரம்
அகச்சறரேள்ப
அறகரரறகரம்
றகக்கபத் கனர்கரம் அடிக்கடி து தறசசத்துக்கு
ருககந்து, அங்குள்ப லணர்கரடன் கனந்துகரடி
அர்கரகட தறச்சறகணககபத் லர்ப்தற்கரண தொற்சறகள்
டுத்து ருற்கரக து க்கபறன் சரர்தறல் ரன்
அகச்சர்கரக்குப்
தரரட்டுத்
தரறறக்கறன்சநன்.
இச்சகதறசன தகப தறற அகச்சர் அர்கரம்
இருக்கறன்நரர். அருக்கும் ணது தரரட்கடத் தரறறத்துக்
தகரள்கறன்சநன். அவ்ரர சர ந்சரர் அகச்சரும்
து தறசசத்துக்கு ருகக ருறல்கன.
இன்ர ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றரேள்ப அறகபரண
க்கள் லன்தறடித்தரறகனச - கடல்பத்கச ம்தற
ரழ்கறன்நரர்கள்.
அர்கள்ரன்
இந்
ரட்டுக்கு
அறகபறனரண லன் உற்தத்றகப் ததற்ரக்தகரடுப்தர்கள்.
ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்துக்தகன்ர
ரகச்சசகணறல்
ரத்றச எசசரரு லன்தறடித்துகநதொகம் இருக்கறன்நது.
இணரல், அங்குள்ப லணர்கள் ங்கபது லன்தறடிப்
தடகுககப றரத்ற கப்தற்கரகச் சுரர் 40-50 கறசனர
லற்நர்கள் தசல்னசண்டிறருக்கறநது. கல்னரநறல் இருக்கறன்ந
எருர் 40-50 கறசனர லற்நர்கரக்கப்தரல் தசன்ர து
லன்தறடிப் தடகக றரத்சண்டி றகன கரப்தடுகறநது.
அணரல் அங்குள்ப க்கள் தல்சர தறச்சறகணககப
றர்சரக்குகறநரர்கள்.
கடந்
ஆண்டில்
ட்டக்கபப்தை
கப்தகுறக்குக்
தகரண்டுதசன்ர
அற்கந
றரத்ற
சந்ர்ப்தத்றல் இணங்கரக்கறகடறசன சறன தறச்சறகணகள்
ரோந்ண.
தகப
அகச்சர்
அர்கசப
அங்குள்ப
றகனகககப ரங்கள் அநறசரம். அவ்ரர அங்கு landing
site இல் கப்தல்ககப றரத்றகத்து ங்கூறட தொடிர
தணச் சறன ததரநறறனரபர்கள் கூநறக்தகரண்டிருக்கறநரர்கள்.
ஆகச, ற்சதரது கடதொகநறரேள்ப தைற தரறல்
தட்தங்ககபப் தன்தடுத்ற, ப்தரணறரேம் சறங்கப்தரறரேம்
உள்பகப்சதரன்ர, floating jetty ககப அகப்தன்தோனம்
அர்கள்
து
தடகுககப
றரத்றகக்கக்கூடிரக
இருக்கும். தகப அகச்சர் அர்கசப, உங்கரகட
தறக் கரனத்றற்குள் லன்தறடித்துகநறசன எரு ரற்நம்
ற்தடசண்டுதன்ர
ரங்கள்
றர்தரர்க்கறன்சநரம்.
உங்கரகட தறக் கரனத்றசன ங்கரக்கு றசரசணம்
கறகடக்குதன்ந றகுந் ம்தறக்ககசரடும் கற்தகணசரடும்
அந் லணர்கள் கரத்றருக்கறன்நரர்கள். ணச, றசசட
ஆரய்ச்சறககப சற்தகரண்டு அந்ப் தறசசங்கபறல் தொடித்
ரண இடங்கபறல் floating jetty ன்கறன்ந அகப்தறல் தடகு
றரத்துறடங்ககப
அகப்தற்கு
லங்கள்
தொற்சறக்க
சண்டும்.
அசசதரன்ர அப்தறசசம் இநரல் பரி்ப்தைக்கும் உகந்
இடரகும். தரரற model prawn farm என்நறகண லங்கள்
ற்தகணச அங்கு அகத்றருக்கறன்நலர்கள். அகண ரங்கள்
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தரரட்டுகறன்சநரம். அகப் தரர்கறட்ட க்கள் அச
சதரன்ர ரதொம் தசய்சண்டுதன்ந ஆர்த்சரடு இன்ர
தசற்தடுகறன்நரர்கள். லங்கள் அந் ரட்டத்றல் ஆம்தறத்து
கத் அந் model prawn farm தபறரட்டிரருந்து
ருதர்ககபத்ம் கர்ந்றருக்கறன்நது. தபறரட்டர்ககப
ரங்கள் அங்கு அகத்துச் தசல்கறன்நசதரது அந் ரட்
டத்றசன தொரெடு தசய்சண்டுதன்ந ஆகச அர்கரக்கு
ற்தடுகறன்நது. தகப அகச்சர் அர்கசப, உங்ககபச்
சந்றப்தற்கரக உங்கள் அகச்சுக்கு தொரெட்டரபர்கள்
ரும்சதரது அந்ப் தறசசங்கபறசன அவ்ரநரக தொரெடு
ககபச் தசய்ற்கு லங்கள் அர்கரக்கு றகரட்ட
சண்டும்.
ங்கரகட ரட்டம் ற்ரற தசய்ப்தடுகறன்ந,
கூடி றகனகக் தகரண்ட தகரடுர லன் உற்தத்றறரேம்
சறநந்து றபங்குகறநது. றட்டறட்டு அந் கக லன்ககபப்
தறடிப்தற்கரண தறற்சறகள் ற்ரம் சகனத்றட்டங்கள்
உத்றசரகதர்ரண
தொகநறல்
இதுகத்ம்
அங்கு
ஆம்தறக்கப்தடறல்கன. ஆகச, இந் ஆண்டிசன அற்தகண
றசசட சகனத்றட்டத்க லங்கள் ஆம்தறக்க சண்டும்.
ங்கரகட லணர்கரக்குப் தறற்சறககப ங்கறணரல்
அர்கள் அந்த் தரறகனத்ம் சற்தகரள்பக்கூடிரக
இருக்கும்.
தகப
அகச்சர்
அர்கசப,
இந்
ரட்டிசன
இருக்கறன்ந 25 ரட்டங்கபறல் றகவும் ரகரண
ரட்டம் ட்டக்கபப்தை ரட்டம்ரன் ன்ர அகடரபம்
கரப்தட்டிருக்கறன்நது. அது த்த்த்றணரல் றக சரசரக
தரறக்கப்தட்ட ரட்டம்! தரறல் பங்கள் றகந
இருக்கறன்ந ரட்டம்! இன்ர ரங்கள் தடிப்தடிரக அந்
தறசசங்கபறசன
தரறல்ககப ஆம்தறத்றருக்கறன்சநரம்;
றசரச் தசய்ககககப ஆம்தறத்றருக்கறன்சநரம். அந்
ககறல் உங்கரகட அகச்சறதெடரகச் தசய்க்கூடி
அறகதட்ச உறககப லங்கள் ங்கரக்குச் தசய்து
தகரண்டிருக்கறன்நலர்கள்.
தரடர்ந்தும்
அந்ப்
தறசசங்கரக்கு உ சண்டுதன்ர இச்சந்ர்ப்தத்றல்
ரன் சகட்டுக் தகரள்ப றரும்தைகறன்சநன்.
தகப தறறச் சதரரகர் அர்கசப, ட்டக்கபப்தை
ரட்டத்றன் தன இடங்கபறல் லணர்கள் ஏய்தடுக்கும்
ககறல் ங்குறட சறகரம் தசய்து தகரடுக்கப்தட
சண்டிறருக்கறன்நது. ஆகச, அறகரண லணர்ககபக்
தகரண்ட தறசசங்கபறல் அத்கக ங்குறட சறககப
இந் ஆண்டிசன தகப அகச்சர் அர்கள் தசய்து
தகரடுக்க சண்டுதன்ர சகட்டு, றகடததரகறன்சநன்.
ன்நற.

[අ. බහ. 5.11]

ගරු ිරු්දදික ප්රනළ්දදු මශතළ

(ரண்தைறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, ශ්රී රංයහ ජහ කය ජරජීවී ගහ
ංර්ධන අධියහරිඹ ඳනත ඹටශර ඳනහ  කශඵන නිශඹෝග
අනුභත යය ගළනීභ වහ ඳරන ශභභ විහදශේදී චන
කිිමඳඹක් යථහ කිරීභට අසථහ රළබීභ ගළන භභ  පටු නහ.
ශම් නිශඹෝග ඳනන්නට ප්රධහන ශවේ ප වුශේ ශභභ යර්භහන්තඹ
විධිභර කිරීභ වහඹ කිඹන යහයණහ භභ මුලින්භ කිඹන්න
ෑනෆ. අද න විට ශ්රී රංයහ ජහ කය ජරජීවී ගහ ංර්ධන
අධියහරිඹ ඹටශර ලිඹහ ඳදිංචි වුණු ධීය ක්ශේත්රඹට අදහශ යහඳහය
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ඳහර්ලිශම්න් ප

[ගරු අරුන්දිය ප්රනහන්දු භවතහ]

යහිතඹක්, යර්භහන්ත යහිතඹක්  කශඵනහ. ඒහ අවිධිභර ශර තභයි
 කශඵන්ශන්. ඒ අවිධිභරබහඹ නළ ක යයරහ විධිභර කිරීභට තභයි
ශම් ශරහශේ යජඹ ශභභ නිශඹෝග ශගන එන්නට යටයු ප යය
 කශඵන්ශන්.
ඉන්දිඹහශේදී අර අඩංගුට ගර අශප් යශට් ධීයඹන් මුදහ
ගළනීභ ම්ඵන්ධශඹන් ධීය අභහතය පභහට විශලේශඹන්භ
ස ප කඹක් යයන්නට ෑනෆ. ඒ ධීයඹන් අතරින් විලහර ංඛයහක්
පුරතරම් දිසත්රික්යශේ භහ නිශඹෝජනඹ යයන ශන්නප්පු
භළ කයණ ශයොට්සහඹට ම්ඵන්ධ අඹයි. එ පභහ විටින් විට ඒ
හයා ඡහරට ගිඹ ඵ අපි දළක්යහ. ගරු නිශඹෝජය ඇභ ක පභහර ඒ
හයා ඡහරට ම්ඵන්ධ වුණහ. ඒ හයා ඡහරදී විලහර ලශඹන්
අදවස හුභහරු වුණහ; හද විහද ඇ ක වුණහ; ඳයසඳයතහ ඇ ක වුණහ.
ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ධීය අභහතයහංලශේ සිඹලුභ නිරධහරින්ට අපි
විශලේශඹන්භ ස ප කන්ත ශන්නට ෑනෆ. ඒ සිඹලු ශදනහටර ඩහ
ධීය අභහතය පභහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ගර ප්රහශඹෝගිය ළඩ
පිබඳශශ ව රිඹහ භහර්ගඹ සිඹලු ශදනහටභ ආදර්ලඹක් කිඹරහ භභ
ිමතනහ.
අද අශප් යට මුහුණ දී  කශඵන ජිනීහ අර්ද්දඹර එක්ය ඵරන
විටර එ පභහ ධීයයින් ශේයහ ගළනීභ වහ ගරතහ ව රිඹහ භහර්ගඹ
සිඹලු ශදනහටභ ආදර්ලඹක්. ඒ හයා ඡහරදී ඇභ ක පභහ ශඵොශවෝ
දුයට හයා ඡහ යශහ. මීට යලින් යථහ යශ වර් ද සි්ලහ
භන්ත්රී පභහ කිේහ ඒ හයා ඡහරදී ප්රලසන ඳවක් ඉදිරිඳර යශහ
කිඹරහ. එිමදී ඉන්දිඹහශේ ධීයඹන් ඇවි්ලරහ අශප් යශට් භරය
ම්ඳත ශනශහශගන ඹන එය ගළන යථහ යශහ කිේහ. අශප්
ධීයයින් ශේයහ ගන්න ඹන ශයොට ගරු ඇභ ක පභහ එය
සථහයඹය සිටි ඵ අඳට භතයයි. ශභොන ශක යථහ යශර
ඉන්දිඹහනු ධීයඹන්ට අශප් යශට් භරය ම්ඳත ශගන ඹන්න
ශදන්ශන් නළවළයි කිඹන සථහයශේ එ පභහ සිටිඹහ. අශප්
ධීයඹන් ශේයහ ගළනීභ වහ ඒය ිමරේ යශශේ නළවළ. ඒ නිහ
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ගරු යහජිත ශේනහයරන ඇභ ක පභහටර, ගරු
යර ගුණයරන නිශඹෝජය ඇභ ක පභහටර, එභ අභහතයහංලශේ
සිඹලුභ නිරධහරින්ට ව ශම් වහ භළදිවර වුණ සිඹලු ශදනහටභර
අපි ස ප කන්ත නහ. ඒ ධීයයින් ගරු ඇභ ක පභහටර, අ කගරු
ජනහධිඳ ක පභහටර ප්රලංහ යයරහ පුරතරම් දිසත්රික්යඹ පුයහභ
ශරොකු ශඳෝසටර් යහඳහයඹක් දිඹර යය  කශඵනහ. ඇභ ක පභහ ඒ
ප්රශකලඹට ගිඹහ නම් ඒහ දකින්න පුළුන්. අ කගරු ජනහධිඳ ක පභහ
ශභිමදී ඇභ ක පභහ ගළන ම්පර්ණ විලසහඹ තළද්හ. ඒ හශේභ
භළදිවර න්න පුළුන් වළභ අසථහශේදීභ අ කගරු
ජනහධිඳ ක පභහර ඒ ම්ඵන්ධශඹන් භළදිවර වුණහ. විශලේශඹන්භ
අ කගරු ජනහධිඳ ක පභහට, යජඹට ව ගරු ඇභ ක පභහට ප්රලංහ
යයරහ ශඳෝසටර් ගවරහ, අද ඒ ධීයයින් ඉතහභර  පටින්
ඉන්නහ.
ගරු ඇභ ක පභනි, ඊශේ-ශඳශර්දහ අපි දළක්යහ අශප් අඹ නළත
තහක් ඒ ළරැකදභ යයනහ. ඒ නිහ ඒ ළරැකද නළත තහක්
යයන්න ශදන්ශන් නළ ක ඉන්දිඹහර එක්ය  කශඵන ශවො ිමත
තදුයටර  කඹහ ශගන ක්රභර ළඩ පිබඳශශක් එක්ය ඉදිරිඹට
ඹන්න ෑනෆ කිඹන එයයි කිඹන්න  කශඵන්ශන්.
ගරු ඇභ ක පභනි, ශ්රී රංයහ ජරජීවී ගහ ංර්ධන අධියහරිඹ
ඹටශර නිශඹෝග ම්ඵන්ධශඹන් ගරු අජිර භහන්නප්ශඳරුභ
භන්ත්රී පභහ යථහ යශහ. එ පභහශේ යථහශේදි කිේහ, විසි පරු භරය
යහඳහයඹ  පබඳන් 2011 ර්ශේදී රළබූ ආදහඹභ රුපිඹ්ල ි ලිඹන
1,112යි කිඹහ. අද නශයොට ඒ ප්රභහණඹ ි ලිඹන 1384ක් දක්හ
ර්ධනඹ ශරහ  කශඵනහ. ඒ හශේභ භභ ිමතන විධිඹට ඳශහර
ධීය අභහතයහංලඹරම්ඵන්ධ යයශගන විසි පරු භරය යහඳහයඹ
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ක්රභර කිරීභ ඳශමුළනි තහට තභයි අපි ශම් විධිඹට ආයම්බ
යයරහ  කශඵන්ශන්. අද ශභිම ක්රභර බහඹක් ඇ ක යයරහ
 කශඵනහ; ඒ අඹ ංවිධහනඹ යයරහ  කශඵනහ; ඒ අඹට අලය
යයන උඳශදස රඵහ දීභ යයරහ  කශඵනහ. ගරු අජිර
භහන්නප්ශඳරුභ භන්ත්රී පභහ කිේහ, ශරෝයශේ විසි පරු භසුන්
අඳනඹනඹ යයන යට්ල අ ක විලහර ංඛයහක්  කශඵනහ, ඒ
අතරින් අශප් යට දහවතය ළනි සථහනශේ ඉන්නහ කිඹරහ.
දහවතය ළනි තළන සිටීභර භභ ිමතන විධිඹට  පටට යහයණහක්.
ශභොයද, ශභඹ විලහර යහඳහයඹක්. විසි පරු භරය යහඳහයඹ
ම්ඵන්ධශඹන් සිංගප්පරු ළනි යට්ල අද ඒයහධියහයඹක්
ඳරහශගන ඹනහ. එිමදී අඳට ඒ හශේ යට්ල භඟ
ගළශටන්නට සිදු ශරහ  කශඵනහ. ඒ නිහ අශප් යශට් එභ
යහඳහයඹ අද ලක් කභර ශර ඉසයවට ඹි න්  කශඵනහ කිඹරහ
භභ ිමතනහ.
ඊශඟට ඉසන් යර්භහන්තඹ ගළන යථහ යයනහ නම්, අශප්
යශට් ශර, යඵර්, ශඳෝල, ඒ හශේභ ඇඟලුම් හශේභ දළළන්ත
විශකල විනිභඹක් උඳඹහ ගත වළකි තර යහඳහයඹක් තභයි
ඉසන් යර්භහන්තඹ. ඳසු ගිඹ යහරශේ එභ යර්භහන්තඹ
ම්පර්ණශඹන්භ යඩහ ශගන ළටිරහ  කද්ණහ ගරු නිශඹෝජය
යථහනහඹය පභනි. භවය ශරහට සුදු පු්ලලි ශයෝගඹ ළශඳුණු
ඉසන් ශයොටුය  කද්ණු විබීජ ිමත  පය අශනක් ඉසන්
ශයොටුරටර ගරහ ශගන ඹහශභන් එභ ශයෝගඹ යහප්ත වීභ නිහ
ඉසන් යහඳහයඹ ම්පර්ණශඹන්භ යඩහ ශගන ළටිරහ  කද්ණහ.
නමුර දළන් ශම් යහඳහයඹ ක්රභ ක්රභශඹන් නළගිටිනහ. භහ ිමතන
විධිඹට එඹ විලහර ලශඹන් විශකල විනිභඹ උඳඹහ ගත වළකි
යහඳහයඹක් ඵට ඳර ශයි.
ගරු ඇභ ක පභනි, ඔඵ පභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යයන්නට
ෑනෆ, ඉසන් යහඳහයඹ වහ ආශඹෝජනඹ යයන්න, ඒ හශේභ
එභ යර්භහන්තශේ ශඹශදන්න ජනතහ  පශ නළත තහක්
උශදයෝගඹක් ඇ ක ශරහ  කශඵන ශරහක් ඵ. ඒ වහ
ප්රහශකය ඹ ශ්ලයම් යහර්ඹහර භන්න් ඉඩම් රඵහ ගළනීශම් දී,
විශලේශඹන්භ යා ශා රිරදී ජනතහට විලහර අඳවසුතහන්ට
මුහුණ ශදන්නට සිදු ශරහ  කශඵනහ. ඉසන් යර්භහන්තශේ ශඹදී
සිටි භවය අඹ අර වළය දළම ඉඩම් රඵහ ගන්න යළභළ ක අඹ
ඉන්නහ නම්, ඒ අඹට ඒහ රඵහ ගළනීභ වහ ඹම් කිසි
ක්රභශේදඹක්  කිමඹ යු පයි. දළන් ශම්හශේ ටිනහයභ ළඩි ශරහ
 කශඵන නිහ වළභ ශයනහභ නළත තහක් එභ ඉඩම් ටිය
ශයෝලරයන්න ඳටන් ශගන  කශඵනහ. ඒ නිහ භහ ගරු
ඇභ ක පභහශේ අධහනඹ ශම් පිබඳඵ ශඹොමු යයන්න යළභළ කයි.
ඉසන් යර්භහන්තඹ වහ ඉඩම් රඵහ ගළනීශම් වුභනහක්
 කශඵන, එශවභ නළරනම් ඒ වහ ආශඹෝජනඹ යයන්න
ඵරහශඳොශයොර ප න ඒ ධීය ජනතහශේ අඳවසුතහ භඟවයහ
ශදන්න කිඹරහ ඉ්ලලීභක් යයනහ.
ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, ඊශඟට ශඳොකුණු  පශ
ශයශයන භරය ගහ ගරතහභ, භවය ශරහට ඉසන් ගහ
කිරීශම් මුහශන් ශඳොකුණක් වහ ඵරඳත්රඹක් රඵහශගන
තභන්ශේ ඉඩශම් භළටි ටිය යඳරහ විකිණීශම්, එශවභ නළරනම්
භළටි යළපුහට ඳසු ශගොඩ ළලි යඳරහ විකිණීශම් ප්රණතහක්
ඇ ක ශරහ  කශඵනහ. ශභොයද ළලිරට ශරොකු ටිනහයභක්
ඇ ක ශරහ  කශඵන නිහ, භළටිරට ශරොකු ටිනහයභක් ඇ ක
ශරහ  කශඵන නිහ දළන් ශභඹ පුරුකදක් ශරහ  කශඵනහ.
ඵරඳත්රඹ රඵහ ගන්ශන් ශඳොකුණු  පශ ඉසන් ගහ යයන්න
කිඹරහයි. වළඵළයි අහනශේ දී ඒ ශඳොකුණු  පශ කිසිභ ඉසන්
ගහක් යයන්ශන් නළවළ, අන් කභට ඒහශේ  කශඵන ළලි ටියයි,
භළටි ටියයි එබඳඹට අයශගන ඒහ භදුරුශෝ ශඵෝන නියම්භ
ශ්ල ඵට ඳර යයරහ  කශඵනහ. ඒ නිහ ශම් පිබඳඵර
විශලේශඹන්භ ඔඵ පභහශේ අධහනඹ ශඹොමු යයනහ.
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ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, අශප් ශන්නප්පු
භළ කයණ ශයොට්සහඹ ආශ්රිත ප්රශකලර භළටි යර්භහන්තඹ විලහර
ලශඹන් යයශගන ඹනහ. එක්ර ජහ කය ඳක් ආේඩු
යහරශේ දළළන්ත විධිඹට අශප් ප්රශකලශේ භූි ඹ යඳරහ භළටි
රඵහගර සථහන  කශඵනහ. ඒ සථහනර විලහර ශ්ල
 කශඵනහ. භහ ප්රහශකය ඹ ංර්ධන යි ටුශේ බහඳ ක වළටිඹට ඊශේ
ශඳශර්දහ එභ යි ටුශන් නිශඹෝගඹක් යශහ, එශවභ ශගොඩ ළලි
යඳන්න ඉඩ ශදන්න ඵළවළ කිඹරහ. ි නිසුන් ඳහයම්ඳරිය යයන
ගංගහර කිි දිරහ ළලි ශගොඩ දභන එයට ඵරඳත්ර රඵහ දුන්නහට
යභක් නළවළ. නමුර විලහර ලශඹන් ශගොඩ ළලි යඳන එයට
අය දීභ ම්පර්ණශඹන්භ නතය යයන්න කිඹරහ ඉ්ලලීභක්
යයනහ. ඒ ශගොඩ ළලි යළපීභ නිහ විලහර ලශඹන් ඇ ක වුණු
ශ්ල  කශඵනහ. ගරු ඇභ ක පභනි, ඔඵ පභහට පුළුන් නම් ඒ
ප්රශකලඹට නිරධහරින් එරහ, ඒ ඇ ක ශරහ  කශඵන ශ්ලර
භරය ගහ ආයම්බ යයනහ නම්, එඹ යහශරෝචිතයි කිඹරහ භහ
ිමතනහ.
ගරු ඇභ ක පභනි, භහ ඊශේ නහතවි්ලලු ගශේ හඩිඹ
ප්රශකලඹට ගිඹහ. භහ එභ ප්රහශකය ඹ ංර්ධන යි ටුශේර බහඳ ක
වළටිඹට යටයු ප යයනහ. කිඹන්න යනගහටුයි, ඊශේ ගශේ හඩිඹ
ප්රශකලඹට ගිඹහභ භහ දළක්යහ, අවුරුදු 30ය යහරඹක් ඳළළ ක
යුකධඹ අන් යයරහ නිදව රඵහ ගර ශම් යශට් ධීය
යර්භහන්තඹ යයන ජනතහට විශලේශඹන්භ නහවිය වමුදහ විසින්
දළළන්ත ඵහධහ ඳමුණුහ  කද්ණු ඵ. එයින් එයක් භහ කිඹන්නම්.
ඊශේ ගිිමන් ඵළලුහභ ප්රහශඹෝගිය ප්රලසනඹක් භ ප ශරහ  කද්ණහ.
ශභොයක්ද ප්රලසනඹ? ගශේහඩිඹ ප්රශකලශේ ධීය ජනතහ කිසිභ
තවනම් දළරක් ඳහවිා චි යයන්ශන් නළ ක -නීතයනුකර දළ්ල
ඳහවිා චි යයි න්- යරහ ඔශේ ව ඒ යශපුර ධීය යර්භහන්තශේ
ශඹශදනහ. නහවිය වමුදහ ශම් පිබඳඵ ධීය නිරධහරින්ට ළරැදි
හර්තහක් එරහ, ධීය නිරධහරින් ඊශේ ගිිමන් ඒ ගළන ඳරීක්හ
යයරහ  කද්ණහ. ඒ ධීය නිරධහරින් භඟ අඳ හයා ඡහ යයකදී ඒ
නිරධහරින් කිේහ, ඒ කිසිභ ධීයශඹකු තවනම් දළ්ලර, තවනම්
ක්රභර ඳහවිා චි යයන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ඉ කන්, නහවිය වමුදහශේ
වුභනහ තභයි ගශේහඩිශේ ඉන්න ධීය පිරි ම්පර්ණශඹන්
ඳන්නහ දභරහ, ඒ ප්රශකලඹ නහවිය වමුදහට අර යයශගන, එතළන
ඒ අඹශේ ඹම් ඹම් අලයතහ ඉටු යයගළනීභට ශඹොදහ ගළනීභට
යටයු ප යයන එය. භහ ිමතන්ශන් ඒ ගළන නහවිය වමුදහශේ ඉවශ
නිරධහරින් දන්ශන් නළ ක ඇ ක. ගරු ඇභ ක පභනි, ඒ ධීය ජනතහ
ශනුශන් භභ ඔඵ පභහට කිඹනහ ඒ ගළන අධහනඹ ශඹොමු
යයන්න කිඹරහ.
ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, එක්ර ජහ කය ඳක්ශේ
වර් ද සි්ලහ භළ ක පභහ විශලේශඹන්භ කිේහ, අය භළරුණු ධීයඹහ
ගළන. ඉන්ධන වනහධහයඹ ගළන ව ඒ භළරුණු ධීයඹහ ගළන
එ පභහ යථහ යශහ. ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, භට කිඹන්න
ශඵොශවොභ යනගහටුයි, ඒ භළරුණු ධීයඹහ ශනුශන් අඩුභ
ගණශන් මුදරක්ර එය ප යයරහ ශදන්න එ පභන්රහට ඵළරි වුණහ.
නමුර ඒ ධීයඹහශේ ිමරි දංශයොටු ප්රහශකය ඹ ශ්ලයම්
යහර්ඹහරඹට ශගනළ්ලරහ භශේ මුද්ලලින් ඹම්කිසි මුදරක් රඵහ
ශදන්න භශේ භට්ටි න් භට පුළුන් වුණහ. ඊශේ-ශඳශර්දහ, ඒ
ධීයඹහශේ භයණඹ සිදු ශරහ අවුරුකද භයන්න යනි්ල වික්රභසිංව
භළ ක පභහ උකශඝෝණඹක් යයන්න ගිඹර අඩු ගණශන් ඒයට
ධීයඹන් 200ක්ර ශොඹහ ගන්න ඵළරි වුණහ.

