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ප්රනනල ලාිකක ිළිතුරු
පඳෞද්ගලිකල දැනුම් දීපමන් ඇසූ ප්රනනය :
ශ්රී රාහ රි ආ තඹතනශස දු ව  ඇ ැතළ ප ඳළශන
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ශ්රී ාකා අඳනයන වාලර්ධන ඳනත :
නිශඹෝ
කල් තැබීපම් ප්රනන

ලරප්රවාද :
2014 අශරේල් 3 30 නන “මුසලිම් මුයසු” හර්තහ

தறரண உள்படக்கம்
இனங்கக ற்பொற அதறறபைத்றச் சட்டம் :
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இனங்கக கறரறக்தகட் றபொணத்றல் இடம்ததற்நரகக்
கூநப்தடும் றற பகநமகடுகள்

எத்றகப்பு றணரக்கள்

சறநப்புரறக:
2014 ப்தறல் 30ஆம் றகற ‘பஸ்லிம் பசு’ அநறக்கக
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ශභභ හර්තහ ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු පිළිඵ
උඳශේල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුඹළ ප භභ ශඹෝජනහ
යමික.

ඳාර්ලිපම්න්ුරල

தரரளுன்நம்
PARLIAMENT
—————–—-

ප්රනනය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.
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2014 ம 07, புன்கறக
Wednesday, 07th May, 2014
_______________________

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා (ජවම්ඳාදන ශා
ජාඳලශන අමාතයුරමා වශ ණණ්ඩු ඳාර්නලප ප්රධාන
වාවිධායකුරමා

අ.භා. 1.00 ඳාර්ලිපම්න්ුරල රැවන විය.
කථානායකුරමා [ගු චමල් රාජඳක් මශතා] මූාවනාරූඪ විය.
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.
சதரரகர் அர்கள் [ரண்புறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக
கறத்ரர்கள்.

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

නිපේදන

(ரண்புறகு
றமணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்பு
அகச்சபைம்
அசரங்கத்
ப்தறன்
பற்மகரனரசரதம்)

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

රු ථහනහඹතුභනි,

දුවිල් 3 ගුන් ශේහ අභහතයතුභහ

ශනුශන් භභ 2011 ර්ඹ වහ සී./. ගුන් ශතොටුඳශ වහ
ගුන් ශේහ (ශ්රී රාහ) භහශම් හර්ෂි හර්තහ ඉනරිඳත්
යමික.
ශභභ හර්තහ දුවිල් 3 ගුන් ශේහ ටයුතු පිළිඵ උඳශේල
හය බහට ශඹොමු ශ යුතුඹළ ප භභ ශඹෝජනහ යමික.

அநறறப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

ප්රනනය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

ඳාර්ලිපම්න්ුර ක යුුර ිළිතබ කාරක වභා රැවනවීම
தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குழுக் கூட்டம்

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඳහර්ලිශම්න්තු ටයුතු පිළිඵ හය බහශේ රැස ඇභක් 2014
භළ ප භ 07න ඵදහදහ, එනම් අද නන ඳස රු 2.30ට භහශේ නිර
හභයශසදී ඳළළත් ඇභට නිඹමිකත ඵළවින්, එඹට ඳළමිකණ වබහගි න
ශර රු භි භන්ත්රීන් දුඹලු ශදනහට ශභ පන් දළනුම් දීභට
ළභළත්ශතමික.

47(5) ලන වනථාලර නිපයෝගය ය පේ ිළිතගන්ලන
ද ලාර්තාල
றகனக்கட்டகப இன. 47 (5)இன்தடி
சர்ப்தறக்கப்தட்ட அநறக்கக
REPORT PRESENTED UNDER STANDING ORDER
NO. 47(5)

ලිිළ පල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම

ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා ප්රජා වාලර්ධන ඳදනම
(වාවනථාගත කිරීපම් ඳනේ පකටුම්ඳත

PAPERS PRESENTED

னக்ஷ்ன் சந் ததமர சபர அதறறபைத்ற
ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) சட்டபனம்

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
2013 ර්ඹ වහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ බහනහඹ හර්ඹහරශස හර්ෂි
හර්ඹ හධන හර්තහ.- [හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ
අභහතය රු නිභල් 3 දුරිඳහර ද දුල් 3හ භවතහ

වභාපම්වය මත තිබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.

LAKSHMAN WASANTHA PERERA COMMUNITY
DEVELOPMENT FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

"රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ රජහ ාර්ධන ඳදනභ ාසථහත ිරරීභ
වහ වූ ඳනත් ශටුම්ඳත පිළිඵ හර්තහ"- [භහජ ශේහ
අභහතයතුභහ ශනුශන් රු නශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා (කර්මාන්ත ශා
ලාණිජ ක යුුර නිපයෝජය අමාතයුරමා

ககத்தரறல்,

ඳනේ පකටුම්ඳත 2014 මැයි මව 08 ලන බ්රශවනඳතින්දා පද ලන
ලර කියවිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera - Deputy Minister
of Industry and Commerce)

சட்டபனம் 2014 ம 08, றரக்கறக இண்டரம் பகந
றப்தறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது.

රු ථහනහඹතුභනි, ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු
අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 2010 ර්ඹ වහ ශ්රී රාහ
අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරශස හර්ෂි හර්තහ ඉනරිඳත් යමික.

Bill ordered to be read a Second time upon Thursday 08th May,
2014.

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் சந் ததமர ரறத அலுல்கள் தறற அகச்சர்)

ඳහර්ලිශම්න්තු

135

136

පඳේවම්

தக்கள்

PETITIONS
කථානායකුරමා
(Mr. Speaker)

රු මභත්රිඳහර දුරිශේන භවතහ - ඳළමිකණ නළත.

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.පේ. පවපනවිරේන මශතා (රාජය ඳිපඳාන
ශා වනලපද් ක යුුර අමාතයුරමා

(ரண்புறகு டதறள்பெ.டி.மஜ. தசதணறத்ண - ததரது றபைரக,
உள்ரட்டலுல்கள் அகச்சர்)

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

(1)

றணரக்களுக்கு ரய்பன றகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

විපද්යන්හි රැකියා නියුක්ත කාන්තාලන්: විවනතර

(சதரரகர் அர்கள்)

රු ථහනහඹතුභනි,
පිළින්මික.

ප්රනනල ලාිකක ිළිතුරු

භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් වඹ

தரறல்ரய்ப்புக்கரக தபறரடு தசன்ந ததண்கள்:
றதம்
WOMEN EMPLOYED OVERSEAS : DETAILS

2596/’12

1. ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

විශේල රැිරඹහ රර්ධන වහ සුඵහධන අභහතයතුභහශන් ැස
රලසනඹ - (3):
(අ)

(i)

ර් 2005 - 2011 අතය හරඹ තුශ ශ්රී රාහ
විශේල ශේහ නියුක්ති හර්ඹහාලශස ශල් 3නත
රැිරඹහ වහ විශේලත  ඇ ැති හන්තහන්
ායහ හර්ෂි, ශන් ශන් ලශඹන්
ශොඳභණද;

(ii)

ඉවත ඳරින රැිරඹහ වහ විශේලත වූ හන්තහන්
ායහ එභ එක් එක් ර්ශසදී රැිරඹහ වහ
විශේලත වූ ම්පර්ණ ායහශේ රතිලතඹක්
ශර ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද;

(iii)

එභ හන්තහන් කුභන ෘත්තීන් වහ විශේලත
 ඇ තිශබ්ද;

යත්නපුය, මිකහිඳුභ, 5 න ඳටුභඟ, අා 49 දයන
සථහනශඹහි ඳනාචි ශේ.එම්.එච්. ජඹ ඇය භවතහශන් රළබුණු
ශඳත්භ;

(2)

යත්නපුය, වාභ, පුම්පිටිඹ, අා 20/14 /ශක් දයන
සථහනශඹහි ඳනාචි ශක්. ඇ.සී.එස. ගුණයත්න භවතහශන්
රළබුණු ශඳත්භ;

(3)

යත්නපුය, භවර, අා 47 දයන සථහනශඹහි ඳනාචි
ඕ.එන්.එස. විතහයණ භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ;

(4)

යත්නපුය, ශොඩිමු, ශ්රී ඳහද භහත, අා 312 දයන
සථහනශඹහි ඳනාචි ඩබ්ලිේ.එම්.බී.අ ප.තර් රුණහතිස
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ;

(5)

යත්නපුය, ශොශයොක්ශොඩ, අා 36/8 දයන සථහනශඹහි
ඳනාචි ශක්.ශක්. ඉන්ද්රභල් 3හන්ති භවත්මිකඹශන් රළබුණු
ශඳත්භ; ව

(6)

යත්නපුය, අාම්භන, විවහය ඳහය, අා 20/18 දයන
සථහනශඹහි ඳනාචි ඩබ්ලිේ.එස. නිශයෝණී ලිමුණි
භවත්මිකඹශන් රළබුණු ශඳත්භ.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු ඳහඨලී චම්පි යණ භවතහ - ඳළමිකණ නළත.
රු භහින්ද අභය ඇය භවතහ - ඳළමිකණ නළත.

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(ත)

(i)

විශේල රැිරඹහ වහ නික්භ ඹන හන්තහන්ශේ
අ පතීන් සුයක්හ ිරරීභ වහ රිඹහත්භ න ළඩ
පිළිශශ ශර්ද;

(ii)

ඉනරිශසදී එභ ළඩ පිළිශශ ඩහත් විධිභත්
වහ ලක්තිභත් රිඹහත්භ ිරරීභට ටයුතු
යන්ශන්ද;

(iii)

එශේ නම්, එඹ දු වයන තහයඹ ශර්ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ැ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
தபறரட்டு மகனரய்ப்பு ஊக்குறப்பு, னமணரம்புகக
அகச்சகக் மகட்ட றணர:
(அ) (i)

2005 - 2011ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறறல்
இனங்கக
தபறரட்டு
மகனரய்ப்புப்
தறகத்றல்
தறவுதசய்து
தரறல்ரய்ப்புக்கரக தபறரடு தசன்பொள்ப
ததண்கபறன் ண்றக்கக ஆண்டுரரறரக
ணறத்ணறம வ்பவு ன்தகபெம்;

(ii)

மற்தடி தரறல்ரய்ப்புக்கரக தபறரடு
தசன்பொள்ப ததண்கபறன் ண்றக்கக, மற்தடி
எவ்தரபை ஆண்டிலும் தரறல்ரய்ப்புக்கரக
தபறரடு
தசன்பொள்பர்கபறன்
தரத்
ண்றக்ககறன் சவீரக ணறத்ணறம
வ்பவு ன்தகபெம்;

(iii)

மற்தடி
ததண்கள்
தரறல்ரய்ப்புகளுக்கரக
தசன்பொள்பணர் ன்தகபெம்

ගු ලවන්ත අලුවිශාපර් මශතා

(ரண்புறகு சந் அலுறயரம)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

රු ථහනහඹතුභනි, භහතශල් 3 ශොශවොඹිලිර, අා 50/35
දයන සථහනශඹහි ඳනාචි ඒ.ඩබ්ලිේ.පී. ධශන්ස රුණහතිර
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිළින්මික.

ඉදිිපඳේ කරන ද පඳේවම් මශජන පඳේවම් ිළිතබ කාරක
වභාල ඳැලිපය යුුර යයි නිපයෝග කරන දී.
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் சரட்டக்
கட்டகபறடப்தட்டது.

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

அர் குநறப்தறடுரர?

வ்ரநரண
தபறரடு
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(ஆ) (i)

தபறரட்டுத்
தரறல்ரய்ப்புக்கரக
தசன்பொள்ப
ததண்கபறன்
உரறகககபப்
தரதுகரப்தற்கரக
அபல்தடுத்ப்தட்டுள்ப
மகனத்றட்டம் ரதன்தகபெம்;

(ii)

றர்கரனத்றல் மற்தடி மகனத்றட்டத்க
தன்மலும்
பகநசரர்ந்ரகவும்
தனம்றக்கரகவும்
அபல்தடுத்துற்கு
டடிக்கக மற்தகரள்ரர ன்தகபெம்;

(iii)

(ii)
ර්ඹ

2005

මුළු පිටත් ඇම්
ායහ

231,2 201,9 218,4 250,4 247,1 267,5 262,9
90
48
59
99
26
07
61

හන්තහ පිටත් ඇම්

137,3 111,7 114,9 122,2 127,7 130,6 126,6
94
78
83
67
45
57
54
59.40 55.35 52.63 48.81 51.69 48.84 48.16
%
%
%
%
%
%
%

රතිලතඹ

ஆதணறல், அகண மற்தகரள்ளும் பகந ரது
ன்தகபெம்

இன்மநல், ன்?

asked the Minister of Foreign Employment Promotion
and Welfare:
(a)

(b)

(c)

Will he state (i)

separately, the number of women who have
gone overseas for employment in each of
the years dfrom the year 2005 - 2011 after
being registered at the Sri Lanka Foreign
Employment Bureau;

(ii)

separately, the number of women who went
abroad for employment as mentioned above
as a percentage of the total number of
persons who went abroad for employment
in each of the said years; and

(iii)

the types of the jobs for which the aforesaid
women have gone abroad?

Will he inform this House (i)

the programme that is in force to protect the
rights of the women who are leaving for
foreign employments;

(ii)

whether action will be taken to implement
this programme in a methodical and robust
manner in the future; and

(iii)

if so, the manner in which it will be done?

If not, why?

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා (විපද් රැකියා ප්රලර්ධන ශා
සුබ වාධන අමාතයුරමා

(ரண்புறகு டினரன் ததமர - தபறரட்டு மகனரய்ப்பு
ஊக்குறப்பு, னமணரம்புகக அகச்சர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට පිළිතුය ශභශේ ප.
(අ)
ර්ඹ
හන්තහ
පිටත් ඇම්

(i)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
137,39 111,77 114,98 122,26 127,74 130,65 126,65
4
8
3
7
5
7
4

(ත)

2007

2008

2009 2010

2011

(iii)

ශම් පිළිඵ ඒ ඒ යටල් 3 අනු, ර්හනුකර
ඉනරිඳත් යන රද විලහර හර්තහක් ශභභ
පිළිතුයට අමුණහ තිශඵනහ. එභ ැමුණුභ භහ
වභාගත* යනහ.

(i)

විශේල රැිරඹහ වහ නික්භ ඹන හන්තහන්ශේ
සුයක්ෂිතතහඹ වහ දළනට විවිධ ළඩටවන්
රිඹහත්භ ය ැත. හන්තහන් විශේල රැිරඹහ
වහ පිටත් ඇශම්දී ැඹ ෘව තශ්රිත රැිරඹහ වහ
ඹන්ශන් නම් ඳවුල් 3 ඳසුබිම් හර්තහ වහ
නිර්ශේලඹක් අනිහර්ඹශඹන්භ රහශේය ඹ ශල් 3ම්
හර්ඹහරශඹන් රඵහ ළනීභ නතභ ළඩටවන
ශේ. ඒ වහ විශේල රැිරඹහ රර්ධන වහ
සුඵහධන අභහතයහාලඹ භ් න් ාර්ධන
නිරධහරින් ඳත් ය ැත. එභ නිරධහරින් ශනොභළති
රහශේය ඹ ශල් 3ම් හර්ඹහරර, ශනත්
අභහතයහාලඹ සු වසු නිරධහරිශඹක් රහශේය ඹ
ශල් 3ම් විදුන් ශම් වහ ශඹොදහ ැත. විශේල
රැිරඹහ වහ ඹහභට අලය අශනක් දුඹලු
රිඹහන්රට ශඳය ශභභ හර්තහ රඵහ ළනීභ
භ් න් එභ හන්තහන්ට අලය නීති උඳශදස
රඵහ දීභට ව දරුන්ශේ තයක්හ තවවුරු
ිරරීභට වළිරඹහ රළශබ්.

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

2006

ශභභ ඳවුල් 3 ඳසුබිම් හර්තහ රඵහ ළනීශභන් අඳ
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ශභන්න ශම් හර්ඹඹ
ිරරීභට ප. ඹ අවුරු ව 5ට අඩු දරුන් දුටිනහ
නම් අඳ එභ හන්තහන්ට පිට යට ඹන්න
ශදන්ශන්භ නළවළ. ඹ අවුරු ව 5ට ළඩි දරුන්
දුටිනහ නම් අඳ ඒ හර්තහශන් ඵරනහ ඒ
දරුන්ශේ ළඩ ටයුතු ළන ඵරන්න සීඹහ
ශශනක්, තච්චි ශශනක් ශවෝ ශරොකු අම්භහ
ළනි ශශනක් ඉන්නහද ිරඹරහ.
විශේල රැිරඹහට ඹහභට ශඳය ශ්රමිකඹහට රඵහ
ශදන අනිහර්ඹ ලිඹහ ඳනාචිඹ අ පතීන් සුරැකීශම්
තත් රිඹහ භහර්ඹිර. විශේල රැිරඹහට ඹහභට
ශඳය ෘව ශේහට ඹන හන්තහන් වහ රඵහ
ශදන පුහුණු ජහති ෘත්තීඹ නිපුණතහ භ ආටම්
03 ණඹට ළශනන පුහුණුිර. ශභභ් න් ශේහ
සථහනර තිශඵන ෘත්තීභඹ අලයතහ වහ
ෘත්තීඹ පුහුණුද, ශ්රමික හන්තහන්ශේ
එනශනදහ ජීවිතශසදී ැඹ මුහුණ ශදන අශනකුත්
අභිශඹෝ ජඹ ළනීභ වහද පුහුණු රඵහ ශේ.
විශේල යශ ආ බහහ පිළිඵ මූලි පුහුණුක්
භ් න් ශේහ සථහනශස න්නිශේදනඹ වහ
උදවු න බහහ දළනුභද, අදහශ යශ ආ ාසෘතිඹ,
නීතිඹ පිළිඵ අශඵෝධඹක්ද, විශේල යටලින්
එන ශ්රමිකඹන් වහ ඵරඳත්නහ නීති වහ
්රභශේද පිළිඵත් ශ්රමිකඹකු ශර තිශඵන
අ පතිහදුම්ද ශභහිදී උන්නු රඵ ප.

—————————
* පුවනතකාප තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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[රු රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ

එඟ ශනොන අසථහර අධියණඹ ශත
ඉනරිඳත්ය එභ හන්තහන්ශේ අ පතීන් තයක්හ
ය දීභට පිඹය නී.

රැිරඹහ වහ ඹන හන්තහන්ශේ අ පතිහදුම්
තයක්හ ිරරීභ ශනුශන් රැිරඹහරට ඹහභට
ශඳය රැිරඹහ ගිවිසුම් ශනොශවොත් ශේහ ගිවිසුම්
අත්න් ිරරීභ අනිහර්ඹඹ ය ැත. රැිරඹහ
නිශඹෝජිත තඹතන භ් න් රැිරඹහ වහ ඹන අඹත්
සඹා භහර්ශඹන් රැිරඹහ වහ ඹන අඹත් ශභභ
ගිවිසුභ හර්ඹහාලශස ඵරඹරත් නිරධහරින් ඉනරිපිට
අත්න් ිරරීභ අනිහර්ඹඹ ශේ. එහිදී ගිවිසුශභහි
ැති ශොන්ශේදු දුඹල් 3රභ ශ්රමිකඹහට ඳළවළනලි
ය ශදන අතය උල් 3රාකනඹ වුශවොත් න්නහ
රිඹහ භහර්ද ඳළවළනලි ය ශේ.

විශේල ශේහ නියුක්ති හර්ඹහාලඹ රැිරඹහට ඹන
හන්තහ ඳභණක් ශනො ැඹශේ ඳවුශල් 3
බහයරු - ඒ ිරඹන්ශන් හන්තහක් නම් ැශේ
සහමිකපුරුඹහ- අනිහර්ඹඹ ළඩටවනක් වයවහ
දළනුත් යනු රළශබ්. ශභභගින් ඳවුරට අලය
දුඹලු ශතොයතුරු රඵහශේ. එඹ අ පතිහදුම්
සුයක්ෂිත ිරරීභ වහ ඉවශ උඳහයඹක් ර ප.
තද, භවය නසත්රික් හර්ඹහරර දළනටභත්
ස්ර ප්  ඳවසුම් භගින් ඒ හන්තහ පිටයට
ගිඹහ පන් ඳසශේ අලය නම් ැඹට ථහ ිරරීභට
අසථහ රහ දීභට අලය යන ඳවසුම්
රහ දීභ ය ශන ඹනහ.

ශේය ඹ රැිරඹහ නිශඹෝජිත තඹතන වහ
ඵරඳළළත්ශන නිඹහභන ්රභශේදඹ ස ය
ැත්ශත්ද ශ්රමිකඹන්ශේ අ පතිහදුම් සුයක්ෂිත
ිරරීභ වහඹ. එහිදී හර්ෂි අලුත් යන
ඵරඳත්රඹක් රඵහ දීභ, ඵහ ළනීශම්දී අනුභත
රිඹහලිඹක් සථහපිත ිරරීභ ශඳන්හ නඹ වළිරඹ.
ශේය ඹ රැිරඹහ නිශඹෝජිතශඹක් දුඹ රැිරඹහ
ැඵෆර්තු වහ අනුභළතිඹ රඵහ ළනීශම්දී
විලසහනීඹත්ඹ තවවුරු ය ළනීභ වහ
තහනහඳති හර්ඹහරඹ දක්හ විහිශදන රිඹහලිඹක්
වඳුන්හ දී ැත.
ශ්රමික හන්තහන්ශේ අ පතිහදුම් ඹම්
තහයඹට උල් 3රාකනඹ  ඇ තිශබ් නම් ශේය ඹ
රැිරඹහ නිශඹෝජිතඹහ වහ විශේල රැිරඹහ
නිශඹෝජිතඹහ එඹ විඳීභට හධහයණ උත්හවඹක්
ශන ශනොතිශබ් නම් ඔවුන් වයවහ න්න රඵහ
දීභක් භ් න් ශවෝ අ පතිහදුම් තයක්හ ිරරීභට
හර්ඹහාලඹ පිඹය නි. ඒ වහ 1985 අා 21
දයන ඳහර්ලිශම්න්තු ඳනත රහය 44 න්තිශඹන්
ඵරඹ රඵහ දී ැත. එඹ ්රභශේදඹක් ශර
භථයණඹ භ් න් රිඹහත්භ යනු රඵ ප.
රැිරඹහ නිශඹෝජිත පන් අහ ව ශල් 3නත ිරරීභද
ශභභ රිඹහලිශස තත් අාඹිර. තහනහඳති
හර්ඹහරශස පිහිටුහ ැති විශේල රැිරඹහ අාලඹ
හර්ඹහාලඹ භ් න් නඩත්තු යන අතය සුයක්හ
නිහ ඳත්හශන ඹහභ ව හර්ඹ භණ්ඩරඹ
ඳත් ිරරීභ භ් න් නීතිභඹ තත්ත්ඹන්වයවහ
අ පතිහදුම් තයක්හ ය දීභටත් හර්ඹහාලඹ
පිඹය නි. තද තහනහඳති හර්ඹහරඹ භ් න් එයට
ඵහ ළනීම් යන ඒජන්දුරට ඳනහ ැති නීති
ඔවුන්ශන් රඵහ න්නහ ඵළඳුම්ය වයවහ ශ්රමික
අ පතීන් තයක්හ ිරරීභට පිඹය නි.
රැිරඹහ වහ ගිඹ අශඹකුශේ ශේහ සථහනශස
ැති න රලසනඹක් හර්ඹහාලඹට හර්තහ වූ වහභ
එභ ශ්රමිකඹහ ඵහ ත් ශේය ඹ රැිරඹහ
නිශඹෝජිතඹහට අදහශ ඳළමිකණිල් 3ර පිළිඵ ශටි
ඳණිවිඩඹක් එභ රැිරඹහ නිශඹෝජිතඹහශේ ජාභ
 වයතනඹට හර්ඹහාලශස ඳළමිකණිලි අාලඹ භ් න්
ඹනු රළශබ්. ඳළඹ 24ක් තුශ එභ ශේය ඹ රැිරඹහ
නිශඹෝජිතඹහ අදහශ රලසනඹ ම්ඵන්ධශඹන් රිඹහ
භහර් ශන හර්ඹහාලඹට දළනුම්දීභ අනිහර්ඹඹ
ශේ.
විශේල ශේහ නියුක්ති හර්ඹහාලඹ විදුන්
ඳත්හශන ඹනු රඵන විශලේ විභර්ලන අාලඹ
භගින් රැිරඹහ වහ ඵහ ළනීශම්දී හන්තහට
ඹම් අහධහයණඹක් දු ව ඇ ැති ඵට රළශඵන
ඳළමිකණිලි විබහ යනු රළශබ්. ශභභ ඳළමිකණිලි
හර්ඹහාලඹ තුශ විබහ යන අතය, ඳහර්ලසඹක්

තද විශලේ ළඩටවනක් භගින් හන්තහන්ශේ
තත්භහයක්හ ැති ිරරීභ වහ දළනුභ වහ
කුරතහ රහරන අතය, ඔවුන්ට මුදල් 3
ශභනහයණඹ පිළිඵද විශලේ අශඵෝධඹක්
රඵහ දීභ භගින් තභහ උඳඹන මුදර අදහශ ඵළාකු
ගිණුභට එ ඇභට අලය ගිණුම් තයම්බ ය යට
ඹහභට අලය ඳවසුම් ඳඹහ ැත. තභහ උඳඹන
මුදර රහේධනඹක් ඵට ඳත් ය ළනීශම් අ පතිඹ
ශභභගින් තයක්හ ශේ.
තද, ශභොවුන්ශේ ානිශේදන අ පතිඹ තයක්හ
ය දීභ වහ දුම් හඩ් ඳතක් ශනොමිකශල් 3 රඵහ දීභ
ද හර්ඹහාලඹ භගින් තයම්බ ය ැත.
තර්ථි ාර්ධන අභහතයහාලඹත් එක් එතු
ශරහ ඒ හරශස තිබුණු භෘේධි ඵළාකු හශේ
දළන් ිරඹන්ශන් නවි නළගුභ ඵළාකු වයවහ ඉතහභ
හර්ථ අන්දමිකන් නිහ ළඩ ටවනක් ශම්
වහ රිඹහත්භ ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ යතු
කුරු තඹතනඹත්, ද ෆිනෆනස තඹතනඹත්
එක් එතු ශරහ, පිටයට ගිහින් නළත
රාහට එන අඹට "යට විරු රැයණ" නමිකන්
සඹාරැිරඹහ ළඩටවන් ිරහිඳඹක් තයම්බ ය
තිශඵනහ.
(ii)

ඔේ.

(iii)

හන්තහ ශ්රමික අ පතිහදුම් තයක්හ ිරරීභ
වහ ශ්රමිකඹන් ශන්හ නු රඵන යටල් 3 භඟ
ඳතින අශඵෝධතහ ගිවිසුම් නළත විභර්ලනඹ
ිරරීභටත්, අලුත් අශඵෝධතහ ගිවිසුම් අත්න්
ිරරීභට ටයුතු ිරරීභටත් ළරසුම් ය ැත.
ශෞන අයහබිඹ දහත් ළභළති වුශණ් නළවළ,
ේවිඳහර්ලසවි ගිවිසුම් අත්න් යන්න. අඳට
භෆතදී වළිරඹහ රළබුණහ, ශෞන අයහබිඹ භඟ
ේවිඳහර්ලසවි ගිවිසුභක් අත්න් යන්න. එභ් න්
රැිරඹහ ගිවිසුම් ත වයටත් පුළුල් 3 ිරරීභට ටයුතු
යනු රළශබ්. රැිරඹහ ගිවිසුම් ්රභඹ ත වයටත්
විධිභත් වහ ුවත එක් ඵට ඳත්ිරරීභත්, එභ
ගිවිසුම්රට න ශොන්ශේදු ැතුළු ිරරීභත්
ඉනරිශසදී දු ව යනු රළශබ්.
රු භන්ත්රීතුභනි, ේවිඳහර්ලසවි ගිවිසුම්රට
අභතය අපි ඵහු ඳහර්ලසවි ගිවිසුම්රටත් ැතුළු
නහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට ශම් න ශොට
ශොශම රිඹහදහභඹ - Colombo Process - නභළති
භළද ශඳයන රැිරඹහ වහ තදුඹහශේ ශ්රමිකඹන්
ඹන යටර එතුක් තිශඵනහ. එඹ තයම්බ
වුශණ් 2003 දී රාහශේදී ප. අවුරු ව 10ට ඳසශේ
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එහි බහඳතිත්ඹ නළත රාහට ඳළරී
තිශඵනහ. ඒ ඒ යටල් 3 අතය ේවිඳහර්ශි ලශඹන්
ැති න ගිවිසුම්රට අභතය ඵහු ඳහර්ලසවි
ලශඹන් භළද ශඳයන යටරට ශ්රමිකඹන් ඹන
ණ්ඩහඹභක් වළටිඹට අපි උත්හව යනහ,
standard service agreement එක්, recruitment
fees, වළිරඹහ තිශඵනහ නම් minimum wages
ඹන හයණහ පිළිඵ ඵහු ඳහර්ලසවි ලශඹන්
Colombo Process ිරඹන පිට යටට තදුඹහශේ
ශ්රමිකඹන් ඹන යටර එතුශේ තීන් ව Abu
Dhabi Dialogue ිරඹන භළද ශඳයන තදුඹහශේ -

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ පිළිතුයට ඳභණක් දළනට විනහඩි 10ක් ත ශරහ තිශඵනහ.
එතශොට අනික් රලසනරට හරඹ ශොශවොභද ශදන්ශන් ිරඹරහ
භහ දන්ශන් නළවළ.

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு டினரன் ததமர)

(The Hon. Dilan Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් අවරහ තිශඵන රලසනඹ දීර්ක
රලසනඹක්.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ තභ ප දීර්ක පිළිතුරු බහත යන්න.

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு டினரன் ததமர)

(The Hon. Dilan Perera)

Abu Dhabi Dialogue ිරඹන්ශන් භළද ශඳයන රැිරඹහ වහ
තදුඹහශේ ශ්රමිකඹන් රඵහ ශදන විශේල යටර එතු ප. ඒ
එතුට Colombo Process එතුශේ තීන් ව ඹරහ ශම් රලසනඹ
ඉනරිඳත් ිරරීශම් ්රභශේදඹකුත් අපි දළන් වදහ ශන ඹනහ.
(ැ) ඳළන ශනොනඟී.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි. මුළු යටටභ ඵරඳහන රලසනඹක් නිහ ප
භභ ශම් රලසනඹ ශඹොමු ශශේ. භශේ ඳශමු අතුරු රලසනඹ, ශභඹ ප.
රු ථහනහඹතුභනි, ඉන් වනීදුඹහත්, පිලිපීනඹත් භළද ශඳයනට
හන්තහශෝ ඹනහ. ශඩොරර් 450 අභ ළටුඳක් රඵහ
ශනොශදනහ නම්, ඒ යටර හන්තහන් ෘව ශේඹ වහ
ඹන්ශන් නළවළ. එතශොට ශන්ශන් රු ැභතිතුභහ-

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළන් තමුන්නහන්ශේත් ථහ ඳටන් ත්තහභ භභ අශනක් අඹට
අසථහ ශදන්ශන් නළවළ. භභ නිඹමිකත ශරහට ඔක්ශෝභ
නත්නහ.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ළදත් රලසනඹක් අවන්ශන්.