ගරු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றசரன் ததசர )

(The Hon. Niroshan Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
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නිපයෝතය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

There is a point of Order being raised by the Hon.
Niroshan Perera. What is your point of Order?
ගරු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றசரன் ததசர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, භහ එ පභහ නිළරැදි
යයන්න ෑනෆ. ඳක්ඹක් වළටිඹට අපි එය ප යයරහ ඒ ධීයඹහ
ශනුශන් ඹම් මුදරක් දීරහ  කශඵනහ. එ පභහ ඒ ගළන දළනුර
ශරහ නළවළ. භභ ඒ ගළන යනගහටු ශනහ.

නිපයෝතය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.
ගරු ිරු්දදික ප්රනළ්දදු මශතළ

(ரண்தைறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භළ ක පභහට
කිඹන්න ශදඹක්  කශඵනහ. ගරු භන්ත්රී පභනි, තමුන්නහන්ශේරහ
යථහ යශශේ එශවභ ශනොශයි. තමුන්නහන්ශේරහ ගිිම්ලරහ ධීය
උකශඝෝණඹක් යශහ.

ගරු නිපරෝ්ද පඳපර්රළ මශතළ

(ரண்தைறகு றசரன் ததசர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ඔඵ පභහ කිේහ කිසිභ ශදඹක් දුන්ශන් නළවළ කිඹරහ. භහ එඹයි
නිළරැදි යයන්ශන්.

ගරු ිරු්දදික ප්රනළ්දදු මශතළ

(ரண்தைறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

භහ නම් දන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ ඒ දීපු එය ගළන නම්
කිසිභ වනක් න්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ ගිිමන්
උකශඝෝණඹක්
යශහ
කිේහ.
ඒ
උකශඝෝණඹට
තමුන්නහන්ශේරහර එක්ය ධීයශඹෝ 200ක්ර ම්ඵන්ධ වුශේ
නළවළ.
ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, ධීය යර්භහන්තඹ ව
ංචහයය යහඳහයඹ අතය ඇ ක ශරහ  කශඵන ඹම් ඹම් ප්රලසන
ගළටලු ම්ඵන්ධශඹන් හයා ඡහ යයන්න ෑනෆ තරරඹක් අද
ඇ ක ශරහ  කශඵනහඹ කිඹරහ භභ ිමතනහ. අශප් ප්රශකලශේ ය්ලපිටිඹ හශේ ප්රශකලර- ංචහයය යහඳහයඹ වහ යරහඳ නම්
යයරහ  කශඵනහ. ංචහයය යහඳහයඹ යයන ගභන් ඒ ධීයඹහර
ආයක්හ යයගළනීභ කිඹන යහයණහ ගළනර අපි විශලේශඹන්
අධහනඹ ශඹොමු යයන්න ෑනෆ. භහදළ්ල ධීය යර්භහන්තශේ
ශඹශදන විලහර පිරික් ය්ලපිටිඹ ප්රශකලශේ ඉන්නහ. ගරු
ඇභ ක පභනි, ඒ නිහ ඒ ධීයඹන් ආයක්හ යයශගන ංචහයය
යහඳහයඹ යයන්න. ඒ ආයහයඹට තභයි අ කගරු ජනහධිඳ ක පභහ
උඳශදස දීරහ  කශඵන්ශන්. අ කගරු ජනහධිඳ ක පභහ ධීය
අභහතයයඹහ වළටිඹට යටයු ප යයන ගරු යහජිත ශේනහයරන
භළ ක පභහටර, ංචහයය ක්ශේත්රඹ බහය යටයු ප යයන ගරු ඵළසි්ල
යහජඳක් භළ ක පභහටර, ඒ සිඹලු අභහතයහංලරටර, ංචහයය
යහඳහයඹට ආශඹෝජනඹ යයන අඹටර උඳශදස දීරහ  කශඵන්ශන්
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ඳහර්ලිශම්න් ප

[ගරු අරුන්දිය ප්රනහන්දු භවතහ]

එශවභයි. ගරු ඇභ ක පභනි, ංචහයය යහඳහයඹට ආශඹෝජනඹ
යයන්න ෑනෆ, එශවභ ආශඹෝජනඹ යයරහ ය්ලපිටිඹ හශේ
ප්රශකලර ංචහයය යහඳහයඹ අනිහර්ඹශඹන් රිඹහරභය යයන්න
ෑනෆ; ංචහයය යහඳහයඹ දියුණු යයන්න ෑනෆ. ධීය යර්භහන්තඹ
 කශඵනහ නම් ංචහයය යහඳහයඹටර ශවොයි කිඹරහයි භහ
ිමතන්ශන්. භහදළ්ල ධීය යර්භහන්තඹ හශේ ශක්ල  කශඵන ශයොට
ංචහයයඹන්ටර ඒ යර්භහන්තඹ නයමන්න පුළුන්; ඒ
යර්භහන්තඹ ගළන දළන ගන්න පුළුන්. විශලේශඹන්භ ඒ ශදය
අතය අන්තර් ම්ඵන්ධතහක් ඇ ක යය ගළනීභ ඉතහභ ශවො
ශදඹක් කිඹරහයි භහ ිමතන්ශන්.
ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, වර් ද සි්ලහ භළ ක පභහ
ශභිමදී යථහ යශහ ඹම් ඹම් හර්තහ අයශගන. එ පභහ ගර ප හර්තහ
භහ ශඟර  කශඵනහ. එ පභහ 2006 හර්තහක් අයශගන තභයි යථහ
යශශේ. ඒ හර්තහ අනු වහ්ල භළසන් ඳරිශබෝජනඹ ගළන භහ ශම්
ගරු බහට කිඹන්න ෑනෆ. අශප් යශට් දුප්ඳරභ අඹ යන්ශන් වහ්ල
භළසන් කිඹරහ ශන් හභහනයශඹන් කිඹන්ශන්. වහ්ල භළසන්
යන එය ම්පර්ණශඹන් අඩු ශරහ  කශඵනහ. භහළු කිඹරහ එ පභහ
කිේශේ ඵරඹහ ව ශයර්ලරහ ගළන. අශනකුර භහළු ගළනර ශම්
හර්තහශේ වන් ශරහ  කශඵනහ. භහළු ඳරිශබෝජනඹ ළඩි ශරහ
 කශඵනහ. ජනශ්ලඛන වහ ංඛයහශ්ලඛන ශදඳහර්තශම්න් පශන් ඒ
ම්ඵන්ධ හර්තහ ගන්නශයොට හභහනය අගඹ - average එය තභයි ගන්ශන්. අද ඳ කන භහළු ි ර භඟ ගරතහභ, අපි
ප්රහශඹෝගිය දකිනහ, අශප් යශට් ජනතහශේ භහළු ඳරිශබෝජනඹ
ළඩි ශරහ  කශඵන ඵ. ශභිමදී ඳහරිශබෝගියඹහ ව ධීයඹහ කිඹන
ශදශදනහභ ආයක්හ ශන්න ෑනෆ. අද න විට ඒ යහයණහ ශදයභ
භනහ ංවිධහනඹකින් සිකධ ශනහඹ කිඹන එයයි කිඹන්න
 කශඵන්ශන්.
ජහ කය ජරජීවී ගහ ංර්ධන අධියහරිඹ ඹටශර යර්භහන්ත
යහිතඹක් ශම් න විට රිඹහරභය ශන ඵනළත තහක්
කිඹන්න ෑනෆ. ධීයඹන් අද ශයොටු  පශ භරයඹන් ඇ ක යයන්න
ඳටන් ශගන  කශඵනහ. පුරතරභ දිසත්රික්යශේ ධීයඹන් ඇවිර
අශප් විභධයගත මුදලින් මුද්ල ඉ්ලරනහ, ශභොදහ භහළු ඇ ක
යයන්න ශයොටු දළ්ල වදහ ගන්න, ටළංකි වදහ ගන්න. ඒ විධිඹට
විලහර ලශඹන් ආධහය ඉ්ලරන තරරඹක්  කශඵනහ. ඒය ශවො
ප්රණතහක්. එභ නිහ අවිධිභර යටයු ප විධිභර කිරීභ නයය
විධිඹට දකින්න එඳහ. ඒය යර්භහන්තශේ දියුණුට ශවො නළවළ.
ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, දළඹට කිරුශ ප්රදර්ලනඹ
ශවට ඹම ඳශහශර ආයම්බ ශනහ. ශවට ඳහර්ලිශම්න් පශේ
ශලෝය ශඹෝජනහක් ශගශනනහ ිමටපු ධීය අභහතය ශෂසටස
ශඳශර්යහ භළ ක පභහශේ අබහඹ ම්ඵන්ධ.  කශඵන ළඩ යටයු පර
එක්ය ශවට අඳට ඒ ශලෝය ශඹෝජනහශේදී අදවස දක්න්න ඵළරි
ශන්න පුළුන්. ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, නිශයෝන්
ශඳශර්යහ භන්ත්රී පභහර ශම් ගරු බහශේ සිටිනහ. ශභ පභහ ශෂසටස
ශඳශර්යහ භළ ක පභහශේ ආදයණීඹ පුත්ර යරනඹ. ශෂසටස ශඳශර්යහ
භළ ක පභහ පුරතරම් දිසත්රික්යශේ ධීය යර්භහන්තඹට විතයක්
ශනොශයි, යශට්භ ධීය යර්භහන්තඹට දළළන්ත ළඩ ශයොටක්
යශ ජන නහඹයශඹක්. ඒ නිහ විශලේශඹන්භ එ පභහ යශ ශේඹ
ගළනර වන් යයි න්, නළත තහක් ගරු නිශඹෝජය
යථහනහඹය පභනි ඔඵ පභහටර සතූ කන්ත ශි න්, ශම්
යර්භහන්තඹ ඉදිරිඹට ශගන ඹෆභ ගළන ඇභ ක පභහටර ස ප කන්ත
ශි න් භශේ චන ස්ලඳඹ අන් යයනහ.
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ගරු වරත් කුමළර ගුණරත්න මශතළ (ධීලර ශළ තත වේඳත්
වාලර්ධන නිපයෝතය ිමළතයුරමළ)

(ரண்தைறகு சத் குர குத்ண - கடற்தநரறல், லக
பதோனங்கள் அதறறருத்ற தறற அகச்சர்)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of
Fisheries and Aquatic Resources Development)

ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, ශ්රී රංයහ ජහ කය ජරජීවී ගහ
ංර්ධන අධියහරිඹ ඳනත ඹටශර අද ඉදිරිඳර යය  කශඵන
නිශඹෝග ම්ඵන්ධ ගරු භන්ත්රීරු යථහ යශහ. ගරු නිශයෝන්
ශඳශර්යහ භන්ත්රී පභහ ඒ ගළන ටියක් අශඵෝධශඹන් යථහ යශහ
කිඹරහ භහ ිමතනහ. භහ ඒ ගළන  පටු ශනහ. අශප් අරුන්දිය
භන්ත්රී පභහ කිඹපු ආයහයඹට නිශයෝන් ශඳශර්යහ භන්ත්රී පභහශේ
පිඹහ ධීය යර්භහන්තඹට අත ිමත දුන් නහඹයඹකු විධිඹට අපි
එ පභහට ගරු යයනහ. නමුත අශප් ශජෝලප් භයිය්ල ශඳශර්යහ
භන්ත්රී පභහ, ශ් වීපී එශක් සුනි්ල වඳුන්ශනර ක භන්ත්රී පභහ
ශභොනහද යථහ යශශේ කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. සුනි්ල
වඳුන්ශනර ක භන්ත්රී පභහ දළන් ශම් බහශේ නළවළ. අශප් බහහශන්
කිඹන විධිඹට එ පභහ "පිසසුක් ශයබඳඹහ" හශගයි භභ දළක්ශක්.
එ පභහ අදහශ නළ ක යථහක් යශහ. අශප් ඳක්ශේ භනහඳලින්
ඳහර්ලිශම්න් පට ආපු, එ පභන්රහශේ ිමටපු ධීය ඇභ ක
චන්ද්රශේන භළ ක පභහට අන් කභට ඳහර්ලිශම්න් පටර එන්න ඵළරු
ගිඹහ. ඉ කන් ඒ ශගෝලරන්ශේ ධීය ශයරුහ ශභොයක්ද කිඹරහ
භභ ඊට ඩහ යථහ යයන්න අලය නළවළ.
අශප් ඇභ ක පභහ අද ඉදිරිඳර යශශේ ශභොයක්ද කිඹන එය
අශඵෝධහරභය ශරරුම් ගරශතොර ශවොයි. අ කගරු
ජනහධිඳ ක පභහශේ භිමන්ද චින්තනඹ  පශ යශට් ආර්ථියශේ
ශනක් යයන්න අශප් අභහතය පභහ ඇ පළු අශප් නිරධහරින්
ඔක්ශයොභ එය ප ශරහ අද ධීය කිඹන චනඹට අභිභහනඹක්
දීරහ යටයු ප යයනහ. ශම් යර්භහන්තඹ මුහුදට ඳභණක් සීභහ වුණු
ශදඹක් ශනොශයි. ඉන්දුනීසිඹහ, චීනඹ, තහයිරන්තඹ, විඹට්නහභඹ
හශේ යට්ල අද න විට ශගොඩිමම් ආශ්රිත ශයොයි ආයහයශඹන්ද
ශම් යර්භහන්තඹ වයවහ ආර්ථියඹ ශගොඩ නඟරහ  කශඵන්ශන්
කිඹන එය ශරරුම් අයශගන, අශප් ශ්රී රංයහර ඒ වහ භහන
තරරඹට ඳර යයන්න ඹම්කිසි නී ක ඳකධ කඹක් ඹටශර ශම්
යටයු ප ක්රභර කිරීශම් ළරසුම්වගත ළඩ පිබඳශශක් තභයි අද
ශම් වඳුන්හ දුන්ශන්. ඒය ශරරුම් අයශගන භවය අඹ යථහ
යශහ. ගරු ඇභ ක පභහ ශම් ම්ඵන්ධ යරුණු ඉදිරිඳර යශහ. භභ
ිමතනහ, අද ශම් නිශඹෝග යටට අලයයි කිඹරහ. අද භවය
ශක්ල නී කභඹ යහමුශන් ි ශදනශයොට අහර්ථය ශනහ.
අශප් අරුන්දිය ප්රනහන්දු භන්ත්රී පභහ, අශප් වික්ටර් ඇන්ටනි
නිශඹෝජය අභහතය පභහ අද ශම් ම්ඵන්ධ යථහ යශහ. එ පභන්රහ
ඳළවළදිලි කිේහ, අතීතශේ අපි රඵපු අර දළකීම්. ඒ ශවොභ අර
දළකීභ තභයි, යටට භවහ ආර්ථියඹක් ශගනහපු ඉසන් යර්භහන්තඹ
ශකලඳහරනඥඹන්ශේ ඵරඳෆම් භත  පය නිසි ශර
යශභනහයයණඹ ශනොයශ නිහ ම්පර්ණශඹන් විනහල ශරහ
ගිඹ එය. වරහත ඇ පළු මුළු පුරතරභ දිසත්රික්යශේ  කද්ණු
ඉසන් ශඳොකුණු විඹබඳ ශගොඩ ිමම් ඵට ඳර වුණහ. ශගොඩ ිමම්
ආශ්රිත ි රි දිඹ භරය යහඳහයඹ ක්රභර යශශොර, අද
රංයහශේ ආර්ථියඹට යිෂියර්භශඹන් දහඹය න ප්රභහණඹට ඩහ
ළඩි ආදහඹභක් ඒ  පබඳන් උඳඹහ ගන්න පුළුන්ඹ කිඹන එය ගරු
ඇභ ක පභහ ඇ පළු අශප් අභහතයහංලඹ තීයණඹ යයරහ  කශඵනහ.
ශම් න විට ජරජීවී ළඩ පිබඳශශ  පශ භව විලහර යහර්ඹඹක්
යයරහ  කශඵනහ. අශප් ජරජීවී ළඩ පිබඳශශ  පශ ඉසන් -ි රි
දිඹ ඉසන්, මුහුදු ඉසන්- ශඵෝ කිරීභ වහ බීජ ව ඳළටවු
නිසඳහදනඹ යයන ආඹතන ගණනහක් -භශේ ගණනඹ වළටිඹට
ආඹතන 10ක් විතය- රංයහ පුයහ දඹු්ලර, නුයඑබඳඹ, උඩර,
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ඳම්ඵර, යවශභෝදය, ඉන්ණිඹහගර ආදී ප්රශකලර  කශඵනහ. මුළු
ප්රශකලඹටභ අලය යයන භරය ඳළටවුන් ඉයණභඩු ජරහලශේ
නිඳදවීභට ගරු ඇභ ක පභහ ශම් න ශයොට රුපිඹ්ල ි ලිඹන
වහයසිඹ ගණනක් විඹදම් යයරහ  කශඵනහ.
ඒ හශේභ ශම් න විට ගරු අභහතය පභහ ඉතහභ ක්රභර ළඩ
පිබඳශශක් යස යය  කශඵනහ. ශභොයක්ද, ශම් ළඩ පිබඳශශ?
ආර්ථියඹ ශගොඩ නළඟීභ වහ භිමන්ද චින්තනඹ  පශ ගභ දියුණු
යයන ළඩ පිබඳශශ ඹටශර ශම් ළඩ පිබඳශශ ගභට ශගන ගිඹහ.
උදහවයණඹක් විධිඹට motorcycle එශක් ඹන ශයනකුට helmet
එයක් දභන්න කිඹන්ශන් ඇයි? ධීයඹහට ජීවිත ආයක්ය
යඵහඹක් ඳශඳින්න කිඹරහ අශප් ධීය අභහතයහංලශඹන් නී කභඹ
යහමුක් යස යශශේ ඇයි? අපි යක්ණඹක් ශදන්ශන් ඇයි?
යක්ණඹ නළ ක අඹ අ්ලරන්ශන් ඇයි? ශම්ය තභයි ක්රභරබහඹ
කිඹන්ශන්. Helmet එයක් නළ ප ඹන එක් ශයනහ අ්ලරහ
දඩඹක් ගවන්න ළඩ පිබඳශශක් යස යශශේ, ඒ පුකගරඹහට
දඬුම් යයරහ නී කභඹ යහමුක් ඹටතට ගන්න ශනොශයි. ඒ  පබඳන්
අපි ඵරහශඳොශයොර ප න්ශන්, ළරසුම් වගත ක්රභරබහඹක්.
ක්රභරබහඹක්  කශඵන ළඩ පිබඳශශක්  පශ තභයි ඹම් ඹම් ළරැදි
රිඹහ ශේහ, ළරසුම් වගත යටයු ප ශනොකිරීභ  පශ සිදු න
විනහලඹ ශේහ ශක්හ ගන්න පුළුන් න්ශන්.
භවය ශරහට ධීයයින්ට දඬුම් ඳළි ණවීශම් ළඩ
පිබඳශශක් ශනොශයි, ධීය ක්ශේත්රඹ  පශ ඵරඳත්රඹක් නිකුර
කිරීභ  පබඳන් අපි දකින්ශන්. මුහුදට ඳභණක් සීභහ වුණු ධීයඹහ ඒ
යයන ළඩ පිබඳශශට අභතය ශගොඩ ිමභ ආශ්රිත ධීය යසශේත්රඹ
ම්ඵන්ධශඹන් යයන ෆභ යහර්ඹඹක්භ ක්රභර කිරීභයි ශම් ළඩ
පිබඳශශ  පබඳන් යයන්ශන්. අශප් අරුන්දිය ප්රනහන්දු භන්ත්රී පභහ,
වික්ටර් ඇන්ටනි නිශඹෝජය ඇභ ක පභහ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් යථහ
යශහ. අශප් ජරජීවී ළඩ පිබඳශශ  පශ ශභොදහ, ශේයහ,  කරහපිඹහ
ඇ පළු ශම් සිඹලුභ භසුන් ම්ඵන්ධශඹන් න ඳණිවුඩඹ ගම්රට
යහප්ත යයන්න අශප් ආඹතනශේ බහඳ ක පභහ ඇ පළු නිරධහරි
භේඩරඹ විලහර ශශවක් දයනහ. ශභොදහ භරයඹහ සුදුසු
ශයොයි සථහනඹටද, මුහුදු කඩළ්ලරහ - Sea cucumber - සුදුසු ශයොයි
සථහනඹටද කිඹහ ඵරන්න ෑනෆ. NARA ආඹතනඹ භන්න් යයපු
ඳරීක්ණශඹන් ය්ලපිටිශේ  පය මුහුදු කඩළ්ලරහ - Sea cucumber
- වහ සුදුසු නළවළ. නමුර අපි ඒ වහ සුදුසු සථහන ශොඹහ,
ජරජීවී භධයසථහන ගණනහක් රංයහ පුයහ පිිමටුහ, NARA
ආඹතනඹ වයවහ ඳරීක්ණ යයරහ ඒ ඳණිවුඩඹ ගභට ශගන
ඹනහ. අශප් භධයසථහනලින් නිරධහරින් ඒ ඳණිවුඩඹ රැශගන
ඹන්ශන් ඒ ක්රභරබහඹ ළරසුම් යයන්නයි. ඒ ෆභ ශදඹක්  පශභ
අඳ දකින්ශන්, ආර්ථියශේ ශනක්; ඳවුරයට අලය යයන
ආදහඹභ ළඩි යය ගළනීභක්.
විඹට්නහභශේ භරය ප්රදර්ලනඹක් විිත යයන්න භහ ගිඹහ.
ඇභ ක පභහ ශනුශන් භට ඒ බහගයඹ රළද්ණහ. විඹට්නහභශේ
 කශඵන පුදුභ දියුණු දළක්යහභ අපි ශයොශවේද ඉන්ශන් කිඹහ ිමතහ
ගන්න ඵළරු ගිඹහ. ජරජීවී ළඩ පිබඳශශ  පශ ශගොඩ ිමම් ආශ්රිත
නිඳදන ි රි දිඹ භරය යර්භහන්තලහරහ 500ක් ඳභණ
විඹට්නහභශේ  කශඵනහ. ඒ යර්භහන්තලහරහ 500  පශ අපි දළක්යහ,
ශම් භරය නිසඳහදනඹ ශයොයි ආයහයඹට ද ගභ  පශට ශඵදිරහ
ඹන්ශන් කිඹන එය. නමුර අද අඳට ඒ ආයහයඹට ශගොඩ
නළශඟන්න පුළුන් ලක් කඹක් නළවළ. ශභඹට අලය යයන
නිඳදන ළඩ පිබඳශශ ක්රභර යයන්න යටයු ප යයන්ශන් ඒයයි.
ඒයයි, අපි ඳළටවුන් ශඵදහ වරින්ශන්. ඒයයි, අපි ළේරට භසුන්
දභන්ශන්.
භහ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්. අපි ඇභ ක පභහර එක්ය අම්ඳහය
ප්රශකලශේ ංචහයඹයට ගිඹහ. ඒ ංචහයශේදී අපි දළක්යහ, ළ  පශ,
ගභ  පශ ධීය ශවෝදයඹන් ඒයයහිත ශරහ ඉන්ශන් ශයොශවොභද
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කිඹරහ. ඒ ළට කිසිභ තවනම් දළරක් දභන්න ශදන්ශන් නළවළ. ඒ
ළට දභන දළශ්ල ප්රභහණඹක්  කශඵනහ. ශනර ශයනකුට ඒ
ළශේ රැකිඹහ යයන්න ශදන්ශන් නළවළ. එතළන ක්රභර
ළරසුම්බහඹක්  කශඵනහ. ඉ කරි කිරීශම් ළඩ පිබඳශශක්, ෂ්බ
හධන ළඩ පිබඳශශක්  පබඳන් ධීයඹහට අශඵෝධඹක් රඵහ දීරහ,
ධීයඹහ අභිභහනශඹන් නළන්ටවීශම් ළඩ පිබඳශශකුයි අපි ශම්
 පබඳන් යය ශගන ඹන්ශන්. ශම්යට වහඹ අලයයි.
ිමටපු ධීය යටයු ප වහ ජරජ ම්ඳර ඇභ කයඹකු න ගරු
ශජෝලප් භයිය්ල ශඳශර්යහ භන්ත්රී පභහ කිේහ, ශභතළන  කශඵන්ශන්
ශකලඳහරනඹ කිඹරහ. ශභතළනදී ගරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ
භන්ත්රී පභහ කිඹපු යහයණඹ භහර අනුභත යයනහ. ඵරන්න, ශම්
අසථහශේ ශම් ගරු බහශේ  කශඵන අසුන් දිවහ. කී ශදනහද
ඉන්ශන්? ඉ කන් ශයොශවොභද ශම් ඳණිවිඩඹ ගභට ශගන ඹන්ශන්?
ශම් වහ අපි පුළුන් තයම් උරහව යයනහ. විරුකධ ඳක්ශේ
වශඹෝගඹ භවය ශරහට ශනොරළශඵනහ නම්, වළභ ශකභ
විශේචනඹ යයනහ නම් ඒයට අඳට යයන්න ශදඹක් නළවළ. ශම්
ඳණිවිඩ ටිය ගභට ඹන්න ෑනෆ. ආර්ථියශේ ඒ ශන යයන්න
නම් ශම් ඳණිවිඩඹ ගශම් ඳවු්ලරට ඹන්න ෑනෆ. ඒ නිහ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් අශප් ශකලඳහරන අධියහරිඹ අපි ම්පර්ණශඹන්භ
දළනුර යයනහ. තමුන්ශේ ඳහක්ෂියයින් ශේහ, යවුරු ශවෝ
ශේහ, ශම් ගළන උනන්දු යයන්න. අද න ශයොට අශප් ධීය වහ
ජරජ ම්ඳර ංර්ධන අභහතයහංලශේ ශම් ජරජීවී ගහ ළඩ
පිබඳශශ රිඹහරභය කිරීශම්දී, ගම්ඳව දිසත්රික්යශේ ජනතහට
ශේහ, ශනර දිසත්රික්යඹය ජනතහට ශේහ, ශයොශ ඳහටද, ය ප
ඳහටද, නි්ල ඳහට ද කිඹරහ ශනක් යයරහ නළවළ. ශම්යට
උනන්දුක් දක්න වළභ ශයනකුභ අශප් භධයසථහන භන්න් අපි
ඒයයහිත යයනහ. ඒයට අපි අලුර ළඩ පිබඳශශක් වදරහ
 කශඵනහ.
ඊට අභතය, අශප් ගරු ඵළසි්ල යහජඳක් භළ ක පභහශේ
දිවිනළගුභ ළඩ පිබඳශශ වයවහ අඳර භඟ යශ ම්ඵන්ධීයයණඹ
 පශ, ඳසු ගිඹ භහ කිිමඳඹ  පශ ඉතහභ ක්රභර ළඩ පිබඳශශක්
වඳුන්හ දී  කශඵනහ. තභන්ශේ දිසත්රික්යශේ, තභන්ශේ ආනඹ
 පශ, දිවිනළගුභ වයවහ ශනභ ළඩ පිබඳශශක් ඇ ක යයරහ ශම්
වහ අලය යයන ආධහය ඒ ප්රශකලශේ ජනතහට ශයොයි
ආයහයඹට ශඵදී ඹන්න ෑනෆද කිඹන එය පිබඳඵ ශොඹහ ඵරහ,
ගශම් අලු කන් පිිමටුන රද දිවිනළගුභ ශදඳහර්තශම්න් ප වයවහ,
ප්රජහ මර ංවිධහනඹ කිඹන ගශම්  කශඵන සිඹලු ශදනහභ ඒයයහය 
වුණු ංවිධහනඹ වයවහ ගශම් අලයතහ, ශඳොදු ඉ්ලලීම් වඳුනහ
ශගන, ප්රධහනභ යහයණහ න දිවිනළගුභට අශප් අභහතයහංලශේ
ශම් ජරජීවී ගහ ළඩ පිබඳශශ වඳුන්හ දීරහ ඒය ගභට ශගන
ඹන්න ළඩ පිබඳශශක් වදරහ දුන්නහ.
එිමදී අපි අශප් අභහතයහංලඹ භන්න් කුඩහ ශඳොකුණයට රුපිඹ්ල
 කසවරදවස ගණනකුර, අශනක් ඒහට රුපිඹ්ල වළරතෆඳන්දවස
ගණනකුර රඵහ දුන්නහ. ඒ ශක්ල සිඹ්ලරභ ඉදිරි යහරඹ  පශ අපි
ඳණිවිඩඹය ආයහයශඹන් ශගන ඹන්ශන් ප්රහශකය ඹ ශ්ලයම්
යහර්ඹහර වයවහයි. ශම් න ශයොට සිඹලුභ ප්රහශකය ඹ ශ්ලයම්
යහර්ඹහර වයවහ අපි උඳහධිධහරි දරුකු නම් යයරහ  කශඵනහ,
දිවිනළගුභ ශදඳහර්තශම්න් ප භන්න් ඒ ඳණිවිඩඹ ශගන ඹන ගශම්
භිකධි නිරධහරිඹහ, ග්රහභ නිරධහරිඹහ, ධීය නිරධහරිඹහ, ශගොවිජන
ශේහ නිරධහරිඹහ වහ හමිමය ශරහ ශගන ඹන්න. ශම් ශේයභ
ඒයයහය  යයරහ ගභ  පශ පිිමටුන ප්රජහ මර ංවිධහනඹ  පබඳන්
ශඹෝජනහ රඵහ ගන්න ශයොට තමුන්ශේ ජීවිතඹ ශගොඩ නඟහ ගන්න
පුළුන් ක්රභඹ ශභොයක්ද කිඹරහ ඵරරහ එඹට ඳශමුළනි තළන රඵහ
ශදන්නයි ශම් ළඩ පිබඳශශ වඳුන්හ දී  කශඵන්ශන්. භහ යලින්
කිේහ හශේ විඹට්නහභඹ හශේ යට්ලරට අද ශගොඩ ිමභ
ආශ්රිත ශභළනි නිසඳහදන කිරීභ  පබඳන් ශගොඩ නළශඟන්න
පුළුන් නම්, ශ්රී රංයහශේ අඳට ශගොඩ ිමම් ආශ්රිත යටට අලය
යයන ශප්රෝටීන් ප්රභහණඹ නිඳදන ශම් භරය ම්ඳත අද දියුණු
යයන්න ඵළරි ඇයි?

1103

ඳහර්ලිශම්න් ප

[ගරු යර කුභහය ගුණයරන භවතහ]

ශම්ශයන් ආර්ථියශේ ශරොකු ශනක් ඇ ක ශනහ. ඒ නිහ
ශම්ය ශරොකු නී ක යහමුක්  පශ, ඵරඳත්ර ගහස ප දහරහ යශ යු පයි.
එදහ අශප් Group Meeting එශක්දී ගරු ඵළසි්ල යහජඳක් භළ ක පභහ
ඉ්ලරහ සිටිඹහ අය භවය අඹ යයපු ශඹෝජනහ අනු, දිවිනළගුභ
ළඩ පිබඳශශ  පශ ශභඹ හණිජ යටයු ප යයන අඹට ඵරඳතර
ගහස පක් දහරහ, ගිවසත සඹං රැකිඹහක් විධිඹට යයන අඹට
ගරු ි ්ලශයෝයි ප්රනහන්දු ඇභ ක පභහර ඉ්ලරපු ආයහයඹට ඹම් කිසි
ශනක් යයන්නඹ කිඹරහ. අශප් ගරු ඇභ ක පභහ ඒයට එයඟ
වුණහ. ඒය තභයි "දිරිඹ" කිඹරහ කිඹන්ශන්. එතළනදී ඵරඳත්ර
ගහස පක් දහරහ, දඩ මුදරක් දහරහ ශම් අඹ ඹම් කිසි ආයහයඹට
තරහ ශඳශහ ිමංහ කිරීභක් ශනොශයි අපි ඵරහශඳොශයොර ප
න්ශන්. වළභ ගභයභ, වළභ භළ කයණ ශයොට්සහඹයභ ඒ යයන
සිඹලු ළඩ පිබඳශශ්ල ක්රභර යයරහ ඊට අභතය ළදගර
ඳණිවිඩඹක් ගභට ශගන ඹන්නයි. උදහවයණඹක් විධිඹට යරහළ,
යංඵඩග්ලර හශේ ප්රශකලර පුහුණු භධයසථහන  කශඵනහ. අපි
ශනභ ශම් න ශයොට ළඩ පිබඳශශක් යයශගන ඹනහ භිකධි
නිරධහරිඹහ, ඊට අභතය අපි අලු කන් ගභට අනුයුක්ත යයපු
උඳහධිධහරි ශවෝදයඹහ ශවෝ ශවෝදරිඹ, ශම් තළන්රට ශගන්රහ,
අශප් ජරජීවී ගහ භධයසථහනර ඉන්න නිරධහරින්ට අභතය ඒ
අඹටර ශම් පුහුණු වීම් දීරහ ශභන්න ශම් හශේ ශක්ල ඔශේ ගභට
යයන්න පුළුන් කිඹන එය වඳුන්හ ශදන්න.  කරහපිඹහ අලය
ශයොයි තළනටද, අඬු ඉසහ එශවභ නළරනම් ි රිදිඹ ඉසහ වළදිඹ
යුරශර ශයොයි ප්රභහණඹටද, ශභොනහද අපි ශම් ශදන ආධහය කිඹන
එය, ශභන්න ශම්හ තභයි ගභට ශගන ඹන්න ෑනෆ න්ශන්.
විඳක්ඹ කිඹන විධිඹට ශම් කිසි ශදඹයදී ඵකදක් ගවන්න ඵළවළ;
නී කඹක් දභන්න ඵළවළ. එතශයොට රංයහ ශයොශවොභද දියුණු
ශන්ශන්? ගරු සුනි්ල වඳුන්ශනර ක භන්ත්රී පභහ ඇහුහ,
ආේඩුක් ශභොයටද කිඹරහ. ඉ කන් ශම් හශේ ශභෝඩ තර්ය
ඉදිරිඳර යයන භන්ත්රීරු ශම් ඳහර්ලිශම්න් පශේ සිටීභ ගළන අපි
යනගහටු ශන්න ෑනෆ. යජඹක්  කශඵන්ශන් ඒ ශභශවඹවීභ
යයන්නයි. ශකලඳහරනඥශඹෝ ඉන්ශන් ශම් ඳණිවිඩ යටට ශගන
ඹන්නයි; ජනතහර එක්ය ශම්හ යථහ යයන්නයි. ඉ කන් විරුකධ
ඳක්ඹ ශේහ, ආේඩු ඳක්ඹ ශේහ, ඔඵ ජනතහ නිශඹෝජිතඹකු
නම් අපිර එක්ය ඒයයහය  ශරහ ශභන්න ශම් ඳණිවිඩඹ
විශේචනහරභය ශනොශයි, ශගෞයහන්විත, අභිභහනඹක්
විධිඹට, තමුන් ජනතහ ශේයඹකු විධිඹට ගභට ශගන ගිශඹොර අද
අපි ශම් ඉදිරිඳර යයන ළඩ පිබඳශශ
ක්රභර යයරහ
ආර්ථියශේ ශරොකු ශනක් ඇ ක යයන්න පුළුන්.
ඒ නිහ අද ශම් ඉදිරිඳර යයපු නිශඹෝග  පබඳන් අශප් විසිරී ගිඹ
ඹම් කිසි ළඩ පිබඳශශක් එයට ඒයයහය  යයරහ, ඒ  පබඳන්
ආර්ථියඹට අලය යයන ඒ ඳණිවිඩ ටිය රඵහ දීරහ එඹ ක්රභර
යයන්නයි අඳ ඵරහශඳොශයොර ප න්ශන්. ශභතළනදී විරුකධ
ඳක්ශේ හුඟක් ශදනකු රශරන් පිට ගිිම්ලරහ ඉන්දිඹහනු ප්රලසනඹ
ගළන යථහ යශහ. ඇරතටභ ගරු අරුන්දිය ප්රනහන්දු භන්ත්රී පභහර
කිඹහපු ආයහයඹට භහ ඉතහ න්ශතෝ නහ, ශම් යහයණශේදී
අශප් ගරු ඇභ ක පභහ යටයු ප යශ ආයහයඹ පිබඳඵ. ශම් ධීය
ප්රලසනඹ අඳට ශරොකු ප්රලසනඹක් වුණහ.
විශලේශඹන්භ භහ
නිශඹෝජනඹ යයන මීගමු, වරහත ප්රශකලශේ ශම් ඵහුදින
ඹහත්රහ විලහර ප්රභහණඹක් දස 30ක්, 40ක් ඉන්දිඹහනු මුහුද වයවහ
අයහිම මුහුදුයයඹට ගිිම්ලරහ විලහර භරය ප්රභහණඹක් රංයහට
රැශගන ආහ. ඒ වයවහ අඳට විලහර විශකල විනිභඹ ප්රභහණඹක්
ශගනළවිර දුන්නහ. ශභොයද, ඒ අඹ ශගශනන්ශන් අශශවි ශඳොශට
දළමීශම් භරයයින් ශනොශයි. විශකල විනිභඹ ශවොඹන භරය
යහඳහයඹටයි ඒ අඹ ටනහ භසුන් අ්ලරහ ශගන ආශේ. නමුර ඳසු
ගිඹ යහරඹ  පශ දකුණු ඉන්දිඹහශේ ජඹරලිතහ භවරි ඹ ඒ යයපු
ආක්රභණය ලී ළඩ පිබඳශශ අපි ඳළවළදිලි ශවශහ දළක්යහ.
ශභතළනදී ශඵොශවෝ ශදනකු තර්ය යශහ, ඇයි ශම්යට ළඩ යටයු ප
යයන්ශන් නළරශර, ඇයි ශම්ශයදී නී කභඹ යටයු ප යයන්ශන්
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නළරශර කිඹරහ. නමුර අශප් ගරු ඇභ ක පභහ ඉතහ ඥනහන්විත
අ කගරු ජනහධිඳ ක පභහශේ ම්පර්ණ නිර්ශකල වහ උඳශදස ඇ ක,
ි ත්රය ලිරඹ රැයශගන යටයු ප යශහ. අශප් ධීයශඹෝ විපු දුය
අඳ දළක්යහ. අඳට  කද්ණු නී කභඹ භහර්ගඹ නළ ක ගිඹහ. අයහිමයය
මුහුදට අශප් ඵහුදින ඹහත්රහ සිඹ්ලරභ ගිශේ නී කභඹ භහර්ගශඹන්
අඳට  කද්ණු නී කභඹ අයි කඹ  පශයි. ජඹරලිතහ භවරි ඹ අශප්
ශන්නපු ප්රශකලශේ ශඵෝට්ටු 8ක් ප්රහණ ඇඳයරුශෝ වළටිඹට
 කඹහ ගරතහ. නී කභඹ භහර්ගශඹන් මුහුශක භසුන් භයහශගන එන ව
භසුන් භයන්න ගිඹ අඹ ඳහ අර අඩංගුට ගරතහ. අඳ ඔවුන්ට
කිේහ, යරඵර ශන්නට එඳහ කිඹහ. උදශඝෝණ ආහ. අශප්
අභහතයහංලඹට ඇවි්ලරහ යෆ ගළහුහ. ශම් සිඹ්ලර ඉසීභ  පශ අඳට
අහනශේදී වළකි වුණහ, අශප් ඵරහශඳොශයොර ප ඉසට යය
ගන්න. අඳ ඵරහශඳොශයොර ප වුශේ, ඉන්දිඹහශේ ව රංයහශේ
ි ත්රරඹ රැයශගන අශප් ශගෞයඹර ආයක්හ න විධිඹට ළඩ
පිබඳශශක් යයන්න.
අන් කශම්දී දකුණු ඉන්දිඹහශේ ආක්රභණය ලි ධීයඹන් අශප්
ගරු අභහතය පභහශේ උඳශදස ඳරිදි නහවිය වමුදහ භන්න් අර
අඩංගුට ගරතහ. ගරු නිශයෝන් භන්ත්රී පභහ කිේ එය ඇරත.
භභ ගිඹහ. ඒහ භහ ඇස ශදශයන් දළක්යහ. ශප්හශ්ල ධීයයින්ට
දස  පනයි මුහුදට ඹන්න පුළුන් වුශේ. ඒ ධීයශඹෝ ව හ
ළශපිරහ යථහ යශහ. ශම් අඹ කිේහ," අඳට මුහුදට ඹන්න විධිඹක්
නළවළ'' කිඹහ. තශරයිභන්නහයශම් ඒ ප්රලසනඹ වුණහ. භහ ශම්
ඳහර්ලිශම්න් පශේදී TNA භන්ත්රීරුන්ට අභිශඹෝග යශහ. භහ
යශතෝලියශඹකු වුණර යහඹප්පු ශජෝප් යදගුරු පභහ ගළන
කිඹන්න ෑනෆ. එ පභහ ජහතීන් ගළන යථහ යශහ. ඡන්දඹ ශරහශේ
TNA එයට ඡන්දඹ ශදන්න කිේහ. නමුර ඇයි ඒ TNA එයට
ඡන්දඹ ශදන්න කිේ යදගුරු පභහ, එශවභ නළරනම් TNA කිඹන
ශදභශ ංවිධහනඹ ශනුශන් ශඳනී සිටින අඹ, භව ශරොකුට
ශදභශ ජනතහශේ අයි කහසියම් ගළන භහන ිමි යම් ගළන යථහ
යයන ජඹරලිතහ ශම් යයන ආක්රභණය ලී ළඩ පිබඳශශට විරුකධ
එය චනඹක්ර යථහ ශනොයශශේ? TNA භන්ත්රීරුන්ර,
යදගුරු පභහරයථහ යශශේ නළවළ. අඳට ර් ජයි කිඹන්න. අඳ
ශභිම ඉශගන ශරොකු ටනක් යශහ. අශප් ගරු ඇභ ක පභහට
පුළුන් වුණහ, ශදයශට්  කිමා ච ි ත්රය ලිරඹර රැය ශගන, ඒ
යශට් විශකල ඇභ ක පභහ, ධීය වහ යිෂියර්භ ඇභ ක පභහ වමු වී
ශම් න විට යි ටුක් වදන්න. ඒ යි ටු භහර් ප භහශේ
රංයහශේදී ආශඹර රැස ශනහ. නිශඹෝජිත යි ටු ශනභ රැස
වුණහ. එතළනදීර අඳට ඵහධහක් වුශේ වර්භන් කුශර් කිඹන
පුකගරඹහ; අය යහජය ශනොන ංවිධහනශේ කුරප්පු යහයඹහ; එදහ
වරහත ඒ ශවෝදයඹහශේ භයණඹට ග කි යු ප පුකගරඹහ.
ඔඵ පභන්රහශේ නහඹය යනි්ල වික්රභසිංව භවතහර එක්ය ඒ
පුකගරඹහ පිටුඳසින් ඉශගන ශයොශවොභද යටයු ප යශශේ කිඹහ
නළතර භහ දළක්යහ. ධීයයින් ශයොයි අතට ද කුරප්පු යශශේ කිඹහ
භහ දළක්යහ. එදහ දකුණු ඉන්දිඹහට ගිිමන් ශම් trawling ක්රභඹ,
අශප් උ පරු ප්රශකලඹ විනහල යයන ශම් රැකිඹහ දස  පනක්
යයන්නට අශප් කිසිභ නිර්ශකලඹක් නළ ක එයඟශරහ  කද්ශේ,
ඔඹ යහජය ශනොන ංවිධහනඹ කුරප්පු යයන, ශඩොරර්ලින්
ඹළශඳන ඒ වර්භන් කුශර්රහ ඇ පළු පිරියි.
අශප් ගරු ඇභ ක පභහ ඒයට එයඟ වුශේ නළවළ. අශප් ගරු
ඇභ ක පභහ ඒයට ඉඩ දුන්ශන් නළවළ." භභ ශම් රැකිඹහ යයන්නට
ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ. රංයහශේ ඳභණක් ශනොශයි මුළු
ශරෝයශේභ ශම් trawling ක්රභඹ - bottom trawling ක්රභඹතවනම් යය  කශඵන්ශන්"කිඹහ එ පභහ ශයබඳන් ිමටිඹහ. එශවභ
ශයබඳන් ඉරහ යහජය හයා ඡහශේදී අඳට අලය යයන නී කභඹ
යහමු  පශ ඒ සිඹලු අයිතීන් රඵහ ගන්න යටයු ප යශහ. ශම්
ශනශයොට ඒ හයා ඡහ ළඩ පිබඳශශයට ඹනහ. ඒ ධීයඹන්
නළත එනහ. එනශයොට අ්ලරනහ.
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නී කභඹ යහමුක් වදහ අශප් ධීයඹන්ර දළනුර යය
 කශඵනහ. අශප් ගරු ඇභ ක පභහ නී ක ඳකධ කඹක් ඉදිරිඳර යශහ. ඒ
නී ක ඳකධ කඹ  පශ අශප් ධීයශඹෝ ඹම් කිසි ළයදි ශදඹක් යයනහ
නම් ඒ අඹ අ්ලරන්න කිඹහ නිශඹෝග යශහ. දඩ මුද්ල නිඹභ යශහ.
ධීය යර්භහන්තඹ අ කන් අශප් ශ්රී රංයහ ජහතයන්තයඹ  පශ
අභිභහනඹක් රඵහ ගරතහ, අඳ නී කඹට එයඟයි කිඹහ.

යයරහ  කශඵනහ, ලිපි භන්න්. ශභඹ ශගදයයට රසනක් ශභන්භ
සිරිඹහක්. කිසිභ ගක් නළවළ, ශනර ශයශනකුට අිමයඹක්
ශන ශදඹක් ශනොශයි. භරය ශඳොකුණක් තභහශේ රශර කුඩහ
ඉඩ ශයොටය වදහ ගරශතොර ඒශයන් තභන්ට ආදහඹභක්. ඒ
හශේභ තභන්ශේ භනට ඹම්කිසි වනඹක්. ශම් හශේ අර්ථර
ළඩ පිබඳශශක් ශම් භරය යහඳහයඹ  පශ  කශඵනහ.

ශම්ය ශනර අඹ ශනර විධිඹට වයන්නට උරහව යශහ.
නමුර ජඹරලිතහ භවරි ඹට සිකධ වුණහ, අහනශේදී
අගභළ ක පභහ ඇ පළු ඒ යජඹට ිම නභන්න. එ පි ඹට විරුකධ ඒ
උකශඝෝණඹ යශහ. ශභිම අර අඩංගුට ගර අඹට අඳ ශවෝදය
ලීරහශන් රයන්නට ඳටන් ගරතහ. අශප් ධීයඹන්ට යන්න
නළ ක ශනශයොට ඳසු ගිඹ භහශේ අඳ රක් 11 ක් ඹහ
 කශඵනහ. වළභ භහශේභ ඒ හශේ මුද්ල ඹළේහ. ඒ අඹ ශේයහ
ගන්නට අශප් නහවිය වමුදහ, අශප් ඉන්දිඹහනු භව ශයොභහරිස
යහර්ඹහරඹ,
අශප්
ශ්ලයම් පභන්රහ,
අ කශර්ය
ශ්ලයම්
ශවට්ටිආයා චි භළ ක පභහ ළනි අඹ අශප් අභහතය පභහශේ උඳශදස
අනු භවහ විලහර ශභශවයක් යශහ. ශම් ප්රලසනඹ ශනර ටන්
ඳහස ඵට ඳර යයන්නටයි උරහව යයන්ශන්. ි ත්ර යටක්
වළටිඹට ශම් ප්රලසනඹ ශම් ශන ශයොට නී කභඹ යහමුක් අනු
වින්නට රළබීභ  පශ ගරු ඇභ ක පභහ ඉ කවහගත ශනහ.

භභ වළභ දහභ කිඹනහ, මීගමුශේ භහළු යෆ්ලරක් යන්න
 කශඵනහ නම් ඒය තභයි ජීවිතශේ රඵහ ගන්න පුළුන් ශවොභ
ය යෆභ කිඹරහ. අලුර ප්රණීත භහළු යෆ්ලරක් තභන්ශේ ශගදයට
රළශඵනහ නම්, ශප්රෝටීන් අධිය නිඹභ ප්රණීත භහළු යෆ්ලරක්
යන්න රළශඵනහ නම් විටි න් යෆභ දීරහ වදන  පන්ශේ භයට
ඩහ, - භභ ශබ්රොයිරර් කුකුශන් වළදීභ අතක්ශේරු යයනහ
ශනොශයි.- එය ඳළරතකින් එඹ ලරීය ලක් කඹ රළශඵනහ
ශභන්භ, තභන්ශේ යටට යවට ඹම්කිසි යෆභක් රළද්ණහයි කිඹරහ
ිමතටර න්ශතෝඹක් රඵන්න පුළුන් යහයණඹක්. ඒ නිහ ශම්
භරය යර්භහන්තඹ මුහුදට, යශපුට ඳභණක් සීභහ ශනොයය යශ
යු පයි.

ශභළනි ප්රලසනරදී අඳ යථහ යයන චන පිබඳඵ අඳ
ය්ලඳනහයහරී න්නට ෑනෆ. ශම් වළභ ශදඹක්  පශභ නී කඹ කිඹහ
ශදඹක්  කශඵනහ. ශභතළනර අඳ නී කගත යශශේ ඒයයි. නී කඹක්
 පබඳන් අශප් සිඹලුභ ධීය ශවෝදයයින් "ධීය" කිඹන චනඹට
ඳභණක් සීභහ යය ශන් යයන්ශන් නළ ක අශප් ගම්ර ආර්ථියඹ
ශගොඩ නඟන්නට ඉන්න ඹම් කිසි ශයශනක් ඉන්නහ නම් ඒ අඹට
උඳශදස භහරහක් දීරහ, ඒ අඹට නී කභඹ තරරඹ ඳවදහ දීභක්
යයරහ, ශරඩක් වළශදනශයොට භරයහ ශේහ, ඉසහ ශේහ
ශේයන්ශන් ශයොශවොභද කිඹහ ක්රභඹක් වදහ, ක්රභර බහඹක්  පශ
ඒයයහය  යයන්නයි ශම් ළඩ පිබඳශශ වළදුශේ. ශම් න ශයොට අපි
සුයත්ල භරය යහඳහයඹ යයන අඹශේ ංගභඹක් වදරහ, ශම්
ජරජීවී ළඩ පිබඳශශ  පශ ගරු ඇභ ක පභහශේ මලියරශඹන් ඒ
ංගභඹට න තහක්ණිය උඳයයණ දීරහ, ඒ යහඳහය ක්රභර
යයන්න විලහර ළඩ පිබඳශශක් වදරහ  කශඵනහ. ඊට අභතය, ඒ
ංගභශේ අඹර තනි තනිභ තයග යයන්ශන් නළ ක, අශප් ගශම්
ඉන්න සුයත්ල භසුන් ඇ ක යයන පුකගරඹහර ම්ඵන්ධ යය
ශගන, අඳට රළිමරහ  කශඵන ඉ්ලලුම්රට අදහශ ළඳයුභ රඵහ
ශදන්න ශවො ළඩ පිබඳශශක් වදරහ  කශඵනහ.
අශප් ගම්ර, ඒ යහරශේ විශලේශඹන්භ මීගමු, වරහත,
පුරතරභ ළනි ප්රශකලර ශගදයය ඌශයක්-ශදන්ශනක් -භභ
ිමතනහ, ඔඵ පභන්රහ තයවහ ශන්ශන් නළ ක ශයි කිඹරහ, ඒ
චනඹ ඳහවිා චි යශහට. - ඇ ක යශහ. ඉරිදහට ඒ භස ටියක් යන එය
හභහනයශඹන් අශප් සිරිතක්. අද න ශයොට ශගදයය කුකුළු
ශයොටුක් ඇ ක කිරීභ, ඌයන් ළනි  පන් ඇ ක කිරීභ ප්රලසනඹක්
ඵට ඳර ශරහ  කශඵනහ. අ්ලරපු ශගදරින් ඳරිය අධියහරිඹට
ඳළි ණි්ලරක් යයනහ, "ශභන්න ශම් ශගදය අය  පන් ඇ ක
යයනහ. අඳට ගශේ ඉන්න ඵළවළ" යි කිඹරහ. ඳහුශනිදහ ඒ
නිරධහරින් ඇවි්ලරහ එභ  පන් ඇ ක කිරීභ ම්පර්ණශඹන්භ නතය
යයනහ. නමුර ශම් භරය යහඳහයඹ, උදහවයණඹක් වළටිඹට
සුයත්ල භසුන් ඇ ක කිරීභ එය ඳළරතකින් ආර්ථිය ආදහඹභක්.
අශනක් ඳළරශතන් එඹ භනට ශභොන තයම් වනඹක්ද කිඹරහ
ය්ලඳනහ යයන්න.
දිඹළඩිඹහ ශයෝගීන්, විදඹ ශයෝගීන් රසන සුයත්ල භසුන්
ඉන්නහ ටළංකිඹක් දිවහ විනහඩි 10ක් ඵරහ ශගන සිටිශඹොර තභන්
රඵහ ගන්නහ දදය ප්ර කයහයඹට ඩහ විලහර වනඹක් ඒ අඹට
රළශඵනහයි කිඹරහ අද දදය විදයහශේ ඳළවළදිලි ප්රයහලඹට ඳර

භභ දළක්යහ, චීනශේ යර්භහන්තලහරහය ශයොයි ආයහයඹට ද
ි රිදිඹ භසුන් pack යයන්ශන් කිඹරහ. ඒ ි රිදිඹ භරය pack
එය යඩපුහභ තනියය ශ්ල ිමත භහළුශක් එබඳඹට එන්ශන්. ශම්
ක්රභශේද අපි රංයහට වඳුන්හ දීරහ අපි ඉදිරි යහරඹ  පශ
ඵරහශඳොශයොර ප ශනහ, ආර්ථියශේ ශරොකු ශනක්
යයන්නර, ඒ හශේභ භිමන්ද චින්තනඹ  පශ ගභ ශගොඩනළඟීශම්
ළඩ පිබඳශශ්ල ගණනහක් ශම්  පබඳන් යයන්නර අසථහක්
රළශඵයි කිඹරහ. ඒ නිහ අශප් ගරු ඇභ ක පභහට භභ ස ප කන්ත
ශනහ.
අශප්
අභහතයහංලශේ
නිරධහරින්ට,
ජරජීවි
ශදඳහර්තශම්න් පශේ විලහර ශශවක් දයන බහඳ ක පභහට,
හභහනයහධියහරී ඇ පළු සිඹලුභ නිරධහරින්ටර ස ප කන්ත
ශනහ. ශම් ළඩ පිබඳශශ ගභට ශගනිඹන්න අශප් අභහතය පභහ
ඔඵට රඵහ දුන් අසථහ  පබඳන් ගභර එක්ය එය ප ශරහ, ගශම්
ළඩ පිබඳශශර එක්ය එය ප ශරහ, දිවිනළඟුභ ළඩටවනට
ම්ඵන්ධ ශරහ ශම් ළඩ පිබඳශශ හර්ථය යය ගන්නට භභ
සිඹලුභ ශකලඳහරනඥඹන්ටර ආයහධනහ යයනහ.
ශභොයද,
ශයොශ ඳහට, ය ප ඳහට, නි්ල ඳහට, ශභොන ඳහට ශවෝ ශේහ,
නිශඹෝජිතඹන් වළටිඹට ඔඵ පභන්රහ එරහ  කශඵන්ශන් යටට,
ගභට, ජනතහට ශේඹක් යයන්නයි. භභ ිමතනහ, ශම් ළඩ
පිබඳශශ ඔඵ ශවොඳින් අධයඹනඹ යශශොර විලහර ජනතහ ශේඹක්
ඔඵට යයන්නට පුළුන් ශේවි කිඹහ.
ශම් ඳනත  පබඳන්, ශම් යයන ළරසුම් වගත ළඩ පිබඳශශ
හර්ථය යය ගන්නට භභ සිඹලු ශදනහටභ ආයහධනහ යයනහ. ඒ
හශේභ භහධයටර - එක් ශයශනක් ශදන්ශනක් ශම් අසථහශේ
ගළරරිශේ සිටිනහ.- භභ කිඹනහ, ජරජීවි ළඩ පිබඳශශ
ශභොයක්ද කිඹන ඳණිවුඩඹ නිඹභ ආයහයඹට වඳුන්හ දීරහ යශට්
ආර්ථියඹ ශගොඩ නඟන්නට අඳර එක්ය ඒයයහය  න්නට කිඹරහ.
ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභහට ස ප කන්ත ශි න් භභ නිව
ශනහ.
[අ.බහ.5.41]

ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ (ධීලර ශළ තත
වේඳත් වාලර්ධන ිමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண
கடற்தநரறல், லக பதோனங்கள் அதறறருத்ற அகச்சர்)

-

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

ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, විහදඹ ආයම්බ යයි න් භහ
ඉදිරිඳර යශ යථහට ඳසු යරුණු කීඳඹක් ඳළවළදිලි යයන්නට
භට  කශඵනහ. අද විහදශේ මුලින් යථහ යශ ශජෝලප් භයිය්ල
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ඳහර්ලිශම්න් ප

[ගරු (දදය) යහජිත ශේනහයරන භවතහ]