142

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ළදත් ඒහත් ශටිශඹන් අවන්න.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භට අසථහ ශදන්න, භභ ළදත්
රලසනඹක් අවන්ශන්.
ශඩොරර් 450ක් ශන්න පුළුන් ශල් 3රට හන්තහන්
ශඹොමු ශ යුතු ප ිරඹන නීතිඹ භත ඒ යටර ඳවසුම් තිශඵන
නිශසරට තභ ප පිලිපීනශස ප, ඉන් වනීදුඹහශේ ප ෘව
ශේවිහන් ඹන්ශන්. නමුත් අශ්  යශ ආ එශවභ ිරදුභ ළටු් 
නීතිඹක් ශවෝ එශවභ නළත්නම් ශඩොරර් 250, 300 අභ
ළටුඳක් රඵහ ශදන්න ඕනෆඹ ිරඹන එඟතහට ඔඵතුභහශේ
අභහතයහාලඹ එශඹිරහ නළවළ. ඉන් වනීදුඹහ ප, පිලිපීනඹ ප යනහ
හශේ අභ ළටුඳක් තීන් ව ශශොත්, අශ්  ෘව ශේවිහනුත්
ඹන්ශන් උස ජීන භ ආටභක් තිශඵන නිශසරට. ඒ හශේ
තීන් වට ඔඵතුභන්රහ එශශමන්ශන් නළත්ශත් ැ ප?

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு டினரன் ததமர)

(The Hon. Dilan Perera)
ඔඵතුභහශේ රලසනශස එ ශොටක් වරි, එ ශොටක්
ළයන ප. ඒ ිරඹන්ශන් ශඩොරර් 450ක් ශනොශ ප.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු රලසනරටත් ශටිශඹන් පිළිතුරු  වන්නහ නම් ශවො ප
ශන්. ඔඵතුභන්රහ ශදශදනහ ඳභණක් ශනොශ ප ශන් ශම් රු
බහශේ ඉන්ශන්.

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு டினரன் ததமர)

(The Hon. Dilan Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, රලසනඹ නිළයන ය න්න ඕනෆ ශන්.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ තභ ප, ථහ ඳත්න්න එඳහ. ඉසශල් 3රහ සථහය
නිශඹෝ ශවොට ිරඹන්න. රලසනඹක් අවන්ශන් ශොශවොභද,
පිළිතුරු ශදන්ශන් ශොශවොභද ිරඹරහ ඵරන්න.

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு டினரன் ததமர)

(The Hon. Dilan Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, ඉන් වනීදුඹහ ශනොශ ප, පිලිපීනඹ ඒ
යශ ආ හන්තහන් ශඩොරර් 400 අභ ළටුඳට ෘව ශේඹ
වහ ශඹොමු යරහ තිශඵනහ. ඒට ශවේතු තභ ප, පිලිපීනශඹන්
පිටත් න දුඹලුභ ෘව ශේවිහන් NVQ 3 ිරඹන භ ආටභ භත්
ශරහ ඹෆභ. ඒ භ ආටභ භත් වුණහට ඳසශේ ජහතයන්තය
පිළිළනීභ අනු ඒ අඹ ෘව ශේවිහන් ශනොශ ප, ෘව ඳහර
වහඹරිඹන්.
ඒ නිහ පිලිපීනශඹන් ඹන දුඹලුභ ශදනහ NVQ 3 භත් ශරහ
ඹන නිහ ශඩොරර් 400 අභ ළටුඳ ශන්න ඒ යටල් 3 අන භන
යන්ශන් නළවළ. ඉන් වනීදුඹහශන් ඹන අඹට ශඩොරර් 400
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ඳහර්ලිශම්න්තු
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කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

අභ ළටුඳක් ශන්ශන් නළවළ. ඉන් වනීදුඹහත් ශ්රී රාහ
හශේභ ඒ යටත් එක් ැති ය ත් ඉල් 3ලුභ වහ ළඳයුභ ඳරින
තභ ප ළටුඳ තීන් ව යන්ශන්. රු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ
දළන් ශෞන අයහබිඹ ශේ යටල් 3රට NVQ 3 භත් ශන්ශන්
නළතු අශ්  ෘව ශේවිහන් ඹන්ශන් නළවළ. දළන් රාහශේ
ිරදුභ ශශනකුට NVQ 3 භත් ශන්ශන් නළතු ඹන්න ඵළවළ.
NVQ 3 ඳහස වුණහට ඳසශේ ඹන අඹ ශනුශන් ශඩොරර් 400 ශවෝ
ශඩොරර් 350 ළටු්  සීභහ නීර්ණඹ ය න්න පුළුන්. NVQ 3
භත්  ඇභ නිහ තභ ප පිලිපීනශඹන් ඹන අඹට ඒ ළටුඳ රඵහ
ශදන්ශන්.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
පිළිතුරු ශටිශඹන් රඵහ ශදන්න. ළඩි විසතය අවන්න ඕනෆ
නම් උඳශේල හය බහට එන්න ිරඹන්න.

(Mr. Speaker)

සථහය නිශඹෝරට අනුකරභ භභ අ පතිඹ ඳහරනඹ
යන්නම්.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශඵොශවොභ සතුති ප.
භශේ ශදළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹ ප. රු ැභතිතුභහ වන්
ශහ, රලසන ැති වුශණොත් ඒහ වින්න පිට යට තහනහඳති
හර්ඹහරර විශේල ශේහ නියුක්ති හර්ඹහාලශස - Sri Lanka
Bureau of Foreign Employment එශක් -නිරධහරින් ඉන්නහ
ිරඹරහ. නමුත් ැභතිතුභහ, ඒ අඹට diplomatic status නළවළ. ඒ
ිරඹන්ශන් යහජය ූතත ඵරතර නළවළ; පිළිළනීභක් නළවළ. ඒ නිහ ඒ
යටල් 3ර,-

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු රලසනඹ භභ
අවනහ.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීතුභහ, රුණහය ශදළනි අතුරු රලසනශඹන්
නත්න්න.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

බුද්ධ ාවනප ප්රලර්ධනය: ඳනේ පකටුම්ඳත
ததௌத் சரசண மம்தரடு: சட்டபனம்

PROMOTION OF BUDDHIST DISPENSATION: DRAFT BILL
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3. ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ තමික ටයුතු
අභහතයතුභහශන් ැස රලසනඹ - (2):
(අ)

(i)

ැතළම් චීයධහරින්ශේ විනඹ විශයෝධී රිඹහ
ශවේතුශන් භසත ාක භහජඹභ අඳහදඹට
රක් ඇ ැති ඵත්;

(ii)

විනඹ විශයෝධී වහ දුවිල් 3 / අඳයහධ නීති ඹටශත්
යදරුන් වූ අඹ චීයධහරින් ශර ලහනඹ තුශ
නටභ රැඳී දුටීභ බුේධ ලහනශස පිරිහීභට ශවේතු  ඇ
ැති ඵත්;

(iii)

විනඹ විශයෝධී රිඹහ දු ව යනු රඵන චීයධහරින්
ලහනශඹන් ඉත් ිරරීශම් ඵරඹක් ඒ ඒ නිහඹර
ාක බහට ශවෝ භවනහඹ හිමිකරුන්ට
ශනොභළති ඵත්;

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, ළදත් රලසනඹක් අවන්ශන්.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ළදත් නම් භභ අශනක් භන්ත්රීරුන්ට තිශඵන හරඹ සීභහ
යන්නම්.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

එතුභහ දන්ශනහිද?

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භභ ඉක්භනින් අවන්නම්. ශම් ජහති ලශඹන් ළදත් න
රලසනඹක්.

(ත)

(i)

බුේධ ලහනශස රර්ධනඹ වහ විනඹ විශයෝධී
වළදුශයන චීයධහරින් පිළිඵ ටයුතු ිරරීභ වහ
2004 ර්ශසදී තිහතක් ලිඹහඳනාචි ිරරීභ
වහ ඳනත් ශටුම්ඳතක් ස ශද එඹ
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉනරිඳත් ය ශනොභළති ඵත්;

(ii)

2012 ර්ශසදී තිහත් ලිඹහඳනාචි ිරරීශම්
ාශලෝධිත ශටුම්ඳතක් බුේධ ලහන වහ තමික
ටයුතු අභහතයහාලඹ ස ශද එඹ
ඳහර්ලිශම්න්තුට ශභශතක් ඉනරිඳත් ය ශනොභළති
ඵත්;

(iii)

එභ තිහත් ලිඹහඳනාචිඹ තුළින් බුේධ ලහනශස
රර්ධනඹ වහ විනඹ විශයෝධී වළදුශයන
චීයධහරින්ශේ රිඹහ ඳහරනඹ ශ වළිර න
ඵත්;

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

වළභ රලසනඹක්භ ජහති ලශඹන් ළදත් රලසන තභ ප.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අශ්  යටට විශේල ශරේණ ශන්හ න්න විතයක් හන්තහන්
ඹරහ වරිඹන්ශන් නළවළ ශන්. ශම් උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ
ඒ අඹශේ සුබහධන ළන රලසනඹක් අවන්න අ පතිඹක් තිශඵන්නට
ඕනෆ.

එතුභහ පිළින්ශනහිද?
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(ැ) එශේ නම්, ශභභ තිහත්රට නීතයහනුකරබහඹ රඵහ
දීභට ටයුතු යන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට
දන්න්ශනහිද?

monks in the Buddhist order has caused the
deterioration of the Buddhist dispensation;
and

(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
தற அகச்சபைம், ததௌத்சரசண,
அகச்சபைரணகக் மகட்ட றணர:

(iii)


அலுல்கள்

கரறரகட ரறத் எபைசறனது எழுக்கலநல்
தசல்கள் கரரக எட்டுதரத் தறக்குரர்
சபகபம்
இறவுக்குள்பரகற
இபைக்கறன்ந
தன்தகபெம்;

(அ) (i)

(ii)

எழுக்கலநல்
ற்பொம்
குடிறல்/குற்நறல்
சட்டங்கபறன் கலழ் நரபறகபரக றபங்கற
ர்கள் கரறரகட ரறத்ர்கபரகத் தரடர்
ந்தும்
சரசணத்றதள்
இபைப்தது
ததௌத்
சரசணத்றன்
வீழ்ச்சறக்குக்
கரரக
அகந்துள்பதன்தகபெம்;

(iii)

எழுக்கலநல் தசல்கபறல் ஈடுதடுகறன்ந கரற
ரகட ரறத்ர்ககப சரசணத்றல் இபைந்து
அகற்பொம் அறகரம் அந்ந் ததபத் ப்
தறரறவுகபறன் சங்க சகதக்மகர அல்னது கர
ரக்க மர்களுக்மகர இல்கனதன்தபெம்

(b)

அர் அநறரர?
ததௌத்
சரசணத்றன்
மம்தரட்டுக்கரகவும்
எழுக்க லநல் டத்கதகரண்ட கரறரகட
ரறத்ர்கள்
தரடர்தறல்
தசனரற்பொற்
கரகவும் 2004ஆம் ஆண்டில் கத்றகரத் தறவு
தசய்லுக்கரண சட்டபனதரன்பொ ரரறக்கப்
தட்டமதரறலும்
அது
தரரளுன்நத்றல்
சர்ப்தறக்கப்தடறல்கனதன்தகபெம்;

(ஆ) (i)

2012 ஆம் ஆண்டில் கத்றகரத் தறவுதசய்லுக்
கரண றபைத்ச் சட்டபனத்க ததபத்சரசண, 
அலுல்கள்
அகச்சு
ரரறத்மதரறலும்
தரரளுன்நத்றற்கு இற்கநக சர்ப்தறக்கப்
தடறல்கனதன்தகபெம்;

(ii)

(iii)

மற்தடி கத்றகரத் தறவுதசய்லின் ஊடரக
ததௌத்சரசணத்க மம்தடுத்வும் எழுக்கலநல்
டத்கதகரண்ட கரறரகட ரறத்ர்கபறன்
தசல்ககபக் கட்டுப்தடுத்வும் இலுரகு
தன்தகபெம்

அர் ற்பொக்தகரள்ரர?
(இ)

(ஈ)

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

Is he aware that (i)

(ii)

the whole Sangha community has been
disgraced due to the anti-disciplinary acts of
some of those who are in Buddhist robes;
continuing of those who are engaged in anti
-disciplinary acts and those have been
offenders under civil / criminal law as

Will he admit that (i)

although a Bill was drafted in the year 2004
in order to register a congregation with a
view to promote Buddhist dispensation and
to take action against those who commit
anti-disciplinary acts being in Buddhist
robe, that Bill has not been presented in
Parliament;

(ii)

although an amended Bill was drafted in
the year 2012 by the Ministry of Buddha
Sasana and Religious Affairs for registering
a congregation, it has not yet been
presented in Parliament; and

(iii)

promotion of Buddhist dispensation and
controlling of anti-disciplinary acts
committed by those who are in Buddhist
robes can be ensured through the
registration of the aforesaid congregation?

(c)

If so, will he inform this House whether action
will be taken to give legal effect to the aforesaid
congregation?

(d)

If not, why?

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා (බුද්ධ ාවන
ශා ණගමික ක යුුර නිපයෝජය අමාතයුරමා

(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண - ததபத் சரசண,
 அலுல்கள் தறற அகச்சர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ
තමික ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ එභ රලසනඹට
පිළිතුය ශදනහ.
(අ)

ஆதணறல், மற்தடி கத்றகரத்களுக்கு சட்டபூர்
அந்ஸ்றகண ங்க டடிக்கக டுப்தரர
ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
இன்மநல், ன்?

the Sangha Sabha or Maha Nayaka Theros
of the relevant Chapters do not have the
powers to expel those who are in Buddhist
robes and commit anti-disciplinary acts?

(ත)

(ැ)

(i)

ඔේ.

(ii)

ඔේ.

(iii)

ඔේ.

(i)

ඔේ.

(ii)

ඔේ.

(iii)

ඔේ.

ඔේ.

(ඈ) අදහශ ශනොශේ.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ
ශභඹ ප.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු බුේධි ඳතියණ භවතහ

ඒ ඒ නිහඹ ව ඳහර්ලසරට තභන් ඹටශත් ඉන්න භික්ෂූන්
වන්ශේරහශේ විනඹ හයණහ ම්ඵන්ධශඹන් තීන් ව න්න 2012
අවුරුේශේදී බුේධ ලහන වහ තමික ටයුතු අභහතයහාලඹත්
භළනවත් ශරහ ස ශ ලහනි උන්නතිඹ වහ වූ ථිහත්
ලිඹහ ඳනාචි ිරරීශම් ාශලෝධිත ඳනත් ශටුම්ඳත ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉනරිඳත් යරහ ඳනතක් විධිඹට නීතිත යන්න
රභහද න්ශන් ැ ප?

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)
මත්රනිහ ප නහඹ සහන්න් වන්ශේරහ භඟ හච්ඡහ
යරහ, නීති ශටුම්ඳත් අාලරට ශඹොමු යරහ තිශඵනහ ඒ
ම්ඵන්ධ රුණු ඉනරිඳත් යන්න.
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නනඹට ශඳය ශදන්න, ශම් ශේ යන්න ිරඹරහ. උන්
වන්ශේරහශේ අධහනඹට ඹළේහට ඳසු උන් වන්ශේරහ ඒ
ළන ඵරහ අඳ ශත එනහ. ඒ න තුරු අපි ඉන්නට ඕනෆ.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
රලසන අා 4, රු පී. වළරින් භවතහ.

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රු ථහනහඹතුභනි, අදහශ ැභතියඹහ නළවළ.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ශදළනි අතුරු රලසනඹ විධිඹට රු
නිශඹෝජය ැභතිතුභහශන් ශම් හයණඹ දළන න්න ළභළති ප.
අපි දන්නහ, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ශඵොශවෝ ඳනත් වනදු ඳනත්
විධිඹටත් ශශනන ඵ. ශම් නනර බුේධ ලහනඹට අදහශ
ශරොකු ථිහක් යශ ආත් නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ.
මත්රනිහ ප රු භවහ නහඹ සහන්න් වන්ශේරහ දළන් ඒ
ඳනත් ශටුම්ඳත අනුභත යරහ තිශඵනහ නම්, නීති අාලරටත්
ගිහින් තිශඵනහ නම් නීති අාලලින් 2012 ඉරහ අවුරු ව ශදක්
රභහද  ඇභ පිළිඵ අභහතයහාලඹ ශභොන හශේ රිඹහ භහර්ඹක්ද
අයශන තිශඵන්ශන්? අභහතයහාලඹ ශොච්චය හරඹිරන් ඒ
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉනරිඳත් යනහද ිරඹරහ නිලසචිත ිරඹන්න
පුළුන්ද?

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
අතුරු රලසන ශදක් වළටිඹට උත්තය ශදන්න.

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

නීති අාලලින් අනුභත ශරහ එන ශතක් නිලසචිත ිරඹන්න
විධිඹක් නළවළ.

ගු බුද්ධික ඳතිරණ මශතා
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභනි, බුේධ ලහනඹ සුරැකීභ, එහි චියසථිතිඹ,
ශඳෝණඹ ිරරීභ තණ්ඩු්රභ යසථහ අනු යජශස  කීභක්
ශරහ තිශඵන ශභොශවොත භභ රු නිශඹෝජය ැභතිතුභහශන්
නළත යක් ශම් හයණඹ අවන්න ළභළති ප. 2012 ස ශ
ලහනි උන්නතිඹ වහ වූ ථිහත් ලිඹහ ඳනාචි ිරරීශම්
ාශලෝධිත ඳනත් ශටුම්ඳත නීතිත ිරරීභ පිළිඵ නිලසචිත හර
යහමුක් ශදන්න අභහතයහාලඹට ඵළරි ැ ප? නිශඹෝජය ැභතිතුභහ
ඒට උත්තය ශදන්නට ඳළිරශශන්ශන් ැ ප?

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

අපි අභහතයහාලඹ වළටිඹට ඳළිරශශන්ශන් නළවළ. නමුත් අඳට
භවහ නහඹ හිමිකරුන්ට නීති, නිශඹෝ දභන්නට ඵළවළ අවල් 3

අදහශ ැභතිරු රලසනරට පිළිතුරු ශදන්නට ඳළමිකශණන්ශන්
නළත්නම් භටත් තනශඹන් ඵළවළරහ ඹන්න ශනහ. අදහශ
ැභතිරු ශනොභළති නම් ශම් රලසන ැසීශභන් ළඩක් නළවළ ශන්.

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ළඩක් නළවළ ිරඹරහ ශ් නහ රු ථහනහඹතුභනි. තණ්ඩු
ඳක්ශස ැභතිරුන් වුරුත් නළවළ.

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා (මශාමාර්ග ලරාය ශා
නාවික අමාතයුරමා

(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன - தடுஞ்சரகனகள்,
துகநபகங்கள் ற்பொம் கப்தற்பொகந அகச்சர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඉන්නහ.

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

අදහශ ැභතිරු නළවළ, ඔඵතුභහ ඉන්න ඵ දන්නහ. අදහශ
ැභතිරුන් නළති එ ළන ප ිරේශේ. රු ථහනහඹතුභහ
තනශඹන් ඵළවළරහ ගිශඹොත් රලසනඹක් ශනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහශේ එඟතහ ඳරින භභ එභ
රලසනඹට පිළිතුය රඵහ ශදන්නම්.

උුරු මැද ඳෂාපේ ඳාවල් : දිලා ණශාරය
ட த்ற ரகரப் தரடசரகனகள்:ற உவு
SCHOOLS IN NORTH CENTRAL PROVINCE: MIDDAY MEAL

3366/’12
4. ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

අධයහඳන ශේහ අභහතයතුභහශන් ැස රලසනඹ - (3) :
(අ)

(i)

උතුරු භළද ඳශහශත් ැති ඳහල් 3 ායහ
ශොඳභණද;
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(ii)

(ත)

(i)

අනුයහධපුයඹ වහ ශඳොශශොන්නරු නසත්රික්ර
ඉශනුභ රඵන ඳහල් 3 දුසුන් ායහ ශන්
ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;

(iii)

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?

(c)

අනුයහධපුයඹ වහ ශඳොශශොන්නරු නසත්රික්ර
ඳහල් 3රට යජඹ භගින් නහ තවහයඹ රඵහ
ශදන්ශන්ද;

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ii)

එශේ නම්, නහ තවහයඹ රඵහ ශදන ශිය ායහ
වහ ඳහල් 3 ායහ නසත්රික් අනු, ශන් ශන්
ලශඹන් ශොඳභණද;

(iii)

එභ නසත්රික් ශදශහි ඳහල් 3ර නහ තවහයඹ
රඵහ දීභට 2012 ර්ඹ වහ ළඹ ශ මුදර
ශොඳභණද;

If not, why?

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, අධයහඳන ශේහ අභහතයතුභහ
ශනුශන් භභ ශභභ රලසනඹට පිළිතුය රඵහ ශදනහ.
(අ)

(i)
(ii)

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

கல்றச் மசககள் அகச்சகக் மகட்ட றணர:
(அ) (i)

ட த்ற ரகரத்றலுள்ப தரடசரகனகபறன்
ண்றக்கக ரது;

(ii)

அதரபும்
ற்பொம்
ததரனன்ணபொக
ரட்டங்கபறல் கல்ற கற்கும்
தரடசரகன
ரர்கபறன் ண்றக்கக ரது;

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர?

(ii)

(iii )

800
නසත්රික්ඹ
අනුයහධපුයඹ

(ත)

(i)
(ii)

නසත්රික්ඹ
අනුයහධපුයඹ
ශඳොශශොන්නරු
(iii)

ඳහල් 3
ායහ
464
237

ශිය
ායහ
54,969
38,274

ඔේ. රුපිඹල් 3 330,052,908.76

(ැ) අදහශ ශනොශේ.

அவ்ரநரறன், ற உவு ங்கப்தடும்
ரர்கபறன் ண்றக்கக ற்பொம் தரட
சரகனகபறன் ண்றக்கக ரட்ட அடிப்
தகடறல் தவ்மநரக வ்பவு;

(The Hon. P. Harrison)

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

87,717

ඔේ.

அதரபும் ற்பொம் ததரனன்ணபொக ரட்
டங்கபறலுள்ப தரடசரகனகளுக்கு அசரங்கத்
றணரல் ற உவு ங்கப்தடுகறன்நர;

இவ்றபை ரட்டங்கபறலுபள்ப தரடசரகன
களுக்கு ற உவு ங்குற்கு 2012ஆம்
ஆண்டில் தசனவு தசய்ப்தட்ட தத்தரகக
வ்பவு

ශිය ායහ
175,735

ශඳොශශොන්නරු

(ැ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(ஆ) (i)

of the amount of money, spent in the year
2012, to provide midday meal for the
schools of those two districts?

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ
ශභඹ ප. රුපිඹල් 3 මිකලිඹන ණනක් විඹදම් යරහ නහ තවහයඹ
ශදනහඹ ිරඹරහ ැභතිතුභහ ිරේහට භහඹ හරඹක් තිසශේ
ඉරහ අනුයහධපුය නසත්රික්ශස ඳහල් 3 ශමුන්ට රඵහ ශදන නහ
තවහයඹ නත්රහ තිශඵනහ. ඒට ශවේතු ශභොක්ද ිරඹරහ
දළන න්න ළභළති ප.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(இ) இன்மநல், ன்?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
එශේ හර්තහ ශන්ශන් නළවළ, රු ථහනහඹතුභනි.

asked the Minister of Education Services:

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(a)

(b)

Will he state (i)

the number of schools located in the North
Central Province; and

(ii)

separately, the number of school students
who receive education in the Anuradhapura
and Polonnaruwa Districts?

Will he inform this House (i)

whether the midday meal is provided to the
schools in the Anuradhapura and
Polonnaruwa Districts by the government;

(ii)

if so, separately, of the number of students
and the schools for which the midday meal
is provided in each district; and

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නහ තවහයඹ පිළිඵ රලසනඹක් අවරහ තිශඵන්ශන්, රු
ැභතිතුභහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එළනි ශදඹක් හර්තහ ශන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහ තභ ප එළනි
ශදඹක් හර්තහ යන්ශන්. ඔඵතුභන්රහ අඩු ඳහඩුම් තිශඵනහඹ
ිරඹරහ තභ ප නිතය ශදශේශල් 3 ිරඹන්ශන්. නමුත් ශම් ශේහ
ඳත්හශන ඹනහ.

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ශම් නහ තවහයඹ ම්ඵන්ධශඹන් -
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ඳහර්ලිශම්න්තු

කථානායකුරමා

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. P. Harrison)

(சதரரகர் அர்கள்)
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(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

ශදළනි අතුරු රලසනඹ ශඹොමු යන්න.

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

භභ අවනහ, ඒ අඹට නහ තවහයඹ රඵහ ශදන්න ටයුතු
යනහ ද, එඹ රඵහ ශදන්ශන් දහද ිරඹරහ. එශවභ නළත්නම්
ම්පර්ණශඹන් එඹ ඳහ වළයරහ තිශඵනහ ද?

ඒ තභ ප භහ අවන්ශන්. ඒ රලසනඹ අවන්න  වන්ශන්ත් නළවළ
ශන්. ඵරන්න ශෝ, ශම් ශශවළිඹ ැභතිතුභහ භළදට ඳනිනහ
ශන්. භහ ිරේශේ ශම් ප, රු ැභතිතුභහ. ශඵොශවොභ අභහරුශන්
ඒ ඳහල් 3රට නහ තවහයඹ ශදන ඒ අඹට භහ ණන ල් 3ලි
ශන්න තිශඵනහ.

ගු පකපශිතය රඹුක්ලැල් මශතා

(ரண்புறகு தகதயலி ம்புக்தல்ன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

Supply යරහ තිශඵනහ ශන්.

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශම් ත්ත තීයණඹ නටභ රිඹහත්භ ිරරීභට යජඹ ටයුතු
යනහ. ිරදුභ ඳහ වළරීභක් යරහ නළවළ.

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

ඔඹ, තශඹත් ඳනිනහ ශන්. ශභශවභ යන්න ඵළවළ.

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)
රු ථහනහඹතුභනි, භශේ තුන්ළනි අතුරු රලසනඹ භභ
ශටිශඹන් අවන්නම්. ශම් නහ තවහය ඳඹපු අඹට තභ ල් 3ලි
ශරහත් නළවළ. තණ්ඩු දළන් ච්රශල් 3නඹක් භ් න් තීන් වක්
අයශන තිශඵනහ උතුරු භළද ඳශහත් බහශේ මුදල් 3 ශන්ශන්
නළවළ ිරඹරහ.

ගු පකපශිතය රඹුක්ලැල් මශතා (ජනමාධය ශා ප්රලතේති
අමාතයුරමා

(ரண்புறகு தகதயலி ம்புக்தல்ன - தகுசண ஊடக,
கல் அகச்சர்)

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of
Media and Information)

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

Mass

ඒ ිරඹන්ශන්, supply යරහ තිශඵනහ.

ගු පකපශිතය රඹුක්ලැල් මශතා

(ரண்புறகு தகதயலி ம்புக்தல்ன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ෆභ දීරහ නළත්නම් suppliersරහ ඉන්ශන් ශොශවොභද? බිල් 3
ශන්ශන් ශොශවොභද?

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශම්හ ඳඹන්ශන් ඉතහභ අහිා ළමික මිකනිසුන්. ඒ නිහ
ශරහට ල් 3ලි ශන්න ඕනෆ.

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඳළනරහ ශදන්ශන් නළති ඉන්න ශෝ. ැභතියශඹකු ඉන්නහ
ශන්. ඔඵතුභහ ඳළනරහ ශදනහ ශන්. ශම් ැත්ත ශන් ිරඹන්ශන්. ශම්
ැභතිතුභහට උත්තයඹක් ශදන්න ඉඩ ශදන්ශන්ත් නළවළ;
තමුන්නහන්ශේ ඒ ළශඩ් යන්ශන්ත් නළවළ.

ගු පකපශිතය රඹුක්ලැල් මශතා

(ரண்புறகு தகதயலி ம்புக்தல்ன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

Supply යරහ තිශඵනහ ශන්.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. P. Harrison)

අන්න දළන න්න. ැභතිතුභහ, තමුන්නහන්ශේ විහිළු ඳඹන්න
එඳහ. රු ථහනහඹතුභහ ැත්ත තත්ත්ඹ දන්නහ.

ගු පකපශිතය රඹුක්ලැල් මශතා

(ரண்புறகு தகதயலி ம்புக்தல்ன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

Supply යරහ තිශඵනහ ිරඹන එ ප භහ ිරඹන්ශන්.  වන්ශන්
නළත්නම් ශොශවොභද-

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඳඹහ ැත; ශ ඇභක් තභ නළත.

ඔඵතුභහශේ supplier ශශනක් ඉන්නහද?

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

ගු පී. ශැිපවන් මශතා

(The Hon. P. Harrison)

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

භශේ suppliersරහ වුරුත් නළවළ.

(ரண்புறகு பீ. யரறசன்)

තභ ශ ඇභක් යරහ නළවළ. ැභතිතුභහ, තමුන්නහන්ශේ
තණ්ඩුශේ කුණු ශවෝදනහ හශේ ශම්හ ශවෝදන්න රළවළසති
ශන්න එඳහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

කථානායකුරමා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(Mr. Speaker)

ඔඵතුභහ අවපු රලසනඹ ශවො ප. [ඵහධහ ිරරීභක්

රලසන අා 5-3701/'13-(2), රු අනුය නහනහඹ භවතහ.

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(சதரரகர் அர்கள்)
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மதரக்குத்து அகச்சகக் மகட்ட றணர:
(அ) (i)
அக்ககப்தற்பொக்கும் தகரழும்புக்கும் இகடற
னரண
தஸ்
மசகரணது
ற்மதரது
இகடறபொத்ப்தட்டுள்பதன்தகபெம்;

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

(ii)

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

இணரல் அக்ககப்தற்நறலிபைந்து இநக்கரம்
ற்பொம் யறங்குரண ஊடரக தகரழும்பு க
தறக்கும் க்கள் தரரற அதசபகரறங்களுக்கு
பகங்தகரடுக்க மர்ந்துள்பதன்தகபெம்

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, මුදල් 3 වහ ්රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති ශද
හරඹක් ඉල් 3රහ දුටිනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිිපඳේ කිරීම නිපයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

அர் அநறரர?
(ஆ) மற்தடி றகனககக் கபைத்றற்தகரண்டு அக்ககப்
தற்பொக்கும் தகரழும்புக்கும் இகடறல் மடிரண தஸ்
மசகதரன்கநத்
துரறரக
ஆம்தறப்தற்கு
டடிக்ககதடுப்தரர ன்தக அர் இச்சகதக்கு
அநறறப்தரர?