ශඳශර්යහ භළ ක පභහ කිේහ, ධීය ණඹ ශඹෝජනහ ක්රභඹ
ශකලඳහරනීයයණඹට ඹටර ශරහ යයනහයි කිඹරහ. භභ නම්
දන්ශන් නළවළ. එළනි කිසිභ ඳළි ණි්ලරක් අද න ශතක් භට
රළිමරහ නළවළ. ශභොයද, අශප් ධීය ණඹ ශඹෝජනහ ක්රභඹට අනු
ණඹ රඵහ ශදන්ශන් යරුණු ශදයක් භත. එයක්, අශප් ධීය
ඳරීක්යයඹහශේ නිර්ශකලඹ  කශඵන්නට ෑනෆ. අශනය, ධීය
ි  කඹය හභහජියරඹක් රඵහ  කශඵන්නට ෑනෆ. ඒ වළශයන්නට,
විශලේශඹන් යවුරු වරි ණඹ මුදරක් ගළනීභ ම්ඵන්ධශඹන් භශේ
ශඟට ආහ නම්, ඒ වළභ එයක්භ භභ අනුභත යයරහ දුන්නහ.
එශවභ නළ ක වුණර ඒ මුද්ල ප්රහශකය ඹ යහර්ඹහරරට ගිඹහ.
භන්ත්රී පභහ කිඹන විධිශේ එශවභ සිදුවීභක් ශයොශවේ වරි  කශඵනහ
නම් යරුණහයයරහ දන්න්න. අපි ඒය ම්පර්ණශඹන්භ නිළයදි
කිරීභට රිඹහ යයනහ. ඒ හශේභ ඒ ණඹ ශගවීභ පිබඳඵර කිසිභ
ප්රලසනඹක් නළවළ. ණඹ ශනොශගහ ඉන්නහ කිඹරහ ගරු ශජෝලප්
භයිය්ල ශඳශර්යහ භන්ත්රී පභහ කිේහ. ඒ ණඹ ගරත යට්ටිඹ එශවභ
යයන්ශන් නළවළ. රංයහ ඵළංකු ගිඹ අවුරුකශක ධීයයින්ට රුපිඹ්ල
ිමලිඹනඹය ණඹ දුන්නහ. ධීයයින්ශේ ඳළයණි ණඹ ක්රභ; 1980 ව
1990 දලයර දුන්නු ණඹ ක්රභ ඉතහභරභ නයයයි. ඒ නිහ තභයි
ශභය ණඹ ශඹෝජනහ ක්රභඹට ශනොශඹකුර ශයොන්ශකසි ඇ පශර
කිරීභට සිදු වුශේ. නමුර ශභය රංයහ ඵළංකු ඳළවළදිලිභ
කිේහ, හභහනයශඹන් ඔවුන්ශේ අනුග්රහවයයින්ශේ ණඹ ආඳසු
ශගවීභ සිඹඹට 98ක් වුණර, ධීය ණඹ ශඹෝජනහ ක්රභශේදී
ධීයයින්ශේ ණඹ ආඳසු ශගවීභ සිඹඹට 98.4ක් ඵ. ඒ කිඹන්ශන්
හභහනය ණඹරට ඩහ ශවොඳින් ධීයයින් ණඹ ශගවීභ යය
 කශඵනහ.
ගරු ශජෝලප් භයිය්ල ශඳශර්යහ භන්ත්රී පභහ කිව අශනක්
යහයණඹ තභයි, ඉන්ධන ි ර ළඩි නිහ ධීයයින් ඉතහභර අභහරු
තරරඹයට ඳර වී  කශඵන ඵ. විඳක්ශේ භන්ත්රීරුන්
කිඹන්නට වළදුහ ධීයයින් ශම් යර්භහන්තශඹන් ඉර ශනහ
කිඹරහ. විශලේශඹන්භ ගරු සුනි්ල වඳුන්ශනර ක භන්ත්රී පභහ කිේහ
යහඹන්ර සිඹ ගණනක් ශඵෝට්ටු මුහුදු ඹන්ශන් නළ ක  කශඵනහ
කිඹරහ. නමුර භභ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ, එදහ 2009 දී අපි
අභහතයහංලඹ ඵහය ගන්නහ විට 170,000ක් ව රිඹහයහරි ධීයයින්
ප්රභහණඹ ශම් න විට 221,000 දක්හ ළඩි ශරහ  කශඵනහ. ඒ
කිඹන්ශන් 50,000යට ළඩි ප්රභහණඹකින් ළඩි ශරහ  කශඵනහ.
ඹහත්රහ ංඛයහ 49,000 සිට 62,000 දක්හ, 13,000කින් ඳභණ ළඩි
ශරහ  කශඵනහ. ඵහුදින ඹහත්රහ ප්රභහණඹ 2,800 සිට 4,200 දක්හ
ළඩි ශරහ  කශඵනහ. ඹහත්රහ 1,400කින් ඳභණ, ඒ කිඹන්ශන්
සිඹඹට 50කින් ඳභණ ළඩි ශරහ  කශඵනහ. ඒ හශේභ, භරය
නිසඳහදනඹර ළඩි ශරහ  කශඵනහ. භරය ඳරිශබෝජනඹර ළඩි
ශරහ  කශඵනහ.
ඒ හශේභ ගරු සුනි්ල වඳුන්ශනර ක භන්ත්රී පභහ කිේහ අපි
විශකල භහගම්රට ධීය යර්භහන්තඹ යයන්න අය දුන්නහ
කිඹරහ. ශම් පිබඳඵ භභ ඳළවළදිලි ප්රයහලඹක් යශහ. එ පභහශගන්
භභ ඉ්ලරහ සිටිනහ, විශකල භහගම්රට අපි ශම් යඹ රඵහ දීරහ
 කශඵන්ශන් ඇයි කිඹන එය ම්ඵන්ධශඹන් භශේ ඒ ඳළවළදිලි,
දීර්ඝ ප්රයහලඹ කිඹන්න කිඹරහ. ඉන්දිඹහනු හගයශේ සිඹඹට 48ක්
භරය ම්ඳත ශනශහ ශගන ඹන්ශන් ඉන්දිඹහනු හගයශේ ශයශ
ආන්නශේ යට්ල ශනොශයි, පිටින් එන යුශයෝපීඹ යට්ල.
ඒහර භඟ තයග කිරීභට තභයි අපි ශම් ඹහත්රහ ඳකධ කඹ රඵහ දීරහ
 කශඵන්ශන්. ශභොයද, අපිට විලහර ඹහත්රහ නළවළ. ඒ වළශයන්නට
අශප් ආර්ථිය යරහඳශේ ඔවුන්ට කිසිභ අයි කඹක් නළවළ, ධීය
යර්භහන්තඹ කිරීභ වහ. අපි ශම්ය BOI ක්රභඹට දීරහ
 කශඵන්ශන්. ඇරතටභ 2002 දී අපිර ිමටපු එක්ර ජහ කය ඳක්
යජශේදී තභයි ශම් BOI ශයගුරහසි ඳනරහ  කශඵන්ශන්.
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එ පභහ කිේ අශනක් යහයණඹ තභයි, දික්ෑවිට නළංගුයම්
ශඳොශට ඉතහභරභ කුඩහ ඹහත්රහරට ඇ පළු වීභට ශනොවළකි ඵ.
අපි දළන් ඒ නළංගුයම් ශඳොශ වදනහ. ත ටිය දකිස අපි ඒ
යටයු ප අන් යයනහ.
ඒ හශේභ අශප් ගරු අජිර භහන්නප්ශඳරුභ භන්ත්රී පභහර, ගරු
ි ්ලශයෝයි ප්රනහන්දු ඇභ ක පභහර ශම් නිශඹෝග ංශලෝධනඹ
යයන්න කිඹරහ කිේහ. භසුන් 10,000යට ඩහ අඩුශන්
යයශගන ඹන යහඳි ක ම්ඵන්ධශඹන් ශම් ගළට් ඳත්රඹ අරංගු
යයන්න කිඹරහ කිේහ. අපි ඒය පිබඳගන්නහ. ඒ පිබඳඵ
ංශලෝධනඹ ඉතහභරභ ඉක්භනින් ඳහර්ලිශම්න් පට ශගනළ්ලරහ,
ඒ අඹ ම්පර්ණශඹන්භ නිදවස යයනහ. 1996 සිට ඔවුන්
ඵරඳත්ර ගහස ප ශගවීභක් යශහ. නමුර ඔවුන් නිදවස කිරීභට අපි
එයඟ ශනහ.
ඒ හශේභ ගරු සුනි්ල වඳුන්ශනර ක භන්ත්රි පභහ මුහුශක ජරජ
ඳළශෆටි ගළන කිේහ. නමුර, ඳළවළදිලිභ භභ භශේ යථහශේදී
ශඳන්රහ දුන්නහ ජඳහනඹ, ශවේලීස භහගභ ඇ පළු රංයහශේ
භහගම් ශදයක් ඒ පිබඳඵ විලහර යහඳි ක 3ක් ආයම්බ යයරහ
 කශඵන ඵ.
තර යහයණඹක් වළටිඹට එ පභහ කිේහ රංයහට විලහර
ලශඹන් භරය ආනඹනඹ යයනහ කිඹරහ. තහයිරන්තඹ තභයි
ආසිඹහශේ ළඩිභ භරය අඳනඹනඹ යයන යට. ඔවුන්
අවුරුකදයට ඇශභරියහනු ශඩොරර් ිමලිඹන 8ය භරයඹන්
ප්රභහණඹක් අඳනඹනඹ යයනහ. නමුර තහයිරන්තඹට
ඇශභරියහනු ශඩොරර් ිමලිඹන 6ය භරය ප්රභහණඹක් ආනඹනඹ
යයනහ. ඒ භන්න් ඔවුන් ඇශභරියහනු ශඩොරර් ිමලිඹන 2ය
ශශශ හසිඹක් ගන්නහ. ගරු සුනි්ල වඳුන්ශනර ක
භන්ත්රී පභහශේ ඳක්ඹ ඒය පිබඳගන්ශන් නළ ක ඇ ක. ශම්  කශඵන
ශශශ ආර්ථියඹර භඟ, ශම්  කශඵන විිත ආර්ථියශේදී අපි
ගනු - ශදනු කිඹන ශදයභ යයනහ. ශශශ ශඳොශ වරහ නළවළ.
ඒ නිහ ඉතහභරභ ශවොඳින් ආනඹනඹ හශේභ, ඒහට value add
යයරහ අපි පිට යට ඹනහ.
අශප් එක්තයහ යර්භහන්තලහරහක්  කශඵනහ. ඔවුන්
නසීරන්තශඹන් භළයය්ල භහළු ශගනළ්ලරහ, ෂ්කධ යයරහ, ඳළයට්
යයරහ නළත නසීරන්තඹට ඹනහ. එතශයොට ආනඹනඹ සිදු
ශනහ. රංයහට භහළු එනහ. ඒ හශේභ අඳනඹනශඹන් අඳට
ඊට ඩහ මුදරක් රළශඵනහ. ශම් ශශශ ප්ර කඳර කඹ අද
ශරෝයශේ වළභ යටක්භ පිබඳගන්නහ.
ඒ හශේභ එ පභහ කිේහ යයර හශේ ශක්ල විකුණහ ගන්න
ඵළවළ. ශභොයද, පිට යටින් යයර එනහ කිඹරහ. යයර
ආනඹනඹ සිඹඹට 26කින් අඩු ශරහ  කශඵනහ. වහ්ලභළසන්
යයර ආනඹනඹ විතයයි අඩු ශරහ නළරශර. ශභොයද,
වහ්ලභළසන් භහළු වළටිඹට ඳරිශබෝජනඹට ගන්නහ නිහ
වහ්ලභළසන් යයර යර්භහන්තඹක් රංයහශේ නළවළ. අ්ලරන
වහ්ල භළසන් යයර කිරීභට තයම් ඉ පරු න්ශන් නළවළ. අඳ පිට
යටින් ශගශනන සිඹලුභ යයරර හභහනය ගරශතොර සිඹඹට
26කින් එඹ අඩු ශරහ  කශඵනහ. උම්ඵරයඩ ප්රභහණඹ සිඹඹට
44කින් අඩු ශරහ  කශඵනහ. භරය ප්රභහණඹ සිඹඹට 19කින්
ළඩි ශරහ, අශප් අඳනඹන ආදහඹභ ළඩි ශරහ  කශඵනහ.
ඒ හශේභ ෂහරුක් භන්ත්රී පභහ කිේහ, ඒ ප්රශකලශේ ධීය
නිරධහරින්ශේ අඩුක්  කශඵනහඹ කිඹරහ. එ පභහ ශම් යහයණඹ
ගළන කිඹන්නටර ඉසශ්ලරහ භශේ නිශඹෝගඹ භත ඹහඳනඹ
විලසවිදයහරශේ ද්රවිඩ
උඳහධිධහරින්
විසිගණනක්
ධීය
ඳරීක්යරු විධිඹට දළන් අඳ ඵහ ශගන  කශඵනහ. ශම් දිනර
ඔවුන් පුහුණු යයනහ. පුහුණු අන් වුණහභ ඒ අඹ ධීය
ඳරීක්යරු වළටිඹට උ පයට ව නළශඟනිමයට -ඒ වළභ
ප්රශකලඹයටභ- ඹනහ.
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ඒ හශේභ අශප් චන්ද්රකුභහර් භන්ත්රී පභහ, bottom trawling
ගළන කිේහ. භභ ම්පර්ණශඹන් එඹ තවනම් යයරහ  කශඵන්ශන්.
නමුර ඔවුන්ශේ භළසිවි්ලරක්  කද්ණහ, "ඉන්දිඹහනු ධීය ඹහත්රහ
ඇවි්ලරහ ඒ ශදඹභ යයනහ, ඒය නරන්ශන් නළවළ, අඳට
විතයක් ඇභ ක පභහ එඹ තවනම් යය  කශඵනහ" කිඹරහ. වහභ
bottom trawling නරන්නට ෑනෆඹ කිඹරහ අඳ ශම් න ශයොට
ධීය අධයක්රුන්ට නිශඹෝග ඹරහ  කශඵනහ. ඳසු ගිඹ 15
ළනිදහ න ශයොට bottom trawling වහභ නරරහ හර්තහ
යයන්නට කිඹරහ භභ දින නිඹභ යයරහ  කශඵනහ. ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් අඳ තදින් රිඹහ යයනහ.
ඒ හශේභ අශප් ආචහර්ඹ වර් ද සි්ලහ භන්ත්රී පභහ කිේහ,
අශප් ඇන්තනි ප්රනහන්දු භවරභඹහශේ භරු උරශේදී වන්
යශ ශනොශඹකුර ශයොන්ශකසි ගළන. ඉන්ධන වනහධහයඹ ගළන
කිේහ. ඉන්ධන වහනහධහයශේදී ඇ ක වුණු ශනොශඹකුර අක්රි යතහ
ඒ ශඹෝජනහලිශේභ  කශඵනහ. ඒ අනු අඳ ධීය භවහ
ම්ශම්රනශේදී ධීයඹන් එක්ය යථහ යයරහ විය්ලඳ වනහධහය
ළඩ පිබඳශශක් ආයම්බ යය  කශඵනහ. ත ශනොශඵෝ දිනකින් ඒ
ඉන්ධන වනහධහය ශඵදහ වළරීභට අඳ ඳටන් ගන්නහ. ඒ අනු
ඵහුදින ඹහත්රහයට රුපිඹ්ල  පන්රක් වළරතෆවතයදහවය
මුදරකුර, එක් දින ඹහත්රහයට රුපිඹ්ල ශදරක් ශදොශශොසදහවය
මුදරකුර, outboard motor එයයට රුපිඹ්ල එක්රක්
ශදොශශොසදහවය මුදරකුර රඵහ දීභට අඳ රිඹහ යයනහ. ඒයර
එක්ය භභ ිමතන්ශන් විලහර ඳවසුක් ධීයයින්ට රළශඵනහ.
ඒ හශේභ, ඉන්දිඹහනු අර අඩංගුශන් ධීයයින් මුදහ ගළනීභ
ගළනර යථහ යශහ. අර අඩංගුට ඳර වුණහභ ඉතහ ඉක්භනින්
මුදහ ගන්ශන් නළවළයි කිඹරහ කිේහ. භභ අවනහ, ධීයයින්
ඉන්දිඹහට ඹන්ශන් ඇයි කිඹරහ. අනුන්ශේ ශකල සීභහරට
ගිිම්ලරහ අර අඩංගුට ගළනීභ වරිඹට වීහ ඵරඳත්රඹක් නළ ක පිට
යටයට ගිඹහභ අර අඩංගුට ගන්නහ හශේ ශදඹක්. වීහ
ඵරඳත්රඹක් නළ ක පිට යටයට ගිශඹොර භහ වුණර අර අඩංගුට
ගන්න පුළුන්. අශප් ධීයයින් ඉන්දිඹහනු යරහඳඹට ඹන්ශන් ඇයි?
ඔවුන් ඉන්දිඹහනු යරහඳඹට ඹන නිහ තභයි අර අඩංගුට ගන්න
සිකධ න්ශන්. ශභයින් අශප් රිඹහලිඹ දුර්ර නහ. ශභොයද, ශම්
දසරර අඳ දිගින් දිගටභ ඉන්දිඹහනු ශට්රෝරර් ඹහත්රහ අර
අඩංගුට ගන්නහ. භභ දිනඳතහ නහවිය වමුදහර එක්ය එය ප
ශරහ ඒ ගළන monitor යයනහ. ඇරතටභ දළනට ඉන්දිඹහනු
ශට්රෝරර් ඹහත්රහ ඉතහභරභ සීභහිමත ප්රභහණඹක් එන්ශන්. ශනදහ
හශේ අශප් ශයශ භළකදට එන්ශන් නළවළ. ඈත ඉරහ භසු්ල
අ්ලරන්ශන්. ඉන්දිඹහනු ශට්රෝරර් ඹහත්රහ අර අඩංගුට ගළනීභ නිහ
ශනදහ හශේ දවස ගණනින් ඒ ඹහත්රහ ඒභ අද නළ කරහ
 කශඵනහ. ංඛයහශ්ලඛනඹක් ශඳන්රහ එ පභහ කිේහ, "ඵරඹහ
ව ශයශ්ලරහ ඳරිශබෝජනඹ අඩු ශරහ"ඹ කිඹරහ. භභ ඒ ගළන
දන්ශන් නළවළ. අශප් ජනශ්ලඛන වහ ංඛයහශ්ලඛන
ශදඳහර්තශම්න් පශන් ශදන ශතොය පරු අනු 2009 ඒය පුකගර
දදනිය භරය ඳරිශබෝජනඹ  කද්ශේ සිඹඹට 28.2යි. 2013
අහනඹ න ශයොට ඒය පුකගර දදනිය භරය ඳරිශබෝජනඹ
සිඹඹට 40.2ක් දක්හ ළඩි ශරහ  කශඵනහ. ඒහ තභයි අඳට
 කශඵන දරතඹන්.
අරුන්දිය ප්රනහන්දු භන්ත්රී පභහ කිේහ, ඉසන් ශගොවි ශඳොශ්ල
 කශඵන ඉඩම් ම්ඵන්ධශඹන් ප්රහශකය ඹ ශ්ලයම්රුන් අදහශ
රිඹහභහර්ග ගන්ශන් නළවළ කිඹරහ. අඳට ඒ ශගොවි ශඳොශ්ල
 කශඵන ඉඩම් පිබඳඵ දළන්වුශොර ප්රහශකය ඹ ශ්ලයම් පභන්රහර
එක්ය යථහ යයරහ ඒ ඉඩම් ඉතහභර ඉක්භනින් රඵහ ශදන්නට
උදවු යයන්න පුළුන්. ඒ හශේභ ඉසන් ශගොවි ශඳොශරට
කිඹරහ ඉඩම් රඵහ ශගන ඔවුන් ළලි ජහහයභ යයනහ. ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් අඳට හර්තහ ශරහ  කශඵනහ. අඳ ඉතහභරභ
තදින් ඒ ගළන යටයු ප යයනහ. ඒ දුන්නු සිඹලු ඵරඳත්ර අඳ
ඳරීක්හට රක් යයනහ.
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භභර, අරුන්දිය ප්රනහන්දු භන්ත්රී පභහර අද දින ශෂසටස
ශඳශර්යහ භළ ක පභහශේ අබහඹ ගළන ශලෝයඹ ඳශ යය සිටිනහ.
ශවට අශප් ශෂසටස ශඳශර්යහ ිමටපු ධීය අභහතය පභහ ශනුශන්
ශලෝයඹ ඳශ යයන දිනඹයි. "දළඹට කිරුශ" ප්රදර්ලනඹ ආයම්බ
යයන දශේ ශම් ශලෝය ප්රයහල ශඹෝජනහ ගන්ශන් ඇයි කිඹරහ
භභ දන්ශන් නළවළ. එ පභහ ශනුශන් ශලෝයඹ ඳශ යයන
අසථහට අඳ සිඹලු ශදනහභ වබහගි විඹ යු පයි. ඉතහභර
කීර් කභර ධීය අභහතයයශඹක් තභයි ශෂසටස ශඳශර්යහ
භළ ක පභහ. ධීය විඹඹ පිබඳඵ යථහ යයන අසථහශේදී භභ
එ පභහ ගළනර කිඹනහ. එ පභහශේ අ කජහත පුත්රඹහ අද
ඳහර්ලිශම්න් පශේ කුභන ඳක්ඹය ශවෝ සිටීභ ගළන භභ ඉතහභරභ
 පටු නහ.
ශෂසටස ශඳශර්යහ භළ ක පභහ ශඵොශවොභ ශවො ළදගර
භවරභශඹක්. ඒ විතයක් ශනොශයි, භභ එක්ර ජහ කය ඳක්ශේ
ඉන්න යහරශේ භට වරිඹට ආදයඹ යශ පුකගරශඹක්. පිශඹක්
හශේ භට ශනොශඹකුර අහද අනුලහනහ ශදි න් යථහ යශහ.
එ පභහ  පශ  කද්ණු විශලේභ ශදඹක් තභයි, එ පභහ කිසි දය
ශයොශම නළ පශේ නළවළ කිඹන එය. ශඹෝගයහජන් භන්ත්රී පභනි,
එ පභහ වළභ දයභ ශයොශම ඉරහ; ඳහර්ලිශම්න් පශේ ඉරහ
තභන්ශේ ආනඹට ඹනහ. ශන්නප්පුශේ තභයි නළ පශේ. ඒ
විතයක් ශනොශයි, භව රෑ ශදයට යවුරු වරි ශගදය ශඵ්ල එය
ගළහුහ නම් එ පභහභ නළන්ටරහ ඇවි්ලරහ ශදොය ඇයරහ එන
පුකගරඹහ වම්ඵ නහ. එ පභහ යෆභ යන ශරහට භනුසශඹක්
ඇවි්ලරහ ලියුභ අරන් යයන්න කිේශොර යෆභ යන එය
නරරහ අත ශෝදහශගන ලියුභ අරන් යයරහ දීරහ ඒ පුකගරඹහ
ඹරහ එ පභහ ආඳහු යෆභ යනහ. ඒ හශේ ශයශනක්, ඒ හශේ
භවජන ශේයශඹක් භශේ මුළු ශකලඳහරන යහර ඳරිා ශේදශේ 1994 ඉරහ- යදහර දළයරහ නළවළ. එ පභහ ඒ තයම් ි නිසුන්
ශනුශන් යළඳ ව පුකගරශඹක්. ඒ හශේ ි නිසුන් එක්යභ ඉරහ
එ පභහ ි නිසුන් එක්යභ ජීර වුණහ. භභ බහේඩ ශඵදන්න ඹන
වළභ තළනයභ ධීයශඹෝ කිඹන්ශන්, ශම් හශේ ඵඩු ශඵදපු අශනක්
ධීය අභහතයයඹහ තභයි ශෂසටස ශඳශර්යහ භළ ක පභහ කිඹරහ.
එශවභ තභයි ළ්ලශ්ල ධීයයින් අදර කිඹන්ශන්.
එ පභහශේ ආගභ අනු එ පභහට ශභෝක් සුඹ රළශේහ කිඹහ
ප්රහර්ථනහ යයන අතය, එළනි කීර් කභර ධීය ඇභ කයශඹකුට
අශප් ප්රණහභඹ පුද යයි න් භශේ යථහ අන් යයනහ.

ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වේමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

Sir, I move,
“That the Regulations made by the Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development under paragraph (c) of subsection
(2) of Section 37 of the National Aquaculture Development
Authority of Sri Lanka Act, No. 53 of 1998 and published in the
Gazette Extraordinary No. 1747/15 of 01st March 2012, which were
presented on 07.02.2014, be approved.
(Cabinet approval signified.)"

ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වේමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳහර්ලිශම්න් ප
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කල්තෆබීම

எத்றகப்தை
ADJOURNMENT
ගරු (වලදය) රළජිත පවේනළරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற சசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු නිශඹෝජය යථහනහඹය පභනි, "ඳහර්ලිශම්න් ප දළන් ය්ල
තළිමඹ යු පඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යයනහ.

ප්රහනය වභළභිමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

නිපයෝතය කථළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Next, the Adjournment Motion is to be moved by the
Hon. Eran Wickramaratne. Before that, the Hon. Deputy
Chairman of Committees will take the Chair.
ිනුරරුල නිපයෝතය
කථළනළයකුරමළ මූළවනපය්ද ඉලත්
වුපය්ද, නිපයෝතය කළරක වභළඳිනුරමළ මුළවනළරඪ විය.

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ர
அகனச, குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

ිදශවහ ප්රකළ කිරීපේ නිදශව ිහිමි කිරීම ශළ
උල්ාඝනය කිරීම
கருத்துச் சுந்றத்க ரத்ரேம் லநரேம்

DEPRIVATION AND VIOLATION OF FREEDOM OF SPEECH

ගරු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ස ප කයි, ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි. බහ ය්ල
තඵන අසථහශේදී ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳර යයනහ:
"ජිනීහ එක්ර ජහතීන්ශේ භහන ිමි යම් යවුන්සිරශේදී ශ්රී රංයහට
එශයිම නළශඟන ඵයඳතශ භහන ිමි යම් උ්ලරංඝනඹන් පිබඳඵ
ශචෝදනහ ශනොරයි න්, යථහ කිරීශම් වහ අදවස ප්රයහල කිරීශම්
නිදව අිමි  ශයශයි න් වහ උ්ලරංඝනඹ ශයශයි න් ඳතී.
එඵළවින් ශභභ තරරඹ ආඳසු වළයවීභට යජඹ විසින් වහ පිඹය ගත
යු ප ඹළයි ශභභ බහ ශඹෝජනහ යයයි."