කථානායකුරමා

(இ)

இன்மநல், ன்?

(Mr. Speaker)
රලසන අා 7-4129/'13-(2), රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිකඹ.

asked the Minister of Transport:

(சதரரகர் அர்கள்)

(a)

ගු අපනෝමා ගමපේ මශේමිය

Is he aware that (i)

(ரண்புறகு (றபைற) அமணரர கமக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

(ii)

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, වි වලි ාශේල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භහ
තුන හරඹක් ඉල් 3රහ දුටිනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිිපඳේ කිරීම නිපයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

(b)

(c)

passengers travelling to Colombo from
Akkaraipattu
via
Irakkamam
and
Hingurana have to face severe difficulties
within that context?
Will he inform this House whether early action
will be taken to start a direct bus service between
Akkaraipattu and Colombo, in the light of the said
situation?
If not, why?

ගු පරෝශණ දිවානායක මශතා (ප්රලාශන නිපයෝජය
අමාතයුරමා

අක්කපරයිඳේුරල - පකොෂඹ බවන පවේලාල : යිත
ඇරඹීම
அக்ககப்தற்பொ - தகரழும்பு தஸ் மசக : லப
ஆம்தறத்ல்
AKKARAIPATTU-COLOMBO BUS SERVICE:
RECOMMENCEMENT

(ரண்புறகு மரய றசரரக்க - மதரக்குத்து தறற
அகச்சர்)

(The Hon.
Transport)

(අ)

8. ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

රහවන අභහතයතුභහශන් ැස රලසනඹ - (3):
(i)

අක්ශය පඳත්තු වහ ශොශම අතය ඵස ශේහ
ශම් න විට අත් හිටුහ ැති ඵත්;

(ii)

එභ තත්ත්ඹ ඹටශත් අක්ශය පඳත්තුශේ දුට
ඉයහක්හභම් වහ හිඟුයහන වයවහ ශොශම දක්හ
භන් යන භගීන්ට භවත්  වසයතහන්ට මුහුණ
දීභට දු ව  ඇ ැති ඵත්; එතුභහ දන්ශනහිද?

(ත) ඉවත වන් තත්ත්ඹ රහ ඵරහ අක්ශය පඳත්තු වහ
ශොශම අතය ෘජු ඵස ශේඹක් ඩිනමිකන් ැයඹීභට
ටයුතු යන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට
දන්න්ශනහිද?
(ැ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

Rohana Dissanayake - Deputy Minister of

රු ථහනහඹතුභනි, රහවන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
එභ රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ.
(i)

අක්ශය පඳත්තු දුට ශොශම අතය ඵස ශේහ
අත් හිටුහ ශනොභළති අතය එභ ශේහ හභහනය
ඳරින රිඹහත්භ ශේ.

(ii)

ඳළන ශනොනඟී.

4138/’13

(අ)

the bus service between Akkaraipattu and
Colombo has been suspended by now; and

(ත) ඳළන ශනොනඟී.
(ැ) ඳළන ශනොනඟී.
ශශේ ශතත් රු ථහනහඹතුභනි,  4.00ට
අක්ශය පඳත්තු ඉරහ ශොශම දක්හ ඵස යථඹක්
ධහනඹ ශනහ.  4.00ට තිශඵන ඵස යථශස
ඳළයණිභ නිහ ඹම් ඹම් අසථහර ධහනඹ ැන
හිටිනහ. ත ති ශදිරන් ඳභණ ඵස 200ක් ඳභණ
රාහට ශශනනහ. ඒහ ශනහහට ඳසශේ ශම් වහ
අලුත් ඵස යථඹක් ශඹොදන්න ටයුතු යනහ. ඒ අතය
ඩිශඳෝ ශභනහහයතුභහ විදුන් සුශෝඳශබෝගී ඵස යථඹක්
ශඹොදන්නත් ටයුතු යරහ තිශඵනහ. ත ති
ශදක් ඹන ශොට සුශෝඳශබෝගී ඵස යථඹකුත්
අක්ශය පඳත්තු ඉරහ ශොශම දක්හ ඒ භහර්ශස
ධහනඹ ශනහ.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ශදෝවහ ටහර් හි ශ්රී රාහ තහනහඳතියඹහ විදුන්
එභ පුේරඹහ නිරධහරින්ශන් මුදහශන
ඵශරන්භ ගුන් ශතොටුශඳොශ තුශට රැශන ශොස
ැති ඵත්;

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

රු නිශඹෝජය ැභතිතුභනි, අක්ශය පඳත්තු ඉරහ
ඉයක්හභම් වයවහ - [ඵහධහ ිරරීභක් නමුත් අක්ශය පඳත්තු
ඉරහ ශළින්භ ශොශමට ඵස ශේඹක් රිඹහත්භ යන්න
ඵළරිද?

(ii)

එභ අසථහශේදී, එකී තහනහඳතියඹහ විදුන්
ශ්රී රාහ විශේල ශේහ නියුක්ති හර්ඹහාලශස
නිරධහරින්ට ඵළණ ළදී තර්ජනඹ ය ැති ඵත්;

එතුභහ දන්ශනහිද?

ගු පරෝශණ දිවානායක මශතා

(ත)

(ரண்புறகு மரய றசரரக்க)

(i)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ඒ වහ අභතය ිරශරෝ න්ටර් ඳවක් ඳභණ ැතුශට ඹහ යුතු
තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒ භහර්ශස රහශේය ඹ ලශඹන් රහවන
ටයුතු යන්න ශනභ ඵස යථ ඳඹරහ තිශඵනහ.

(ii)

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

(iii)

අක්ශය පඳත්තුට ඹන්න ඉයහක්හභම් ඉරහ ශවො ඳහයල් 3
තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒ ඵස යථ ශඹොදන්නට තමුන්නහන්ශේ
අලය ටයුතු යන්න.

ඉවත දුේධිඹ ම්ඵන්ධශඹන් අභහතයයඹහට ව
ටුනහඹ ගුන් ශතොටුශඳොශශේ ශ්රී රාහ විශේල
ශේහ නියුක්ති හර්ඹහාලශස රධහනීන් ශත
ඳළමිකණිලි ය තිශබ්ද;
ශ්රී රාහ විශේල ශේහ නියුක්ති හර්ඹහාලශස ලිඹහ
ඳනාචි ශනොවූ ශභභ පුේරඹහශේ ශේයඹහ ශර
ටහර් ජහතිශඹකුශේ නභ වන් තිබිඹදීත්
එභ පුේරඹහ විශේලත ිරරීභට අදහශ
තහනහඳතියඹහට වළිරඹහක් තිශබ්ද;
ඉනරිශසදී ශභළනි දු ව ඇම් ළශළක් ඇභට නු රඵන
රිඹහභහර් ශර්ද;

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

ගු පරෝශණ දිවානායක මශතා

(ரண்புறகு மரய றசரரக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ශවො ප. අපි ඒ ළන ඵරන්නම්.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

භශේ තුන්ළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹ ප. අලුත් ඵස යථඹ එන්ශන්
දහද?

ගු පරෝශණ දිවානායක මශතා

(ரண்புறகு மரய றசரரக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ත ති තුනක් ැතුශත රඵහ ශදනහ.

தபறரட்டு மகனரய்ப்பு ஊக்குறப்பு, னமணரம்புகக
அகச்சகக் மகட்ட றணர:
(அ) (i)
2013 பேன் ரம் 15ஆம் றகற மடரயர கட்டரர்
ரட்டுக்குச்
தசல்ற்கரக
கட்டுரக்க
தண்டரரக்க சர்மச றரண றகனத்
றற்கு பைககந், இனங்கக தபறரட்டு
மகனரய்ப்பு தறகத்றல் தறவுதசய்ப்
தடர தர் எபைர் குநறத் தறகத்றன்
அலுனர்கபரல் டுத்து கக்கப்தட்டிபைந்
சந்ர்ப்தத்றல் அவ்றடத்றற்கு ந் மடரயர
கட்டரரறன் இனங்ககத் தூதுர் குநறத் தக
உத்றமரகத்ர்கபறடறபைந்து
றடுறத்துக்
தகரண்டு தனந்ரக றரண றகனத்றதள்
அகத்துச் தசன்பொள்பரர் ன்தகபெம்;

(ii )

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

அர் அநறரர?

ශඵොශවොභ සතුති ප.

(ஆ) (i)

மற்தடி சம்தம் தரடர்தரக அகச்சபைக்கும்
கட்டுரக்க றரண றகனத்றலுள்ப தபற
ரட்டு
மகனரய்ப்பு
தறகத்றன்
தறரணறகளுக்கும்
பகநறடப்தட்டுள்பர
ன்தகபெம்;

(ii)

இனங்கக
தபறரட்டு
மகனரய்ப்புப்
தறகத்றல் தறவுதசய்ப்தடர இந் தரறன்
தரறல் ங்குணரக கட்டரர் ரட்டர்
எபைரறன் ததர் குநறப்தறடப்தட்டுள்பமதரது
குநறத் தக தபறரட்டுக்கு அதப்தற
கப்தற்கு சம்தந்ப்தட்ட தூதுரல் படிபெர
ன்தகபெம்;

(iii )

றர்கரனத்றல் இவ்ரநரண சம்தங்ககபத்
டுப்தற்கு
மற்தகரள்பப்தடும்
டடிக்கககள் ரக ன்தகபெம்

පදෝශා ක ාර් ශ්රී ාකා තානාඳති : ඳැමිණිලි

மடரயர கட்டரபைக்கரண இனங்ககத் தூதுர்:
பகநப்தரடு
SRI LANKA'S AMBASSADOR TO DOHA QATAR : COMPLAINTS
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9. ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා

(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

විශේල රැිරඹහ රර්ධන වහ සුඵහධන අභහතයතුභහශන් ැස
රලසනඹ - (2):
(අ)

(i)

அச்சந்ர்ப்தத்றல் குநறப்தறட்ட தூதுர் தபற
ரட்டு
மகனரய்ப்பு
தறகத்றன்
உத்றமரகத்ர்ககப சற அச்சுபொத்றபெள்பரர்
ன்தகபெம்

2013 ජනි භ 15 නන ශදෝවහ ටහර් ශේලඹට
ඹහභට ටුනහඹ ඵණ්ඩහයනහඹ ජහතයන්තය
ගුන් ශතොටුශඳොශට ඳළමිකණි, ශ්රී රාහ විශේල
ශේහ නියුක්ති හර්ඹහාලශස ලිඹහ ඳනාචි ශනොවූ
පුේරශඹකු එභ හර්ඹහාලශස නිරධහරින් විදුන්
යහ තඵහත් අසථහශේ එභ සථහනඹට ඳළමිකණි

அர் குநறப்தறடுரர?
(இ)

இன்மநல், ன்?
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asked the Minister of Foreign Employment Promotion
and Welfare:
(a)

(b)

Is he aware that (i)

when a person who had not been registered
with the Sri Lanka Foreign Employment
Bureau came to Bandaranaike International
Airport, Katunayake, on 15th June, 2013 to
fly to Doha Qatar and was held by the
officers of the Bureau, Sri Lanka’s
Ambassador to Doha Qatar, who arrived at
that place on that occasion, got that person
released from those officers and took him
into the Airport by force; and

(ii)

the aforesaid Ambassador abused and
threatened the officers of Sri Lanka Foreign
Employment Bureau on that occasion?

Will he state -

(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු රලසනඹ ශභඹ ප.
හරඹ භන න නිහ භභ ශේශඹන් රලසනඹ අවනහ. රු
ථහනහඹතුභනි, ශම් හයණඹ ශරොකු රලසනඹක්; බඹහන
තයාචිඹක්. 2013 ජලි 17ළනි ඳුදහ ''රාහදීඳ'' පුත් ඳශත් තභ ප
ශම් රෘත්තිඹ ඳශ  ඇ තිබුශණ්. "ශ්රී රාහ තහනහඳති ඵරඹ
ශඳන් ප" ිරඹහ එහි ඳශ  ඇ තිබුණහ. ඒ පුේරඹහ - ටහර්
තහනහඳතියඹහ - ගිහිල් 3රහ ඵශරන් තර්ජනඹ ය passport නළති
පුේරඹකු අයශන ගිහින් තිශඵනහ. එශවභ ශදඹක් වුශණ්
නළවළ ිරඹහ ැභතිතුභහ ිරඹනහ. එශවභ නම් තමුන්නහන්ශේරහ
''රාහදීඳ'' පුත් ඳතට විරුේධ නඩු දභන්ශන් නළත්ශත් ැ ප?
''රාහදීඳ'' ිරඹන්ශන් ජහති පුත් ඳතක්.

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு டினரன் ததமர)

(The Hon. Dilan Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, passport නළති ිරදුභ ශශනකුට
පිට යට ඹන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ශම් දුේධිඹ පිළිඵ ශභතුභහ
රලසනඹ ැහුහ පන් ඳසු අපි ඒ පිළිඵ ශොඹහ ඵළලුහ. ශම්
ිරඹන ශේවිහ තහනහඳතිතුභහශේ නිශේ ශේඹ වහ රැශන
ගිහින් තිශඵනහ. ඒ නිහ ශභතුභහ ිරඹන විධිඹට passport
නළති ශනොශ ප අයශන ගිහින් තිශඵන්ශන්. passport එක්
තිබුණහ.

whether a complaint regarding that incident
had been made to the Minister and the
authorities of the Sri Lanka Foreign
Employment Bureau at Katunayake
Airport;

(ii)

whether the relevant Ambassador has the
authority to send abroad the aforesaid
person who had not been registered with the
Sri Lanka Foreign Employment Bureau and
whose employer had been named as a
national of Qatar; and

අනි රු ථහනහඹතුභනි, ශම් තහනහඳතිතුභහ විශේල
ශේහ අාලශස ඉන්න ශජයසඨතභ තහනහඳතියශඹක්. භවය
තහනහඳතිරු ඉන්නහ, පිසසු ශළින. නමුත් භහ දන්නහ විධිඹට
ශම් තහනහඳතියඹහ එශවභ ශශනකු ශනොශ ප.

the measures that will be taken to prevent
the occurrence of incidents of this nature in
future?

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
රු ථහනහඹතුභනි, ශම් තනිය ශඵොරුක්; යටභ
රැටීභක්. දළන් ශභතුභහ ිරඹනහ, ඒ ශ්රමිකඹහ හන්තහක් ිරඹරහ.
"ඒ පුේරඹහ" ිරඹරහ ප ශම් ඳත්තශර් තිශඵන්ශන්. විනීතහ භශේ
ශම් ලිපිඹ ලිඹරහ තිශඵන්ශන්, ''රාහදීඳ'' ජහති පුත් ඳතට.
ශභතුභහ ිරඹන විධිඹට එශවභ ශදඹක් වුශණ් නළතිලු; එශවභ
ශශනක් ගිශස නළතිලු; තහනහඳතියඹහ ශවො පලු. එඹහට සු ව
හුණුත් හනහ. හර්ඹහාලශස නිරධහරින් ිරඹනහ, එතළන අඹට
තර්ජනඹ යරහ, ඵළන ළනරහ ප ඒ පුේරඹහ අයශන ගිශස
ිරඹරහ.

(c) If not, why?
ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு டினரன் ததமர)

(The Hon. Dilan Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට පිළිතුය ශභශේ ප.

(ත)

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා

(i)

(iii)

(අ)
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(i)

අදහශ ශ්රී රහාිරඹහ තභ නිශේ ශේඹට ඹන ඵ
හර්ඹහාලශස නිරධහරින්ට දන්හ ශ්රී රාහ
තහනහඳතියඹහ විදුන් එභ පුේරඹහ ගුන්
ශතොටුශඳොශ තුශට ළහශන ශොස ැති අතය
ඵශරන් රැශන ඹහභක් දු ව  ඇ නළත.

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා

(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க)

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීතුභහ, රලසන අවන ශරහට ඒ දීර්ක ශතොයතුරු
ිරඹන්න එඳහ. රලසනඹ ෘජු, ශටිශඹන් අවන්න.

(ii)

තහනහඳතියඹහ විදුන් හර්ඹහාලශස නිරධහරින්ට
ඵළණ ළදී තර්ජනඹ ිරරීභක් දු ව  ඇ නළත.

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා

(i)

එළනි දු ව ඇභක් පිළිඵ දන්හ ැත.

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

(ii)

එභ පුේරඹහශේ ශේයඹහ ශර ටහර්
ජහතිශඹකුශේ නභ වන්  ඇ තිබී ැතළ ප
අනහයණඹ  ඇ නළත.

(iii)

පුේරඹන් රැිරඹහ වහ විශේලත න
අසථහන්හිදී ඉනරිඳත් න රුණු පිළිඵ
ඩහත් ළරිරලිභත් වහ විභදුලිභත් යහජහරි ඉටු
යන ශර නිරධහරින්ට උඳශදස දී ැත.

(ැ) ඳළන ශනොනඟී.

(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க)

රු ථහනහඹතුභනි, ජහති පුත් ඳත ශභළනි ශඵොරු
රෘත්තිඹක් ඳශ ිරරීභ නිහ හර්ඹහාලඹට දු ව වුණු අතිඹ,
අඳකීර්තිඹ ශනුශන් ශභතුභන්රහ නඩු ඳළරුශේ නළත්ශත් ැ ප?

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு டினரன் ததமர)

(The Hon. Dilan Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් දුේධිඹ පිළිඵ ''රාහදීඳ'' පුත්
ඳශත් හර්තහ වුණහට ඳසශේ, ශචෝදනහ එල් 3ර ශරහ තිබුශණ්
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ

අදහශ තහනහඳතිතුභහට ප. ශම් දුේධිඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඳරීක්ණ
ශහට ඳසු ශවළි වුශණ්, තහනහඳතිතුභහ ගිහිල් 3රහ අශ් 
හර්ඹහාලශස නිරධහරින්ට එශවභ තර්ජනඹ ිරරීභක් ය නළති ඵ
ව ශම් පුේරඹහ එතුභහශේ නිශේ ශේඹට රැශන ගිඹහ
ිරඹරහ ප. Passport එත් තිබුණහ. ඒ හශේභ විශේල රැිරඹහක්
වහ ඹෆභට නීතයනුකර අලය යන දුඹල් 3රත් හ ශන
තිබුණහ. ඉතින්, තහනහඳතිතුභහට ශම් දුේධිඹ නිහ ඹම් ිරදු දුත්
තළවුරක් ශවෝ ඹම් ිරදු අඳකීර්තිඹක් වුණහ නම් එතුභහට පුළුන්
අදහශ පුත් ඳතට විරුේධ නඩු ඳයන්න.

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා

(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ තුන්න අතුරු රලසනඹ ශභඹ ප.
රු ැභතිතුභහ මුළු යටභ රැළ ආටුහ. ශභච්චය ශරහ ිරේහ, ඒ
ශ්රමිකඹහ හන්තහක් ිරඹරහ. දළන් ිරඹනහ, පුේරශඹක් ිරඹරහ.
රු ැභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භට ිරඹන්න ශම් ශන ගිශස
හන්තහක්ද පුරුශඹක්ද ිරඹරහ. ශභොද, ඔඵතුභහ ශම් දළන්
ිරේහ - ඒ හර්තහ ත ශරහ ැති, record ශරහ ැති- ඒ
ශ්රමිකඹහ හන්තහක් ිරඹරහ. ශම් ශන ගිශස ළවළනු ශනකු ද,
පිරිමික ශනකු ද?

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)
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අශනක් රුණ රු ථහනහඹතුභනි, විශලේශඹන්භ
තහනහඳතිරුන්ට තභන්ශේ තහනහඳති නිශේ ශේඹ ිරරීභ වහ
හන්තහක් ශවෝ පුේරශඹක් රැශන ඹෆශම් අ පතිඹ තිශඵනහ.
ඒ අශ්  අභහතයහාලශඹන් දීපු අනුභළතිඹක් ශනොශ ප, විශේල
ටයුතු අභහතයහාලශඹන් දීපු අනුභළතිඹක්. ශභභ දුේධිඹ
ම්ඵන්ධශඹන් භට ිරඹන්න තිශඵන්ශන් රු ථහනහඹතුභනි,
ශම් ිරඹන තහයශස ඵළණ ළදීභක්, තර්ජනඹ ිරරීභක් ළනි
ශදඹක් ගුන් ශතොටු ශඳොශශේ දී දුේධ වුශණ් නළවළ ිරඹන
හයණඹ ප.

මශලැලි අධිකාිපප පවේලකයන් ඉඩම් බා දීම :
විවනතර
கரலி அறகரசகத ஊறர்களுக்குக் கரற
ங்குல்: றதம்

DISTRIBUTION OF LANDS TO EMPLOYEES OF MAHAWELI
AUTHORITY : DETAILS

4216/’13

11. ගු තිවනව අේතනායක මශතා

(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)
හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ අභහතයතුභහශන්
ැස රලසනඹ - (2):
(අ)

(i)

ශ්රී රාහ භවළලි අධිහරිශස ර් 15 ශේහ
හරඹක් ම්පර්ණ ය ැති ශේ පිරිට ඉඩම්
ච්ශච්රිඹක් ඳත්හ ඉඩම් රඵහ දීභට තීයණඹ
යනු රළබුශේද;

(ii)

එළනි ඉඩම් ච්ශච්රිඹක් වහ අඹ වම්ඳත්
ළනු රළබුශේ නම් එභ නනඹ ශර්ද;

(iii)

ඒ අනු ඉනරිඳත්  ඇ ැති අඹ වම්රුන් ායහ
ශොඳභණද;

(iv)

දළනට ඉඩම්රහභීන් ශතෝයහ ශන තිශබ් නම්
ඔවුන්ශේ නම් ශර්ද;

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

පුේරඹහ ිරඹන නහභඹ සත්රී ලිා වහ පුරු ලිා නහභ ශදටභ
ශඳො ව ප.

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා

(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඔඵතුභහශන් ශනොශ ප ැහුශේ.

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு டினரன் ததமர)

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(i)

ශ්රී රාහ භවළලි අධිහරිඹ ඹටශත් ඳතින
ඉඩම්ලින් එභ ශේඹන් වහ ඉඩම් රඵහ දීභට
තීයණඹ ය ැති රශේල ශර්ද;

(ii)

එභ අධිහරිශස ශේඹන්ශන් ඉඩම් රඵහ දීභ
වහ ිරදුඹම් මුදරක් අඹය තිශබ්ද;

ගු රන්ජන් රාමනායක මශතා

(iii)

එශේ නම් එභ හසතු මුදර ශොඳභණද;

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ඒ හන්තහක් ිරඹහ ඔඵතුභහ ිරේශේ.

(iv)

එකී හසතු මුදල් 3 ශවූ අඹශේ නම් ශර්ද;

(v)

දළනට මුදල් 3 ශොටස ශහ ැති ශේඹන්ට
ඉඩම් රඵහශදන නනඹ ශර්ද;

(The Hon. Dilan Perera)

(ත)

රු ථහනහඹතුභනි, භට දීරහ තිශඵන පිළිතුය අනු, ශම්
පුේරඹහ ගිහින් තිශඵන්ශන් ශම් තහනහඳතිතුභහශේ නිශේ
ශේඹට.

(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க)

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඹන්නත් එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ැ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?

එශවභ යනනහ. ශඳොඩ්ඩක් ළය වණහට-

ගු ඩිාන් පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு டினரன் ததமர)

(The Hon. Dilan Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් පුේරඹහ හන්තහක් ශන්නත්
පුළුන්, පිරිමිකශඹක් ශන්නත් පුළුන්. [ඵහධහ ිරරීභක්
ශේඹ
වහ ඹන ශොට රු ථහනහඹතුභනි- [ඵහධහ ිරරීභක් ශම්
රලසනශස ශොශවත්භ අවරහ නළවළ, වුද - [ඵහධහ ිරරීභක්

லர்ப்தரசண, லர் ப பகரகத்து அகச்சகக் மகட்ட
றணர:
(அ) (i)

இனங்கக கரலி அறகரசகதறல் 15 பைட
மசகக்
கரனத்கப்
பூர்த்ற
தசய்துள்ப
ஊறர்களுக்கு கரறக் கச்மசரறதரன்கந
டத்ற கரற ங்குற்குத் லர்ரணறக்கப்
தட்டுள்பர ன்தகபெம்;
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(ii)

அவ்ரநரண
கரறக்
கச்மசரறதரன்பொக்கு
றண்ப்தங்கள் மகரப்தட்டிபைப்தறன், அத்றகற
ரதன்தகபெம்;

(iii)

இன் தறகரம் பன்ந்துள்ப றண்ப்த
ரர்கபறன்
ண்றக்கக
வ்பதன்த
கபெம்;

(iv)

ற்மதரது கரற ததபொர்கள் தரறவுதசய்ப்
தட்டிபைப்தறன், இர்கபறன் ததர்கள் ரக
ன்தகபெம்

(c)

(ஆ) (i)

மற்தடி அறகரசகத ஊறர்கபறடறபைந்து
கரற ங்குற்கரக மததரபை தத்
தரகக அநறடப்தட்டுள்பர ன்த கபெம்;

(iii)

ஆதணறல், மற்தடி கட்டத் தரகக வ்ப
தன்தகபெம்;

(iv)

மற்தடி கட்டத் தரகககச் தசலுத்றபெள்ப
ஆட்கபறன் ததர்கள் ரகதன்தகபெம்;

(v)

ற்மதரது தத்றல் எபை தகுறகச் தசலுத்ற
பெள்ப ஊறர்களுக்கு கரற ங்கப்தடும்
றகற ரதன்தகபெம்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
இன்மநல், ன்?

asked the Minister of Irrigation and Water Resources
Management:
(a)

Will he inform this House (i)

(ii)

(b)

whether a decision was made to hold a land
kachcheri for the employees of the Mahaweli
Authority of Sri Lanka who have completed
a service period of 15 years and distribute
lands;
if applications were called for such a land
kachcheri, of the date on which applications
were called;

(iii)

the number of applicants; and

(iv)

if recipients of lands have been selected, of
the names of those recipients?

Will he also inform this House (i)

(ii)

(iii)

the location of the land that will be given to
the employees of the Mahaweli Authority of
Sri Lanka out of the lands belonging to the
Authority;
whether any money has been charged from
the employees of the Authority to grant them
land;
if so, of the fee that was charged;

the names of those who have paid the
aforesaid fee; and

(v)

the date on which land will be given to the
employees who have already paid
instalments of the fee?

If not, why?

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
பகரகத்து அகச்சபைம் தரரளுன்நச் சகத பல்பைம்)

இனங்கக கரலி அறகரசகதறன் கலழுள்ப
கரறகபறல் மற்தடி ஊறர்களுக்கு கரற
ங்குற்கு லர்ரணறக்கப்தட்டுள்ப தறம
சங்கள் ரக ன்தகபெம்;

(ii)

(iv)

ගු නිමල් සිිපඳා ද සිල්ලා මශතා (ලාිපමාර්ග ශා ජ
වම්ඳේ කෂමනාකරණ අමාතයුරමා වශ ඳාර්ලිපම්න්ුරපේ
වභානායකුරමා

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

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

රු ථහනහඹතුභනි, තිස අත්තනහඹ භවතහ ැස ඒ
රලසනඹට පිටු දුඹඹ විතය දීර්ක පිළිතුයක් තිශඵනහ. මූලි
රුණු ටි ිරඹහ ශල් 3න බහත යන්නම්.
(අ)

අනු
අා

(i)

ඔේ.

(ii)

රලසන අා ii දුට රලසන අා iv දක්හ පිළිතුරු
ඳවත ගුශේ දක්හ ැත. Table here

රහඳඹ

අඹ වම්ඳත්
ළවූ නනඹ
(ii)

අඹ වම්රුන්
ායහ (iii)
ඉනරිඳත්
වූ

ශතෝයහ
ත්

ඉඩම්රහභීන්
ශතෝයහ
ළනීශම් නහභ
ශල් 3න (iv)

01
02
03

සී රහඳඹ
බී රහඳඹ
එල් 3 රහඳඹ

2003-11-20
2005-09-12
2003-12- 11

587
337
57

382 ැමුණුභ - 01
288 ැමුණුභ - 02
57 ැමුණුභ - 03

04

ර රහඳඹ

2003-12-09
2003-12-11

1181

918 ැමුණුභ - 04

05
06

එච් රහඳඹ
ශභොයවන්ද
රහඳඹ
එතු

2003-08-12
2003-11-21

621
91

282 ැමුණුභ - 05
91 ැමුණුභ 06
2018

2874

1-6 දක්හ වූ ැමුණුම් වභාගත* යමික.
(ත)

(i)

බී රහඳඹ, එච් රහඳඹ, ර රහඳඹ

(ii)

ඔේ.

(iii)

Table here

අනු අාඹ

රහඳඹ

01
02

සී රහඳඹ
බී රහඳඹ

03

එච් රහඳඹ

04

ර රහඳඹ
එකුරල

අඹය ැති මුදර (රුපිඹල් 3)
389,600.00
625,309.00
389,200.00
5,333,500.00
6 737 609.00

(iv)

ැමුණුම් අා 01,02,04 වහ 05 භ් න් දක්හ ැත.
(එක් එක් ශත්රීම්රහභිඹහ ඉනරිශඹන් අඹ ය ැති
ඵ ව මුදල් 3 දක්හ ැත.)

(v)

බී වහ එච් රහඳර දළනට ඵ ව මුදල් 3 ශහ ැති
අඹ වහ ඉඩම් ඵළවළය ය ැත. සී රහඳශඹහි
ඵ ව මුදල් 3 ශහ ැති තුන්දුඹ වළට ශදශදශනකු

—————————
* පුවනතකාප තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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[රු නිභල් 3 දුරිඳහර ද දුල් 3හ භවතහ

(இ)

(362) වහ දළනටභත් ඉඩම් ඵළවළය ය ැත.
ශත්රීම්ර ළටලුවත තත්ත්ඹන් ශර
ළරශන, ශත්රීම්රහභිශඹකු ශර ශතෝයහශන
ැතත් තභන්ශේ බහර්ඹහට ශවෝ සහමිකපුරුඹහට
යජශස ඉඩභක් න්ට ශඳය ඵළවළය ය ැති ඵ
අනහයණඹ  ඇභ වහ යජශස ශේ ඉඩභක් වහ
ශත්රීභක් රළබීභට ශඳය විශලේ ශත්රීම් ශවෝ
ශනත් ඉඩම් ච්ශච්රිඹක් භ් න් යජශස ඉඩම්
ශොටක් රඵහශන ැති ශත්රීම්රහභීන් විදු
ශදශනකු වහ (20) ඳභණක් ඉඩම් ඵළවළය ය
ශනොභළත.
ර රහඳශස ඉඩම් රඵහ දීභට ශඹෝජිත
රශේලශස ාර්ධන ටයුතු න ශබෞති
ළරළසුභට අනු දු ව ිරරීභට තීයණඹ  ඇ ැත.
ශභභ ළරසුභ අනු යජශස නිරධහරින් වහ
භවල් 3 නිහ ශඹෝජනහ ්රභ වහ ඳභණක් ඉඩම්
ශන් ිරරීභට තීයණඹ ය තිශබ්. ඒ අනු
දළනටභත් ඉඩම් රඵහ ළනීභ වහ ඵ ව මුදල් 3 ශහ
ැති තුන්දුඹ වළටශදශදනහ (362) අතුරින් භවල් 3
නිහ ඹටශත් නිහ රඵහ ළනීභට ළභළති අඹට
එශේ රඵහ දීභටත්, අභළති අඹ වහ ශහ ැති
ඵ ව මුදල් 3 තඳසු ශ ඇභටත් ටයුතු යනු රළශබ්.
(ැ) අදහශ ශනොශේ.

මේඳැන් ඳානය නතර කිරීම: ිළයලර

துதரணப் தரகணக றபொத்துல் : டடிக்கக
STOPPING OF LIQUOR CONSUMPTION : STEPS TAKEN
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12. ගු අජිේ පී. පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததமர)

අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ තමික ටයුතු
අභහතයතුභහශන් ැස රලසනඹ - (2) :
භත්ඳළන් ඳහනඹ බු ව දවභ භගින් අනුභත ය
ශනොභළති ඵත්;
(ii)
ශ්රී රාහ තුශ භත්ඳළන් ඳහනඹ නතය ිරරීභ වහ
පිඹය තයුතු ඵත්;
පිළින්ශන්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ත) එශේ නම්, ශ්රී රාහ තුශ භත්ඳළන් ඳහනඹ නතය ිරරීභ
වහ ශම් න විට ශන ැති පිඹය ශර්ද ඹන්න
එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(ැ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

(i)

தற அகச்சபைம் ததபத் சரசண,  அலுல்கள்
அகச்சபைரணகக் மகட்ட றணர:
(அ)

(i )

துதரணம் அபைந்துக ததபத்
அங்கலகரறக்கறல்கன ன்தகபெம்;

(ii ) இனங்ககறதள்
துதரணம்
றபொத்துற்கு
டடிக்கக
மண்டுதன்தகபெம்

இன்மநல், ன்?

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

Will he inform this House whether he accepts
that (i)

liquor consumption is not approved of by the
Buddhism; and

(ii)

steps should be taken to stop liquor
consumption in Sri Lanka?

(b)

Will he state the steps that have been taken so far
to stop liquor consumption in Sri Lanka?

(c)

If not, why?

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ
තමික ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට
පිළිතුරු ශදනහ.
(අ)

(i)

ඔේ.

(ii)

භත්ඳළන් ඳහනඹ නතය ශ ශනොවළිරඹ.
යුත්ශත් ඳහරනඹ ිරරීභ ප.

ශ

(ත) අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භහින්ද චින්තන රතිඳත්තිඹ
ඹටශත් "භතට තිත" ළඩටවන රිඹහත්භ ය ැත. භත්
ද්රය ළඳයුභ අභ ිරරීභ ව ඉල් 3ලුභ අභ ිරරීභට
(නිහයණඹ) රිඹහහයම් රිඹහත්භ ය ැත.
(ැ) අදහශ ශනොශේ.

ගු අජිේ පී. පඳපර්රා මශතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(අ)
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ர்ம்

அபைந்துக
மற்தகரள்ப

ற்பொக்தகரள்கறன்நரர ன்தக அர் இச்சகதக்கு
அநறறப்தரர?
(ஆ) ஆதணறல், இனங்ககறதள் துதரணம் அபைந்துக
றபொத்துற்கு ற்மதரது மற்தகரள்பப்தட்டுள்ப
டடிக்கககள்
ரகதன்தக
அர்
குநறப்தறடுரர?

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததமர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ
ශභඹ ප. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ ෆභ යභ ශම් යශ ආ
නීතයනුකර විිරණුනු භත්ඳළන් ලීටර් රභහණඹ ළඩි  ඇ තිශඵන
ඵ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට හර්තහ ය තිශඵනහ. "භතට තිත"
රිඹහත්භ නහ නම්, යට තුශ ෆභ ර්ඹභ භත්ඳළන්
විකුණන ලීටර් රභහණඹ ළඩි ඇභට ශවේතු කුභක්ද?

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ඒ ළඩිශඹන් භත්ඳළන් ශඵොන නිහ.

ගු අජිේ පී. පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததமர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ශඵොශවොභ සතුති ප.

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු රලසනඹ ශභඹ ප.
අශ්  රු නිශඹෝජය අභහතයතුභහ වන් ශහ, ළඩිශඹන් ශඵොන
නිහ භත්ඳළන් ළඩිශඹන් විිරශණනහ ිරඹරහ. දළන් රිඹහත්භ
න්ශන් "භතට තිත" රතිඳත්තිඹ නම්, යට තුශ භත්ඳළන් ඳහනඹ
අභ ිරරීභ වහ ඹථහර්ථහදී ළඩ පිළිශශක් රිඹහත්භ ිරරීභ
අලය ප. නමුත් තණ්ඩුශේභ ායහ ශල් 3න අනු එඹ අහර්ථ
ශරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ පිළින්නහ ද දළන් රිඹහත්භ න්ශන්
"භතට තිත"ළඩ පිළිශශ ශනොශ ප, "තිතට භත" ළඩ පිළිශශ
ිරඹරහ?
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(i)

දඹුල් 3ර පජහ නය ාර්ධනඹ ශනුශන් අත්ඳත්
ය ළනීභට නිඹමිකත ඉඩම් රභහණඹ ශොඳභණද;

(ii)

ඉවත කී පජහ භූමික ාර්ධනඹ නිහ ඉඩම් අහිමිකන
ජනතහට රඵහ ශදන විල් 3ඳ ඉඩම්ර විසතය
ශර්ද;

(iii)

දඹුල් 3ර පජහ නය ාර්ධනඹ ශවේතුශන් ඉඩම්
අහිමික න ජනතහට විල් 3ඳ ඉඩම් ශවෝ රිරන
න්න මුදරක් රඵහදීභට ටයුතු යන්ශන් නම්, ඒ
වහ තන හරඹ ශොඳභණද;

(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)
එක් එක්ශනහශේ අදවස අනු එඹ ශොශවොභ පිළිත්තත්
අඳට රලසනඹක් නළවළ. නමුත් අශ්  ායහ ශල් 3න අනු අපි ඒහ
අභ න විධිඹට ටයුතු ය තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
ශනභ රලසනඹක් ැහුශොත් විසතයහත්භ උත්තය ශදන්න
පුළුන්.

ගු අජිේ පී. පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததமர)

ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ශනහිද?

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට න්ට ලින්
ඉනරිඳත් වුණු ායහ ශල් 3න අනු තභ ප භභ විලසහන්ත ශර
ිරඹන්ශන් ඒ ලීටර් රභහණඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ ිරඹරහ.
අවුරුේශදන් අවුරුේද ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ෆභ භත්ඳළන්
ර්ඹභ විිරණීභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ විඹ බහය
අභහතයතුභහ ඒ ායහ ශල් 3න පිළිඵ ශනොදළන දුටිනහ ද,
එශවභ නළත්නම් ඒ තිශඵන ායහ ශල් 3න ළන ශනොතහ හු ව
මිකතයහක් භත ළඩ යනහද ිරඹරහ භභ දළන න්න ළභළති ප.

(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
தற அகச்சபைம் புத் சரசண,
அகச்சபைரணகக் மகட்ட றணர:

புணற னங்கபறன் அதறறபைத்றக்கரக ததரது
க்கபறன் கரறகள் ற்பொம் தசரத்துக்ககபச்
சுவீகரறக்கறன்நமதரது ற்புகடரக்கறக் தகரள்
பப்தடுகறன்ந
சட்ட
ற்தரடுகள்
ரக
ன்தகபெம்;

(ii)

மற்தடி சட்ட ற்தரடுகபறன் தறகரம் சுவீகரறக்
கப்தடும் கரறகள் சரர்தறல் கரறக இக்கும்
க்களுக்கு ங்கப்தடும் றர ங்கள்
ரக ன்தகபெம்

(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)
ළභළති ශදඹක් හිතහ න්න.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i)

1982ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் இற்கநக
ம்புள்கப புணற க அதறறபைத்றக்கரக
சுவீகரறக்கப்தட்ட கரறகள் சரர்தறல் கரற
உரறகரபர்களுக்கு இற்கநக ரற்பொக்
கரறகள்
ததற்பொக்தகரடுக்கப்தடறல்கன
ன்தகபெம்;

(ii)

மற்தடி புணற கரறலிபைந்து தபறமற்நப்தட்ட
பூர்வீக குடிறபைப்தரபர்கள் 17 மதபைக்கு கரற
ககபப் ததற்பொக்தகரடுக்க மகு ஜணரறதற
றணரல் மற்தகரள்பப்தட்ட றப்புககூட
இற்கநக
அபனரக்கப்தடறல்கன
ன்தகபெம்

දඹුල් පජා නගර වාලර්ධනය වශා අේඳේ
කරගේ ඉඩම්: ලන්දි

ம்புள்கப புணற க அதறறபைத்றக்கரக சுவீகரறத்
கரறகள் : ட்ட ஈடு
LANDS ACQUIRED FOR DEVELOPMENT OF DAMBULLA
SACRED CITY: COMPENSATION
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13. ගු ලවන්ත අලුවිශාපර් මශතා

(ரண்புறகு சந் அலுறயரம)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ තමික ටයුතු
අභහතයතුභහශන් ැස රලසනඹ - (2):
(අ)
(i) පජහ භූමික ාර්ධනඹ වහ භවජන ඉඩම් වහ
ශේඳශ අත්ඳත් ය ළනීශම්දී අදහශ යනු රඵන
නීති විධිවිධහන ශර්ද;
(ii) එභ නීති විධිවිධහන රහය අත්ඳත් ය න්නහ
ඉඩම් ශනුශන් ඉඩම් අහිමිකන ජනතහට
රනු රඵන වන ශර්ද;
(ත)

அலுல்கள்

(அ) (i)

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා

(Mr. Speaker)
ඔඹ අනලය තිත් තිඹන්න ගිඹහභ තභ ප රලසන.



ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(i) 1982 දුට ශම් දක්හ දඹුල් 3ර පජහ නය ාර්ධනඹ
ශනුශන් අත්ඳත් ය න්නහ රද ඉඩම්
ශනුශන් එභ ඉඩම් හිමිකඹන්ට ශම් දක්හ විල් 3ඳ
ඉඩම් රඵහ දී ශනොභළති ඵත්;
(ii) එභ පජහ නයශඹන් ඉත්ශ මුල් 3 ඳනාචිරුන්
17 ශදශනකුට ඉඩම් රඵහදීභට අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහ ශ නිර්ශේලඹ ඳහ ශම් දක්හ
රිඹහත්භ ය ශනොභළති ඵත්;
එතුභහ දන්ශනහිද?

அர் அநறரர?
(இ) (i)

ம்புள்கப புணற க அதறறபைத்றக்கரக
சுவீகரறப்தற்கு உத்மசரபெள்ப கரறகபறன்
தப்தபவு வ்பதன்தகபெம்;

(ii)

மமன
கூநப்தட்ட
புணற
னங்கபறன்
அதறறபைத்ற கரரக கரறககப இக்
கறன்ந க்களுக்கு ங்கப்தடுகறன்ந ரற்பொக்
கரறகபறன் றதங்கள் ரக ன்தகபெம்;

(iii)

ம்புள்கப
புணற
க
அதறறபைத்றறன்
கரரக கரறககப இக்கறன்ந க்களுக்கு
ரற்பொக் கரறககப அல்னது ததரபைத்ரண
ட்டஈட்டுத் தரகககப் ததற்பொக் தகரடுப்
தற்கு டடிக்கக டுப்தரரறன், அற்கு
வ்பவு கரனம் டுக்கும் ன்தகபெம்

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஈ)

இன்மநல், ன்?

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

(b)

(c)

(d)

Will he state (i) the laws under which public lands and
properties are acquired for the development
of sacred places; and
(ii) the relief granted to the people who lose
lands which are acquired under the above
laws?
Is he aware that (i) alternative lands have not been given to the
land owners whose lands were acquired for
the development of the Dambulla sacred
city since 1982 to date; and
(ii) even the recommendation made by His
Excellency the President to give lands to 17
original settlers who were evicted from that
sacred city has not yet been implemented?
Will he also state (i) the extent of lands scheduled to be acquired
for the development of the Dambulla sacred
city;
(ii) the details of the alternative lands given to
people who lose their lands owing to the
development of the aforesaid sacred area;
and
(iii) if arrangements are made to give alternative
lands or reasonable compensation to those
who lose their lands owing to the
development of the Dambulla sacred city,
the time it will take?
If not, why?

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ, බුේධ ලහන වහ
තමික ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ ඒ රලසනඹට පිළිතුරු
ශදනහ.
(අ)
(i) ඉඩම් අත්ඳත් ය ළනීශම් විධිවිධහනරට අනු
දු ව ශශර්.
(ii) න්න මුදල් 3 ශ ඇභට ටයුතු ශශර්.
(ත)

(i)

ඔේ.

(ැ)

(ii)
(i)
(ii)

ඔේ.
ශවක්ශටඹහර් 8.20 ප.
ශඳොල් 3ත්ත ඉඩභ
හීන්ශභොයශොල් 3ර ඉඩභ
භළදමූරන්ඹහඹ ඉඩභ (දඹුල් 3ර විවහයඹ තු
ශඳොශවොයළ ඉඩභ)
දඹුල් 3ර යජභවහ විවහයඹ විදුන් විල් 3ඳ ඉඩම් රඵහ
දීභට ළභළත්ත රහල ය ැත.
දශ ලශඹන් යක් ැතුශත න්න මුදල් 3 රඵහ
දීභට අලය ටයුතු රනු රළශබ්.

(iii)
(ඈ)

අදහශ ශනොශේ.
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ගු ලවන්ත අලුවිශාපර් මශතා

(ரண்புறகு சந் அலுறயரம)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු රලසනඹ
ශභශේ ප. රු ැභතිතුභනි, ඒ ඉඩම්රහභීන්ට ශොඳභණ න්න
මුදරක් ශනහ ද?

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)
තීන් ව යරහ තිශඵන ණන අනු.

ගු ලවන්ත අලුවිශාපර් මශතා

(ரண்புறகு சந் அலுறயரம)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ශොච්චය මුදරක් ශන්න තීන් ව යරහ තිශඵනහ ද, රු
ැභතිතුභනි?

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)
තභ එශවභ තීන් ව යරහ නළවළ. ඒ ඒ ඉඩම්ර ටිනහභ
අනු, තක්ශේරු හර්තහ අනු දුේධ ශන්ශන්.

ගු ලවන්ත අලුවිශාපර් මශතා

(ரண்புறகு சந் அலுறயரம)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)
රු ැභතිතුභනි, දඹුල් 3ර නයශස ඳර්ච් එක් රුපිඹල් 3 රක්
10ත්-15ත් අතය මිකරට ඹනහ. ඒ අනු ශම් අඹට ශරොකු
අහධහයණඹක් දු ව ශරහ තිශඵනහ. තභ ශම් න්න මුදර තීන් ව
ශරහත් නළවළ. විල් 3ඳ ඉඩම් රළබිරහත් නළවළ. ඊශස න විට
නහරි ාර්ධන අධිහරිඹ විදුන් ඒ අඹ ඉත් යරහ
තිශඵනහ. දළන් ඒ අඹට ඉන්න තළනකුත් නළති ප තිශඵන්ශන්,
රු ැභතිතුභනි. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් න්නහ පිඹය ශභොක්ද?

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ශශශ අඹ ව යජශස තක්ශේරු අඹ අතය ශනක්
තිශඵන ඵ අපි දන්නහ. ශොශවොභ වුණත් අඳට ශන්න
පුළුන් මුදල් 3 නහරි ාර්ධන අධිහරිශඹන් ශනහ.

ගු ලවන්ත අලුවිශාපර් මශතා

(ரண்புறகு சந் அலுறயரம)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)
රු ැභතිතුභනි, විල් 3ඳ ඉඩම් රඵහ ශදන්න ඹන්ශන්
ශොශවන්ද?

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)
විල් 3ඳ ඉඩම් රඵහ ශදන්න දඹුලු විවහයඹ ශඳොශයොන් ව ශරහ
තිශඵනහ.

ගු ලවන්ත අලුවිශාපර් මශතා

(ரண்புறகு சந் அலுறயரம)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)
දඹුල් 3ර විවහයශස ශොශවන්ද ශදන්ශන්, රු නිශඹෝජය
ැභතිතුභනි?
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ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)
ඒ දඹුලු විවහයශඹන් අවන්න ඕනෆ.

ගු ලවන්ත අලුවිශාපර් මශතා

(ரண்புறகு சந் அலுறயரம)

ඒ - 5 මාර්ගප නාය යෑම ලැෂැක්වීම : ිළයලර

-5 வீறப் தகுறறல் ண்சரறகத் டுத்ல் : உத்மச
மகனத்றட்டம்
PREVENTION OF LANDSLIDES ON A-5 ROUTE : COURSE OF
ACTION

4412/’13

14. ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

රු නිශඹෝජය ැභතිතුභනි, අඳට බුේධ ලහන වහ තමික
ටයුතු අභහතයහාලශඹන් දළන න්න ඕනෆ ඒ ඉඩම් රඵහ ශදන්ශන්
ශොශවන්ද ිරඹරහ.

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

භවහභහර්, යහඹ වහ නහවි අභහතයතුභහශන් ැස රලසනඹ (1) :
(අ)

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)
දඹුලු විවහයඹ තු ඉඩම් තභ ප රඵහ ශදන්ශන්.

ඒ - 5 භහර්ශස, ිරශරෝන්ටර් 54 - 56 අතය වේර උේභිද
උදයහනඹට තන්න, වේර යෂිතඹට තන්න
ශොට නියන්තයශඹන්, අධි ශර නහඹඹහශම්
තර්ජනඹට රක් න ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?

(ත)

ගු ලවන්ත අලුවිශාපර් මශතා

(ரண்புறகு சந் அலுறயரம)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)
ඒ සථහනඹ ශොශවේද, රු නිශඹෝජය ැභතිතුභනි?

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)
ඒ දඹුල් 3ර විවහයඹට අ පති න්නශේ තිශඵනහ. භහතශල් 3
ළදුශඹක් වළටිඹට ඒ තමුන්නහන්ශේත් දළන න්න ඕනෆ.

එභ රිඹහ භහර්ඹන් අනු ටයුතු ිරරීභට ත න
හරඹ ශර්ද;

தடுஞ்சரகனகள், துகநபகங்கள் ற்பொம் கப்தற்பொகந
அகச்சகக் மகட்ட றணர:
(அ)

-5 வீறறல் 54 - 56 கறமனர லற்நர்களுக்கு இகடம
யக்கன ரறல் பூங்கரறற்கு அபைமக யக்கன
எதுக்கத்றற்கு அண்கறலுள்ப தகுற அடிக்கடி அறக
ண்சரறவு அச்சுபொத்லுக்கு உள்பரக அர்
அநறரர?

(ஆ) (i)

-5
வீறறன்
மற்தடி
தகுறறல்
இடம்ததபொகறன்ந ண்சரறகத் டுப்தற்கரக
அபல்தடுத் உத்மசறக்கப்தட்டுள்ப மகனத்
றட்டம் ரது ன்தகபெம்;

(ii)

மற்தடி டடிக்கககளுக்கு அக தசற்தடு
ற்கு டுக்கும் கரனம் வ்பவு ன்தகபெம்

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා

அர் இச் சகதக்கு அநறறப்தரர?

(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(இ)

இன்மநல், ன்?

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

Is he aware that the length (between 54th and 56th
km) on the A-5 route close to the Haggala
Botanical Gardens often faces the threat of
landslides?

(b)

Will he inform this House-

ගු ලවන්ත අලුවිශාපර් මශතා

(ரண்புறகு சந் அலுறயரம)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ඒ න්න දුඹලු ශදනහටභ රළබී තිශඵනහ. නමුත් ශදළනි
අනඹශර්දී ශම් න්නඹ ශනහ ිරඹරහ ඒ අඹට තභ ඳළවළනලි
රහල යරහ නළවළ. ඒ ප ඒ අඹ අවන්ශන් ශො ප තයම් මුදරක්
න්න ලශඹන් ශනහද ිරඹරහ.

(ii)

(ැ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

(ரண்புறகு சந் அலுறயரம)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)
ඒ හශේ අ පන් යපු ිරදු ශශනකුට ශභශතක් එශවභ ිරදුභ
අහධහයණඹක් ශන්න ඉඩ තිබ්ශබ් නළවළ. ටික් රභහද ශරහ වරි
ඒ අඹට සු වසු ඉඩම් ශොඹරහ, ඒහට නිඹමිකත න්න භඟ රඵහ දීරහ
තිශඵනහ. ශම් අඹටත් ඉනරිශසදී ඒ විධිඹට ටයුතු යනහ.

ඒ - 5 භහර්ශස ඉවත වන් ශොටශේ දු ව න
නහඹඹෆභ ශක්හ ළනීභ වහ රිඹහත්භ
ිරරීභට නිඹමිකත ළඩ පිළිශශ ශර්ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

ගු ලවන්ත අලුවිශාපර් මශතා

(The Hon.Wasantha Aluwihare)
රු නිශඹෝජය ැභතිතුභනි, එතළන අහධහයණඹක් දුේධ
ශරහ තිශඵනහ. ඊශසත් නහරි ාර්ධන අධිහරිශඹන් ඒ
නිහ ටි ඉත් ය තිශඵනහ. ශම් අඹට ඹන්න තළනක් නළවළ.
ශම් හයණඹ භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු යනහ. ශම්
අඹට ඒ විල් 3ඳ ඉඩම් ටි ඉක්භනට රඵහ ශදන්න.

(i)

(i)

what course of action is scheduled to be
implemented to prevent the landslides that
occur on the above-mentioned portion of
the A-5 route; and

(ii)

as to how long it will take to act according
to the aforesaid course of action?

ගු එම්.පක්.ඒ.ඩී.එවන. ගුණලර්ධන මශතා
(ரண்புறகு ம்.மக..டி.ஸ். குர்ண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ඳශමුශනි න්න මුදර රළබුණහ නම් ශදළනි එ ළනත්
විලසහඹ තිඹහ න්න. ඒත් අඳ රඵහ ශදනහ.

(c)

If not, why?

ඳහර්ලිශම්න්තු

171
ගු නිර්ම පකොතාල මශතා

(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன )

(The Hon. Nirmala Kotalawala)
රු ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට පිළිතුය ශභශේ ප.
(අ)
(ත)

නළත.
(i)

(ii)

අදහශ ශනොශේ.
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ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)
හවන නතහලීභ තහහලි විතයක් ශනොශ ප, සථියභ
අත්හිටුහ තවනම් ය තිශඵනහ. ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තු
වයවහ දන්හ ඒ සථහනශස නළතුම් භධයසථහන ඉත් ය
තිශඵනහ.

එභ භහර්ශස ිරශරෝන්ටර් 75-76 අතය නහඹ
ඹහශම් අදහනභට රක් ැති සථහනශස ල් 3 ව
ඳස ඉත් ය ශේබිඹන් ඵළම්භක් ඉන ය නහඹ
ඹහශම් අදහනභ ශක්හ ැත.

කථානායකුරමා

අදහශ ශනොශේ.

රලසන අා 2 -3152/'12- (2), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ.

(ැ) අදහශ ශනොශේ.

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුශනි අතුරු රලසනඹ
ශභඹ ප. රු ැභතිතුභනි, ඒ සථහනඹ පිළිඵ ළයදීභක් ශරහ
තිශඵනහ නම් භහශන්න. නමුත් භහ හිතන්ශන් වේර උේභිද
උදයහනඹ අර ඔඵතුභහ ිරඹපු සථහනඹභ තභ ප භභ වන් ය
තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභන්රහ ශඹොදහ තිශඵන ශේබිඹන් ඵළම්භ ශම්
නහඹ ඹහභ නත්න්න ිරදුශේත් රභහණත් නළවළ. රු
ැභතිතුභනි, එතළනට ගිශඹොත් ඔඵතුභහට ඒ ඵ ඵරහ න්න
පුළුන්. න්ට ලින් වදහපු ඵළමිකත් ඩහශන ැවිත් තිශඵනහ. රු
ථහනහඹතුභනි, ශම් වේර යක්ෂිත භූමිකඹ තශ්රිතභ තභ ප
විලහර සහබහවි නහන්තයඹක් තිශඵන්ශන්. ශම් නහන්තයශස
තිශඵන සුත් එක් තභ ප ශම් ඩහශන ැවිත් තිශඵන්ශන්.
ඔඵතුභන්රහ දභහ තිශඵන ඵළමිකරට අභතය ශනත් ඳහාශු
ායක්ණ ළඩ පිළිශශක් යන්න ඉනරිශසදී ළඩ ටයුතු
යනහද?

ගු නිර්ම පකොතාල මශතා
(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රු ථහනහඹතුභනි, ශභතුභහ ිරඹන හයණඹ නිළයන ප.
වහහඑළිඹ ඳළත්තට ශන්න -විශලේශඹන්භ වේර භල් 3 ත්ශත්
එ ඳළත්ත දුට- තිශඵන ඳ පිළිඵ රලසනඹක් තිශඵනහ. ඒ
හුනු ල් 3 හිත ඳක්.
ඒ ඵළම්භ ඉන ිරරීභත් භඟ ඳ ායක්ණඹ ිරරීභටත් ටයුතු
ය තිශඵනහ. [ඵහධහ ිරරීභක් භහ එතළනට ශඳෞේලිභ ගිහින්
තිශඵනහ, රු ථහනහඹතුභනි. ඒ නහඹ ඹෆම් ශක්හ
තිශඵනහ. නමුත් ර්හ හරශසදී නහඹ ඹෆම් දු ව ශන්නත්
පුළුන්. නමුත් දළනට තිශඵන තත්ත්ඹ ඳහරනඹ ය තිශඵනහ.

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් උභහ ඔඹ ශඳෝ රශේලඹ. ශම්
රශේලශස දු ව න නහඹ ඹෆම් නිහ තභ ප විශලේශඹන් ඳවශ
නිම්නඹ ශයොන් භඩලින් පිශයන්ශන්. වළඵළ ප, කුඩහ ජර උල් 3ඳත්
නිදුඹහහයශඹන් ශභනහයණඹ ශනොශශොත් ශම් නහඹ ඹෆම්
ශක්න්න ඵළවළ. රු ැභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ගිඹහ නම් ඔඵතුභහට
ශඳශනන්න ැති ශන් එතළන තිශඵන තත්ත්ඹ. ති අන්තශස
විශලේශඹන් ඳහල් 3 නිහඩු හරශස වේර උදයහනඹ නළයඹීභ
වහ ඳළමිකශණන ජනතහ නිහ විලහර හවන තදඵදඹක්
ඳතිනහ. ඳහය අ පශන් හවන නතහ තළබීභ නිහ ළදු ශරහ
වනදු අනතුයක් දු ව වුශණොත් මිකනිස ජීවිත විලහර ායහක් විනහල
ශන්න ශවේතු ශන්නත් පුළුන්. ඒ ම්ඵන්ධ ඔඵතුභන්රහ
ඹම්ිරදු රිඹහ භහර්ඹක් ශන තිශඵනහද?

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගු පජෝන් අමරුරාග මශතා

(ரண்புறகு மஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

රු ථහනහඹතුභනි, රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ
ශනුශන් භහ එභ රලසනඹ අවනහ.

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, භවහභහර්, යහඹ වහ නහවි
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ති
ශද හරඹක් ඉල් 3රහ දුටිනහ.

ප්රනනය මුර දිනකදී ඉදිිපඳේ කිරීම නිපයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

"උදයන්" පුලේ ඳේ කාර්යාය ඳශර දීම : විවනතර
''உன்' தத்றரறகக றபொணம் ரக்கப்தட்டக :
றதம்
ATTACK ON "UTHAYAN" NEWSPAPER OFFICE : DETAILS

3901/’13

6. ගු පරෝසි පවේනානායක මශේමිය

(ரண்புறகு (றபைற) மரஸி மசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ තමික ටයුතු
අභහතයතුභහශන් ැස රලසනඹ - (2):
(අ)

(i)

2013 අශරේල් 3 03 ළනි නන ිරලිශනොච්චිශස පිහිටි
"උදඹන්" පුත්ඳත් තඹතනඹට ඳවය  වන් පිරි
අත් අඩාගුට ශන තිශබ්ද;

(ii)

එභ ඳවය දීශභන්
ශොඳභණද;

(iii)

"උදඹන්" හර්ඹහරඹට වහ උඳයණරට දු ව වූ
අරහබඹ තක්ශේරු ය තිශබ්ද;

(iv)

එශේ නම්, ඒ මුදර ශොඳභණද;

(v)

න්ට ශඳය අසථහ ිරහිඳඹ දී "උදඹන්" පුත්ඳත
ශඵදහ වරින ඹතුරුඳළන ගිනි තළබීම් ම්ඵන්ධ
ශඳොලිදුඹ ශත ඳළමිකණිලි රළබී තිශබ්ද;

(vi)

එභ ඳළමිකණිලි විභර්ලනඹ ය තිශබ්ද;

තුහර

රළබ

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ත) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

ායහ
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தற அகச்சபைம், ததபத் சரசண,  அலுல்கள்
அகச்சபைரணகக் மகட்ட றணர:
(அ) (i)
2013 ப்தறல் 03ஆம் றகறன்பொ, கறபறதரச்சற
றல்
அகந்துள்ப
"உன்"
தத்றரறகக
றபொணத்கத் ரக்கறர்கள் ககது தசய்ப்
தட்டுள்பரர்கபர ன்தகபெம்;
(ii)
மற்தடி ரக்குல் கரரகக் கரகடந்
ர்கபறன் ண்றக்கக ரதன்தகபெம்;
(iii) "உன்"
அலுனகத்றற்கும்
உதகங்
களுக்கும் ற்தட்ட இப்பு றப்பீடு தசய்ப்
தட்டுள்பர ன்தகபெம்;
(iv) ஆதணறல்,
அப்தத்தரகக
வ்ப
தன்தகபெம்;
(v)
இற்கு பன்ணர் தன சந்ர்ப்தங்கபறல் "உன்"
தத்றரறககககப
றறமரகறப்தற்கு
தன்
தடுத்ப்தட்ட மரட்டரர் கசக்கறள்களுக்கு ல
கக்கப்தட்டக தரடர்தரக ததரலிசரபைக்கு
பகநப்தரடுகள் கறகடத்துள்பர ன்தகபெம்;
(vi) மற்தடி பகநப்தரடுகள் தற்நற புனணரய்வு
தசய்ப்தட்டுள்பர ன்தகபெம்
அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) இன்மநல், ன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)
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Will he inform the House (i) whether the persons who attacked the
“Uthayan” newspaper office situated in
Kilinochchi on 3rd April, 2013 have been
arrested;
(ii) how many people were wounded by the
attack;
(iii) whether an assessment has been taken on
the damage caused to the office and the
equipment of “Uthayan” ;
(iv) if so, what the assessment amount is;
(v) whether the police had received complaints
regarding the burning of motorbikes
belonging to the “Uthayan” on several
occasions previously; and
(vi) whether those complaints have been
investigated?