අද අපි ශම් ශඹෝජනහ ශගශනන්න තීයණඹ යශශේ, භහන
අයිතීන් පිබඳඵර, භහන අයිතීන් උ්ලරංඝනඹ කිරීම් පිබඳඵර
විලහර හයා ඡහක් අද යට  පශ  කශඵන නිහයි. භහන අයිතීන්
කිඹන එය ශඵොශවොභ පුළු්ල ංය්ලඳඹක්. විශලේශඹන්භ ඒ පුළු්ල
ංය්ලඳඹ නම්, ෑනෆභ ඳක්ඹය ආේඩුකින් ශේහ -එදහ
ඳ කන ආේඩුශන්- පුකගරඹහ ආයක්හ කිරීභ එය ශයොටක්
ශනහ. ඒ කිඹන්ශන් පුකගර අයි කඹ යහජය ඵරඹ එක්ය න
ශයොට, ඒය ගළශටන ශයොට පුකගරඹහශේ අයි කහසියභ ආයක්හ
කිරීභ තභයි අපි "භහන අයි කඹ" කිඹරහ වන් යයන්ශන්.
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ඒ භහන අයි කශේ තර ඳළ කයඩ කීඳඹක්  කශඵනහ. ඒය
අධයහඳනඹ ගළන ශන්න පුළුන්. අධයහඳනඹක් රඵන්න
පුකගරඹහට අයි කඹක්  කශඵනහ, ගරුරඹ රඵන්න පුකගරඹහට
අයි කඹක්  කශඵනහ. ගරුරශඹන් ළරකීභට, ශනසයම්ලින්
ශතොය ළරකීභට, ඒ කිඹන්ශන් ඔහුශේ ඳසු ිමභ ශවෝ ජහ ක ශේද,
ආගම් ශේදලින් ශතොය, ශනසයම්ලින් ශතොය ළරකීභට,
හධහයණරඹට, ඒ හශේභ සහධීන අධියයණඹකින් තීන්දු රඵහ
ගළනීභට, ජීරවීභට අයි කඹක්  කශඵනහ. ඒ හශේභ භහජ
අයිතීන්රට අභතය තර අයිතීන්  කශඵනහ. පිරිසිදු ජරඹ ළනි
ශක්ල රඵහ ගන්නර පුකගරඹහට අයි කඹක්  කශඵනහ. ශම් භහන
අයිතීන් කිඹන එය ර්ධනඹ ශි න් දිගින් දිගටභ ඳ කනහ.
දළන් ශතොය පරු දළන ගළනීශම් අයි කඹකුර  කශඵනහ. ශම්ය
ශරෝයඹ ශට්භ පිබඳශගන  කශඵනහ. එය එය යටර ශතොය පරු
දළන ගළනීශම් අයි කඹ ඒ ඒ යටර යසථහදහඹයඹ වයවහ නී කගත
යයරහ  කශඵනහ. ප්රජහතන්ත්රහදඹට "අයි කඹ" කිඹරහ කිඹන්නට
පුළුන්. අදවස ප්රයහල කිරීභට ශයනකුට  කශඵන නිදව එයින්
ළදගර එයක් ශනහ. ඒ අඹට ෑනෆභ අදවක් ප්රයහල යයන්න
නිදවක්  කශඵන්නට ෑනෆ.
අද ශම් යශට්  කශඵන ංසයි කඹ නම්, යවුරු වරි එක්ය යථහ
යයන ශයොට ඇහුශොර "ශභොයක්ද ඔශේ අදව" කිඹරහ,
ඉසශ්ලරහභ ඔහු ටපිට ඵරනහ; යවුද ඉන්ශන් කිඹරහ ඵරනහ.
ශභොයද, අදවස ප්රයහල යයන්න ිමඹක්  කශඵනහ. ශඵොශවෝ
ශරහට කිඹනහ, "අශඳොයි, අදව ප්රයහල යයන්න ඵළවළ, සුදු
ෆන් යථඹකින් ඇවි්ලරහ අඳ අයශගන ඹයි ද දන්ශන් නළවළ"
කිඹරහ. එළනි වළඟීභක් හුඟක් අඹට  කශඵනහ. සුදු ෆන් යථ
ංසයි කඹකුර දළන් ඇ ක ශරහ  කශඵනහ.
විශලේශඹන්භ ශම්ය භහධයඹටර ඵරඳහනහ. ශභොයද, අපි
දන්නහ, අපි අන්තර් ජහරඹට ගිිම්ලරහ ඵළලුශොර ශරෝයඹ
ශට්භ යටර  කශඵන භහධය නිදව ගළන වන් නහ.
ශරෝයඹ ශට් එය එය යටර එය එය ප්රභහණශඹන් තභයි භහධය
නිදව  කශඵන්ශන්. ඒහර ශ්ලඛනගත යයරහ  කශඵනහ. භහධය
නිදවර භනිනහ. ඒය භනින්න ක්රභශේද  කශඵනහ. ඒය භළනරහ
එය යටක් තර යටක් එක්ය නහ. ඊශේ -ශඳශර්දහ,
Reporters Without Borders කිඹන ංවිධහනශඹන් World Press
Freedom Index එය ඳශ යශහ. වළභ අවුරුකශකභ ඒය ඳශ
යයනහ. 2014 ර්ශේ හර්තහශේ වන් යයනහ, එභ යට්ල
200න් රංයහට ිමි  ශරහ  කශඵන්ශන් 165න තළන කිඹරහ. ඒ
කිඹන්ශන් භහධය නිදව අඩුභ යටක් වළටිඹට තභයි රංයහ
ළරශයන්ශන් කිඹරහ වන් යයරහ  කශඵනහ. අවුරුදු ශදයයට
උඩදි 161න තළන සිටිශේ. ඊට ඳසශේ ගිඹ අවුරුකශක 163න
තළනට ආහ. ශම් අවුරුකශක 165න තළනට ඇවි්ලරහ  කශඵනහ.
යටය යරඵරඹක්  කශඵන ශයොට; යුකධඹක්  කශඵන ශයොට
භවය ශවේ ප  කශඵනහ, භවය ශක්ල ප්රයහල යයන්න ඵළවළ
කිඹහ අපි දන්නහ. ශභොයද ඒය ආයක්හට ප්රලසනඹක් න්නට
පුළුන් කිඹන යහයණඹ නිහ. නමුර ඇරතටභ අශප් යශට් යුකධඹ
ඉය ශරහ දළන් අවුරුදු ඳවක් ගත ශරහ  කශඵනහ. ඇරතටභ
ඔඹ තරරඹ 160ළනි සථහනශේ ඉරහ 60ළනි සථහනඹ දක්හ
ඵිමන්නයි  කද්ශේ. නමුර එශවභ එයක් සිදු ශරහ නළවළ. ත
තර භහධය නිදව අඩු ශි න් ඳ කනහ කිඹරහ දිගින් දිගටභ
වන් ශනහ. ඉ කන් ඇයි ශභළනි ශදඹක් සිදු න්ශන්?
විශලේශඹන්භ ශම් නිදව ආයක්හ යයන්න, ි නිසුන්ශේ නිදව
ළඩි යයන්න යජඹට ගකීභක්  කශඵනහ. නිදව සීභහ යයන්න
ශනොශයි, ළඩි යයන්න ගකීභක්  කශඵනහ. අදවස ප්රයහල
කිරීශම් නිදව ළඩි කිරීශම් ගකීභ යජඹට  කශඵනහ. ඒ විතයක්
ශනොශයි, ෑනෆභ භහජඹක් දියුණු න්ශන් පුකගරඹහට අයි කඹ,
නිදව  කශඵනශයොටයි. එය ප ශරහ ශවෝ ශඳෞකගලිය
භට්ටශභන් ඒ අඹශේ අදවස, ඒ අඹශේ නිර්භහණය ලී බහඹ
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ප්රයහල යයන්න නිදව  කශඵන්නට ෑනෆ. එතශයොට තභයි අශප්
භහජඹ දියුණු න්ශන්. එළනි හතහයණඹක් අශප් යට  පශ ඇ ක
යයන්නට ෑනෆ.
ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, අපි අද භහන අයි කඹ
ගළන යථහ යයනශයොට හුඟහක් අඹ ිමතන්ශන් ශභඹ ජිනීහ
මුළුට ම්ඵන්ධයි කිඹරහයි. ශභඹ ජිනීහ මුළුට ම්ඵන්ධ
න්නට ෑනෆ නළවළ. ශභොයද, යුකධඹ අන් වුණහයින් ඳසු 2009
ර්ශේ දී ජිනීහරට ඹම් කිසි ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳර යශහ. ඊට
ඳසුර ශඹෝජනහ ඉදිරිඳර යයරහ  කශඵනහ. අපි අද ශභතළන යථහ
යයන්ශන් යුකධඹ ගළන ශනොශයි.
අශනක් යහයණඹ, එක්ර ජහතීන්ශේ භහන අයි කහසියම්
යවුන්සිරඹ ගළන යථහ යයනශයොට ඒයට අඹර යට්ල 200ක්
 කශඵනහ. එතළන යට්ල 200ක් පිබඳඵ හයා ඡහ ශනහ.
රංයහ පිබඳඵ විතයක් ශනොශයි, යට්ල 200ක් ගළන හර්තහ
 කශඵනහ. හුඟහක් ශරහට භහන අයි කඹ ගළන කිේහභ ි නිසුන්
ිමතන්ශන් විශලේශඹන්භ රංයහට ම්ඵන්ධ ශදඹක් කිඹරහයි. අද
භභ ශභතළන යථහ යයන්ශන් යුකධඹ යහරශේ සිදු වුණු ශක්ල
ගළන ශනොශයි. ශභොයද, එක්ර ජහ කය ඳක්ශේ සථහයඹ
ශභොයක්ද කිඹන එය ඳසු ගිඹ  කශේ දී භහධය වයවහ ඔඵට දළය
ගන්නට රළශඵන්න ඇ ක. අපි ඳළවළදිලි වන් යය  කශඵනහ,
අපි ජහතයන්තය ඇන්ලිගළසීම්රට විරුකධයි කිඹරහ. අපි විලසහ
යයනහ, ශ්රී රංයහශේ යජඹ උගර ඳහඩම් ව ප්ර කන්ධහනඹ
පිබඳඵ ව ජනහධිඳ ක ඳරීක්ණ ශයොි න් බහක් ඳර යයරහ
රඵහ දුන් නිර්ශකල රිඹහරභය යයයි කිඹරහ. අපි යජඹට
කිඹන්ශන්ර එභ නිර්ශකල රිඹහරභය යයන්න කිඹරහයි. යට
අබයන්තයශේ  කශඵන ඹම් කිසි ක්රභශේදඹකින්, අබයන්තය ශොඹහ
ඵළලීම්  පබඳන් අඳට හධහයණරඹක් ඉටු යයන්න පුළුන් කිඹන
එය තභයි අශප් ඳක්ශේ සථහයඹ න්ශන්. නමුර
පුයළසිඹන්ශේ අයි කහසියම්රට ගරු යයන්නට ෑනෆ.
ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, අද භභ යථහ යයන්ශන්
2009 ර්ශේ භළයි භහශඹන් ඳසු සිදු වුණු සිදුවීම් ගළනයි.
ශභොයද, 2009 ර්ශේ භළයි භහශඹන් ඳසු තභයි ශම් යශට්
දහවරන ආේඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනශඹන් ඳසු දවඅටන
ආේඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ඇ ක යශශේ. එදහ ශභොනහද
යශශේ? ශම් යශට් ශකලඳහරනීයයණශඹන් ශතොය ශයොි න්
බහ ඳර කිරීශම් ක්රභශේදඹ ඉර යශහ. ශඳොලීසිඹ, ශඳොලීසිශේ
රිඹහයහරිරඹ
පිබඳඵ,
භළ කයණඹ,
භළ කයණශේ
රිඹහයහරිරඹ පිබඳඵ ශයොි න් බහ  කශඵනහ. ශම් ශඵොශවොභ
ළදගර ශයොි න් බහ ශදයක්. විශලේශඹන්භ ශඟදී
භළ කයණඹක්  කශඵන නිහ ඒ ගළන යථහ යයන්නට ෑනෆ. ශම්
ශයොි න් බහ්ල ශකලඳහරනීයයණශඹන් ශතොය ඳර කිරීශම්
ක්රභශේදඹක් අශප් යසථහ  පශ  කද්ණහ. ඒ ක්රභශේදඹ ඉර
යශහ. උගර ඳහඩම් ව ප්ර කන්ධහනඹ පිබඳඵ ව ජනහධිඳ ක
ඳරීක්ණ ශයොි න් බහශන් කිඹන්ශන් ඒ නළ ක යශ නිදව
ඇ ක යයන්නඹ කිඹන එයයි. ඒ ගළන එතළන වන් යයනහ. ඒ
හශේභ නිදවස අධියයණඹක්  කශඵන්නට ෑනෆ. ශම් යශට්
අග්රවිනිලසචඹයහයරිඹ නීතයනුකර ශනොන විධිඹට අහධහයණ
ශර ශනයඳහ දළමුහ. 2009 ර්ශේ භළයි භහශඹන් ඳසු සිදු වුණු
ශක්ල පිබඳඵයි අපි අද ශම් යථහ යයන්ශන්. ඇයි එශවභ යශශේ?
ඒය යයන්න ශවේ ප ශභොයක්ද? දළන් ඒ පිබඳඵ හර්තහක්
ඉදිරිඳර ශරහ  කශඵනහ. CHOGM එය ශරහශේ ඒ හර්තහ
ඉදිරිඳර වුශේ නළවළ. ඒය සුප්රයට විනිලසචඹයහයයශඹක්
Commonwealth Heads of Government Meeting එයට දුන්නු
හර්තහක්. ඒශය එභ යරුණුර වන් යයරහ  කශඵනහ ලු.
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විධිඹට ශයොන් වීශගන ඹන යටක්. අපි ශම්ය නතය යයන්නට
ෑනෆ. අපි ශයොන්න්නට අලය නළවළ. අපි දන්නහ, යුකධඹක්
ඳ කන ශරහය  කශඵන හතහයණඹයි, ඊට ඳසු  කශඵන
හතහයණඹයි ශනස කිඹරහ. අපි එය ප ශරහ ශම් යශට් නිදව,
ි නිසුන්ශේ අයි කහසියම්, ආයක්හ යයන්නට ෑනෆ; ඒහ ළඩි
යයන්නට ෑනෆ. ළලිශේරිඹ සිකධිඹ පිබඳඵ ගරශතොර, එඹ සිදු
වුශේ ඳසු ගිඹ අවුරුකශක අශගෝස ප භහශේ ශදළනි දහයි. එතළනදී
ි නිසසු ඉ්ලලුශේ ශභොනහද? ි නිසසු ඉ්ලලුශේ පිරිසිදු ජරඹ. ඒ
වහ ඒ ි නිසසු ශභොනහද යශශේ? ඳහයට ඵළසහ. ඳහයට ඵළවළරහ
ඒශගෝලරන්ශේ අදවස ප්රයහල යශහ. ඒශගෝලරන් ඒ අසථහශේදී
උකශඝෝණඹක් යශශේ. එතළන යුද හතහයණඹක්  කද්ශේ නළවළ.
ඇයි ඒ උකශඝෝණඹට ඉඩ නුදුන්ශන්?  පක්කුක්,
පිසශතෝරඹක් නළ ක හභහනය ජනතහට යහජය ඵරඹ ඳහවිා චි
යයරහ, වමුදහ ඵරඹ ඳහවිා චි යයරහ ඇයි ශභශවභ ඳවය ගවන්න
ශඹදුශේ? එිමදී කිිමඳ ශදශනකුශේ ජීවිත අයහරශේ නළ ක වුණහ
කිඹරහ අපි දන්නහ.
භෆත ඉ කවහශේ සිකධ ව ශම් හශේ ශක්ල තර  කශඵනහ.
භන්නහයශම් ශන්න පුළුන්, භහතශ්ල ශන්න පුළුන් මව
ි නී ශ්ල ශවොඹහ ශගන  කශඵනහ. ශම්හ යවුද යශශේ කිඹරහ
අපි දන්ශන් නළවළ. ශම්හශේ සිංවර ි නිසසු ඉන්නහ, ශදභශ
ි නිසසු ඉන්නහ. අපි කිඹන්ශන්, ශම්හට ඉඩ  කඹන්න එඳහ,
ශම්හ ගළන ශවොඹහ ඵරන්න කිඹරහයි. ශභොයද, ශම්හ නිහ
හුඟක් දුක් න අම්භරහ ඉන්නහ. භශේ දු ශවෝ පුතහ ශයොශවොභද
නළ ක වුශේ කිඹරහ ඒ අඹට එිම තයතහ දළන ගන්න ෑනෆ.
ඇරතටභ යවුද ශම්හ යශශේ? ශම් හශේ නිදව පිබඳඵ යරුණු
ගළනයි අපි යථහ යයන්ශන්.
ඊශේ -ශඳශර්දහ ශයොශමර එළනි සිකධිඹක් වුණහ. ශයොශම
වුණු සිකධිඹ ශඵොශවොභ ඵයඳතශ සිකධිඹක්. ඒය උ පශර් වුණු
ශදඹකුර ශනොශයි, නළශඟනිමය වුණු ශදඹකුර ශනොශයි. ඒය
අශප් අගනුය ශා ච සිදු වීභක්. භයධීය සුනි්ල කිඹරහ
භවරභශඹක් ඉන්නහ. ඔහු ශග්ල සුරැකීශම් ංවිධහනශේ
ශ්ලයම් පභහ. ශභොනහද ශම් අඹ රැස ශරහ යයන්ශන්? ශම් අඹ
කිඹනහ, "අපි ජීර න ශම් නිහලින් අයින් යයරහ අපි කුඩහ
නිහරට ශයොටු යයනහ, අඳට ශදන ඒහ ශග්ල ශනොශයි
ිමය ශග්ල" කිඹරහ. ශම් පිබඳඵ ඒ අඹ හයා ඡහක් ඳළළරවහ.
භට දළන ගන්න රළබී  කශඵන ශතොය පරු අනු ඒ හයා ඡහ ටියක්
උණුසුම් ශරහ  කශඵනහ. ඒය ඳළළරවුශේ ගිඹ  කශේ
බ්රවසඳ කන්දහ. ඊට ඳසශේ ශඳෝඹ ද ආහ. ඊට ඳසශේ දශේ
ශභොයක්ද වුශේ? සුනි්ල ඔහුශේ ත්රී වීරර් එශක් නළඟරහ,
ශේසරයින් ඳහශර් ගිිම්ලරහ, ගුන් ඳහරභ උඩින් ගිිම්ලරහ, ඳන්ර
ශන්න් ශඳෝ ඩක් වයරහ සවීප් ටියට් එයක් ගන්න ගිඹ ශරහශේ-

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ඔහු ශවොට ඵරහ ගරතහ කිඹරහ ඔහුභ කිඹනහ.

ගරු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

භට දළන ගන්න ෑනෆ, යවුද ඒ ඵරහ ගරශර කිඹරහ. පිබඳ පරු
යථහශේදී කිඹන්න යවුද ඒ විධිඹට ඵරහ ගරශර කිඹරහ. භට ඒය
දළන ගන්න ෑනෆ.

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, ඒ හශේභ ආගි ය
නිදව ගළනර යථහ යයන්නට ෑනෆ. අපි ජහතයන්තය අනලය

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

ආඳදහක් ශන්න ශදන්ශන් නළ ක ඵරහ ගරතහ කිඹනහ.
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ඳහර්ලිශම්න් ප

ගරු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

භට දළන ගන්න ෑනෆ යවුද එශවභ ඵරහ ගරශර කිඹරහ. ඒය
තභයි භභ කිඹන්ශන්. ශම් යශට් නී කඹ රිඹහරභය න්ශන් නළවළ.
දළන් භභ ශම් යථහ යයන්ශන් අදවස ප්රයහල කිරීශම් නිදව ගළන.
ඒ නිහ ඳහර්ලිශම්න් ප ඇ පශශේර භහශේ අදවස ප්රයහල යයන්න
ඉඩ දුන්ශනොර ශවොයි. ඒ නිහ අවශගන ඉරහ උරතය ශදන්න.
ශම්ය අදවස ප්රයහල කිරීශම් නිදව.
ශම් අඹ නහතමු්ලර ප්රශකලශේ 34 රශර, 45 රශර, 63
රශර, 51 රශර, 49 රශර, 43 රශර ි නිසසු. ශම්
ප්රශකලඹටභ කිඹනහ, නහතමු්ලර කිඹරහ. අක්යය 72ය ඳභණ
භූි  ප්රශකලඹය ශම් ි නිසසු ජීර නහ. සුනි්ල කිඹන පුකගරඹහ
සවීප් ටියට් එයක් ගන්න ඹන ශරහශේ ශභොයක්ද වුශේ?
පිටුඳසින් ිමටපු යවුද ශයශනක් කිේහ, අය හවනශේ ඉන්න
භවරතඹහට යථහ යයන්න ෑනෆ කිඹරහ. ඉ කන්, සුනි්ල ඉසයවට
ගිඹහ එඹහට යථහ යයන්න. ඒ එක්යභ ඒ හවනශේ ශදොය ඇයරහ
යළු ඳහට ශයකදක් දහරහ එය ඳහයට ඔහු හවනඹ ඇ පශට ඇදරහ
ගරතහ. ශම් අශප් අග නුය සිදු න ශදඹක්. ශම්හ ගළන අපි
ඔක්ශයෝභ යරඵර න්න ෑනෆ. ශම් හශේ ශක්ල සිකධ ශන්න
අලය නළවළ. ශම් අගනුය ආයක්ෂිත අගනුයක්. අපි ශභළනි
සිදුවීම් ම්පර්ණශඹන්භ ශවශහ දකින්න ෑනෆ, ඳක් ශේදශඹන්
ශතොය. ශම්හට ඉඩ  කඹන්න නයයයි. ශම්හ යවුද යයන්ශන්
කිඹරහ ශවොඹහ ඵරන්න ෑනෆ.
ශම් ශග්ල ම්ඵන්ධශඹන් ඒ ි නිසසු ශභොයක්ද ප්රයහල යයපු
අදව? "අඳට රුපිඹ්ල 50,000ක් නළවළ, ඔඹ නිට ඵඳින්න.
තර  ක  පනකින්, වතයකින් ත රුපිඹ්ල 50,000ක් ශදන්න
 කශඵනහ. එතශයොට මුළු මුදර රක්ඹක්. ඊට ඳසශේ භහස ඳතහ
අවුරුදු විසක්  කසශේ රුපිඹ්ල 4,000යට ආන්න මුදරක්
ශදන්න  කශඵනහ, ඔඹ නි රඵහ ගන්න. අඳට ඒය යයන්න
ඵළවළ." කිඹරහ ඒශගෝලරන්ශේ අදව ඒ අඹ ප්රයහල යයනහ.
ශම්ය අලුර ශදඹක් ශනොශයි. ශම් අදවස ප්රයහල යයන්න ඉඩ
ශදන්න ෑනෆ. ඒ අඹ ත දුයටර කිඹනහ, "ඒ භව්ල නිහර
ශග්ල ශදයක් අතශර් corridor එයක්  කශඵනහ, ඒශක්
 කශඵන්ශන් අඩි ඳවයි. යහන්තහයට ව පිරිි  ශයශනකුට එය
විට එතළනින් ඹන්න ඵළවළ" කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් එතළන ප්රලසනඹක්
 කශඵනහ. ඒය අශප් ංසයි කයභඹ ප්රලසනඹක්. හභහනයශඹන්
යහන්තහන්ට ඊට ළඩිඹ ඉඩ යඩ ෑනෆ. ශම් නිහර  කශඵන්ශන්
අඩි නශේ යහභය, toilet එය ශඳොඩියි, කුසසිඹ ශඳොඩියි, ප්රි  කඹ
අඩුයි. ශම්ය තභයි ඒ අඹ කිඹන්ශන්. නමුර ශඳඵයහරි 15ළනි දහ
ශම් පුකගරඹහ අයශගන ගිඹහ. යවුද අයශගන ගිශේ කිඹන එයයි
භභ අවන්ශන්. ඔහු ඹම් කිසි තළනයට එක්ය ශගන ගිිම්ලරහ
 කඹහශගන ිමටිඹහ කිඹරහ කිේහ. ඒයට විරුකධ ි නිසසු ඳහයට
ඵළසහ; උකශඝෝණඹ යශහ. ඒ ි නිසසු ඳහයට ඵළවළරහ
උකශඝෝණඹ යයපු නිහ තභයි ඔහුශේ ජීවිතඹ ඇරතටභ
ශේරුශේ කිඹරහ අපි කිඹන්න ෑනෆ. ගරු භන්ත්රී පභහ කිඹන
ශවොට ඵරහ ගර ප යතහ නම් භභ දන්ශන් නළවළ. ශභොයද,
එතළනින් නිදවස යයනශයොට එක් ශයශනක් සුනි්ලට කිේහ,
"උඳන් දිනඹ අද කිඹරහ භතය තඵහ ගන්න" කිඹරහ. ශම්ය භට
ශන යවුරුර කිඹපු යථහක් ශනොශයි. සුනි්ල භට කිඹපු
යථහ තභයි භභ ශභතළන කිඹන්ශන්. ශභොයක්ද ශම්ශයන් අදවස
යයන්ශන්? ඔහු අයශගන ගිශේ ශභොයක් වරි ශදඹක් යයන්න.
නමුර ඒය යයන්න අසථහ රළද්ශේ නළවළ, ි නිසසු
උකශඝෝණඹ යශ නිහ. නහතමු්ලශ්ල ි නිසසු කිේහ, ''අශප්
පුකගරඹහ ශගනළ්ලරහ දුන්ශන් නළරනම් නහතමු්ලර ශනොශයි
අපි ශයොශමභ කුඩු යයනහ'' කිඹරහ. නහතමු්ලශ්ල ි නිසුන්ට
ලක් කඹක්  කද්ණහ ශම් යජඹට ඒය කිඹන්න. ඒ නිහ, ශයොශම
පුයළසිඹන් එක්ය ිමතන ිමතන විධිඹට රිඹහ යයන්න රළශඵන්ශන්
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නළවළ කිඹරහ භභ කිඹන්න ෑනෆ. ශම් යශට් අශනක් තළන්ර
ශ්ලරම් දළම්භහට ශයොශම එශවභ ශ්ලරම් දහන්න වම්ඵ
ශන්ශන් නළවළ කිඹරහ දළන ගන්න අලයයි. භභ
ඔඵ පභන්රහශගන් අවන්ශන් යවුද ශම්ය සිදු යශශේ කිඹරහයි.
යවුද ශම්ය සිදු යශශේ?
අපි අශප් පුයළසිඹන්ශේ අයි කහසියම් යකින්න අලයයි. ශම්
ගළන ඳරීක්ණඹක් යයන්න කිඹරහ භභ යජශඹන් ඉ්ලරනහ.
ශභළනි ශදඹක් සිදු වුණහභ, යවුද ඒය යශශේ කිඹරහ ශඳොලීසිශඹන්
එය එය ප්රයහල නිකුර යයනහ. අඳට දළන ගන්න ෑනෆ ශම්යයි.
යවුද ශම්ය යශශේ, ඒ ම්ඵන්ධශඹන් යවුද අර අඩංගුට අයශගන
 කශඵන්ශන්? නී කඹ රිඹහරභය යයන්න. නී කඹ රිඹහරභය
යයන්න යජඹ පිඹය ගත යු පයි.
අදවස ප්රයහල කිරීභට ගිිම්ලරහ තභයි ඒ විධිඹට අ පරුදවන්
ශරහ  කශඵන්ශන්. ඉ කන් අදවස ප්රයහල කිරීශම් අයි කඹ
උ්ලරංඝනඹ යයන්න එඳහ. ශම් තරරඹ ආඳසට වළයවීභට
යජඹ විසින් වහ පිඹය ගත යු පයි කිඹන ශඹෝජනහ තභයි භභ
ඉදිරිඳර යයන්ශන්. ස ප කයි.

නිපයෝතය කළරක වභළඳිනුරමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. R. Yogarajan to second the Motion, please.
ගරු ණර්. පයෝගරළත්ද මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். சரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Thank you, Hon. Deputy Chairman of Committees,
for permitting me to second the Motion moved by my
Colleague, the Hon. Eran Wickramaratne, which is a very
important Motion that is relevant in today’s situation. The
UNHRC Resolution in 2009 by this Government was self
-sponsored; you said that you would do everything
possible to uphold human rights in this country. The
subsequent resolutions came from others because you did
not do that. My Friend, the Hon. Eran Wickramaratne,
was trying to point out here that you are not only
forgetting what happened in the past, but you are doing
more things like that in the South, because any person has
the right to express himself. The freedom of expression is
guaranteed by the Constitution. Every protest, as long as
it remains non-violent, should be permitted by any
government. As my Friend pointed out, in Jude’s case in
Chilaw, in Roshen’s case in Katunayake and then in
Rathupaswala, what did you do? You used force of the
armed forces to kill people to stop protests. This is giving
the wrong message. "Maybe, during the war we did it but
in peace, we would not do it". That is the message you
have to give to the international community, if they are
not to penalize you for the wrongs that were done those
days.
The war took place asking for more devolution. The
Government promised the whole world that they would
give "Thirteen plus". Today, you are going back on it.
There was a simple resolution passed by the Northern
Provincial Council two days ago asking for international
flights from Jaffna and Trincomalee. You built Mattala
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Airport recently but the Jaffna Airport had been an
international airport for more than 50 years. I can
remember when I was a student studying in India, I
travelled from Trichy to Jaffna because the airfare from
Trichy to Jaffna was half of what it was from Trichy to
Colombo. So, what is wrong in asking for facilities for
international flights from Jaffna or Trincomalee? It is not
another country. - [Interruption.] Please sit down, Hon.
Azwer. If you want, talk later. Sit down.- [Interruption.]
ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Hon. Member, at that time, what you had was the Air
Ceylon which was a domestic airline.
ගරු ණර්. පයෝගරළත්ද මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். சரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

What? Air Ceylon was an international airline. You do
not know. It flew from Colombo to London. So, do not
call it a domestic airline.
නිපයෝතය කළරක වභළඳිනුරමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)
(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Azwer, do not disturb. You speak
during your time.
ගරු ණර්. පයෝගරළත්ද මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். சரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

It was an international flight. If you fly from one
country to another, it is called an international flight. We
had Immigration facilities; we had Customs facilities in
Jaffna. You have Immigration facilities and Customs
facilities only for international flights, Hon Azwer. If you
do not understand, please do not shout. - [Interruption.]
But, what is the Minister of Civil Aviation saying?
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ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

I will teach you what international flights are. You are
from the up-country, not from Jaffna.
ගරු ණර්. පයෝගරළත්ද මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். சரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

My good Friend spoke about freedom of expression.
Do we have freedom of expression in this country? Once,
I spoke in this House about a common day of
remembrance. The common day of remembrance has
been recommended by the LLRC. Your own LLRC has
recommended a common day of remembrance. I
proposed in this House that we have a common day of
remembrance for the victims of war. But, there was so
much of disturbance that day; nobody allowed me to
express myself.
This Parliament is protected by the privilege to speak
freely. Parliamentary Privileges cannot be taken away by
even a court of law. Nobody can question what a Member
of Parliament says in this House but I was not permitted
to speak that day freely because you do not tolerate the
freedom of expression in this country. Any person has the
right to say what he feels and if he is a victim of certain
policies of a government, then he has the right to protest
against it. Today, what are we doing? We had a "Gota’s
War". Because of "Gota’s War", you are going on your
knees to Geneva, to the UNHRC to defend yourselves.
After "Gota’s War", what is prevailing today is "Gota’s
law" where he thinks that he must break houses, put up
upstair flats and people must move in. They have to move
in; this is "Gota’s law". For "Gota’s law", maybe you will
not be taken to the UNHRC but you will have to go
before people on knees very soon because you are
breaking houses and denying the rights of the people to
express themselves to ask for what they want and receive
what they want. That is a right that has been granted to
them from the day they were born, because no person can
be forced to do something that he need not do.