(b) If not, why?
ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(i)

නළත.

(ii)

02 ප.

(iii)

ඔේ.

(vi)

ඳළන ශනොන්  ප.

துண்டிக்கப்தட்ட லர் றறமரக லபறகப்பு:
றபைத்ற கட்டம்

RECONNECTION OF DISCONNECTED WATER SUPPLY :
REVISION FEE
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10.

ගු පජෝන් අමරුරාග මශතා (ගු ණර්.එම්. රාජිේ
මද්දුම බණ්ඩාර මශතා පලනුල

(ரண்புறகு மஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு ஆர்.ம்.
ஞ்ஜறத் த்து தண்டர சரர்தரக)

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

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයතුභහශන් ැස
රලසනඹ - (3):
(අ)

(i)

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ
භ් න් වින්ධි යන රද ජර ම්ඵන්ධතහ නළත
රඵහ දීශම්දී ෘවසථ ජර ඳහරිශබෝගිශඹකුශන්
රු. 500.00ක් වහ යහඳහරි සථහනඹිරන්
රු.1500.00ක් ඵළගින් අඹ ශ ඵත්;

(ii)

වින්ධි යන රද ජර ම්ඵන්ධතහක් නළත
රඵහ දීශම් හසතු ශම් න විට ෘවසථ ජර
ඳහරිශබෝගිශඹකු ශනුශන් රු.2300.00ක් වහ
යහඳහරි සථහනඹක් ශනුශන් රු. 6900.00ක්
දක්හ ඉවශ දභහ ැති ඵත්;

(iii)

වින්ධි යන රද ජර ම්ඵන්ධතහ නළත රඵහ
දීශම් න හසතු ශඳය ඳළති හසතු ශභන් ඳස
ගුණඹිරන් ඉවශ ඹහභ නිහ භසත ජර
ඳහරිශබෝගි පන් තදඵර පීඩනඹට රක් ැති
ඵත්; එතුභහ දන්ශනහිද?

(ත) වින්ධි යන රද ජර ම්ඵන්ධතහ නළත රඵහ දීශම් දී
දළනට අඹ යන හසතු මුදර ාශලෝධනඹ ශොට, භසත
ජර ඳහරිශබෝගිඹන් වට වනඹක් රහ දීභට ටයුතු
යන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ැ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
லர் ங்கல், டிகரனகப்பு அகச்சகக் மகட்ட றணர:
(அ) (i)

மசற லர்ங்கல், டிகரனகப்புச் சகதற
ணரல் துண்டிக்கப்தட்டுள்ப லர் றறமரக
இகப்புககப
லண்டும்
ங்கும்மதரது
குடிகணசரர் லர் தரகணரபர் எபைரறட
றபைந்து பதர 500.00 ற்பொம் ர்த்க றகனம்
என்நறலிபைந்து பதர 1500.00 வீம் அநறடப்
தட்டது ன்தகபெம்;

(ii)

துண்டிக்கப்தட்ட லர் றறமரக இகப்பு
என்கந லண்டும் ங்குற்கரண கட்ட
ரணது ற்மதரது குடிகணசரர் லர் தரகண
ரபர் எபைரறடறபைந்து பதர 2300.00 ற்பொம்
ர்த்க றகனம் என்நறலிபைந்து பதர 6900.00
க அறகரறக்கப்தட்டுள்பது ன்தகபெம்;

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ
තමික ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය
වභාගත* යනහ.

(අ)

නළත.

විවන්ධි කරන ද ජ වම්බන්ධතා යිත වන්ධි
කිරීම : වාපෝධිත ගාවනුර

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

රුපිඹල් 3 138,000/-

(v)

ඳළන ශනොන්  ප.

(ත)

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

* වභාපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

(iv)

ඳහර්ලිශම්න්තු
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(iii)

துண்டிக்கப்தட்டுள்ப லர் றறமரக இகப்
புககப லண்டும் ங்குற்கரண புற
கட்டங்கள், பன்ணர் இபைந் கட்டத்கப்
மதரன்பொ
ந்து
டங்கறணரல்
உர்த்ப்
தட்டுள்பன்
கரரக
அகணத்து
லர்
தரகணரபர்கள் தரரற சறங்ககப றர்
தகரண்டுள்பரர்கள் ன்தகபெம்

දළනුත් ිරරීශභන් අනතුරු ජර ම්ඵන්ධතහඹ වින්ධි
න ඳහරිශබෝගිඹන් වට ඳභණි. එඵළවින් ශභභ ළටලු,
භසත ජර ඳහරිශබෝගි පන් වහ අදහශ න්ශන් නළත.
(ත)

ඉවත (අ) (iii)ට අදහශ ශේ.
(ැ)

அர் அநறரர?
(ஆ) துண்டிக்கப்தட்ட லர் றறமரக இகப்புககப
லண்டும் ங்குற்கரக ற்மதரது அநறடப்தடும்
கட்டத் தரகககத் றபைத்றகத்து, எட்டு
தரத் லர் தரகணரபர்களுக்கும் றரம்
ங்க டடிக்கக டுப்தரர ன்தக அர்
இச்சகதறல் அநறறப்தரர?
(இ)

නළත.

இன்மநல், ன்?

ජරඹ වින්ධි ය ළනීභ ශක්හ ළනීභ වහ හධහයණ හරඹක්
රඵහ ශදන අතය එශේභ අසථහ ිරහිඳඹදී දළනුත් ිරරීම් යනු
රඵන ඵළවින් ජරඹ වින්ධි  ඇභ ඉතහ අභ භ ආටභ ඳතී. (භට
වින්ධි න හවසථ ඳහරිශබෝගිඹන්ශේ රභහණඹ, භසථ ජර
ඳහරිශබෝගිඹන්ශන් දුඹඹට එටත් අඩු රභහණඹක් න
අතය හණිජ ඳහරිශබෝගිඹන්ශේ රභහණඹ, භසථ ජර
ඳහරිශබෝගිඹන්ශන් 1000:01 රභහණඹිර.) ඒ අනු නිදු ඳරින
ජර බිල් 3ඳත් ශ ඇම් යනු රඵන දුඹඹට 99ක් ඉක්භවූ ජර
ඳහරිශබෝගිඹන් වහ ිරදු ව අහධහයණඹක් ශවෝ පීඩනඹක් ැති
ශනොන අතය, ශනොළරිරලිභත්භ ශවේතුශන් ජර බිල් 3ඳත්
ශනොශහ ඳළවළය වරින ඉතහ සුළු පිරිට ඳභණක් ශභභ ළඩි  ඇභ
ඵරඳහනු රඵනු ැත.

ප ලිපම්ල් පවේලාල : ගාවනුර ක්රමය

தலிதறல் மசக : கட்ட பகந
TELEMAIL SERVICE: RATES

asked the Minister of Water Supply and Drainage:
(a)

Is he aware that(i)

(ii)

National Water Supply and Drainage Board
had charged Rs. 500 and Rs. 1,500 from a
domestic water consumer and a business
venture respectively at the time the
disconnected
water
supplies
are
reconnected;
the reconnection fee has been increased up
to Rs. 2,300 and Rs. 6,900 for a domestic
water consumer and a business venture
respectively; and
all the water consumers are under severe
pressure, as the new reconnection fee has
gone up by five times than the previous fee?
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15. ගු පජෝන් අමරුරාග මශතා (ගු තතා අුරපකෝර
මශේමිය පලනුල

(ரண்புறகு மஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு (றபைற)
னர அத்துமகரன சரர்தரக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.)
Thalatha Atukorale)

තළඳළල් 3 ශේහ අභහතයතුභහශන් ැස රලසනඹ - (1):
(අ)

If not, why?

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට පිළිතුය භහ වභාගත*
යනහ.

* වභාපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)
(ii)

(iii)

ඔේ. (2008.04.01නන දක්හ වින්ධි යනු රළබ ජර
ම්ඵන්ධතහ නළත රඵහ දීශම් හසතු ශේ.)
ඔේ. (2008.04.01 දුට ඵර ඳළළත්ශන ශභභ අඹ ිරරීම්
ාශලෝධනශඹන් ඳසු ශම් න ශතක් ිරදු ව ළඩි ිරරීභක් දු ව
ය ශනොභළත.)
නළත.
ශභභ ාශලෝධනඹ ිරරීභ ඵරඳහනු රඵන්ශන් ජර බිල් 3ඳත්
ශ ඇභ ඳළවළය වළරීභ භත ඒ පිළිඵ අසථහ ිරහිඳඹදීභ

වි වලි ඳණිවිඩඹක් (ශටලිග්රෆම්) ඹළ ඇභ වහ අඹ
ශ හභහනය හසතු ්රභඹ ශර්ද;

(ii)

ශටලිශම්ල් 3 ශේහ වහ අදහශ හසතු ්රභඹ
ශර්ද;

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(ත)

Will he inform this House whether steps
will be taken to provide relief for all water
consumers by revising the present fee that is
charged for the reconnection of
disconnected water supplies?
(c)

(i)

(i)

තඹතන ාග්රවඹ අනු යජශස ශේ පන්ට
යහජහරිඹට හර්තහ ිරරීභට අඳවසු අසථහන්හිදී,
ඒ පිළිඵ නිර ලශඹන් තභ හර්ඹහරඹට දළනුම්
දීශම් පිළිත් ්රභඹ වූශස වි වලි ඳණිවිඩ ශේහ
ඵ පිළින්ශන්ද;

(ii)

එභ ්රභඹ ශනුට විධිභත් ශටලිශම්ල් 3 ්රභඹක්
බහවිතහ ිරරීශම් අසථහ යජශස ශේ පන්ට
රඵහ දී තිශබ්ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ැ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?
தரல் மசககள் அகச்சகக் மகட்ட றணர:
(அ) (i)

ந்றதரன்கந (தலிகறமம்) அதப்புற்கரக
அநறடப்தட்ட சரர கட்ட பகந
ரதன்தகபெம்;

(ii)

தலிதறல் மசகக்குரற கட்ட பகந
ரதன்தகபெம் அர் குநறப்தறடுரர?

(ஆ) (i)

ரதணக் மகரகக்கு அகரக அசரங்க
ஊறர்கள் கடகக்கு சபகபறக்க படிர
சந்ர்ப்தங்கபறல், அது தற்நற உத்றமரக
பூர்ரக து அலுனகத்றற்கு அநறறப்தற்
கரண ற்பொக்தகரள்பப்தட்ட பகந ந்றச்
மசகதன்தக ற்பொக்தகரள்ரர ன்த
கபெம்;
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(ii)

மற்தடி பகநக்குப் தறனரக சலரண தலி
தறல்
பகநக
தன்தடுத்துற்கரண
சந்ர்ப்தம்
அசரங்க
ஊறர்களுக்கு
ங்கப்தட்டுள்பர ன்தகபெம்

පඳෞද්ගලිකල දැනුම් දීපමන් ඇසූ ප්රනනය
ணற அநறறத்ல் பன றணர

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?
(இ)

இன்மநல், ன்?

asked the Minister of Postal Services:
(a)

(ii)

Will he state (i)

the normal rates charged to send a telegram;
and

(ii)

the rates charged for the telemail service?

Will he inform this House (i)

(ii)

(c)

whether he admits that according to the
Establishments Code, the accepted system
to inform officially about the inability of
Public servants to report for duty is the
telegram service; and
whether the Public servants have been given
the opportunity to use a proper telemail
system instead of this?

If not, why?

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, තළඳළල් 3 ශේහ අභහතයතුභහ ශනුශන්
භහ එභ රලසනඹට පිළිතුය වභාගත* යනහ.

* වභාපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

(ii)

(ත)

(ැ)

(i)
(ii)

හභහනය වි වලි ඳණිවිඩඹ
ඳශමු චන 10ක් වහ රුපිඹල් 3 3 මුදරක් වහ ඊට ඩහ ළඩි
න ෆභ චනඹක් වහ ලත 25ක් ඵළගින් න හසතුක්
අඹ යන රන.
ය ඝ්රහන් වි වලි ඳණිවිඩඹ
හභහනය වි වලි ඳණිවිඩ හසතු ශභන් ශදගුණඹිර.
ඳශමු චන 10 වහ රුපිඹල් 3 20ක් ද, ඊට ළඩි න ෆභ
චනඹක් වහභ රුපිඹල් 3 1.50 ඵළගින් ද අඹ ශශර්.
(රඵන්නහශේ ලිපිනඹට මුදල් 3 අඹ ශනොශශර්.) රුපිඹල් 3
10 සථහය හසතුක් ෆභ ශටලිශම්ල් 3 ඳණිවිඩඹටභ අඹ
ශශර්.
ඔේ.
ඔේ. 2013.11.05 නන නිකුත් යන රද යහජය ඳරිඳහරන
ච්රශල් 3 24/2013 භ් න් එභ අසථහ රඵහ දී ැත. ඒ
අනු තඹතන ාග්රවශස VI න ඳරිච්ශේදශස 2:5
උඳන්තිඹ අරාගු ය, XII න ඳරිච්ශේදශස 1:5
උඳන්තිඹ ව XXVIII න ඳරිච්ශේදශස 6:4 උඳ
න්තීන ාශලෝධනඹ ය ැත.

අදහශ ශනොශේ.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත් රලසනඹ - රු අනුය කුභහය
නහනහඹ භවතහ

ශ්රී ාකා රිකට් ණයතනප සිදුවී ඇතැයි ඳැලපවන
මූයමය අක්රමිකතා
இனங்கக கறரறக்தகட் றபொணத்றல்
இடம்ததற்நரகக் கூநப்தடும் றற பகநமகடுகள்
ALLEGED FINANCIAL IRREGULARITIES AT SRI LANKA
CRICKET

ගු අනුර දිවානායක මශතා

(ரண்புறகு அத றமரரக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, 23(2) සථහය නිශඹෝඹ ඹටශත් ශභභ
රලසනඹ ැසීභට භහ වට අය රඵහ දීභ පිළිඵ භහ ඔඵතුභහට
ශඵශවවින්භ සතුතින්ත ශනහ.
යජඹ තු ශ්රී රාහ රි ආ තඹතනශස දු ව  ඇ ැතළ ප ඳළශන
මූරයභඹ අ්රමිකතහ පිළිඵ ශභභ රු බහශේ අධහනඹ
ශඹොමු යනු ළභළත්ශතමික.
ශ්රී රාහ රි ආ තඹතනඹ ශ්රී රාහශේ
රි ආ
ක්රීඩහ
ම්ඵන්ධශඹන් තීන් ව තීයණ න්නහ ඉවශභ යහජය තඹතනඹ ප.
අතිලඹ ජනප්රිඹ ක්රීඩහක් ලශඹන් රි ආ කීඩහ විදුන් උඳදනු
රඵන අතිවිලහර මූරයභඹ ම්ඳත් රභහණඹට ශ්රී රාහ රි ආ
තඹතනඹ හිමිකම් ිරඹනහ. එශේභ යටට අඹත් ශභඵඳු විලහර
මුදරක් ශභනහයණඹ යනු රඵන තඹතනඹ මූරයභඹ
විනඹ ඉවළින්භ ඳළළතිඹ යුතු ඵට ිරදු ව හදඹක් ැත්ශත් නළවළ.
ශශේ වුද, ඳසු ගිඹ හරශස ශ්රී රාහ රි ආ තඹතනඹ
මූරයභඹ අර්බුදඹට මුහුණ ඳහ ැති ඵට ද ක්රීඩ පන්ශේ ශ ඇම්
පිළිඵ අර්බුදහරී තත්ත්ඹක් ැති  ඇ ැති ඵට ද භහධය භගින්
විටින් විට හර්තහ ශහ. එශේභ ඳසු ගිඹ අශරේල් 3 07 දහතමිකන්
යජශස විණහධිඳතියඹහ විදුන් ශ්රී රාහ රි ආ තඹතනශස
බහඳතියඹහ ශත ඹන රද ලිපිඹක් භගින් - එභ ලිපිඹ භහ ශඟ
තිශඵනහ- භතු ය ැති විණන නිරීක්ණ භගින් ද ශ්රී රාහ
රි ආ තඹතනශස මූරයභඹ විනඹ දළඩි ශර රලසන ශශයනහ.
විණහධිඳතියඹහ ශඳන්හ ශදන්ශන් ශ්රී රාහ රි ආ තඹතනඹ
විදුන් තයම්බශස ඳටන්භ සථහය ත්ම් ම්ඵන්ධ ලිඹහඳනාචි
ශල් 3නඹක් නඩත්තු ය ශන ශොස ශනොභළති ඵ ප. තයම්බශස ඳටන් භ සථහය ත්ම් පිළිඵ ලිඹහ ඳනාචි
ශල් 3නඹක් නළවළ ප ිරඹහ ිරඹනහ. - 2013 ශදළම්ඵර් 31 න විට
රුපිඹල් 3 බිලිඹන 06ට ළඩි - ඒ ිරඹන්ශන් ශෝටි 600ට ළඩි සථහය ත්ම් රභහණඹක් ැති ඵට තඹතනඹ විදුන් රහල
ශ ද ැතළම් ත්ම් ම්පර්ණශඹන්භ ද, ැතළම් ඒහ අර්ධ
ලශඹන් ද ක්ඹ  ඇ ශොස තිබිඹදී නළත තක්ශේරු ිරරීභක් දු ව  ඇ
ශනොභළති ඵ එඹ ශඳන්හ ශදනහ.
එශේභ ශරශදය රි ආ ක්රීඩහාණශස ද, ශභොයටු රි ආ
ක්රීඩහාණශස ද රහේධන ඉනිරරීම් ශනුශන් ශඹොදන රද
පිළිශළින් රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 33ට ළඩි මුදරක් ව මිකලින
1.3ට ළඩි මුදරක් නියවුල් 3 ිරරීභිරන් ශතොය 2009 ර්ශස
දුට ශම් දක්හ ඳත්හශන එනු රළඵ ැති ඵ එඹ රහල
යනහ.
එශේභ ශරෝ කුරහන තයඹ ශනුශන් රද රුපිඹල් 3
බිලිඹන 2.2ට ළඩි මුදරට -රුපිඹල් 3 ශෝටි 220ට ළඩි
මුදරට -අදහශ විණනඹන් දු ව ිරරීභට අලය ශල් 3න රඵහ
දීභටත්, ය 08ට ළඩි හරඹක් පුයහ මිකරඹන 233ට ළඩි
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විණහධිඳතියඹහ ශත නිඹමිකත ඳරින රඵහ දීභටත්
අලය උඳශදස රඵහ දී ැත. ශ්රී රාහ රි ආ තඹතනශස
විධහඹ මිකටු භඟ ක්රීඩහ අභහතයයඹහ විදුන් ඳත්නු
රඵන රති භහශරෝචන රැස ඇශම්දී අලය උඳශදස රඵහ
ශදන අතය ක්රීඩහ අභහතයහාලශස ශල් 3ම්යඹහ විදුන්ද
රින් ය නිකුත් යන රද උඳශදස රිඹහත්භ ිරරීභට ශ්රී
රාහ රි ආ තඹතනඹ ඵළඳී දුටී. තද ඒ පිළිඵ ශොඹහ
ඵරන්න ශ්රී රාහ රි ආ විධහඹ මිකටුට ක්රීඩහ
අභහතයයඹහශේ නිතය නිශඹෝජිතඹකුත් පර්ණ හලීන
ඳත් ය ැත.

මුදරක් ඳත්හශන එනු රඵන අයමුදල් 3 10ට අදහශ විණන
විභසුම් ිරරීභට අලය ශල් 3න රඵහ දීභටත් ශ්රී රහ රි ආ
තඹතනඹ අභත් වූ ඵ විණහධිඳතියඹහ විදුන් ශඳන්හ දී
තිශඵනහ. ශම් තත්ත්ඹ තුශ ඳළන න් න ඳවත ළටලුරට,
රු අභහතයතුභහ විදුන් බහ වමුශේ පිළිතුරු රඵහ ශදනු ැතළ ප
භහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
1.

ශ්රී රාහ රි ආ තඹතනශස මූරය විනඹ ඳත්හ ළනීභ
යජශස  කීභක් ඵ පිළින්නහද?

2.

එශේ නම් ඒ ශනුශන් තණ්ඩු විදුන් නු රළඵ ැති
පිඹය ශර්ද?

3.

විණහධිඳතියඹහ විදුන් ශඳන්හ ශදනු රඵන ශ්රී රාහ
රි ආ තඹතනශස මූරය අ්රමිකතහරට  ිර යුත්ශත්
වුරුන්ද?

4.

ඒ පිළිඵ ශොඹහ ඵළලීභ වහ තණ්ඩු විදුන් නු රළඵ
ැති පිඹයඹන් ශර්ද?

3.

(ரண்புறகு
யறந்ரணந்
றகபரட்டுத்துகந அகச்சர்)

அலுத்கமக

4.
-

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Sports )

රු ථහනහඹතුභනි, රු අනුය නහනහඹ භන්ත්රීතුභහ
විදුන් සථහය නිශඹෝ 23 (2) ඹටශත් අන රද රලසනඹට පිළිතුය
භහ ඉනරිඳත් යනහ.
විණහධිඳතිතුභහශේ හර්තහ භශේ ශඟත් තිශඵනහ. අනුය
නහනහඹ භන්ත්රීතුභහ මූරය ාචහක් පිළිඵ ිරේහ. භහ
එතුභහශන් ඉල් 3රහ දුටිනහ, එඹ ඉල් 3රහ අසය න්න ිරඹරහ.
එශවභ නළති වුශණොත් ශවට උශේට ඳත්රශස ඳශ ශ ප, "රි ආ
ඳහර භණ්ඩරශස මූරය ාචහක්" ිරඹරහ. විණන විභසුභක්
තභ ප තිශඵන්ශන්. රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ,
විණහධිඳතියඹහ විණනඹ යන ෆභ අසථහදීභ
විණන විභසුභක් ඉනරිඳත් යන ඵ. අපි ඒ විණන විභසුභට
උත්තය  වන්නහභ ඒ රලසනඹ ඉය ප. එභ පිළිතුය ළරැන නම් එඹ
ළරැන ප ිරඹරහ ිරඹනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, ශ්රී රාහ රි ආ ඳහර භණ්ඩරශස
ිරදුභ මූරය අ්රමිකතහක් පිළිඵ විණහධිඳතියඹහ වන්
යරහ නළවළ. එතුභහ විණනඹ යරහ විණන විභසුභක් ඉනරිඳත්
යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් විණන
විභසුභට ශ්රී රාහ රි ආ ඳහර භණ්ඩරඹ ශම් න විට පිළිතුරු
දීරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ ඉනරිඳත් ශ හයණහලින් එ
හයණඹක් භහ පිළින්නහ. අනික් හයණහ එතයම් ඵයඳතශ
හයණහ ශනොශ ප, රු භන්ත්රීතුභනි. ඔඵතුභහ මුලින් ිරේ
හයණහරට භහ පිළිතුයක් ශදන්නම්.
1.

2.

ශ්රී රාහ රි ආ තඹතනශස මූරය විනඹ ඳත්හ ළනීභ
යජශස  කීභක් ඵ පිළින්නහද?
ඔේ, පිළින්නහ. එඹ යජඹ තු  කීභක්, රු
භන්ත්රීතුභනි.
එශේ නම් ඒ ශනුශන් තණ්ඩු විදුන් නු රළඵ ැති
පිඹය ශර්ද?
ක්රීඩහ අභහතයහාලඹ විදුන් ශ්රී රාහ රි ආ තඹතනඹ ශත
නිඹමිකත ඳරින ගිණුම් ඳත්හ ශන ඹෆභටත්, එභ ගිණුම්

විණහධිඳතියඹහ විදුන් ශඳන්හ ශදනු රඵන ශ්රී රාහ
රි ආ තඹතනශස මූරය අ්රමිකතහරට  ිර යුත්ශත්
වුරුන්ද?
ශභහි ිරදු ව මූරය අ්රමිකතහක් දු ව  ඇ නළත. 2014 අශරේල් 3
භ 07න නන විණහධිඳති ශදඳහර්තශම්න්තු විදුන්
නිකුත් යන රද විණන හර්තහශේ පිටඳතක්
අභහතයහාලඹ ශත රළබී ැති අතය ඉනරිඳත් ය ැති
විණන විභසුභ වහ ශ්රී රාහ රි ආ තඹතනඹ රඵහ දී
ැති පිළිතුරුර පිටඳත්ද ශම් න විට අභහතයහාලඹ ශත
රළබී ැත. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අභහතයහාලශස අබයන්තය
විණන අාලඹ විදුන් ශම් න ශොට ඳරීක්ණ ඳත්හ
ශන ඹනහ, රු භන්ත්රීතුභනි.

ශම් රුණු පිළිඵ රු ැභතිතුභහ විදුන් ශම් බහ
දළනුත් යනු ැතළ ප ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශඵොශවොභ
සතුති ප, රු ථහනහඹතුභනි.

ගු මහින්දානන්ද අලුේගමපේ මශතා (ක්රීඩා අමාතයුරමා
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ඒ පිළිඵ ශොඹහ ඵළලීභ වහ තණ්ඩු විදුන් නු රළඵ
ැති පිඹයඹන් ශර්ද?
ඳවත වන් ය ැති මූරය අඩු ඳහඩු පිළිඵ ශොඹහ
ඵළලීභ වහ අභහතයහාලශස රධහන ණහධිහරි රමු
මිකටුක් ඳත් යන්න ශම් න විට අපි ටයුතු යරහ
තිශඵනහ. රු භන්ත්රීතුභනි, ශභහි ශඳොඩි රලසනඹක්
තිශඵනහ. රු භන්ත්රීතුභනි, අපි ක්රීඩහාණ ඉන ිරරීශම්දී ඒ
ශොන්ත්රහත් ටයුතු ශ SEC තඹතනඹ ව ශ්රී රාහ
යහඹ අධිහරිඹ ඒ වහ අඳට බිල් 3 ඳත් ඉනරිඳත් ය
තිශඵනහ. බිල් 3  වන්නහට ඳසශේ ඒ බිල් 3 වරිද ිරඹරහ
ඵරන්න අපි check යන්න දහරහ තිශඵනහ. රු
ථහනහඹතුභනි,
ශත්තහයහභ
ව
භවනුය,
ඳල් 3ශරළශල් 3
ක්රීඩහාණ
ම්ඵන්ධශඹන්
අදහශ
ශොන්ත්රහත්රුන් අඳට දීරහ තිශඵන බිල් 3 නළත check
ිරරීශම්දී අඳට ශත්ශයනහ, රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 325ක් අපි
ශවිඹ යුතු නළවළ ප ිරඹරහ. දළන් ඒ බිල් 3 settle යරහ
අන් ශහ. වම්ඵන්ශතොට ක්රීඩහාණඹ ම්ඵන්ධශඹන්
ශම් න ශොට ශඩික්හය භවත්භඹහශේ රධහනත්ශඹන්
ශනභ මිකටුක් ඳත් යරහ තිශඵනහ. ඒ අඹ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් රුණු ශවොඹහ ශන ඹනහ. ශම්ශනුත්
අඳට රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 700 ඳභණ ඉතුරුක් තිශඵනහ.
ශම් බිල් 3 ඒ මිකටුරට ඉනරිඳත් ශ නිහ තභ ප බිල් 3 නළවළ
ිරඹරහ රලසනඹක් ඉනරිඳත් ශරහ තිශඵන්ශන්, රු
භන්ත්රීතුභනි. ඒ වළශයන්න ශභතළන ශන ිරදුභ රලසනඹක්
නළවළ.
රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ අවරහ තිශඵනහ, ශම් නිහ
ක්රීඩඹන්ශේ ළටු්  ශ ඇභ ම්ඵන්ධශඹන් ළටලුක්
තිශඵනහ ද ිරඹරහ. ිරදුභ ක්රීඩශඹකුට ළටු්  ශ ඇභ
ම්ඵන්ධශඹන් රලසනඹක් නළවළ, රු භන්ත්රීතුභහ. දුඹලුභ
ක්රීඩ පන්ට නිඹමිකත ශරහට ළටු්  ශනහ. ිරදු ව
මූරය ාචහක් නළවළ, විණන විභසුභක් ඳභණ ප. ශම්ට
අපි පිළිතුරු දීරහ තිශඵනහ.
ශඵොශවොභ සතුති ප.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

යරහද රලසනඹක්, රු අල් 3වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ.
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ලරප්රවාද : 2014 අපප්රේල් 30 දින "ස්වනලිම්
ස්රසු" ලාර්තාල

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

சறநப்புரறக: 2014 ப்தறல் 30ஆம் றகற
'பஸ்லிம் பசு' அநறக்கக

ශභඹ භන්ත්රීරුන්ශේ යරහද ඵයඳතශ ශර ඩ  ඇභක්. ඒ
නිහ ඒ වහ අලය ටයුතු දු ව යන්න.

PRIVILEGE: “MUSLIM MURASU” REPORT OF 30TH
APRIL, 2014

රධහන ටයුතු. අද නන නයහඹ ඳත්රශස විඹඹ අා 1 ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳනත ඹටශත් නිශඹෝඹ අනුභත
ිරරීභ. රු අතහවුද ශශනවියත්න භවතහ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Hon. Speaker, thank you very much for allowing me
to raise this Privilege matter under Standing Order No. 19
(12).
The Tamil newspaper, “Muslim Murasu” published on
30th April, 2014 carried a story on page 6 titled;
“ யரத்க யனரனரக்கறர்கள்”, which refers to my
conduct in the House in a disparaging manner, thereby
committing a breach of privilege.
I quote the relevant references and table* the entire
article.
“அசுடன்
இகந்து
பஸ்லிம்
கனர்கபரண
தறற
அகச்சர்கள் கதமர் பஸ்தர, .ஆர்.ம்.. கரர், சறமஷ்ட
அகச்சர் .ச்.ம். ததபஸி ற்பொம் ரடரளுன்ந உபொப்தறணர்
.ச்.ம். அஸ்ர் ஆகறமரர் ஆரக ரக்கபறத்ணர்.
அன்பனம் இஸ்னரத்றல் கடதசய்ப்தட்ட அந் யரரண
கசறமணரக அர்கள் யனரனரக்கறணர்.”

His Excellency President Mahinda Rajapaksa has
clearly stated that there will be no casinos in the gazette
notification regarding the Regulations under the Strategic
Development Projects Act. In the House too, the Hon.
Basil Rajapaksa, Minister of Economic Development
repeatedly stated that there is no reference whatsoever to
casinos in the gazette notification and categorically stated
that the Government will not permit the operation of
casinos.
As I was convinced of these assurances, I voted for the
approval of the gazette notification together with the Hon.
A. H.M. Fowzie, the Hon. A.R.M. Abdul Cader and the
Hon. Faiszer Musthapha. By mentioning that the four of
us had made an act of haram into an act of halal, this
article has committed blasphemy, hurting our religious
susceptibilities as faithful followers of Islam, thereby
mischievously and deliberately attempting to bring our
conduct into disrepute in the eyes of the Muslim public.
This is an infringement upon our privileges in this August
Assembly. I would, therefore, kindly request you to refer
this matter to the Committee on Privileges for inquiry.
This newspaper has committed this crime over and over
again. This is not the first time this has happened.
—————————
* පුවනතකාප තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

ශ්රී ාකා අඳනයන වාලර්ධන ඳනත :
නිපයෝගය

இனங்கக ற்பொற அதறறபைத்றச் சட்டம்:
கட்டகப
SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER
[අ.බහ. 1.57

ගු අතාවුද පවපනවිරේන මශතා (ග්රාමීය ය ක යුුර
අමාතයුරමා

(ரண்புறகு அரவு தசதணறத்ண - கறரற அலுல்கள்
அகச்சர் )

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs)

රු ථහනහඹතුභනි, ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු
අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉනරිඳත්
යනහ:
"1979 අා 40 දයන ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳනශත් 14(1) ළනි
න්තිඹ ඹටශත් ශස ඵ ව ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් 3 වහ ්රභම්ඳහදන
අභහතයයඹහශේ එඟත්ඹ ැති, ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු
අභහතයයඹහ විදුන් ඳනන ර ව, 2014 ජනහරි 20 නනළති අා
1846/6 දයන අති විශලේ ළ ආ ඳත්රශස ඳශ යනු රළඵ, 2014.04.08
නන ඉනරිඳත් යන රද නිශඹෝඹ අනුභත ශ යුතු ඹ.
(අභහතය භණ්ඩරශස අනුභතිඹ දන්හ තිශබ්.)"

රු ථහනහඹතුභනි, ශභභ ළ ආ ඳත්රශඹන් ඹම් ඹම් අාලර
ශස ඵ ව ඉත් යරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඹම් ඹම් අාලර
ශස ඵ ව ළඩි යරහ තිශඵනහ. ශම් හර්ඹඹ යරහ තිශඵන්ශන්
අශ්  අඳනඹන ළඩි යන්න ප; ඒ හශේභ අශ්  නිසඳහදන ළඩි
යන්න ප.
ශභභ නිශඹෝඹ ඹටශත් ශේය ඹ ඖධ නිසඳහදන
ර්භහන්තඹට නරිදීභක් ලශඹන් තළටිතවඩු ඳටර ශොශ ව
තීරුර තනඹන ශස ඵ ව ඉත් ශොට ැත. එශභන්භ එභ
නිශඹෝඹ ඹටශත් ශේය ඹ ර්භහන්තරුන් තයක්හ ිරරීභ
වහ ශතත් පිරිදු ව ිරරීශම් ඩදහදුර ශස ඵේද දුඹඹට 30ක්
ශවෝ ිරශරෝග්රෆභඹට රුපිඹල් 3 350 දක්හ ව නීඳහයක් තුහ
ව ටළම්ශඳෝනර තනඹන ශස ඵේද දුඹඹට 30ක් ශවෝ රුපිඹල් 3
300 දක්හ ළඩි ය තිශබ්.
ශ්රී රාහශේ ඖධ නිසඳහදන ක්ශේත්රඹ තනඹන භත
විශලේශඹන්භ ඵළඳී ඳතී. යහජය වහ ශඳෞේලි ශේය ඹ ඖධ
නිසඳහදඹන් විදුන් ඳඹනු රඵන්ශන් ශේය ඹ අලයතහශන්
දුඹඹට 14ක් ළනි සුළු රභහණඹක් ඳභණි. 2012 ශර් ඖධ
තනඹනඹ වහ රුපිඹල් 3 බිලිඹන 38.1ක් ළඹ  ඇ ැත.
භහින්ද චින්තන ඉනරි දළක්භ ඹටශත් ශේය ඹ ඖධ නිසඳහදන
අඹ දුඹඹට 50 දක්හ ර්ධනඹ ිරරීභට ව ඒ තුළින් විලහර
ලශඹන් විශේල විනිභඹ ඉතිරි ිරරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු ශේ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු අතහවුද ශශනවියත්න භවතහ

ශභහිදී තළටි තවඩු ඳටර ශොශ ව තීරුර ශස ඵේද ඉත්
ිරරීභ තුළින් ශේය ඹ නිසඳහදඹන් වට උස රමිකතිඹිරන් ව
ගුණහත්භ බහඹිරන් යුත් ඉවශ නිසඳහදනඹක් ිරරීභට රුකුරක්
නු ැත.
එශභන්භ හරඹක් තිසශේ ශ්රී රාහශේ ශෞය ළඳයුම් ව
රහථමික ළඳයුම් ශේහ දකුණු තදුඹහති යටල් 3 වහ න ර
ඉතහ ඉවශ දර්ලඹ ඳතින අතය, ශභශර යන රද
ාශලෝධන තුළින් ඉවශ රමිකතිඹිරන් යුත් ඖධ නිසඳහදනඹ
ිරරීභට ත  වයටත් අනුඵර ශදනු ැත. ඊට අභතය ලශඹන් දළනට
ඳතින ශෝලීඹයණ රණතහන්ට අනු ෆභ ක්ශේත්රඹභ
ැසුරුම්ර තත්ත්ඹ ඉතහ ඉවශ භ ආටභ ඳළළතිඹ යුතු අතය,
ශෞය වහ නීඳහයක් ශවේතන් භත ඖධ ැසුරුම් ඉන් රධහන
තළනක් නී.
න්ට අභතය ලශඹන් ාචහය යහඳහයශස ඉතහ ඉවශ
ර්ධනඹක් භහින්ද චින්තන ඉනරි දළක්භ ඹටශත් ඵරහශඳොශයොත්තු
ශේ. ඒ අනු 2016 දී ාචහයඹන් මිකලිඹන 2.5ක් ශ්රී රාහට
ශන් ඇභට ඵරහශඳොශයොත්තු න අතය, ශම් ඹටශත් ශෞය
ාචහයශස - medical tourism - රභහණහත්භ ර්ධනඹක් ඉරක්
ශොට ැත. ඒ වහ රුකුල් 3 දීභක් ලශඹන්ද ඉවශ රමිකතිඹිරන්
යුතු ඖධ නිසඳහදනඹ ළදත් ශේ.
තමුන්නහන්ශේරහ වුරුත් දන්නහ, අශ්  යට විතයක්
ශනොශ ප තදුඹහශේ තත් යටල් 3 ඖධ නිසඳහදනඹ ළන
උනන් වක් දක්න ඵ. විශලේශඹන්භ ඵාේරහශේලඹ කුඩහ යටක්
වුත් ඒ යශ ආත් ඖධ නිසඳහදනඹ ළඩි යරහ ඒහ පිට යට
ඹළ ඇභටත් ටයුතු යනහ. අශ්  යශ ආ යහජය ඖධ නිසඳහදන
නීතිත ාසථහ ැති යරහ තිශඵනහ.
ඒ හශේභ ශඳෞේලි අාලශඹනුත් ඖධ නිසඳහදනඹ
යනහ. යත්භරහශන් එළනි ර්භහන්තලහරහ කීඳඹක්භ
තිශඵනහ. අශ්  යශටත් ඖධ නිසඳහදනඹ ිරරීශම් ඳශපුරුේද වහ
අත් දළකීම් ැති තඹතන යහශිඹක් තිශඵනහ. ඒ අඹශේ ලක්තිඹ
තත් ර්ධනඹ යරහ ඒ අඹට නරි දීභක් වළටිඹටත්, පිට යටින්
ශන්න ඖධ නිසඳහදනඹ යන අඹට නරි දීභක් වළටිඹටත් එභ
ඳවසුම් ර්ධනඹ ිරරීභට යජඹ අදවස යනහ. දළනට අශ්  යශ ආ
එළනි ඖධ නිසඳහදනඹ යන්ශන් දුඹඹට 14 ප. 2016 න විට
ඒ දුඹඹට 50 දක්හ ර්ධනඹ ිරරීශම් ඵරහශඳොශයොත්තුශන්
තභ ප ශම් යජඹ රතිඳත්තිඹක් විධිඹට දළනට ටයුතු ය ශන
ඹන්ශන්.
අශ්  යහජය ඖධ නිසඳහදන ාසථහ යහජය ඔසු වරකුත් ැති
යරහ තිශඵනහ. ශේන බිබිශල් 3 මදය නිරධහරිතුභහ ශම්
වහ ජහති රතිඳත්තිඹකුත් වඳුන්හ දීරහ ශඵොශවොභ ළඳ ඇශභන්
ටයුතු යන්න ශඹ වණහ. ශේන බිබිශල් 3 ඖධ රතිඳත්තිඹ
තභ අඳට වරිඹටභ රිඹහත්භ ය න්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ.
අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ ඒ තත්ත්ඹ ්රභ්රභශඹන් ැති
යන්න. ර්තභහන ශෞය ැභතිතුභහත් ඒ පිළිඵ විලහර
උත්හවඹක් දයනහ. ජහති රතිඳත්තිඹක් ැති ිරරීභටත්, ඖධ
නිසඳහදනඹ ළඩි ිරරීභටත් එතුභහ ශරොකු උනන් විරන්, දළඩි
ඵරහශඳොශයොත්තුිරන් ටයුතු ය ශන ඹනහ. ළඩි රක්
ඹන්න ශඳය එභ රතිපර රඵහ ළනීභ අශ්  ඵරහශඳොශයොත්තු ප.
අපිට වුභනහ යන්ශන් යට නයුණු යන්න. විශේල විනිභඹ
ඉතුරු ය ළනීභට අශ්  යට තුශ ඒ නිසඳහදන ළඩි යන්න
පුළුන්. ශෞය අාලඹට අලය ශඵශවත් නිසඳහදනඹ ඳභණක්
ශනොශ ප ඊට තනුාගි ශේල් 3, අශනක් ෆභ ක්ශේත්රඹිරන්භ
පිට යට ඹන්න පුළුන් ශේල් 3 අපි ළඩි ළඩිශඹන් නිඳදන්නට
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ඕනෆ. අඳනඹනඹ ළඩි යන්න ඕනෆ. ඊශඟට තනඹනඹ අඩු
යන්න ඕනෆ. තනඹනඹ අඩු යන්න අශ්  නිසඳහදන ළඩි
යන්න ඕනෆ. අශ්  නිසඳහදනඹන් ළඩි ිරරීශභන් තනඹනඹන්
අඩු යන්න පුළුන්. ඒ නිහ තනඹනඹ අඩු යන්න අපි
නිසඳහදනඹ ළඩි ශ යුතු ප. ශේන බිබිශල් 3 ඖධ රතිඳත්තිඹ
රිඹහත්භ ිරරීභ ශම්ට තිශඵන ශවොභ විඳුභ ප. ඒ රතිඳත්තිඹ
රිඹහත්භ ිරරීභට අපි ශඹෝජනහ ඉනරිඳත් ය තිශඵනහ.
ඒ පිළිඵ ඹම් ඹම් පිඹය නිමිකන් තිශඵනහ. අශ් 
ඉරක්ඹ න්ශන් ශේන බිබිශල් 3 ඖධ රතිඳත්තිඹ රිඹහත්භ
යමිකන් 2016 න විට දුඹඹට 50ිරන් ශඵශවත් නිසඳහදනඹ ළඩි
ිරරීභ ව ඊට තනුාගි නිසඳහදනඹන් ළඩි ිරරීභ ප. ශෞය
වහ වුභනහ නිසඳහදනඹන් ළඩි ය ළනීභ අශ්  අයමුණ ප. ඒ
ළඩ පිළිශශ ලක්තිභත් ිරරීභට අපි විශලේශඹන්භ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ඒ විතයක් ශනොශ ප. අපි ෆභ අාලඹිරන්භ අශ් 
අඳනඹනඹන් ළඩි යන්නට ඕනෆ. අශ්  යශ ආ තන හරශස දුට
සුළු අඳනඹන ශඵෝ නිඳදහ තිශඵනහ. කුළු ඵඩු පිට යට ඹළ ඇභ
දු ව යරහ තිශඵනහ.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු අභහතයතුභහ, ශස ඵ ව අඩු යන්ශන් ඒහටද?

ගු අතාවුද පවපනවිරේන මශතා

(ரண்புறகு அரவு தசதணறத்ண)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ශොට ශස ඵ ව අඩු යරහ තිශඵනහ. ත ශොටට
ළඩි යනහ. ඒ ිරඹන්ශන් අපි ඹම්ිරදු පිරිට නිසඳහදනඹට
වනඹක් ශදනහ. අඳනඹන යන ඒහට තනුාගි ලශඹන්
ශේය ඹ නිසඳහදනඹන් මධර්භත් ිරරීභ වහ ඹම්ිරදු ශොටට
ශස ඵ ව අඩු යනහ; ශොටට ශස ඵ ව ළඩි යනහ.
අශනක් අාලරත් එශවභ ප. අශ්  ලනු ළඩිශඹන් නිඳදන
හරඹට, අර නිඳදන හරඹට, ඒ හශේභ බී-ලනු නිඳදන
හරඹට පිට යටින් ශන්න එකී ද්රයඹන්ර ඵේද ළඩි යනහ.
එඹ යන්ශන් ශේය ඹ ශොවිඹහට මධර්ඹඹක් දීභ වහ ප; ඒ
හශේභ ශඵශවත් නිසඳහදනඹ යන අඹට හශේභ ඊට තනුාගි
ද්රය නිසඳහදනඹ යන අඹට ලක්තිඹක් ව මධර්ඹක් දීභ
වහ ප. ශම් තත්ත්ඹන් ශඹෝජනහ යරහ තිශඵන්ශන් ඒ වහ ප.
යටක් වළටිඹට අපි තර්ථි ලශඹන් ලක්තිභත් න්නට ශඵශවත්
ද්රය නිසඳහදනඹ ළඩි යනහ හශේභ ෆභ අාලඹභ නිසඳහදන
ළඩි යන්නට ඕනෆ. ෘෂිර්භ අාලශස නිසඳහදනත් ළඩි
යන්නට ඕනෆ.
දුරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹශේ හරශස අපි ශේය ඹ
නිසඳහදනඹන් ළඩි ිරරීභට උත්හව ශහ. ඒ හරශස අශ්  යශ ආ
spare parts, ඒ ිරඹන්ශන් හවනරට න්නහ අභතය ශොටස
නිසඳහදනඹ ිරරීභට ඳහ ඉනරිඳත් වුණහ. ඹම් ඹම් අඹ ඒ ර්භහන්ත
තයම්බ ශහ. නමුත් 1977 දී ඳත් වූ තණ්ඩු ශන ත විෘත
තර්ථි රතිඳත්තිඹ නිහ ඒ ර්භහන්ත ළහිරහ ගිඹහ. ඊට ශඳය තිබ
තණ්ඩු තුළින් තනඹන ඳහරනඹන් ැති යරහ තිබුණු නිහ
බහණ්ඩර ඹම් ඹම් හිඟඹන් ැති වුණහ. ඒ නිහ 1977 ඳත් වුණු
තණ්ඩු ම්පර්ණශඹන්භ ඒ තනඹන ඳහරනඹන් ඉත් යරහ
දළම්භහ. විෘත තර්ථිඹ තුළින් පිට යටින් බහණ්ඩ ශනළල් 3රහ ශම්
යට පිශයේහ. ඒ නිහ ඒ සුළු නිසඳහදඹහ ම්පර්ණශඹන්භ විනහල
වුණහ. ඒ තත්ත්ඹ යටක් වළටිඹට අපිට ශරොකු අහදුඹක් වුණහ.
අශ්  යශ ආ නිසඳහදනඹන්ට අහදුඹක් වුණහ. ෘෂි නිසඳහදනඹට
අහදුටක් වුණහ. ඒ හශේභ හර්මික නිසඳහදනඹට අහදුඹක්
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වුණහ. ෆභ අාලඹිරන්භ අහදු වුණහ. අශ්  නිසඳහද පන්
ළඩිශඹන්භ ඵරන්ශන් ඉක්භනින් හදු න්න පුළුන්, රහබ රඵහ
න්න පුළුන් යහඳහය ඳටන් න්න ප. ඒ නිහ ශම් අාලඹට ැතුළු
න අඹට අපි වන, සුඵහධන ළඩ පිළිශශල් 3 ැති යරහ
ශදන්න ඕනෆ.
දළන් ශඵොශවෝ ශදශනක් බිස ආ නිසඳහදනඹට ශඵොශවොභ
ළභළති ප. ශභොද, පිටි ටි
සීනි ටි ඹන්ත්රඹට දළම්භහ;
නිසඳහදනඹ ත්තහ; ඳළ ආ ශහ; ඹළේහ. ඒ හශේ ළඩ ඉක්භනින්
යන්න පුළුන්. ැඟලුම් නිසඳහදනඹ වුණත් ඉක්භනින් යන්න
පුළුන්. ශයන ටි ළපුහ; භළහුහ. ඉක්භනට නිසඳහදනඹන් පිට
යටට ඹන්න පුළුන්. නමුත් අනික් අාලරට ශඹොමු නහ
ශඵොශවොභ අඩු ප. ශම් යශ ආ ඉන්න යහඳහරිශඹෝ ිරරි නිසඳහදනඹ
යන්න ඹන්ශන් නළවළ. ශභොද, ිරරි නිසඳහදනඹ ිරරීභ අභහරු ප.
ඒ වහ තශඹෝජනඹ යරහ හරඹක් ඵරහශන ඉන්න ඕනෆ.
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශේභ තභ ප සීනි නිසඳහදනඹත්.
උක් හ යන්න ඹන්ශන් නළවළ. අඳ යටට අලය රධහන ශදඹක්
තභ ප ිරරි. ඒ නිහ ඒ අාලඹ නයුණු යන්න යජඹට භළනවත් න්න
ශරහ තිශඵනහ. ළඩිපුය වන දීරහ ශවෝ ඒ අාලත් නයුණු ිරරීභට
රමු ශන්නට ඕනෆ. ශභොද, අඳනඹනඹ ළඩි යරහ, තනඹනඹ
අඩු යපු තයභට තභ ප අපි තර්ථි ලශඹන් ලක්තිභත් න්ශන්.
අඳට නිසඳහදනඹ යන්න ඵළරි, නිසඳහදනඹ යන්න අභහරුභ
ශේල් 3 විශේල යටලින් ශන්හ න්න අඳට මුදල් 3 ඉතුරු න්ශන්
අශ්  අඳනඹනඹ ළඩි යරහ තනඹනඹ අඩු ිරරීභ තුළිනු ප. එ පන්
තර්ථි ලක්තිඹ ළඩි ය න්න පුළුන්. අශ්  තර්ථි ලක්තිඹ
එක්තයහ රභහණඹිරන් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ශභොද, අශ් 
අඳනඹනඹන් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. අපි පිට යට ඹන ැඟලුම්
නිසඳහදනඹනුත් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අපිට අතයලය
සීනි නිසඳහදනඹ, ිරරි නිසඳහදනඹ ළනි අාලරට අපි ශඹොමු න්න
ඕනෆ. විශලේශඹන්භ තුයඹ ිරරි නිසඳහදනඹ වහ ඳහවිච්චි
යන්න පුළුන්.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)
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ඒහට අදහශ ශඵශවත් ඳළශෆටි ශභශවේ හ යන්න පුළුන්. අශ් 
ශේය ඹ මදය අාලඹ භඟ ම්ඵන්ධ ශරහ ශඵශවත් ඳළශ ර්
හ යන්න අඳට පුළුන්භ තිශඵනහ. ඒ ටයුත්ත ිරරීභ
භ් න් විලහර විශේල විනිභඹ රභහණඹක් අඳට ඉතිරි යන්න
පුළුන්. තනඹනඹ අඩු යරහ, අඳනඹනඹ ළඩි යරහ අශ්  යශ ආ
නයුණු ැති යන්න දුඹලුශදනහශේභ වශඹෝඹ අලය ප.

ප්රනනය වභාිමස්ඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

[අ.බහ. 2.12

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
රු ථහනහඹතුභනි, ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳනත
ඹටශත් ඳනන නිශඹෝඹ හච්ඡහට බහජනඹ න ශම්
ශභොශවොශත් භශේ අදවස කීඳඹක් එතු යන්න අසථහ රළබීභ
ළන භහ තුටු ශනහ. "Export or perish" -අඳනඹනඹ ශවෝ
විනහලඹ - ිරඹන රහලඹ ශශේ ඉන්නඹහශේ ඳශමුළනි අග්රහභහතය
ශ්රී ජවර්රහල් 3 ශන්රු භළතිතුභහ ප. යට අඳනඹන ක්ශේත්රඹ
රර්ධනඹ ිරරීශම් ළදත්භ එතුභහ පිළිත්තහ. විශලේශඹන්භ
අද ශම් රු බහශේත් අඳට අවන්න රළබුණහ තර්ථි ාර්ධන
ශේඹ ළන; තර්ථි රතිඹ ළන; අඳනඹන රර්ධනඹ ළන.
ශම් රුණු හයණහ දුඹල් 3ර ළන ථහ යන ශොට භට භතක්
ශනහ භහග්ර ආ තළචර්ශේ ්රිතහනයශසත්, ශයොනල් 3ඩ් ශර්න්ශේ
ැශභරිහශේත් ශම් හශේ තර්ථි තලසචර්ඹඹන් ළන ථහ යපු
වළටි. නමුත් අඳ භත තඵහ න්න ඕනෆ, ශර්න්ශේ ව තළචර්ශේ
හර හනු තුශ රඵපු තර්ථි ර්ධනඹ ශේහ ක්ශේත්රඹ ඳදනම්
ශරහ රිඹහත්භ වුණු තර්ථි ර්ධනඹක් ඵ. මුළු ශරෝඹභ
පිළින්නහ හයණහක් තභ ප, තර්ථි ර්ධනඹ ලක්තිභත්
ඳදනභ රිඹහත්භ විඹ යුතු නම් අනිහර්ඹශඹන්භ නිසඳහදන
ර්භහන්ත භත ඳදනම් වූ තර්ථි ර්ධනඹක් අඳ රඵහ න්න ඕනෆ
ිරඹන එ.

(Mr. Speaker)

ත විනහඩිඹ ප තිශඵන්ශන්.

ගු අතාවුද පවපනවිරේන මශතා

(ரண்புறகு அரவு தசதணறத்ண)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

තුයශස ඉන්න ජනතහශන් ළඩි ශදශනකු හින් ව
බක්ති පන්. හින් ව බක්ති පන් තභන්ශේ ශදවිඹන්ශේ යථඹ
වළටිඹට රන්ශන් ඹහ ප. ඒ නිහ ඹහට ශරොකු
ළරිරල් 3රක් තිශඵනහ. ඒ අඹට ශම් ටයුත්ත ඳයරහ ශම් ළඩ
පිළිශශ ශශොත් අඳට ඩහ ඉක්භන් රතිපරඹක් රඵහ න්න
පුළුන් ිරඹරහ භභ ල් 3ඳනහ යනහ.
දළන් ශම් යශ ආ ඒ පුේර තදහඹභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. අඳ
දළන් එඹ තත් ළඩි යශන ඹනහ. 2016 න ශොට එඹ
ශඩොරර් 4,500 දක්හ ළඩි යන්න අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ඒ හශේභ අඳ  ව් ඳත්භ අඩු යරහ තිශඵනහ; රැකී යක්හ හිඟඹ
අඩු යරහ තිශඵනහ. අශ්  යට තුශ නිසඳහදනඹන් දු ව ිරරීශභන්
තභ ප අශ්   ව් ඳත්භ තත් අඩු යන්න පුළුන් න්ශන්.
ම්ර ඒ ටයුත්ත ිරරීභ වහ අපි දළන් උත්හව දයමිකන් ඹනහ.
අඳ යට ශොතයම් නයුණු ශත් භ -භ-  ව් ඳත් ඳවුල් 3
10ක්, 15ක් ඉන්නහ. අන්න ඒ අඹ ශතෝයරහ ඒ අඹත් නිසඳහදනඹට
දහඹ ය න්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශේය ඹ මදය
්රභඹට අඹත් ශඵශවත් ර් අපි දළන් විශේලලින් ශන්නහ.
අඳට ඒ ශඵශවත් ර් ශන්න්න දු ව න්ශන් ඉන්නඹහශන්.

ඒ හශේභ අඳනඹනඹ භත ඳදනම් වුණු තර්ථි ර්ධනඹක්
අපි රඵහ න්න ඕනෆ. Manufacture-based economic growth
ව export-led economic growth එක් අපි රඵහ න්න
ඕනෆ. විශලේශඹන්භ තළචර්ශේ ්රිතහනයශසත්, ශර්න්ශේ
ැශභරිහශේත් තර්ථි ර්ධන ශේඹ ශඵොශවෝ ශර ර්ධනඹ
වුණත් ඵයඳතශභ විශේචනඹක් වුශණ් ඒ තර්ථි ර්ධනඹ ඳදනම්
වුශණ් ශේහ ක්ශේත්රඹ මුල් 3 යශන ප ිරඹන එ ප. අද
ශ්රී රාහ ළන ථහ යන ශොට අපි වළශභෝටභ අවන්නට
රළශඵනහ, "ඳශමුත් භේ බිභ, ශදනුත් භේ බිභ, තුන්ශනුත්
භේ බිභ" ිරඹරහ. භභ විලසහ යනහ, අපි ශම් අසථහශේ යශ ආ
තර්ථිඹ ළන ථහ යන ශොට ඳශමුත්, ශදනුත්,
තුන්ශනුත් අඳනඹනඹට අශ්  අධහනඹ ශඹොමු ශ යුතු ප
ිරඹරහ. අඳනඹන ක්ශේත්රඹ ළන ථහ යන ශොට අද යශ ආ
ර්තභහන තත්ත්ඹ ශභොක්ද? අද තර්ථි තලසචර්ඹත් යුඹක්
ළන ථහ යන ශභොශවොත 2005 දුට 2013 දක්හ හර
හනු තුශ දශ ශේය ඹ නිසඳහදනශස රතිලතඹක් වළටිඹට ඵරන
විට අඳනඹන ක්ශේත්රඹ වමුලින්භ ඩහ ළටිරහ ප තිශඵන්ශන්.
දුඹඹට 26.02 ඉරහ දුඹඹට 15 දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහ.
ර්තභහන ශ්රී රාහශේ තර්ථි තලසචර්ඹ ශරහ තිශඵන්ශන්
අඳනඹන ක්ශේත්රඹ ඵයඳතශ ් ඳහ වට, ඵයඳතශ ඩහ
ළටීභට රක්  ඇභ ප. ශම් හශේ අඳනඹන ඩහ ළටීභක් තුශ
භහතෘ භූමිකඹට මුල් 3 තළන රඵහ ශදන්ශන් ශම් හශේද ිරඹරහ භභ
ර්තභහන යජශඹන් අවන්න ළභළති ප. ශම්ද භහතෘ භූමිකඹට රඵහ
ශදන රමුතහ?
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු ජිත් ශරේභදහ භවතහ

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ රඵහ ශදන රමුතහ ශොතයම්ද
ිරේශොත් ශම් නිශඹෝඹ ළන හච්ඡහ යන ශම් ශභොශවොශත්
ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු ැභතිතුභහත් ශම් බහ ර්බශස
නළවළ. ඒ තයම්භ ශම් නිශඹෝ තම ශදො පතුටත් ණන්
න්ශන් නළති, ඳඹට ඳෆශන ූතවිලි තයම්ත් ණන් න්ශන් නළති
ැභතියශඹක් තභ ප අද ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු ක්ශේත්රඹ
ශභශවඹන්ශන්. අද අඳනඹන රර්ධනඹ පිළිඵ ජහති
ළරළසභක් නළවළ. අද ිරදුභ ළරළසභක් නළවළ. ජහති ළඩ
පිළිශශක්, ජහති දර්ලනඹක්, ජහති භන් භහර්ඹක් නළවළ. අද
රිඹහත්භ ශන්ශන් "එදහ ශේර ටුර්ස" තර්ථි රතිඳත්තිඹක්.
"එදහ ශේර ටුර්ස" අඳනඹන රතිඳත්තිඹක් තභ ප අද අශ්  යශ ආ
රිඹහත්භ ශන්ශන්. එශවභ යරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ, රු
ථහනහඹතුභනි. අපි අඳනඹන ක්ශේත්රඹ රර්ධනඹ යන්නට
උත්හව යනහ නම් යටට නිර්භහණය ලි ළඩ පිළිශශක්
තිශඹන්න ඕනෆ; dynamic approach එක් තිශඹන්නට ඕනෆ.
යහමුට ශොටු ශනො ඇ, යහමුශන් පිට ඳළනරහ, අලුත් විධිඹට
හිතරහ, අලුත් දළක්භක් තුළින් අශ්  යශ ආ අඳනඹන රතිඳත්තිඹ අඳ
රිඹහත්භ යන්නට ඕනෆ. නමුත් අද යජශස ව යශ ආ අඳනඹන
රතිඳත්තිඹ ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? අඹහශල් 3 ඹන,
රතිඳත්තිඹක් නළති, ළරළසභක් නළති භවහ අවුල් 3 ජහරහක් අද යට
තුශ රිඹහත්භ ශනහ. විශලේශඹන්භ, අඳනඹන ක්ශේත්රඹ ළන
ථහ යනශොට එහි සර්ණභඹ යුඹ ළන අඳට භතක් ශනහ.
රු ථහනහඹතුභහත් ශවොඳින් දන්නහ, එදහ එක්ත් ජහති
ඳක් යජශස හර හනු තුශ -

ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் சந் ததமர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ රීති රලසනඹක් ඉනරිඳත් යනහ.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
රීති රලසනඹක්, රු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ශභතළන රීති රලසනඹක් නළවළ, රු ථහනහඹතුභනි. භශේ
ථහට ඵහධහ ිරරීභකු ප ඔඹ යන්ශන්.

ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் சந் ததமர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

නළවළ, ඵහධහ ිරරීභක් ශනොශ ප. රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ
ඉනරිඳත් යන ශම් දුඹලුභ ශේල් 3 අතය ශේල් 3. අඳනඹන
ක්ශේත්රශස ැති ශරහ තිශඵන ර්ධනඹ වහ අඳනඹන ාර්ධන
භණ්ඩරඹත්, ර්භහන්ත අභහතයහාලඹත් අයශන තිශඵන
පිඹයඹන් ළන විසතය අඳ තු තිශඵනහ. ඔඵතුභහට රුණු
ඉනරිඳත් යන්න අලයතහක් තිශඵනහ. ඒ නිහ -

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, අශ්  නිශඹෝජය ැභතිතුභහ නීතිඹ
දන්ශනත් නළවළ; රීතිඹ දන්ශනත් නළවළ; ශයගුරහදුඹ දන්ශනත්
නළවළ; ශභොක්ත් දන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ තභ ප ශම් අනලය රීති
රලසන ඉනරිඳත් යන්ශන්. ඒ නිහ ශම්හ ශඳොඩ්ඩක් අවශන
ඉරහ ඉශන න්නඹ ිරඹහ භභ එතුභහට ිරඹනහ. [ඵහධහ
ිරරීභක්
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රු ථහනහඹතුභනි, අඳනඹන ක්ශේත්රශස සර්ණභඹ
යුඹ ළන ථහ යනශොට ඔඵතුභහත් දන්නහ, එදහ එක්ත්
ජහති ඳක් යජඹ හරශසදී නාත යණදුාව ශරේභදහ භළතිතුභහ
ඳටන් ත් ැඟලුම් ම්වල් 3 200 ළඩටවන ළන. ඒ ැඟලුම්
ම්වල් 3 200 ළඩටවන ඳටන් ත්ශත් හයණහ ශදක් හිශත්
තඵහශන ප. අඳනඹන ක්ශේත්රඹ රර්ධනඹ යන්න, අඳනඹන
තශ්රිත තර්ථි දළක්භක් තුළින් තර්ථි ර්ධන ශේඹක්
රිඹහත්භ යන්න, රැිරඹහ අහිමික වුණු තරුණ ඳයපුයට, ශම්
ඉන්න ජනතහට ශම්භ රැකී යක්හ රඵහ ශදන්න ප එතුභහ
ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ්. එ ශරන් කුරුල් 3රන් ශදශදශනක්
භයනහ හශේ එදහ ශම් ැඟලුම් ම්වල් 3 200 ළඩටවන
රිඹහත්භ යන්න එතුභහ
ටයුතු ශහ. උඳ
නහඳති
ශො ආඨහඹක් ඳහහ ශම් ඒහඵේධ ාර්ධන ළඩටවන
රිඹහත්භ යන්නට ළරසුම් යරහ තිබුණහ. ඒ ඹටශත් ඒ
රශේලර භාභහත් වළ වණහ. ඒ රශේලරට වි වලිඹ රඵහ  වන්නහ;
ජරඹ රඵහ  වන්නහ;  වයථන ඳවසුම් රඵහ  වන්නහ. අනුය
දුටින, පිට යටර දුටින ශෝටිඳති දහනඳතිඹන්ට පිට ඳශහත්රට
ගිහින් භ ාර්ධනඹ යන්නට, තශඹෝජනඹ යන්නට ඵ ව
වන රඵහ  වන්නහ; ලක්තිඹ රඵහ  වන්නහ; ඳවසුම් රඵහ  වන්නහ;
මූරය ලක්තිඹ රඵහ  වන්නහ. ඒ තුළින් භට, ඳශහතට අලුත්
එළිඹක් තහ. නමුත් රු ථහනහඹතුභනි, එදහ ැඟලුම්
ම්වල් 3 200 ළඩටවන ළන ශභොක්ද ිරේශේ? අඳනඹන
ක්ශේත්රශස ශරොකු වි් රඹක් යන්නට නිර්භහණඹ ශ ඒ
ළඩටවනට එදහ රතිඳක්ශස පුේරඹන් ළයහුහ; විරුේධ
වුණහ; අරහද ශහ; අඳවහ ශහ. යණදුාව ශරේභදහ ශම් ඉන්න
ශොල් 3ශරෝ ශල් 3ශරෝ රහ සුේනඹන්ට ඹට ැඳුම් භසන්න ජාගි
ර්භහන්තඹ ශනහහ ිරඹරහ එදහ අඳවහ ශහ. දළන් අපි ඵරමු
රු ථහනහඹතුභනි, යණදුාව ශරේභදහශේ ජාගි ර්භහන්තශස
අද දශේ රතිඹ.
රු ථහනහඹතුභනි, 2013දී මුළු අඳනඹන තදහඹභ
ැශභරිහනු ශඩොරර් මිකලිඹන 10,394 ප. ශම් ශභොනහ පන්ද? ජාගි
ර්භහන්තලින්. එතශොට ශම් US Dollars මිකලිඹන 10,394න්
ශයනපිළි ව ැඟලුම් ක්ශේත්රශඹන් -අය ඔඵතුභන්රහ එදහ වන්
යපු ජාගි ර්භහන්ත ක්ශේත්රශඹන්- රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 4,508ක්
අශ්  යටට අඳනඹන තදහඹභ ලශඹන් රඵහ ශදනහ. අශ්  යටට
ළඩිභ අඳනඹන තදහඹභ රළශඵන්ශන්, යණදුාව ශරේභදහ
භළතිතුභහශේ ජාගි ර්භහන්තලින්. ඒ ිරඹන්ශන් අඳනඹන
තදහඹමිකන් දුඹඹට 43ක්. දළන් ශභොක්ද තමුන්නහන්ශේරහ
ැඟලුම් ම්වල් 3 200 ළඩටවන ළන ිරඹන්ශන්? භහ ඒ
අවන්න ළභළති ප.
විශලේශඹන්භ භහ භතක් යන්නට ළභළති ප, එදහත් අශ් 
යටට විවිධ භහන හිමිකම් රලසන එල් 3ර ශරහ තිබුණු ඵ.
ශදඳළත්ත ඳත්තු ශන විරක්කුක් තභ ප එක්ත් ජහති ඳක්ඹ
යජඹ වළටිඹට බහය ත්ශත්. ශදඳළත්ත ඳත්තු ශන විරක්කුක්
තුශ ැඟලුම් ර්භහන්තලහරහ 200ක් එතුභහ තයම්බ ශහ.
එඳභණක් ශනොශ ප. එදහ තිබුණහ රු ථහනහඹතුභනි, quota
system එ. Quota ම්ඵන්ධ රලසන තිබුණහ. එතුභහ ශභොක්ද
ශශේ? මිකලින්ද ශභොයශොඩ හශේ දක්ඹකු ශ්රී රාහශේ
ැශභරිහනු තහනහඳති හර්ඹහරශස ශනභභ යහ, ේවිඳහර්ලසවි
හච්ඡහ ඳත්හ ශශේ ශවෝ ැශභරිහනු යජශඹන් අශ්  යටට
රඵහ න්න පුළුන් උඳරිභ quota රභහණඹ රඵහ ශන
භළදච්චිඹ, භයදන්ඩර ඒ හශේභ සරිඹළ, වම්ඵන්ශතොට
ළනි රශේලරට ශම් ර්භහන්ත ශන ගිඹහ. නයඹට සීභහ
ශරහ තිබුණු ර්භහන්ත ඳේධතිඹ එදහ භට ශනහහ. එදහ ඒහට
අඳවහ ශහ ජාගි ර්භහන්ත ිරඹරහ. නමුත් අද ර්භහන්ත වහ
හණිජ ටයුතු නිශඹෝජය ැභතිතුභහට තඩම්ඵයශඹන් ිරඹන්න
පුළුන්, අශ්  යටට ළඩිභ අඳනඹන තදහඹභ රඵහ ශන එන්ශන්
එදහ ශරේභදහඹන් තයම්බ යපු ජාගි ර්භහන්තලින් ිරඹරහ.
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රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශේභ විවිධ ඵහධහ,  වක් ම් ටුලු
භළේශේ අරතිවත මධර්ඹශඹන් ැඟලුම් ර්භහන්ත ක්ශේත්ර
ළඩටවන රිඹහත්භ යන අතශර් රලිත් ැතුරත්මුදලි
භළතිතුභහ ඳටන් ත්ත තර්ථි රර්ධන ම්භහන - Export
Promotion Villages - ළඩටවන අඳට අභත යන්නට ඵළවළ.
රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහත් දන්නහ, එන් ම්භහනඹක්
වම්ඵන්ශතොටත් පිහිටුහ තිශඵනහ ිරඹරහ. ඔඵතුභහශේ
ශභශවඹ ඇශභනුත් ඒට ලක්තිඹ රළබුණහ. අද අඳනඹන ම්භහන
ළඩටවනට ශභොක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? ඔඵතුභහභ දන්නහ,
ශභොනහද ශරහ තිශඵන්ශන් ිරඹරහ. ඒ තභ ප ඔඵතුභහ ට
ශොනිරන් ශඳොඩ්ඩක් හිනහ ශන්ශන්. ැත්තටභ එදහ ඳටන් ත්තු
අඳනඹන රර්ධන ම්භහන අද වමුලින්භ ඩහ් ඳල් 3 ශරහ;
අද වමුලින්භ නතය ශරහ. රලිත් ැතුරත්මුදලි භළතිතුභහශේ ඒ
අඳනඹන රර්ධන ළඩටවන ර්තභහන යජඹ වමුලින්භ
අභත යරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ රිඹහත්භ න්ශන් ඉඵහහශත්
ඹන අඳනඹන රතිඳත්තිඹක්. වළඵළ ප රු ථහනහඹතුභනි, ශම්
චින්තන ඳත්රිහශේ නම් තිශඵනහ, ශඳොශයොන් ව යහශිඹක්.
ශභොනහද ශම් භහින්ද චින්තන ළඩටවශන් තිශඵන්ශන්? එහි
තිශඵනහ, තශඹෝජන රහඳ 12ක් බිහි යනහ ිරඹරහ. ශම්
තශඹෝජන රහඳ ශදොශශවේභ ර්භහන්ත තුන්දුඹඹක් තයම්බ
යනහඹ ිරඹනහ. දහද එශවභ ිරඹන්ශන්? එශවභ ිරඹන්ශන්
2005 ශර්. භභ අවන්න ළභළති ප, ශොශවේද ර්භහන්ත 300ක්
බිහි යරහ තිශඵන්ශන් ිරඹරහ. යණදුාව ශරේභදහ හිටපු
ජනහධිඳතිතුභහ තයම්බ යපු ැඟලුම් ම්වල් 3 ශදසීශස
ිර ආටුටත් ැවිල් 3රහ තිශඵනහද? අද ර්භහන්ත 300ක් තයම්බ
යරහ තිශඵනහද? ඒ නිහ ශම් දුඹල් 3රක්භ ඳත්රිහට ඳභණක්,
ශොශඹට ඳභණක් රිඹහත්භ ශන අඳනඹන රර්ධන ිරඹරහ
තභ ප අඳට වන් යන්න පුළුන්භ තිශඵන්ශන්.

භවඳහයට ැද දභරහ, ර්භහන්තලහරහ ටිත් පිටයටට පිටභා යන
යුඹක් තභ ප අද අශ්  යශ ආ රිඹහත්භ න්ශන්. භභ රු
ැභතිතුභහශන් අවන්න ළභළති ප, ශම්ද ඔඵතුභන්රහශේ
චින්තනඹ, ශභන් චින්තනඹක් වයවහද අශ්  යශ ආ වළභ රහශේය ඹ
ශල් 3ම් ශො ආඨහඹභ factories 300ක් විෘත යන්ශන්
ිරඹරහ.

වළඵළ ප රු ථහනහඹතුභනි, අද න විට අඳනඹන
ක්ශේත්රශස ශභන්න ශම් හශේ වි් රඹක් නම් දු ව ශනහ. එදහ
ැඟලුම් ම්වල් 3 200 ළඩටවන ඹටශත් අශ්  යශ ආ
තශඹෝජඹන්ට ලක්තිඹ දීරහ, චිත්ත මධර්ඹඹ දීරහ, මූරය
ඳවසුම් රඵහ දීරහ ම්භහනර ශඵොශවොභ අභහරුශන් තයම්බ
යපු ඒ ර්භහන්තලහරහ අද ශඵොශවොභ රසනට ළසී ඹනහ.
තයශට ඒ ර්භහන්තලහරහ ළශවනහ. ඒ ර්භහන්තලහරහර
ශේඹ යපු ශවෝදය ශවෝදරිඹන් තයශට භව ඳහයට ැද දභන
යුඹක් තභ ප අද බිහි ශරහ තිශඵන්ශන්.

අඳනඹනරුන් අශ්  යටට ශන්න භවහ අඳනඹන
ාර්ධන භණ්ඩරඹක් ද තිශඵන්ශන් ිරඹන එ ඒ website එට
ගිහිල් 3රහ ඵරන්න. අන්තර් ජහරඹ ඔසශේ ඵරන්න අශ්  යටට
තශඹෝජඹන් ශන්න්නට උනන් ව යන තහයඹ. එශවභ
ශනොශ ප රු ැභතිතුභනි, ශඳොඩ්ඩක් ඉශන න්න ජඳහනශඹන්.
ජඳහනඹට ඳයභහණු ශඵෝම්ඵ ශදක් ළටිරහ හිශයෝෂිභහ ව
නහහිර නය විනහල ශරහ, මුළු යටභ යුද අඳයහධරට
රක්ශරහ, ඒ යශ ආ ර්භහන්ත ක්ශේත්රඹ - ඒහට ිරේශේ zaibatsu
ිරඹරහ - ජඹග්රහහී යටල් 3 ම්පර්ණශඹන්භ විනහල යනශොට, ඒ
යශ ආ ශඹොෂිඩහ අභළතිතුභහ නිර්භහණඹ ශහ ශඹොෂිඩහ ධර්භඹ;
Yoshida Doctrine එ. ශභොක්ද එතුභහ ිරේශේ? එතුභහ
ිරේශේ, ''අපි යට තුශ ශශශ ව ර්භහන්ත අභහතයහාලඹක් අඳ
බිහි යන්නට ඕනෆ'' ිරඹරහ ප. ඒ අනු එතුභහ ැති ශහ, MITI
ිරඹන තඹතනඹ. එභ තඹතනඹ ැති යරහ එතුභහ ශභොක්ද
ශශේ? එතුභහ අඳනඹන ඵළාකුක් - Export ඵළාකුක් - වළ වහ.

එඳභණක්
ශනොශ ප
රු
ථහනඹතුභනි,
අද
තමුන්නහන්ශේරහශේ අඳනඹන රතිඳත්තිඹ ශො ප තයම්
ජයහජීර්ණද ිරේශොත් යණදුාව ශරේභදහ භළතිතුභහශේ තශඹෝජන
රතිඳත්තිඹ වයවහ, අඳනඹන රර්ධන රතිඳත්තිඹ වයවහ භට ගිඹ
ශොම්ඳළනිහයශඹෝ ටි, ර්භහන්තලහරහ ටි අද යට අතවළයරහ
ඹනහ.
භභ රු ැභතිතුභහශන් අවන්න ළභළති ප, ැඟලුම්
ර්භහන්තලහරහ විෘත යන්න අද ශොශවේටද
බ්රළන්ඩික්ස
තඹතනඹ ඹන්ශන් ිරඹරහ. ශොශවේටද ඹන්ශන්? ඹන්ශන්
ඉන්නඹහශේ අන්ද්රහ ඳශේලඹට. ර්භහන්තලහරහ විෘත යන්න
භහස රාහ තඹතනඹ ශොශවේටද ඹන්ශන්? ඒ ඹන්ශන්
ිරලිශනොච්චිඹට භළදච්චිඹට ශනොශ ප, ඉන්නඹහශේ අන්ද්රහ
රශේලඹට. ව ප්හභනී තඹතනඹ ර්භහන්තලහරහ බිහි යන්න
ශොශවේටද ඹන්ශන්? ඒ අඹ ඹන්ශන් ශචන්නහ පරට. එශවභ නම්
රු ැභතිතුභනි, බුේධිරනඹට අභතය ර්භහන්තරනඹකුත්
තමුන්නහන්ශේරහ අද තයම්බ යරහ තිශඵනහ. ර්භහන්තලහරහ
විෘත යරහ ශම් යශ ආ තරුණ ඳයපුයට රැකී යක්හ රඵහ ශදනහ
ශනුට, අශ්  යශ ආ අඳනඹනඹ රර්ධනඹ යන්නට ලක්තිඹ
රඵහ ශදනහ ශනුට අද යට තුශ තිශඵන ර්භහන්තලහරහ වරහ,
ර්භහන්තලහරහර ශේඹ යන ඒ ශවෝදය ශවෝදරිඹන්

භභ රු ථහනහඹතුභහට ිරඹන්න ළභළති ප, අඳනඹන
රර්ධනඹ ළන අඳට ඳහඩම් ඉශන න්න හරඹ ැවිල් 3රහ
තිශඵන ඵ. අද අශ්  යශ ආ අඳනඹන රර්ධනඹ ිරරීශම් ශරොකුභ
න්ධිසථහනඹ ශොතළනද? ඒ තභ ප අඳනඹන රර්ධන භණ්ඩරඹ.
Export Development Board එ.
වදතට ත ආටු යරහ ැහුශොත් ිරඹ ප, අඳනඹන රර්ධන
භණ්ඩරඹ යශ ආ අඳනඹනඹ රර්ධනඹ ිරරීශම් එන්ජිභ වළටිඹට
ටයුතු යන්න ඕනෆ අසථහ අද ඒ engine එශක් ball
bearings ගිහිල් 3රහ තිශඵන ඵ. අද ඒ engine එ ඩහ ළටිරහ.
අද Engine overhaul එක් යන්නට ඕනෆ. අලුත් එන්ජිභක්
තනන්නට ඕනෆ. අද ළඩක් නළති, පරක් නළති, නහසතිහය සු ව
අලිශඹක් ඵට අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ ඳත් ශරහ. භභ
ශම් කුවභිරන්, තයවිරන් ිරඹන ශදඹක් ශනොශ ප. ශම්
තයඹක්. අභහතයහාලශස වළභ උඳශේල හයටභ භභ ැවිල් 3රහ
තමුන්නහන්ශේරහට ශම් රුණු හයණහ ඉනරිඳත් යරහ
තිශඵනහ. ළඩිඹ ඕනෆ නළවළ රු ථහනහඹතුභනි, අද න
ශොට අඳනඹනඹ රර්ධනඹ යන්නට තිශඵන අඳනඹන
ාර්ධන භණ්ඩරශස - Export Development Board එශක් ශබ් අඩවිඹට ගිහින් ශඳොඩ්ඩක් ඵරන්නශෝ, අඳනඹනරුන්
අශ්  යටට ශන්න EDB එක්ද අශ්  යශ ආ තිශඵන්ශන් ිරඹරහ.

අශ්  යශ ආ අඳනඹන ඵළාකුක් තිශඵනහ ද? නළවළ. අශ්  යශ ආ
අඳනඹන ඵළාකුක් නළවළ. නමුත් ශඹොෂිඩහ අභළතිතුභහ එක්දවස
නදුඹ වතළිස ණන්ර, ඳනස ණන්ර ජඳහනශස අඳනඹන
ඵළාකුක් වළ වහ. ඒ විතයක් ශනොශ ප, ාර්ධන ඵළාකුකුත්
වළ වහ. අශ්  යශ ආ ාර්ධන ඵළාකුක් තිශඵනහද? භභ ශම් ථහ
යන්ශන් ශවන්ච පඹරහට ණඹ ශදන ාර්ධන ඵළාකු ළන
ශනොශ ප. ශඟ දුටින අතශොළුරට ණඹ ඳවසුම්, මුරය
ඳවසුම් රඵහ ශදන ාර්ධන ඵළාකු ළන ශනොශ ප. භහ ථහ
යන්ශන් අශ්  යශ ආ ශේය ඹ ර්භහන්තරුන්ට ණඹ රඵහ ශදන
ාර්ධන ඵළාකුක් ළන. එළනි ඵළාකුක් අද අශ්  යශ ආ බිහි
ශරහ නළවළ. ශඹොෂිඩහ අභළතිතුභහ ඒ බිහි ශහ. ඒ විතයක්
ශනොශ ප, JETRO ිරඹරහ භහභක් වළ වහ. ජඳන් ඵහහිය
ශශශ ාවිධහනඹ - Japan External Trade Organization වදරහ ජඳහනශස අඳනඹන ක්ශේත්රශස භවහ නළේභක්, භවහ ජඹග්රහහී
පිපිරීභක් -ඒට ිරේශේ export explosion ිරඹරහ- ැති ශහ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු ජිත් ශරේභදහ භවතහ

අඳනඹන ක්ශේත්රශස භවහ නළේභක්, භවහ රර්ධනඹක් ැති
යන්නට එදහ ජඳහනඹ ටයුතු ශහ. එදහ ශදළනි ශරෝ භවහ
ාග්රහභශඹන් ඳසශේ අය zaibatsu ිරඹන ර්භහන්තලහරහ විනහල
යනශොට ජඳහනශස අභළතිතුභහ ඒහ ශනුට keiretsu ිරඹරහ
ර්භහන්ත ලහරහ තයම්බ ශහ. ඒහ තභ ප අද Mitsui, Mitsubishi,
Sumitomo, Dai-ichi Kangyo, Sanwa and Fuji ිරඹන තඹතන.
අඳනඹන ක්ශේත්රශස භවහ වි් රඹක් ැති යන්නට ඒ
රතිඳත්තිඹ රිඹහත්භ වුණහ. ඒහට නරිළන් ඇම් රඵහ  වන්නහ; මුරය
ඳවසුම් රඵහ  වන්නහ; මුරය ලක්තිඹ රඵහ  වන්නහ. නළඟී එන
ර්භහන්තලහරහරට රැයණඹ, තයක්හ රඵහ  වන්නහ. ඒට
ිරඹන්ශන් Infant-Industry Protection ිරඹරහ. ඒ හශේභ ඒ
ර්භහන්තරට subsidized credit රඵහ  වන්නහ. ණඹ වන
්රභඹට මුරය ඳවසුම් රඵහ  වන්නහ. ඵ ව වන රඵහ  වන්නහ. ඒ
විධිඹට භවහ ලක්තිඹක් රඵහ  වන්නහ. ඉතින් භහ තමුන්නහන්ශේටත්
ිරඹන්න ළභළති ප, අඩු ණශන් ජඳහනශස ශඹොෂිඩහ
අභළතිතුභහශන් වරි ඉශන න්න ිරඹරහ අශ්  යශ ආ අඳනඹන
ක්ශේත්රඹ ලක්තිභත් යන තහයඹ.
තහ පහනඹ නවහ ඵරන්න, දකුණු ශොරිඹහ නවහ ඵරන්න,
චීනඹ නවහ ඵරන්න, තහ පරන්තඹ නවහ ඵරන්න, භළශල් 3දුඹහ නවහ
ඵරන්න. රුණහය ඒ යටලින් ඳහඩම් ඉශන න්න. ශම්
තලසචර්ඹඹ ිරඹන එ චනඹට ඳභණක් සීභහ යන්නට එඳහ.
ැභතිතුභනි, තමුන්නහන්ශේ අද නන ශම් විහදශඹන් ඳසු ශවෝ එදහ
ශරේභදහ ජනහධිඳතිතුභහශේ හරශස තයම්බ යපු අය ජාගි
ර්භහන්තලහරහ හිමිකඹන් ශඟට ගිහිල් 3රහ, රුණහයරහ ඒ අඹ
ඉන්නඹහට ඹන එ ශක්න්න; ඒ අඹ අන්ද්රහ රශේලඹට ඹන
එ ශක්න්න; ඒ අඹ ශචන්නහ පරට ඹන එ ශක්න්න. ඒ
අඹ අශ්  යශ ආ ම්භහනරට ශනළල් 3රහ, ඒ තශඹෝජඹන්ට ඒ
ර්භහන්තලහරහ ශම් යශ ආ තයම්බ යන්න නරි ළන් ඇභක් ශදන්න.
ඒ අඹට ලක්තිඹක් රඵහ ශදන්න, ඒ අඹට මධර්ඹඹක් රඵහ ශදන්න
ිරඹරහ භභ ශම් අසථහශේදී ශඹෝජනහ යනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ශඹෝජනහත් භඟ ශම් හයණඹත්
භහ වන් යන්න ළභළති ප. භව ශරොකුට යජඹ ඳම්ශඳෝරි
වනහ, අද විරැිරඹහ තුයන් ශරහඹ ිරඹරහ. අද රැිරඹහ වියුක්තිඹ
ශනුට රැිරඹහ නියුක්තිඹ රිඹහත්භ ශනහ ලු. එශවනම් භහ
රු ැභතිතුභහශන් ශම් ළනත් අවන්න ළභළති ප. අද ඹ
අවුරු ව 15 - 24ත් අතය පිරිමිකන්ශේ රැිරඹහ වියහිත රතිලතඹ දුඹඹට
15 ප, හන්තහන්ශේ රැිරඹහ වියහිත රතිලතඹ දුඹඹට 25 ප. ශම්
හශේ රැිරඹහ වියුක්තිඹක් තිශඵන යට ශොශවොභද අපි තර්ථි
ාර්ධනඹක් ළන ථහ යන්ශන්? ශොශවොභද අපි තර්ථි
භෘේධිඹක් ළන ථහ යන්ශන්? ශොශවොභද අපි නිභට වරි
තර්ථි තලසචර්ඹඹක් ළන ථහ යන්ශන්
ිරඹන එ භහ
අවන්නට ළභළති ප.
රු ථහනහඹතුභනි, තත් හයණහක් පිළිඵ අපි
උඳශේල හය බහක්, බහක් ඳහහ ර්භහන්ත වහ හණිජ
ටයුතු අභහතය ක්ශේත්රඹ දළනුත් ශහ. නමුත් ළඩි රතිඹක්
නම් රළශඵනහඹ ිරඹරහ අඳට හිතහ න්න ඵළවළ. ඒ තභ ප
අඳනඹන විවිධහාගීයණඹ. අඳනඹන විවිධහාගීයණඹ ිරඹන්ශන්
export diversification. ශම් විවිධහාගීයණඹ ශදඳළත්තිරන්
ශන්න ඕනෆ. බහණ්ඩ විවිධහාගීයණඹ, භූශෝලීඹ ව භනහන්ත
විවිධහාගීයණඹ. රු ථහනහඹතුභනි, දළන් ඵරන්න අශ්  යශ ආ
අඳනඹනලින් දුඹඹට 24ක් ඹන්ශන් ැශභරිහ එක්ත්
ජනඳදඹට. දුඹඹට 31.5ක් ඹන්ශන් යුශයෝඳහ වවුරට. මුළු
අඳනඹනලින් දුඹඹට 55ක් ඹන්ශන් යුශයෝඳහ වවුරට ප,
ැශභරිහ එක්ත් ජනඳදඹට ප. උඳශේල හය බහක්,
බහක් ඳහහ ගිහිල් 3රහ ශ ආ ශශ හිශනන් අපි ිරඹනහ,
"රුණහයරහ අඳනඹන විවිධහාගීයණඹ ිරරීශම් ළඩ
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පිළිශශක් රිඹහත්භ යන්න" ිරඹරහ. "වරි, යනහ"
ිරඹනහ; "ළරසුම් ශහ" ිරඹනහ; "නිර්භහණඹ ශහ" ිරඹනහ.
රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, අශ්  යශ ආ
අඳනඹනලින් දුඹඹට 55ක් එක්තයහ යටල් 3 ශො ආඨහ ශදට
ඹන ශොට ඔඵතුභහටත් නිභට හිශතන්ශන් නළතිද, වනදු
අසථහදී අශ්  යට අදහනභට රක් යන්නට ඒ යටල් 3
ශො ආඨහඹට වළිරඹහ රළශඵනහ ිරඹරහ. ඒ යටරට පුළුන්
ශන්ද, විවිධ ම්ඵහධ ඳමුණුරහ මුළු යටභ අනහයක්ෂිත
තත්ත්ඹට, භවහ අදහනභට ශන එන්න. එ පන් මිකශදන්නට
නම් අඳට දුේධ ශනහ, බහණ්ඩ ඳළත්ශතන් විවිධහාගීයණඹට
ඹන්නටත්, ඒ හශේභ භූශෝලීඹ භනහන්ත ඳළත්ශතනුත්,
අඳනඹනඹන් ඹන යටල් 3 ඳළත්ශතනුත් - export destination විවිධහාගීයණඹට ඹන්නටත්.
රු ථහනහඹතුභනි, දළන් ඵරන්න අශ්  යටට විලහර
ලශඹන් තශඹෝජඹන් එනහ. චීනශඹන් එනහ. භව ශරොකුට
චීනශඹන් එන තශඹෝජන ළන ථහ යනහ. රු
ථහනහඹතුභනි, චීනශස ජනවනඹ මිකලිඹන1300ක් ඉන්නහ.
නමුත් යටක් වළටිඹට අශ්  යශ ආ අඳනඹනලින් දුඹඹට 1.3 ප,
චීනඹට ඹන්ශන්. ැ ප, අඳට චීනඹත් භඟ ේවිඳහර්ලසවි ශශශ
ගිවිසුභට ැවිල් 3රහ චීනශස ශශශ ශඳොශ උඳශඹෝගී ය ශන
අශ්  අඳනඹනඹන් චීනඹට ඹන්න ඵළරි? ඒ හශේභ අප්රිහනු
භවහේ ඇඳශස මිකලිඹන 1000ක් ජීත් ශනහ. දකුණු ැශභරිහනු
භවහේ ඇඳශස මිකලිඹන 380ක් ජීත් ශනහ. ැ ප, ශම් අඳනඹන
භනහන්තඹන් ළන අඳට අධහනඹ ශඹොමු යන්නට ඵළරි? ැ ප,
ශම් ශශශශඳොශට අශ්  අධහනඹ ශඹොමු යන්නට ඵළරි?
ශභොක්ද, අඳනඹන ක්ශේත්රඹ බහය දුටින ඔඵතුභහශේ
අභහතයහාලඹ අය ශන තිශඵන පිඹය? ශභොක්ද,
ඔඵතුභන්රහශේ ළරළසභ? ශභොක්ද, ඔඵතුභන්රහශේ ළඩ
පිළිශශ? තමුන්නහන්ශේරහ ශොච්චය ායහශල් 3න ඉනරිඳත්
ශත් අද අශ්  යශ ආ අඳනඹන රර්ධනඹක් දු ව ශරහ නළවළ.
අඳනඹන ඳසුඵළසභක් දු ව ශරහ තිශඵනහ. ඒ තභ ප ඹථහර්ථඹ.
රු ථහනහඹතුභනි, විශලේශඹන්භ ශම් දසර අඳට
අවන්න රළශඵනහ, හර්තහත තශඹෝජඹන් රභහණඹක් අශ් 
යටට එනහඹ ිරඹරහ; ළඩිභ තශඹෝජනඹක් අශ්  යටට
රළශඵනහඹ ිරඹරහ. ශඵොශවොභ ශවො ශදඹක්. අපි කුවශඹෝ
ශනොශ ප. යටට තශඹෝජනඹක් එනහ නම්, යටට රතිඹක්
රළශඵනහ නම් ඒ රළශඵන රතිඹ යශ ආ දුඹලුභ ජන
ශො ආඨහරට භ ශේ ශඵදී ඹනහ නම් අපි තුටු ශන්න ඕනෆ.
ඒ තභ ප ළඵෆ ශේලශරේන්ත්ඹ. ඒ තභ ප ළඵෆ ශේලහරඹ. යටට
තදයඹ යන පුයළදුඹන් වළටිඹට අපි ඒට ළභළති ශන්න
ඕනෆ. නමුත් රු ථහනහඹතුභනි, 2013 භව ඵළාකු හර්තහශේ
වන් ශනහ, 2012 ශන ශොට විශේල තශඹෝජන
රණතහලින් ශඩොරර් මිකලිඹන 596ක් - ළඩිභ රභහණඹක්ැවිල් 3රහ තිශඵන්ශන් ඹටිතර ඳවසුම්රට ිරඹරහ. ඊශඟට
ළඩිශඹන් ැවිල් 3රහ තිශඵන්ශන් ශඩොරර් මිකලිඹන 367ක් ශේහ
ක්ශේත්රඹට. නිසඳහදන ර්භහන්ත ක්ශේත්රඹට තශඹෝජන ැවිල් 3රහ
තිශඵන්ශන් ශඩොරර් මිකලිඹන 307ක් ඳභණ ප. භභ ශම් වන්
යන්ශන්-

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඔඵතුභහට ශන් ය තිශඵන හරඹ අහන ප. රු අජිත් පී.
ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහශේ හරශඹන් විනහඩි ඳවක් ඔඵතුභහට දී
තිශඵනහ.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ශඵොශවොභ සතුති ප.
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විශලේශඹන්භ ශම් අසථහශේ භභ ිරඹන්න ළභළති ප, භව
ඵළාකු හර්තහශේභ වන් ය තිශඵන තහයඹට අශ්  යශ ආ
විශේල තශඹෝජනලින් මුල් 3 තළන රළශඵන්ශන් නිසඳහදන
ර්භහන්තරට ශනොශ ප, ඹටිතර ඳවසුම්රට ව ශේහ
ක්ශේත්රඹට ප ිරඹරහ.
රු ැභතිතුභහශන් භභ ශම් හයණඹ අවන්න ළභළති ප.
ඔඵතුභහශේ අභහතයහාලඹ ඹටශත් නිසඳහදන ර්භහන්ත ළඩිනයුණු
යන්න ඳළවළනලි, ඉරක්ත ළඩටවනක් රිඹහත්භ
ශනොයන්ශන් ැ ප? ඔඵතුභන්රහ අය ැඟලුම් ම්වල් 3 ශදසීශස
ළඩටවන තදර්ලඹට න්න. ැතුරත්මුදලි භළතිතුභහශේ
අඳනඹන ාර්ධන ම්භහන ළඩ පිළිශශ තදර්ලඹට න්න.
අලුත් ළඩ පිළිශශක් නිර්භහණඹ යන්න. තර්ථි ාර්ධන
ශවෝ ශේහ හණිජ ාර්ධන ශවෝ ශේහ ර්භහන්ත ාර්ධන
ශවෝ ශේහ, ශම් දුඹලුභ අභහතයහාල එ තළනට ශනළත් අශ් 
යශ ආ අඳනඹන ක්ශේත්රඹ ලක්තිභත් යන්න තමුන්නහන්ශේරහ
ජහති ළඩටවනක් නිර්භහණඹ ශනොයන්ශන් ැ ප? රු
ැභතිතුභනි, භභ ඳළවළනලි තමුන්නහන්ශේට ිරඹනහ අද එළනි
ළඩටවනක් රිඹහත්භ න්ශන් නළති ඵ.