When the Indian High Commission decided to open a
Consul’s Office in Jaffna, they also opened one in
Hambantota. So, when you have an airport in
Hambantota, why can you not have one in Jaffna? Do not
misunderstand these things. - [Interruption.] Hon. Azwer,
just because you have to shout something to keep your
place, please do not say wrong things.

The Government of Sri Lanka today is involved in
branding all Tamils and Tamil diaspora and anyone who
disagreed or spoke against the Government, as terrorists.
Similarly, the Senior DIG for Colombo Division comes
and says at the protest at Wanathamulla, Borella, that he
knows that the abduction of Sunil was manoeuvred by
either the UNP or the JVP. How does he know that? Did
he have any evidence? He promised the public that within
two hours he will see that Sunil is released and brought
there. But, he goes on media and says that the Opposition
did it. It is similar to what you do to the Tamils and Tamil
diaspora who speak against what your Government is
doing by calling them "terrorists".

When you are leaving a country, if there is
Immigration and if there is Customs, that is an
international flight.

Somebody who called the Canadian Tamil Congress
as an LTTE-front organization was taken before a court
in Canada and Justice Stephen Firestone of the Ontario

He says that the request for an international airport in
Jaffna or Trincomalee is ridiculous. "How can we allow
it?" If you can have an international airport in Mattala,
why can you not have one in Jaffna?

ඳහර්ලිශම්න් ප
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ගරු ණර්. පයෝගරළත්ද මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். சரகரஜன்)

Superior Court of Justice ruled that it was defamation by
Mr. Rohan Gunaratna and awarded damages of US
Dollars 37,000 and US Dollars 16,000 in addition as cost
against Mr. Gunaratna. So, this is what your Government
is also doing; calling every person who is speaking
against your Government, if he is a Tamil a terrorist, and
if he happens to be a Sinhalese, then you say it is an
action of the Opposition to topple your Government.
This is where you are failing to uphold human rights
in this country and you are being taken to the UNHRC. If
you had changed your attitude after the war, treating the
Tamil people in this country as equals, respecting their
views, granting them the devolution you promised in
2009, then you will not be on your knees today in front of
UNHRC in Geneva. So, what we are asking is, reverse
your attitude towards the people; whether they be Tamils
or Sinhalese, respect their rights, listen to their views,
change your attitude. Otherwise, you would have to face
many more "Genevas" in the time to come.
It was said those days - I will say it in Tamil because it
is so rhyming. ன்ணரரறல் ண்கத் சரண்டிணரல்
ண்தண்தய் ரும் ன்ர கூநறணரர்கள். ஆணரல், இன்ர
அங்சக ண்கட ஏடுகள்ரன் ந்துதகரண்டிருக்கறன்நண.

(The Hon. R. Yogarajan)

You were the person who called President Rajapaksa,
a traitor. Do not talk more than that. - [Interruption.]
නිපයෝතය කළරක වභළඳිනුරමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Yogarajan, the time allotted to the Opposition is
over. Please wind up now.
ගරු ණර්. පයෝගරළත්ද මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். சரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Sir, I will wind up now. So, you had better think of
what you have done by changing what you are doing
today. Then, maybe you can overcome what can happen
in Geneva.
Thank you.
නිපයෝතය කළරක වභළඳිනුරමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

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

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

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

ரருகடக அக?

''ිමසි ්ලරහිමර් යවසභහනිර් යහීම්.''

ගරු ණර්. පයෝගරළත්ද මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். சரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ண்கட ஏடுகள்! அசரங்கத்துகட [இகடதௌடு]

ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ரருகடக அக?
க்கரகட [இகடதௌடு]

தொஸ்ரம்கரகட,

சறங்கப

ගරු ණර්. පයෝගරළත්ද මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். சரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

No, it was an area which was under the army control.
That is why it has become a problem for you. [Interruption.] Similarly, it happened in Matale and it was
the JVP people who were killed and buried in Matale.
Again, when they dug in Trincomalee they found
skeletons. - [Interruption.] Come on! Hon. Azwer, you
also know where you were at that time. So, do not talk. [Interruption.] No, no, that day you were defending [Interruption.]
නිපයෝතය කළරක වභළඳිනුරමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, please sit down. [Interruption.]

ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, වරිඹට "උගුයට ශවොයහ
ශඵශවර ශඵොනහ හශේ" බහ ය්ල තඵන අසථහශේ
ශඹෝජනහක් භශේ ි ත්ර ගරු ඉයහන් වික්රභයරන භන්ත්රී පභහ
ශගනළවිර  කශඵනහ. ඒ හශේභ තභයි අය රසන සිංවර
කිඹභනක්  කශඵනහ "ශයොශවද ඹන්ශන්, භ්ලශර ශඳෝල" කිඹරහ.
එ පභහ ශම් ශඹෝජනහශන් අදවස යයන්ශන්, ඉ්ලරන්ශන්
ශභොයක්ද? ජිනීහ ගළන එයක් කිඹනහ. ඊට ඳසශේ කිඹනහ
ශභශවේ භහන අයි කහසියම් නළවළයි කිඹරහ. ඊට ඳසශේ freedom
of speech නළවළයි කිඹනහ. අන පරු නහතමු්ලරට ඹනහ.
අශනකුර තළන්රට ඹනහ. ඒ කිඹන්ශන් තභන්ශේ ිමශර
වළංගිරහ  කශඵන ශක ශවොශයන් ශම් ගරු බහ  පබඳන් භ ප න ඵ
භභ ප්රයහල යශ යු පයි. ඉයහන් වික්රභයරන භළ ක පභහශගන් භභ
එයක් අවනහ. භහන අයි කහසියම් ගළන, ජිනීහ ගළන යථහ
යයන තමුන්නහන්ශේරහ එය රැඹයදී ඹහඳනශේ මුසලිම්රු
72,000ක් එශරේහ. ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභහර ඒය
ශවොටභ දන්නහ, එ පභහර ඒ ප්රශකලශේ. ඒ භහන අයි කහසියම්
ගළන තමුන්නහන්ශේර එක්ර ජහ කය ඳක්ඹර යථහ යශශේ
නළවළ. අද භව ඇභ ක විේශන්සයන් භවරභඹහර යථහ යයන්ශන්
නළවළ. ඒ පිබඳඵ කිසිභ දළනුභක්, විඤසඤහණඹක් ශඹෝගයහජන්
භන්ත්රී පභහට නළ ක ඵ භභ පිබඳගන්නහ.
අද ශම් යට ශේයරහ දුන්ශන් යවුද? ඒ පිබඳඵර යථහ
යයන්න. ජිනීහ නුයට හුඟක් ඳක් එනහලු, හුඟක් යට්ල
එනහලු. හුඟක් යට්ල එන්න පුළුන්. නමුර තමුන්නහන්ශේ
උඳන් ශම් භවුිමභ එවහට ශගන ඹනහට තමුන්නහන්ශේ යළභළ කද?
ඇයි, තමුන්නහන්ශේ කිඹන්ශන් කිසිභ නිදවක් - freedom එයක්
- නළවළයි කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න් පශේ වළභ
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අසථහයභ යහජය ඳහරයඹහට, නළරනම් එ පභහශේ ඳවුරට,
එශවභ නළරනම් අශනකුර අඹට ඳවය ගවනහ. ඒහ ඳරතයර
ඹනහ. යජශේ භන්ත්රීරු යයන යථහරට ඩහ ඒහ ගුන්
විදුලිශඹන් ඹනහ; රඳහිමනිශඹන් ඹනහ. අද ඳරතය ගන්න.
ඳරතය කීඹක්  කශඵනහ ද? ඒ නිදව හුඟක්  කශඵන්ශන් යහටද?
විරුකධ ඳක්ශේ අඹටයි කිඹන එය, තමුන්නහන්ශේ කිඹන්ශන්
නළරශර ඇයි කිඹරහ භභ නම් දන්ශන් නළවළ. එශවභ නළරනම්
උගුයට ශවොයහ ශඵශවර ශඵොනහද කිඹන එයයි භට නළතර
භතක් යයන්න සිකධ ශරහ  කශඵන්ශන්.
නහතමු්ලශ්ල යරඵරඹක් නළවළ. ඒ සුනි්ල කිඹන
තළනළරතහභ කිඹනහ "එතළන යරඵරඹක් සිකධ ශන්න ගිඹහ.
ය පඳසර හශේ තර ශයශනක් භයන්නට ශනොදී ශේයහ ගරතහ,
ඒ අසථහශේදී ඒය ආයක්හ යය ගරතහ" කිඹරහ. ඒයයි එතළන
වුශේ. ගරු නිශඹෝජය යහයය බහඳ ක පභනි, නමුර අද ශයොශම
 කශඵන්ශන් ඒ ප්රලසනඹ ශනොශයි. අද ශයොශම  කශඵන්ශන්
භට්ටක්කුලිශේ භඩයරිඹයි මුම්ි ්ල නගයහධිඳ ක පභහයි අතය
ටනක්. අද එක්ර ජහ කය ඳක්ශේ නහඹයරඹ අය ශගන, ළඩ
යයන්ශන් යවුද? නහඹයර භේඩරශේ ඉන්ශන් ශ්රී රංයහ නිදවස
ඳක්ශේ වඹ ශදශනක්, වර ශදශනක් තභයි. ඒ නිහ දළන්
මුම්ි ්ල භවරභඹහ නළ ක යයන්න වදනහ. අන්න ඊශේ යවි
යරුණහනහඹය භන්ත්රී පභහට ඵළට දුන්නහ. ශවොටභ ඵළට දුන්නහ.
ඒ.ශ් .එම්. මුම්ි ්ල නගයහධිඳ ක පභහ ිමටිඹහ, අශප් ආේඩු
ඳක්ශේ ංවිධහඹය පභහ ිමටිඹහ, ශගෝසහබඹ භවරතඹහ ිමටිඹහ. ශම්
යශට් “Gotabaya War” එයක් නළවළ. ශම්ශක්  කශඵන්ශන් යටට
ආදයඹ යයන ි නිසුන් ව යටට දුසට අන්දි න් රිඹහ යයන
ජහ කයරඹක් නළ ක අඹ අතය war එයක්. ඒය තභයි war එය.
“Gota’s War” එයක් නළවළ.
ශග්ල ගළන යථහ යයනහ. අද භහර එක්ය එන්න, ඵරන්න.
ශඹෝගයහජන් භන්ත්රී පභහ ශර ශයොශඹක් යළුද, සුදුද, ය පද, නි්ල ද
කිඹරහ වඳුනහ ගන්නට ඵළරි ශයශනක්. එ පභහ airlines ගළන යථහ
යයනහ. එ පභහ international airlines ගළන කිඹනහ. රංයහශේ
Air Ceylon එය ගළන දන්ශන් නළරනම් අවන්න. භභ කිඹරහ
ශදන්නම්. ශභොයද, භභ Air Ceylon එශක් ළඩ යයපු ශයශනක්.
අපිර ගිිම්ලරහ  කශඵනහ, Jaffna-Trichy-Colombo, domestic
service එශක්. When you fly to Trichy and Trivandrum, we
call it a regional flight.- [Interruption.] If you do not know
how to identify a good leaf of tea from a bad leaf, how can
you talk about airlines? ඒය නිහ ඵරන්න, අද ශරෝයඹ දිවහ.
අපි ඵඹ නළවළ. ෑනෆ ශදඹයට මුහුණ දිඹ වළකි ඉතහභරභ ලක් කභර
නහඹයරඹක් හනහයට අශප් යටට රළිමරහ  කශඵනහ.
ශභන්න ඵරන්න අශප් ගංගහයහභශේ ශඳොඩිවහමුදුරුශෝ
කිඹන්ශන් ශභොයක්ද කිඹරහ. අද “Daily Mirror” එශක්, “The
Island” එශක්ර  කශඵනහ. වළභ ඳරතයශේභ  කශඵනහ.

The front page of the "Daily Mirror" of 20th February,
2014 states, I quote:
“Chief Incumbent of Gangaramaya condemns haste to carry out
international probe”.

විරුකධ ඳහර්ලසශේ නහඹය පභහර, අ කගරු ජනහධිඳ ක පභහ
භඟ ගංගහයහභඹට ඹනහ, ධහ ප යයඬු වස කයහජඹහ භත තළන්ඳර
යයන්නට. ශඳයවළය අන් වුණහට ඳසශේ ගංගහයහභශේ
වහමුදුරුශෝ ශභොයක්ද යශශේ?
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Venerable Galaboda Gnanissara Maha Thero has
written a letter and handed it over to US Ambassador,
Michele Sison. On Navam Full Moon day, he went there
with the elephants - යකු්ල යළඩිා ච නළරනම් ලිගඹ යළඩිා ච
යඑන්පී අලි ශනොශයි. He went there with Sri Lankan
elephants. වස ක යහජඹනුර භඟ ගිිම්ලරහ ශභන්න ශභශවභයි
ශරෝයඹට කිේශේ.
I quote from page 6 of the "Daily Mirror" of 20th
February, 2014:
" ….that the rising concern in this country today is about the
extreme haste that is seen in seeking an international investigation into
wide ranging, and even surprising allegations about war crimes and
violations of human rights,…."

I further quote:
".....- irrespective of community - through nearly three decades
of brutality that was ended in May 2009. These forces of terror
were identified and described by the State Department of your
country as being the most ruthless terrorist organization in the
world.”

Although he is called “Podi Hamuduruwo” he is the
Nayaka Thero of Gangaramaya. A renowned and much
honoured Buddhist monk said this. Sir, I table* this
newspaper report for Hansard.
ගංගහයහභඹට ඹන විරුකධ ඳහර්ලසශේ නහඹය පභහට ගරු
ඉයහන් වික්රභයරන භන්ත්රී පභහ ගිිම්ලරහ කිඹන්න, ශභන්න
ශභශවභයි ගංගහයහභශේ වහමුදුරුශෝ ශරෝයඹට කිඹරහ
 කශඵන්ශන් කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහ ර් ජහ විඹ යු පයි. භභ
දන්නහ, තමුන්නහන්ශේ යථහ යශශේ තමුන්නහන්ශේශේ ිමතට
එයඟ ශනොශයි කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශඳෝ ඩක් ඉන්න, භභ
යථහ යයරහ ඉය ශන ය්ල. භභ ඒයයි සිංවර බහහශන්
කිේශේ, තමුන්නහන්ශේ උගුයට ශවොයහ ශඵශවර ිමේහ කිඹරහ.

It also states, I quote:
"....- killing innocent people, Buddhist monks, Hindu and
Muslim priests, farmers, children, pregnant mothers and
destroying infrastructure of a wide range and above all attacking
places of worship irrespective of religion."

යහරතන්කුඩිර භළරුහ. ඒ හශේභ එයහවුර්රදී භළරුහ.
හුශනයිස ෂහරුක් භවරභඹහශේ ඳවුශ්ල ඔක්ශයෝභ එශශේහ.
න්නිශේ, ඹහඳනශේ ිමටපු අඹ ඳභණක් ශනොශයි, අශනක්
ප්රශකලර ිමටපු අඹර එශශේහ. ශම් Motion එය භන්න් අපි
ඉ්ලරනහ, ජිනීහ භහන ිමි යම් ශයොි ශභන් ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් Commission එයක් ඳර යයන්න කිඹරහ. එශවභ
ඳර යයරහ, see the amount of mayhem these terrorist groups,
these ruthless LTTE Tigers carried out against the innocent
Muslims while they were worshipping in Kattankudi, and
Sinhalese Buddhists while they were worshipping in the
Dalada Maligawa and also the killing of the Aranthalawa
Bhikkus. යළඵළ කශගෝලරෆශේදී ශඳොඩි ශභයි; භ්ල හශේ ශඳොඩි

—————————
* පුවහතකළපේ තබළ ත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඳහර්ලිශම්න් ප

[ගරු අ්ලවහ්  ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ]

ශභයි භළරුහ. ගරු ඉයහන් වික්රභයරන භන්ත්රී පභනි, ඒ ගළන යථහ
යයන්න ිමතක් තමුන්නහන්ශේට නළකද, ඒ ගළන ශවශන්න
යඳුශක් තමුන්නහන්ශේට නළකද කිඹරහ භභ තමුන්නහන්ශේශගන්
අවනහ.

ගරු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Sir, I rise to a point of Order.
නිපයෝතය කළරක වභළඳිනුරමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Eran Wickramaratne, what is the point of Order?
ගරු ඉරළ්ද වික්රමරත්න මශතළ

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

It is only because my name was mentioned and he
continued to mention my name with inaccuracies, I just
want to say that if you want to have an investigation, we
will completely agree with you.
නිපයෝතය කළරක වභළඳිනුරමළ

(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer you may carry on with your speech. You
have one more minute.
ගරු ිල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. ිවහලර් මශතළ

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Now, see what is happening today. Look at this
newspaper article, this photograph, Amirthalingam
Bageedharan is appearing in the front page of the "The
Island" of 20th February, 2014. It states, I quote:
“Amirthalingam Bageedharan, son of Leader of Tamil United
Liberation Front (TULF) assassinated by the LTTE, called on
President Mahinda Rajapaksa yesterday (19) at Temple Trees.
LTTE assassins shot dead Amirthalingam in Colombo in January
1989”

LTTE assassins shot dead Amirthalingam in Colombo
together
with
Yogeswaran
and
others,
and
Sivasithamparam escaped in January, 1989. Are you not
shedding a tear for the late Hon. A. Amirthalingam? His
son has called on the President and discussed many
matters. That is an occasion of one of the greatest historic
reconciliation that is taking place in the President’s
Office, Sir.
Then, Sir, investigations reveal that in 1989 during
peace talks between the LTTE and the then UNP
Government,
they had
freedom.
Hon.
Eran
Wickramaratne, that is the freedom you must stop. They
had the freedom to fly to Colombo and murder the great
man called Appapillai Amirthalingam in Bauddhaloka
Mawatha. It was a cold- blooded murder. Shame! Hon.
R. Yogarajan, another Tamil, cannot voice his sentiments.
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What is happening across the Palk Strait. Now,
Jayalalitha is going to release all the assassins of Rajiv
Gandhi. Rahul Gandhi is protesting. The Congress has
come forward. The only question I ask from people who
have a conscience is: when they release these people, V.
Sriharan (Murugan), A.G. Perarivalan (Arivu), T.
Suthanthiraraja
(Santhan),
Nalini,
Jeyachandran,
Ravichandran, Robert Pius, where will they go? They
will go to London; they will not come to Sri Lanka to
face the consequences. Therefore, do not do things like
that. You are the person who can think otherwise. Hon.
Eran Wickramaratne, you can think straight. So, do not
fall into the pit of - භට්ටක්කුලිශේ "භඩයරිඹහ" හශේ
තමුන්නහන්ශේර ඒ ගණඹට ළශටන්න නයයයි කිඹරහ භභ
කිඹනහ.
ගරු හුපනයිවහ සළරක් මශතළ

(ரண்தைறகு யளகணஸ் தரரக்)

(The Hon. Hunais Farook)
தறஸ்றல்னரயறர் ஹ்ரணறர் யலம்.
தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கசப, ணற
உரறக ற்ரம் அடிப்தகட உரறக லநப்தட்டன் ன்ந
ககறரேம் அவ்ரர தரறக்கப்தட்ட எரு சதோகத்கச்
சரர்ந்ன் ன்ந ககறரேம் அவ்ரநரண எரு தறசசத்கச்
சரர்ந்ன் ன்ந ககறரேம் இப்ததரரோது இந் இடத்றல்
உகரற்ரது
ததரருத்ரணது
ன்ர
ரன்
றகணக்கறன்சநன். 1990ஆம் ஆண்டு றடுகனப் தைரகபரல்
டக்கறரருந்து
தொஸ்ரம்கள்
உடுத்
உகடசரடு
தபறசற்நப்தட்ட
சந்ர்ப்தத்றல் ரதம்
அங்கறருந்து
தபறசற்நப்தட்சடன்.
அன்ர
ரன்
தபறசற்நப்தடும்ததரரோது "கரரல் இருக்கறன்ந ண்கத்
ட்டிறட்டு ள்பத்றல் ரங்கள்" ன்ர றடுகனப் தைரகள்
கூநறணரர்கள். எரு ணறணறன் ரறட அடிப்தகட உரறக
தற்நற அசறனகப்தறன் Article 14 இல் தசரல்னப்தடுகறன்நது.
அரது இந் ரட்டில் எரு ணறன் ரன் றரும்தற
இடத்றல் ரனரம் - ரன் றரும்தற இடத்றல் சறக்கனரம்,
ரன் றரும்தற இடத்றல் தரறல் தசய்னரம். ஆணரல், இந்
அடிப்தகடறனரண ரறட உரறக ங்கரக்கு - டதைன
தொஸ்ரம்கரக்கு லநப்தட்டது. இருந்சதரறரேம் அன்ர அந்
உரறககப் தற்நறப் சதசுற்கு க்கற அதரறக்கரசர
அல்னது ணற உரறக தற்நறப் சதசுகறன்ந சர ந்தரரு
ரசடர தொன்றல்கன. ணச, இன்ர ன் இர்கள் தக்கச்
சரர்தரண தொகநறல் றரம் ங்குகறன்நரர்கள்; தக்கச்
சரர்தரண தசற்தரடுககப சற்தகரள்கறன்நரர்கள் ன்ர
ரங்கள் சகட்கறன்சநரம்.
எரு ணறன் ரன் றரும்தற சத்கப் தறன்தற்ந
அதக்கு உரறக இருக்கறன்நது. ஆணரல், டக்கறரேள்ப
தொஸ்ரம்கபறன் அத்கண தள்பறரசல்கரம் உகடக்கப்தட்டு
ண்சரடு
ண்ரக்கப்தட்டண.
ஆகச,
அங்கு
தொஸ்ரம்கபறன்
ணற
உரறக
லநப்தட்டிருக்கறன்நது.
இசசதரன்ர அங்கு ரழ்ந் சறங்கப சசகரர்கபறன் ணற
உரறக
ற்ரம்
அடிப்தகட
உரறககள்
லநப்தட்டிருக்கறன்நண. அதுரத்றல்ன, அங்சக சறன றழ்
சசகரர்கபறன்
அடிப்தகட
உரறக
ற்ரம்
ணற
உரறககரம்
இவ்ரர
றடுகனப்
தைரகபரல்
லநப்தட்டிருக்கறன்நண. ஆணரல், இன்ர இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல்
இகப் தற்நறப் சதசுற்கு ரரும் தொன்றல்கன.
அண்கறல் CHOGM ரரடு கடததற்நசதரது க்கற
இரச்சறத்றரருந்து இங்கு ருககந்றருந் State Minister
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எருருடன் கனந்துகரடும்சதரது, எரு தக்கச்சரர்தரக அர்
றரறத்துக்தகரண்டு தசன்நரர். அந் சத்றல் ரன்
அருக்கு எரு றடத்கத் தபறவுதடுத்றசணன். அரது,
ட தைனத்றல் றழ் சதசும் க்கபறன் உரறகககபக்
சகட்டுத்ரன் சதரரட்டம் ஆம்தறக்கப்தட்டது. றழ் க்கபறன்
உரறககள் ரக்கப்தட்டண ன்ர ரரும் சதரரட்டத்க
ஆம்தறக்கறல்கன. ஆணரல், இந்த் றழ் சதசும் க்கபறல்
தொஸ்ரம்கரம் அடங்குகறன்நரர்கள் ன்ர குநறப்தறட்சடன்.
1990இல் 75 ஆறத்துக்கும் சற்தட்ட தொஸ்ரம்கள்
டக்கறரருந்து தபறசற்நப்தட்டரர்கள். இன்ர அந்த்
தரகக இண்டு - தோன்ர டங்கரக அறகரறத்றருக்கறன்நது.
அந் க்கபறன் கல்ற உரறக, கனரசர உரறக,
ததரருபரர உரறக ஆகறண த்த்ம் தொடிகடத்ம்க 2009ஆம் ஆண்டு ச ரம்க சுரர் 19 ருட கரனம் அறக்கப்தட்டு ந்றருக்கறன்நண. டக்கறல் அன்நறரருந்து
இன்ரக தொஸ்ரம்கள் தரடர்ந்து சறத்து ந்றருந்ரல்
அர்கபறல் குகநந்து தோன்ர சதரது எவ்தரரு ருடதொம்
தல்ககனக்ககத்றன்
கத்றத்துகநக்குத்
தரறரகறறருப்தரர்கள். அப்தடி கத்துக்தகரண்டரல் அந்
தொஸ்ரம்கள் சரர்தறல் 66 கத்றர்கள் உருரகறறருக்க
சண்டும்; ததரநறறல் துகநக்கு தோன்ர சதர் ன்நரல் 66
ததரநறறனரபர்கள்
உருரகறறருக்க
சண்டும்.
சட்டத்துகநக்கு தோன்ர சதர் ன்நரல் 66 சட்டத்றகள்
உருரகறறருக்க சண்டும். ஆணரல், இந் தொஸ்ரம்
சதோகத்துக்குக்
கறகடக்க
சண்டி
அந்
உர்
தறகரக்கரண கல்ற உரறக ரக்கப்தட்டது. இவ்ரர
ததரருபரரத் துகநக டுத்துக்தகரண்டரல், இன்ர
லள்குடிசரகறன்ந
தொஸ்ரம்கள்
தச்சறத்றரருந்து
அடிட்டத்றரருந்து
அரது,
அர்கபறன்
வீட்கடக்
கட்டுறரருந்து அர்கரகட ததரருபரரத்க உர்த்
சண்டி றகன இருக்கறன்நது. ணச, அர்கபறன்
ததரருபரர உரறக ரக்கப்தட்டது. அந்ககறல் அங்கு
1990ஆம்
ஆண்டு
ட
தைனத்றரருந்து
தொஸ்ரம்கள்
தபறசற்நப்தட்டததரரோதும்
அசசதரன்ர
த்த்ம்
தொடிகடந் 2009ஆம் ஆண்டு கரண 19 ருட கரனதொம்
இந் தொஸ்ரம்கபறன் அடிப்தகட உரறககள் ற்ரம் ணற
உரறககள் ரக்கப்தட்டு ந்றருக்கறன்நண. ணச, இந்
ரட்டிரேள்ப இந் தொஸ்ரம் க்கபறன் - சறரதரன்கறரேம்
சறரதரன்கரண
க்கபறன்
ததரருட்சசம்
ற்ரம்
ததரருபரரச் சசம், கல்றச் சசம் தொரக தற்நற ஆர
றசசட ணற உரறக ஆகக்குரோ என்ர றறக்கப்தட
சண்டும் ன்ர ரன் இங்கு சண்டுசகரள் றடுக்கறன்சநன்.
இன்ர
சறரதரன்க
க்கரக்கு
அறரம்
இகக்கப்தடுகறன்நது
ன்ர
தபறரடுகபறரேம்
உள்ரட்டிரேம் குல் தகரடுக்கறன்நரர்கள். ணற உரறககப்
தற்நறப் சதசுகறன்ந அல்னது சறரதரன்க க்கபறன் உரறககள்
ரக்கப்தடுகறன்நண ன்ர சதசுகறன்நர்கள் தொனரது இந்
ரட்டில் சறரதரன்கறரேம் சறரதரன்கரக இருக்கறன்ந
டதைன
தொஸ்ரம்கபறன்
உரறகககபப்
தரதுகரத்து
தொன்ரறரறரக டந்துதகரள்ப சண்டும் ன்ர ரங்கள்
தசரல்கறன்சநரம். இன்ர ட ரகர சகத ரல.ன்..இன்
ககக்குச் தசன்நறருக்கறன்நது. அங்கு லள்குடிசரகறன்ந
தொஸ்ரம்கபறன் வீடகப்தைப் தறச்சறகண, கரறப் தறச்சறகண,
ததரருபரரப் தறச்சறகண, கல்றப் தறச்சறகண, சுகரரப்
தறச்சறகண தொரற்கநத் லர்த்துகப்தறல் அர்கள்
தொன்ரறரறரக
டந்துதகரள்ப
சண்டும்.
அங்கு
ததரும்தரன்கரக இருக்கறன்நர்கள் அந் க்கள்லது
கருக கரட்ட சண்டும்.
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இந்ச்
சந்ர்ப்தத்றல்
ரன்
சர்சசத்றடதொம்
அசசதரன்ர இன்ர இந் ரட்டின் ட ரகர சகதறல்
ஆட்சற
டத்றக்தகரண்டிருக்கறன்ந
றழ்த்
சசறக்
கூட்டகப்தை
அசறல்ரறகபறடதொம்
அன்தரகவும்
றரகவும் எரு றடத்கக் சகட்க றரும்தைகறன்சநன்.
அரது, ணற உரறக லநல் தற்நறப் தரர்க்கும்சதரது அது
றர்கரக்கு அல்னது சறங்கபர்கரக்கு, தொஸ்ரம்கரக்கு
ன்ர ம் தறரறத்து, ம் தறரறத்துப் தரர்க்கப்தடுறல்கன.
ணற உரறக லநப்தட்டது ன்நரல் அது தற்நற இண, ,
சரற சதங்கரக்கு அப்தரல் ஆரப்தட சண்டும். இறல்
ததரதுறகன ககரபப்தட சண்டும். ணச, குநறத்
தறச்சறகணகள் தற்நற ஆரய்கறன்நசதரது தொஸ்ரம்கபறன்
உரறககள்,
அர்கரக்கு ற்தட்ட
தரறப்தை
ற்ரம்
அர்கரக்குப்
தரறப்தை
ற்தடுத்றர்கள்
தற்நறத்ம்
தசரல்துரன் ததரருத்ரக இருக்கும் ன்ர கூநற,
சந்ர்ப்தபறத்கக்கு
ன்நற
தரறறத்து,
றகட
ததரகறன்சநன்.

ගරු නිපයෝමළල් පඳපර්රළ
නිපයෝතය ිමළතයුරමළ)

මශතළ

(විපේ

ක තුුර

(ரண்தைறகு றசரரல் ததசர - தபறரட்டரேல்கள்
தறற அகச்சர்)

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of External
Affairs)

Hon. Deputy Chairman of Committees, thank you
very much for giving me the opportunity to speak on the
Adjournment Motion moved by the Hon. Eran
Wickramaratne, my good Friend, which states, I quote:
“Deprivation and violation of the freedom of speech and
expression is taking place without any regard for the
allegations of grave violations of human rights levelled against
Sri Lanka at the United Nations Human Rights Council in
Geneva”.

The Hon. Eran Wickramaratne would have come to
Parliament recently. I am sure the other Members and
also the Hon. Eran Wickramaratne's friends would have
suffered from 1971, during the insurgency in 1983, then
again during the 1989 insurgency in the South and
thereafter, during the final stage of the war to rescue
people from the clutches of the LTTE, which was started
by the Government with the closing down of the sluice
gates of Mavil-Aru by the LTTE. As you know, had the
Mavil-Aru sluice gates not been closed down then, even
today the LTTE would be in Geneva, Norway or
somewhere else, talking and bluffing. So, I do not know
whose advice the LTTE took to do that, just like the
advice they took to assassinate a very good leader, Mr.
Rajiv Gandhi, who led India in the right direction for her
to be what she is today. They took somebody’s advice
and assassinated him. Similarly, they took somebody’s
advice and closed down the sluice gates of Mavil-Aru
and finally, all that ended up on the 19th of May, 2009.
So, if I am to tell you about the human rights issue,
Sri Lanka would definitely not go down on her knees.
But, you all must remember that this is a fight not against
the Sinhalese, the Tamils or anybody else, but against the
country. This is a time when all are enjoying the freedom
and they can go from one place to another at any time of
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the day without any fear; a majority can do that. A lot of
Tamil and Sinhalese people who have left the country are
now returning to Sri Lanka, wanting to have dual
citizenship or Sri Lankan citizenship again. That is a fact.
They are returning to Jaffna and other parts of the country
and are very happy to be back in this country after the
economic constraints they faced in the countries where
they had worked, and for many other reasons.
I will not go into detail about the human rights issue,
which will be taken up on the 3rd of March in Geneva and
discussed in this Adjournment Motion. This Motion goes
in different directions. If you take the freedom of speech
and the freedom of media in our country - you can take it
up from then to now annually - we may be at the 165th
position today on the World Press Freedom Index, but the
number of institutions and people joining the media like
newspapers, radio channels and TV channels has
increased tremendously.
Please remember that without misleading and saying
that we have gone down three or four places on the Index.
Basically, we live without fear now. Our children can
move freely; whether it be a Tamil, a Sinhalese or a
Muslim child, they can travel anywhere. The Jaffna
railway track will be back in operation very soon, taking
them on the "Yal Devi" to Jaffna. In time to come, there
will be flights to India, do not worry. Today may not be
the right time, but definitely when the economy opens up
more, there will be flights, not only to Trivandrum, but
also to Puttaparthi, Bangalore and to North India. But,
you have to remember that this Government has done
what no other Government has done for this country. If
you compare the present situation in our country with a
similar situation in any other country where there had
been a war, maybe, in Bosnia and Herzegovina, you
would see that they are still unearthing landmines. Even
Vietnam is still faced with the problem of the diaspora.
Some countries have a separate Ministry for the diaspora.
We do not refer to a Tamil person as an LTTEer. There is
an LTTE diaspora. There are well organized groups. You
know how many people were paying money to the LTTE.
You know how the LTTE was collecting funds. But
today, nobody gives them money voluntarily. Still, the
LTTE diaspora has to sustain their pressure saying
something, that they are not free to live in this country.
Otherwise, all of them will be sent back to Sri Lanka. So,
in order to enjoy those benefits and their power, to
continue with the way they have been living and to carry
on with the jungle law or the kangaroo courts they have
been conducting, they have to continue to say something.
But, everybody, in their heart, knows about the freedom
of expression and the freedom to live we had and we have
in this country, then and now.
Now, I would like to mention some facts about the
post-conflict developments. There was the independent
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Darusman Report. Subsequently, there was the LLRC
Report, which, the Hon. Eran Wickramaratne said, was a
Government report. Then, he went on to say about the
good things in that Report. All the members in that
Committee were honourable people who compiled that
Report and they could be challenged.
ගරු ණර්. පයෝගරළත්ද මශතළ

(ரண்தைறகு ஆர். சரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Why do you not implement its recommendations?
ගරු නිපයෝමළල් පඳපර්රළ මශතළ
(ரண்தைறகு றசரரல் ததசர)

(The Hon. Neomal Perera)

We are implementing those. The Government cannot
implement those overnight. The biggest reconciliation
effort we have made was the releasing of over 11,700
LTTE child soldiers without any charge whatsoever
against them. The LTTE not only harassed the Sinhalese,
but also conscripted Tamil children in the North. There
are claims to that effect. Some people could not live in
the North because the LTTE was abducting their children
forcibly and those children died fighting.
If I go on to mention some more facts about the
LLRC Report, which you all want implemented, within a
short period of four years following the end of the
conflict, Sri Lanka has made significant progress in terms
of
reconstruction,
resettlement,
rehabilitation,
reconciliation and reintegration. This process has been
internationally acknowledged. Even Ms. Navi Pillay said
that the good work we had done has not been given
enough publicity; she mentioned that and finally agreed
that we had done a lot. There are some areas that we have
to concentrate on more; we agree, but that takes time.
Overnight, we cannot forget the atrocities we saw being
committed and cannot change the hate the individuals
feel. We all are human beings. You have to remember
that and go on without tarnishing the image of the
country. The forces brought peace to all of us,
irrespective of our party or religion. All Internally
Displaced People resulting from the ending of the conflict
have been resettled.
Over 95 per cent of the ex-combatants have been
rehabilitated and reintegrated into the society and 99 per
cent of the areas identified for demining have been
cleared of mines bringing life back to normal. The
Government has expended over US Dollars 3 billion for
rehabilitation and reconstruction work in the North alone
since the end of the conflict. It is reflected in the 27 per
cent growth rate in the North, while the corresponding
national figure is only 7 per cent in the year 2012.
We did all these and then held the Northern Provincial
Council Election. The Government did not want to take
the blame for holding the election immediately after the
war. Then, they would have said that the Government had
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filled the ballot boxes; various things would have been
said. So, it was a genuine election but nobody appreciated
the genuineness and the transparency. The Government
continues to uphold democracy by having regular
elections all over the country at regular intervals.
Civil administration mechanisms have been restored
both in the East and the North including democratic
freedoms. After more than two decades, people in the
North exercised their franchise at the Provincial Council
Election held last year in that province.
Sir, I would also like to say a few words about the
implementation of the recommendations of the LLRC.
The Lessons Learnt and Reconciliation Commission, the
home-grown
mechanism
to
achieve
national
reconciliation, was appointed by His Excellency the
President following the end of
the conflict.
Recommendations of the LLRC are being carried out by
over 20 line ministries. The Committee monitoring the
National Plan of Action on the Implementation of the
LLRC Recommendations, to give it the highest priority, is
headed by none other than the Secretary to the President,
Mr. Lalith Weeratunga.
The Government has launched a programme to
transform the country into a trilingual society, Sinhala,
Tamil and English, within the next 10 years as
recommended by the LLRC. This process will effectively
help national reconciliation. So, these things cannot be
done overnight. You cannot force children to learn other
languages. Most of our children who are going to
Colombo schools or to the northern schools may not
know all three languages. So, the Government is
encouraging them to learn at least two languages. In order
to have a smooth functioning of the society, the
Government is encouraging Government servants by
paying them higher remunerations, to learn a second
language. Unlike earlier, over 90 per cent of the police
personnel who are working in the North can speak or can
manage to speak Tamil or can understand that language.
In keeping with another recommendation of the
LLRC, a new Ministry of Law and Order was created last
year and now the Police Department is placed under its
charge. Acceding to another key recommendation, a three
-member Commission of Inquiry has been appointed to
Investigate Cases of Alleged Disappearances in the
Northern and Eastern Provinces from 1990 to 2009.
Today's newspapers report that last year so many cases
have been reported to that Commission. So, everything is
publicly known. This has also been a recommendation
and we have implemented that. These could not have
been implemented earlier. People have to have the
knowledge of freedom to make a complaint. Earlier, they
probably would have feared that if they do so, they would
have been abducted by the LTTE because there were
many people who had been abducted by various Tamil
Organizations in that area. Please remember that there
were many Parliamentarians who had been killed by the
LTTE.
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The UNHRC Resolution that is to be moved in March
is against peace and reconciliation. It is so because it is
one-sided and biased; it is so because its intention is to
punish Sri Lanka, not the Government but Sri Lanka, for
geo-political reasons, not because the sponsors love the
Tamils or are aggrieved by what they say is their plight.
If this was so, the Tamils themselves should ask these
countries where they were when their leaders were being
murdered by the LTTE. Nineteen Parliamentarians were
assassinated by the LTTE. They should ask where they
were when thousands of children were being dragged
away from their homes, while their parents were wailing,
by the LTTE to be conscripted as cannon fodder They
should ask where they were when the LTTE ruled some
areas of Sri Lanka with an iron fist and summarily
executed Tamils after cases in kangaroo courts set up by
them So, please do not forget that. Let us get together, it
is time for reconciliation, put party politics aside, issues
aside and sort out the issues that we have to face and
help bring this country forward, which no other leader
with the same forces would be able to do. So, we have to
forget about the past at some time or the other and go on
for the sake of the future of the children.
Thank you very much.
ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වේමත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳළර්ලිපේ්දුරල ඊ ිනුකල ි.භළ. 6.55 , 2014 පඳබරලළරි 21
ලන සිකුරළදළ ි.භළ.1.30 ලන පතක් කල් ගිපේය.

அன்தடி தற.த. 6.55 றக்கு தரரரன்நம், 2014 ததப்ருரற 21,
தள்பறக்கறக தற.த. 1.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது.
Adjourned accordingly at 6.55 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 21st
February, 2014.

ප්රලසනරට ලිඛිත පිබඳ පරු

றணரக்கரக்கு ரோத்துதோன றகடகள்
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

පරෝශල් ගත කෂ පශෝ මිය ගිය ඳළවල් සිසු්ද:
විවහතර

கத்றசரகனகபறல் அதறக்கப்தட்ட அல்னது
உறரறந் ரர்கள்: றதம்
SCHOOL CHILDREN HOSPITALIZED OR LOST LIVES :
DETAILS
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1. ගරු ිකි විරළජ් කළරියලවේ මශතළ

(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අධයහඳන අභහතය පභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (4):
(අ)

(i)

(ii)

ර් 1990 සිට 2011 දක්හ යහර සීභහ  පශ
ශඩංගු ළරඳීභ, රිඹ අන පරු, සිඹදිවි නහ ගළනීභ,
ආවහය වි වීභ, යහයිය ශවෝ භහනසිය අතයරට
රක්වීභ ඹන ශවේ ප භත ශයෝව්ලගත යශ / ි ඹ ගිඹ
ඳහ්ල ශමුන් ංඛයහ ව ඔවුන් අඹර ඳහ්ල
හර්ෂිය, ශන් ශන් ලශඹන් යශර්ද;
ඳසු ගිඹ ර්ඹ  පශ විවිධ ළයදි ඹටශර ශචෝදනහ
රඵහ ශභහ අධියයණඹට ශඹොමු යය ඇ ක ඳහ්ල

ඳහර්ලිශම්න් ප
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dengue fever, motor accidents, committing
suicide, food poisoning or being subjected
to physical or mental harassments in each
of the years during the period from the year
1990 to 2011, and the names of the schools
to which they belonged; and

සිසුන් ංඛයහ, ඔවුන් අඹරන ඹස යහේඩඹ
වහ ඳහර අනු, ශන් ශන් ලශඹන්
ශයොඳභණද;
ඹන්න එ පභහ වන් යයන්ශනිමද?
(ආ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(ii)

கல்ற அகச்சகக் சகட்ட றணர:
(அ) (i)

1990ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் 2011ஆம் ஆண்டு
கரண கரனத்றல் தடங்கு சரய் தரற்ர,
ரகண றதத்துகள், ற்தகரகன, உவு
ஞ்சரகுல், உடல் அல்னது உப ரலறரண
துன்தைரத்ல்கரக்கு
ஆபரகுல்
ஆகற
கரங்கபரல்
ருடரந்ம்
கத்றசரகனகபறல்
அதறக்கப்தட்ட
அல்னது
கடந்
தரடசரகன
ரர்கபறன் ண்றக்ககத்ம், அர்கள்
கல்ற தறன்ந தரடசரகனகரம் ணறத்ணறச
ரக ன்தகத்ம்;

(ii)

(b)

If not, why ?

ගරු බ්දදු ගුණලර්ධන මශතළ (ිධයළඳන ිමළතයුරමළ)
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற அகச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

(අ)

(i)

අධයහඳන අභහතයහංලඹ ඳරහශගන ඹනු
රඵන්ශන් ඳහ්ල ඳකධ කඹ  පශ 1 ශරේණිශේ සිට
13 ශරේණිඹ දක්හ ඉශගනුභ රඵන සිසුන්
ංඛයහර ඒ අතය භඟදී ඇද වළලීභට රක් න
සිසුන් ංඛයහර ම්ඵන්ධ ශතොය පරු ඳභණි.
ශනර සිකධිරට අදහශ ශතොය පරු නිසි ඳරිදි
ර්තහ ශනොන ඵළවින් එන් දරත ඳරහ
ගළනීභක් සිදු යයනු ශනොරළශේ.

(ii)

ඳහරට ඇ පශරන ඉශගනුභ රඵන වහ අතය
භඟදී ඇද වළශරන සිසුන් වළය ශනර ශතොය පරු
ඳහ්ල ශත ර්තහ ශනොන ඵළවින් ඉවත දරත
ඳරහ ගළනීශම් අලයතහක් අධයහඳන
අභහතයහංලඹට ශනොභළත.

கடந் ருடத்றல் தல்சர ரகரக்கரக
குற்நஞ்சுத்ப்தட்டு சறரர் லறன்நத்றல்
ஆஜர்தடுத்ப்தட்ட தரடசரகன ரர்கபறன்
ண்றக்கக, தறள்கபறன் தல்கன ற்ரம்
தரடசரகனக்கு ற்த ணறத்ணறச ரக
ன்தகத்ம்

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) இன்சநல், ன்?

asked the Minister of Education:
(a) Will he state separately (i)

the number of school children who were
hospitalized or who lost their lives due to

as per the age group and the school to
which the child belongs, the number of
school children who were accused of
committing various offences and produced
before the Juvenile Court during the past
year?

(ආ) අදහශ ශනොශේ.

වෆ.තු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි යශ යු ප තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් ි න් පිටඳතක් ශගන නිළයදි යශ යු ප
ආයහයඹ එිම ඳළවළදිලි රකුණු ශයොට, පිටඳත රළබී ශද කඹක් ශනොඉක්භහ ශෆ්දවළඩ් ංසයහයය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යු පඹ.

குநறப்தை
உரப்தறணர் இரறப் தறப்தறற் தசய்றரும்தைம் தறக றருத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றருத்ப்தடர தறற கறகடத் இரு ரங்கரள் யன்சரட் தறப்தரசறரறருக்கு அதப்தைல் சண்டும்.
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නියමිත දිපන්ද ඳසුල එලනු බන දළයක ඉල්ලුේ ඳත් භළර ගනු පනොෆපබ්.

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் ருடரந் சந்ர ரூதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற்
தசனவு ரூதர 2.50. ருடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறதௌட்டரேனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறருபப்தகண, தகரரோம்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்
ததற்ரக்தகரள்பனரம். எவ்சரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் சறக்கு தொன் சந்ரப்தம்
அதப்தப்தட சண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்ரக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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