නළති, නම් වන්ශන් නළති අශ්  යශ ආ ඩහ ළශටන ශම්
අඳනඹන ක්ශේත්රඹ ශොඩ නාන්නට, ශම් ර්භහන්ත ඳේධතිඹ
ලක්තිභත් යන්නට ඔඵ දුඹලු ශදනහභ ටයුතු යන්න. භවහ
ශරොකුට ඳම්ශඳෝරි වරහ, විශේල තශඹෝජඹන් අශ්  යටට
ශෝටි ණන් ශන එනහඹ ිරඹරහ ළදුශනෝට, ස වට,
ශවෝටල් 3 ාසෘතිඹට වන රඵහ දීභ ශනොශ ප අශ්  යශ ආ
ජනතහට යන ශේඹ න්ශන්. ඒ ශේඹක් ශනොශ ප,
අශේඹක්. ඒ යට ඳරිවහනිඹට ඳත් ිරරීභක්.
විශලේශඹන්භ අද අශ්  යශ ආ අඳනඹන ක්ශේත්රඹ භවහ ඩහ
ළටීභට රක් ශරහ තිශඵන ශභොශවොත භභ ඉල් 3ලීභක් යනහ
තර්ථි ාර්ධනඹක් රඵහ ත් ශරෝශස අනිකුත් යටලින් ඹම්
ඳහඩභක් ඉශන ශන, අඳනඹන ශෂේත්රඹ ශක්න්ද්ර යත් භවහ
ාර්ධන ළඩ පිළිශශක් තුළින් අශ්  යශ ආ අඳනඹන ශෂේත්රඹ
ශශයහි ඔඵතුභන්රහශේ පර්ණ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ිරඹරහ.
විශලේශඹන්භ අද සු ව අලිශඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන අඳනඹන
ාර්ධන භණ්ඩරඹ,-

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

රු ථහනහඹතුභනි, අඳට දළන් ශඵොශවෝ අසථහර
අවන්න රළශඵනහ ශම් අඳනඹන ක්ශේත්රශස ඹම් අඩුක් දු ව
ශරහ තිශඵන්ශන් ජහතයන්තය තර්ථි හතහයණඹ නිහඹ
ිරඹරහ. ඒ අමු ඳ ආටඳල් 3 ශඵොරුක්. භභ ළභළති ප
ායහ ශල් 3න ඉනරිඳත් යන්න. 2010 දී රාහශේ අඳනඹන
ර්ධනඹ වුණහ. ඒ ැත්ත. දුඹඹට 18ිරන් අශ්  අඳනඹන
ර්ධනඹ වුණහ. වළඵළ ප ඉන්නඹහශේ අඳනඹන දුඹඹට 40ිරන් ඉවශ
ගිඹහ. විඹ ආනහභශස අඳනඹන දුඹඹට 26ිරන් ඉවශ ගිඹහ.
තහ පරන්තශස අඳනඹන දුඹඹට 28ිරන් ඉවශ ගිඹහ. පිලිපීනශස
අඳනඹන දුඹඹට 34ිරන් ඉවශ ගිඹහ. ශභොරිස යශ ආ අඳනඹන
දුඹඹට 18ිරන් ඉවශ ගිඹහ. අපි 2011 ශර් තත්ත්ඹ ඵරමු.
2011 දී රාහශේ අඳනඹන ර්ධනඹ වුශණ් දුඹඹට 5.4ිරන්.
නමුත් 2011 දී ඉන්නඹහශේ අඳනඹන දුඹඹට 29ිරන් ඉවශ ගිඹහ.
විඹ ආනහභශස අඳනඹන දුඹඹට 33ිරන් ඉවශ ගිඹහ. තහ පරන්තශස
අඳනඹන දුඹඹට 17ිරන් ඉවශ ගිඹහ. ඳහිරසතහනශස අඳනඹන
දුඹඹට 29ිරන් ඉවශ ගිඹහ. ඵාේරහශේලශස අඳනඹන දුඹඹට
41ිරන් ඉවශ ගිඹහ. 2011 දී ශභොරිස යශ ආ අඳනඹන දුඹඹට
23ිරන් ඉවශ ගිඹහ. ඒ යටරට ජහතයන්තය තර්ථි හතහයණඹ
ඵරඳෆශේ නළවළ. ඒ නිහ රු ැභතිතුභනි, අපි ඵ ව වන ළන
ථහ යන ශොට, විශේය ඹ තශඹෝජන ළන ථහ යන ශොට
ශේහ ක්ශේත්රඹ ළන අධහනඹ ශඹොමු යනහ ශනුට
නිසඳහදන ර්භහන්ත ක්ශේත්රඹට අධහනඹ ශඹොමු යමු.
එදහ තයම්බ ශ ර්භහන්තලහරහ ැභතිරුන්ශේ ැස
ඉනරිපිට ළසී ඹන ශභොශවොත, ඒ ර්භහන්තලහරහර ශේඹ
යන තරුණ තරුණිඹන් ඔඵරහශේ ැස ඉනරිපිට භව ඳහයට ැද
ළශටන ශභොශවොත තමුන්නහන්ශේරහ ය ඵහශන ඉන්න එඳහ;
තක්බීරි ශරහ ඉන්න එඳහ; අර ශන්න එඳහ. ඔඵතුභන්රහට
තිශඵන ශම් තුශනන් ශදශක් භවහ යහජය ලක්තිඹ උඳශඹෝගී
යශන, යුද්ධඹ ජඹග්රවණඹ ිරරීභ තුළින් භවහ බහණ්ඩහහයශස
ඉතිරි ශරහ තිශඵන ඒ භවහ මුදල් 3 ම්බහයඹ උඳශඹෝගී යශන
රුණහයරහ ශේය ඹ ර්භහන්තරුහට ලක්තිඹ ශදන්න; වන
රඵහ ශදන්න; මූරය ඳවසුම් රඵහ ශදන්න. තමුන්නහන්ශේරහශේ
කීභ එඹ ප. යජඹ කීභ ර්භහන්තලහරහ ඩහ ළශටන තුරු
දුටීභ ශනොශ ප. යණදුාව ශරේභදහ භළතිතුභහ ශවෝ ශේහ ශේ.තර්.
ජඹර්ධන භළතිතුභහ ශවෝ ශේහ ැතුරත් මුදලි භළතිතුභහ ශවෝ
ශේහ දුරිභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ ශවෝ ශේහ
එස.ඩබ්ලිේ.තර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහ ශවෝ ශේහ, ඒ වුරු
ශම් ර්භහන්තලහරහ තයම්බ ශත්, ඒහට label අරන්ශන්

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීතුභහ,
තිශඵනහ.

ඔඵතුභහට

ත

විනහඩිඹ

හරඹක්

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එශවභ ප.
රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ මූරහනශඹන් ඉත් ශරහ
නිර හභයඹට ගිඹහභ ශඳොඩ්ඩක් අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරශස
ශබ් අඩවිඹට ගිහින් ඵරන්න, ශම් යටට තශඹෝජඹන් ශන එන
ශබ් අඩවිඹක්ද අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ රිඹහත්භ
යන්ශන් ිරඹරහ. ශම් වළභ ක්ශේත්රඹක් ළනභ "under
construction, under construction, under construction" ිරඹරහ
label වරහ තිශඵනහ. ඒ ිරඹන්ශන් "භතු ඵරන්න", "භතු
ඵරන්න", "භතු ඵරන්න" ිරඹන එ ප. ඉතින් භතු ඵර ඵරහ
ඉන්න ශොට ශභොක්ද න්ශන්? තශඹෝජඹන් ශඳෝලිම් ණන්
ඵාේරහශේලඹට ඹනහ. ඉන්නඹහට ඹනහ; විඹ ආනහභඹට ඹනහ;
හම්ශඵෝජඹට ඹනහ. රු ැභතිතුභනි, අද තදුඹහශේ තර්ථි
යහඝ්ර පන් වළටිඹට ළරශන්ශන් ශ්රී රාහ ශනොශ ප.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

දළන් අන් යන්න.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශවො ප, භට තත්ඳය 10ක් ශදන්න.
අඳනඹන ක්ශේත්රශස යහඝ්ර පන් ශරහ තිශඵන්ශන්
දුා් පරු, භළශල් 3දුඹහ, හම්ශඵෝජඹ, විඹ ආනහභඹ. අඳනඹන
ක්ශේත්රඹ ලක්තිභත් යන්නට ඳශමුන පිඹය වළටිඹට ශවට
උශේ ඉරහ ශවෝ අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරශස ශබ් අඩවිඹ
වරිඹට ස ය ශන අශ්  යශ ආ අඳනඹන ක්ශේත්රඹට ලක්තිඹ
රඵහ ශදන්න ඔඵට ලක්තිඹ, මධර්ඹ, රඥාහ ඳවශ ශේහ ිරඹහ
ඳතමිකන් භශේ ථහ අන් යනහ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ිරේහ හශේ තිසභවහයහභ
අඳනඹන ම්භහන ළඩ පිළිශශ රලිත් ැතුරත්මුදලි
ැභතිතුභහශේ අදවක් අනු ඳටන් ශන දළනට අවුරු ව 20ක්
තිසශේ යශන ඹනහ. ඒශන් දවස ණනක් ජීත් ශනහ.
ඒ ළන භතක් ශහට ශඵොශවොභ සතුති ප.
ඊශඟට රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 10
හරඹක් තිශඵනහ.
එතුභහශේ ථහට රථභශඹන් රු නිශඹෝජය හය
බහඳතිතුභහ මූරහනඹට ඳළමිකශණනහ ැති.

අනුරුල කථානායකුරමා මූාවනපයන් ඉලේ වුපයන්,
නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා [ගු ස්ුපේසු චන්්රකුමමාර් මශතා]
ස්ාවනාරූඪ විය.
அன்தறநகு,
சதரரகர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்பொ
அகனம, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்
[ரண்புறகு
பபைமகசு சந்றகுரர் ] கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Shantha Bandara, you may start your speech.
ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භට විනහඩි 15ක් තභ ප
ශන් ය තිබුශණ්.

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, you have 15 minutes.
[අ.බහ. 2.45

ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

Thank you. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශ්රී රාහ
අඳනඹන ාර්ධන ඳනත ඹටශත් ඳනන රද ඵ ව පිළිඵ
හච්ඡහ යන ශම් විහදශසදී භට ලින් ථහ යමිකන් රු
ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහ දළක්වූ අදවස පිළිඵ ඳසු ශඳශශේ
භන්ත්රීයශඹක් වළටිඹට භහ නහටු ශනහ. ත අවුරු ව 25ක්
30ක් ඹන විට එක්ත් ජහති ඳක්ශස නහඹඹහ ශරහ ශම් යශ ආ
අනහතඹ බහය න්න ශඳරුම් පුය පුයහ දුටින භන්ත්රීයශඹක්
ලශඹන් එතුභහ ඉනරිඳත් යන රද ායහ ශල් 3න, අඳනඹන
පිළිඵ ඉනරිඳත් ශ දත්තඹන්, ඒ හශේභ ඩහ ළටීම් පිළිඵ
ේශේ වත යන රද රහල දුඹල් 3රක්භ අතය ප ිරඹන එ
මුලින්භ රහල යන්න ඕනෆ. එතුභහ ශො ප තහයශඹන් ඒ
ායහ ශල් 3න ශොඹහ ත්තහද ිරඹහ භහ දන්ශන් නළවළ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, 2013 අවුරුේශේ වතය
න හර්තු න විට රාහශේ අඳනඹන ක්ශේත්රඹ දුඹඹට 6.4 
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ර්ධනඹක් ැති ය ශන තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශ ප.
නිසඳහදන අඳනඹනඹන්ශන් රද තදහඹභ දුඹඹට 6.2 ිරන් ඉවශ
ගිහින් තිශඵනහ. ශම් වහ හර්මික, ධීය, ෘෂි ඹන අාල
තුශන්භ දහඹත්ඹ රළබීභත් අඳ ශම් ශරහශේදී භතක් යන්න
ඕනෆ. ඒ විතයක් ශනොශ ප, රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි.
2013 ශර්, අඳනඹන තදහඹභට දුඹඹට 43 දහඹත්ඹක්
දක්න රද එතුභහ වන් ශ ැඟලුම් සශේත්රඹ ව ශයන පිළි
ර්භහන්තඹ අඳනඹනශඹන් රද තදහඹභ දුඹඹට 13.3 ිරන් ඉවශ
ගිහින් තිශඵනහ. ශම්හශඹන් රද තදහඹභ ඳවශ ගිහින් නළවළ. ඒ
ැඟලුම් ර්භහන්ත ක්ශේත්රඹ එතුභහශේ පිඹහණන්ශේ හරශස හිටපු තර්. ශරේභදහ ජනහධිඳතිතුභහශේ හරශස- තයම්බ ිරරීභ
පිළිඵ අශ්  අඹ ිරරීභක් තිශඵනහ. අපි එතළනදී කුව
න්ශන් නළවළ. ඒ ක්ශේත්රඹ එදහ තයම්බ ශහ. ''එඹ ශවො නළති
ක්ශේත්රඹක්, ඒ තුළින් ශම් යටට ශේහක් වුශණ් නළවළ; ඹවඳතක්
වුශණ් නළවළ'' ිරඹන්න තයම් අඳ අවිඥාහන න්ශන් නළවළ. ශම් න
විට ඒ ක්ශේත්රඹ ම්ඵන්ධ එතුභහ වන් යන තහයශස ඩහ
ළටීම්රට ඩහ දුඹඹට 13.3 ිරන් ඒ ක්ශේත්රශස තදහඹම්
තත්ත්ඹ ඉවශ ගිහින් තිශඵනහඹ ිරඹන එ අඳ ශම් ශරහශේ
භතක් ය ශදන්න ළභළති ප. තහහලි ශර්ගු දත්තරට අනු
නිසඳහදන අඳනඹන තදහඹභ 2014 ඳසු ගිඹ භහ ශද තුශ
ඳභණක් දුඹඹට 14.3 ිරන් ඉවශ ගිහින් තිශඵනහ, රු
නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි. ශම් ශචෝදනහ ඉනරිඳත් යේන,
ශම් දත්තඹන් ඉනරිඳත් යේන, ායහ ශල් 3න ඉනරිඳත් යේන
වරිඹට අා ණිතඹ ශත්ශයන්ශන් නළති එක්ත් ජහති ඳක්ඹ
හශේභ, ළඩ පිළිශශක් නළතු ඳක්ඹ අඳුශයන් අඳුයට ශන
ඹන ළඩ පිළිශශ හශේභ ශම් තණ්ඩුශේ රිඹහ රහඳඹ ිරඹහ
හුහ දක්න්න උත්හව දයනහ නම් ඒ රඥාහශෝචයද නළේද
ිරඹන එ පිළිඵ ශදතහක් ල් 3ඳනහ ය ඵරන්න ිරඹහ අඳ
විශලේශඹන්භ ශම් ශරහශේදී භතක් යන්න ඕනෆ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අඳ දන්නහ 2014
ර්ශස ජනහරි භහශස 20 න නන අා 1846/6 දයන අති
විශලේ ළ ආ නිශේදනඹ භ් න් යජඹ විදුන් ශතෝයහ ත් බහණ්ඩ
වහ අඳනඹන ශස ඵ ව ාශලෝධනඹ යන්න තීයණඹ ශ ඵ.
විශලේශඹන්භ ඖධ නිසඳහදනඹ රර්ධනඹ ිරරීභ වහ ඒ
ැසුරුම් ඳටර වහ ශස ඵ ව ඉත් ය ඖධ නිසඳහදන
ර්භහන්තඹ නරි ළන් ඇභ වහ ටයුතු ය තිශඵනහ.
විශලේශඹන් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ශඹන්
ශේය ඹ ර්භහන්ත, ශේය ඹ ර්භහන්තරුන් නරි ළන් ඇභ වහ
භහින්ද චින්තනඹ රහය නගින් නටභ ශදන වනඹන්ර තත්
එක් නගුක් තභ ප ශම් අසථහ. ඒ තභ ප ශම් පිළිබිඹු න්ශන්.
ඒ හශේභ ශතත් පිරිදු ව ිරරීශම් ඩදහදුර ශස ඵ ව දුඹඹට
30ිරන් ඉවශ දභහ, නීඳහයක් තුහ තනඹනශසදී ශස ඵේද
දුඹඹට 30ිරන් ඉවශ දභහ ඒ ක්ශේත්රඹන්ර අශ්  ශේය ඹ
ර්භහන්ත ශම් න ශොට සු වසු භ ආටභට ශොඩ නළඟුණු නිහ,
සු වසු භ ආටභට ැවිත් තිශඵන නිහ, ඒ ශේය ඹ ර්භහන්ත
හර්ථ ශොඩ නළඟීභ වහ තභ ප ශම් පිඹය අයශන
තිශඵන්ශන් ිරඹන එ ශෞයශඹන් අඳ ශම් බහට භතක්
යන්නට ළභළති ප.
අඹ එතු ශ නිභළවුම් නරි ළන් ඇශභන් න තශඹෝජන
අසථහන් ැති න අතයභ එභ් න් න ර්භහන්ත ැති ය,
රැිරඹහ උත්ඳහදනඹ ව අඳනඹන තදහඹභ ඉවශ දළන්භ තභ ප අශ් 
යජශස රධහන අයමුණ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ අයමුණ වහ තභ ප
භන් යමිකන් දුටින්ශන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, එභ නිහ අනහත
නහඹත්ඹ ඵරහශඳොශයොත්තුශන් ඉන්න රු ජිත් ශරේභදහ
භළතිතුභහශේ ායහ ශල් 3න ශම් හශේ ළදත් බහට ශන
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වළය ඳහරහ යජශස අඳනඹන ළඩ පිළිශශ පිළිඵ එතුභහ ශ
අතක්ශේරු අඳ නළත නළතත් නහටුශන් යුතු භතක්
යන්නට ළභළති ප.

භන් යන ශම් ලක්තිභත් තර්ථිඹ ඩහ  ආටන්නට
තමුන්නහන්ශේරහශේ ශදඵසරට වළිරඹහ රළශඵන්ශන් නළවළ
ිරඹන එ අඳ තමුන්නහන්ශේරහට භතක් ය ශදන්නට ළභළති ප.

ඒ විතයක් ශනොශ ප රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි.
අඳනඹන රතිඹ ාක්ෂි් ත ත්තහභ විශලේශඹන් 1980
ර්ශස, ඔඹ ිරඹන එක්ත් ජහති ඳක්ඹ තණ්ඩු යන
හරශස අඳනඹන තදහඹභ කීඹද? ැශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන
1 ප. 1990 ශනශොට ශම් යශ ආ අඳනඹන තදහඹභ කීඹද?
ැශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 2 ප. 2005 අවුරුේද ශනශොට ශම්
යශ ආ අඳනඹන තදහඹභ කීඹද? ැශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන
6.4 ප. එදහ 1980 අවුරුේශේ ැශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 1 ට
තිබුණු තදහඹභ, 1990 ශනශොට ැශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන
2 ට තිබුණු තදහඹභ, 2011 අවුරුේද ශනශොට ැශභරිහනු
ශඩොරර් බිලිඹන 10 .5 දක්හ ර්ධනඹ යන්න අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහශේ තණ්ඩුට වළිරඹහ රළබී තිශඵනහඹ ිරඹන
එත් අඳ තුටින් භතක් යන්න ඕනෆ. 2012 අවුරුේද
ශනශොට එභ තත්ත්ඹ දුඹඹට 10 භ ආටමිකන් ඳත්හශන
ඹමිකන්, 2013 අවුරුේද ශනශොටත් එඹ ැශභරිහනු ශඩොරර්
බිලිඹන 10 භ ආ ආශම් භ ඳත්හශන ඹමිකන් ඒ රලසත භ ආටභ
අඳ තයක්හ ය ශන තිශඵනහ.

අඳට භත ප, ඒ හරඹ තුශදී විශලේශඹන්භ ත්රසතහදඹ
ඳයහජඹට ඳත් යන්න ඹේදී ශම් බහශේදීභ ශනොශඹකුත් ථහ
ිරවූ තහයඹ. ත්රසතහදඹ ඳයහජඹට ඳත් යන්න, ත්රසතහදඹ ශම්
යටින් ඉත් යන්න ශම් තණ්ඩුට ළඩ පිළිශශක් නළවළ ප
ිරඹරහ ිරේහ. ශඵොශවෝ අඹ ිරේශේ, ශම් විධිඹට ගිහිල් 3රහ යුේධඹ
ජඹග්රවණඹ යන්න ඵළවළ ිරඹරහ ප. භයණධහය මිකතිරදී
ශනොශ ප, ග්රහභ ාර්ධන මිකතිරදී ශනොශ ප, ශම් රැස න
මිකතිඹදී ශනොශ ප, ශම් උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී තභ ප
භවය අඹ ිරේශේ, "අලිභාඩ ශනොශ ප ඳහභාඩ ඹනහ"
ිරඹරහ. අලිභාඩ ජඹග්රවණඹ ශහඹ ිරඹහ ිරඹේදී, "නළවළ, නළවළ.
ඔඹ ශඵොරු. ඔඹ ඳහභාඩට තභ ප ගිහින් තිශඵන්ශන්" ිරඹරහ
ිරේහ. අශ්  යණ විරුන්ශේ භහනදුත්ඹ  වර්ර යන එළනි
රහල ශහඹ ිරඹන එ අපි භතක් ය ශදන්න ළභළති ප.

එතුභහශේ පිඹහණන්ශේ හරශස එතුභහ ිරඹන විධිඹට ඒ
විධිශස රර්ධනඹක් තිබුණහ නම් , හභහනයශඹන් අඳ දුඹලු ශදඹ
භනින යට දශ ශේය ඹ නිසඳහනතඹට අනු තර්ථි ර්ධන
ශේඹ දුඹඹට 6ට ඩහ උඩින් එ නටභ ඳත්හශන
ඹන්නට පුළුන් වුශණ් ශො ප හර හනුශේ ද ිරඹහ අඳ
අවනහ. අඳ නිදව රළබුශේ 1948 අවුරුේශේ. 1948 අවුරුේශේ
අඳ නිදව රළබුත් ශභ න තුරු භහින්ද යහජඳක් අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහශේ ශම් හර ඳරිච්ශේදඹ වළය එභ අසථහත්
පිට පිට, එ නට ය 4ක් තර්ථි ර්ධන ශේඹ දුඹඹට 6ට
ඩහ උඩින් ඳත්හශන ඹන්නට වළිරඹහ රළබුශණ් නළවළ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශම් ඊශස ශඳශර්දහ
අන්තර් ජහති මූරය අයමුදර ශරෝඹහට රහල ය තිශඵනහ,
ශ්රී රාහශේ 2014 අවුරුේශේ ඔවුන් ඵරහශඳොශයොත්තු න
තර්ථි ර්ධන ශේඹ, ඔවුන් උඳල් 3ඳනඹ යන තර්ථි
ර්ධන ශේඹ දුඹඹට 6.5 ප ිරඹහ. නමුත් අශ්  යට ඊටත් ඩහ
එවහ ඉරක්ඹක් තිඹහශන ටයුතු යන යටක් ඵට අද
ඳරිර්තනඹ ශරහ තිශඵනහ. ශෝලීඹ තර්ථිශස ඩහ ළටීභත්
එක් -ශරෝශස යටල් 3 ණනහ තර්ථිඹ ඩහ ළටිරහ,
යහජය ශේඹ ඩහ ළටිරහ, විවිධ ක්ශේත්ර ඩහ ළටිරහ, මූරය
ක්ශේත්රඹන් ඩහ ළටිරහ තිශඵන හනු- ශ්රී රාහ
වළටිඹට අඳට ශොන්ද ශලින් තිඹහ න්න පුළුන් තර්ථිඹක්
අද ැති ය ශන තිශඵනහ.
රු ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහ ිරඹනහ, ශම් තණ්ඩුට
ජහති රතිඳත්තිඹක් නළවළ; ජහති ළඩ පිළිශශක් නළවළ; ශම්
විධිඹට ඉනරිඹට ඹන්නට ඵළවළ ිරඹහ. විඳක්ශස ඔක්ශොභ අඹ
ිරඹන්ශන් එශවභ තභ ප. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි,
අය එළුහශේ පිටිඳසශන් ගිඹ හිරහශේ ථහ අඳට භතක්
ශනහ. වළභ දහභ එළුහශේ පිටිඳසශන් හිරහ ඹනහ. ශභොද,
ෘණ ශෝ ශද ළශට ප, ළශට ප ිරඹරහ තභ ප ශ් න්ශන්.
වළඵළ ප ඒ ෘණ ශෝ ලක්තිභත් ඵළම්භිරන්
ඵළඳිරහ
තිශඵන්ශන්. ඉතින් හිරහ වළභ දහභ ඳසශන් ඹනහ, ''දළන්
චළශට ප, දළන් ළශට ප'' ිරඹහ. විඳක්ශස රු භන්ත්රීතුභන්රහත්
''ශම් තණ්ඩු ළශටනහ, ශම් තර්ථිඹ ළශටනහ, දළන්
ළශටන්න තභ ප ඹන්ශන්, ඔන්න රඵන තිශස ළශටනහ, ත
භහඹිරන් ළශටනහ'' ිරඹමිකන් ඔඹ විධිඹට තභ ප ඉනරිඹට භන්
යන්ශන්. එභ නිහ අශ්  ඳළවළනලි ජහති ළඩ පිළිශශක් එක්

දළන් ැඟලුම් ක්ශේත්රඹ ළන ථහ ශහ. ැඟලුම් ක්ශේත්රඹ
පුළුල් 3 ශරහ තිශඵනහ. ැඟලුම් ක්ශේත්රශස ර්භහන්ත තයම්බ
ශරහ තිශඵනහ. වළඵළ ප හච්ඡහ ශ යුතු රලසනඹක් අඳට
තිශඵනහ. ශභොක්ද, ඒ රලසනඹ? අද ැඟලුම් ක්ශේත්රශස
නිඹළශරන ශේවිහන් ශොඹහ න්න ඵළවළ. අද ැත්ත තත්ත්ඹ
ඒ ර්භහන්තරුන්ශන් අවරහ ඵරන්න. එදහ ැඟලුම්
ර්භහන්තර ශේඹ යන්න අනුයහධපුයශස ඉරහ ශොශමට
තපු, ශඳොශශොන්නරුශේ ඉරහ ශොශමට තපු, කුරුණෆර ඉරහ
ශොශමට තපු, වම්ඵන්ශතොට ඉරහ ශොශමට තපු, හල් 3ශල් 3
ඉරහ ශොශමට තපු තරුණිඹන් අද නළවළ. ඔවුන් එදහ ශොශමට
ැවිල් 3රහ, ශන්හදු ඳවසුම් වදහ ශන, ඉතහභ  වසය ජීවිතඹක්
ත යරහ, පුාචි මුදරක් ශොඹහ ශන ඔවුන්ශේ තර්ථිඹ
ලක්තිභත් ය න්න ටයුතු ශහ. අද ඒ ම්ඵද රශේලර
අධයහඳනඹ නයුණු ශරහ, ඒ අඹ ශවොඳින් අධයහඳනඹ රඵහ, ඊට
ඩහ උස භ ආටභට ැවිල් 3රහ විවිධ රැිරඹහරට අද ඔවුන් ශඹොමු
ශරහ තිශඵනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අපි ැත්තභ ාහදඹට
ගිශඹොත් භෆත බහශස ර්භහන්ත ක්ශේත්රශස භවහ ඳරිභහණ
ර්භහන්ත යට තුශට ඳළමිකණි රභහණඹ අඩු ප ිරඹන එ අපි
පිළින්නහ. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ැශභරිහ
ය ඝ්ර නයුණුට ශඹොමු වුණු හර හනුක් තභ ප බිල් 3
ක්ලින්ටන් හිටපු ජනහධිඳතිතුභහශේ හර හනු. එතුභහශේ
රතිඳත්තිඹ වුශණ් ශභොක්ද? භවහ ඳරිභහණ ර්භහන්තලහරහ
තයම්බ යනහට ඩහ ෘවසථ ලශඹන්, ම්භහන ලශඹන්
ර්භහන්ත ැති ිරරීභ තුළින් තභ ප එදහ ැශභරිහ ය ඝ්ර නයුණු
තත්ත්ඹට, තර්ථිඹ ලක්තිභත් තත්ත්ඹට ඳත් වුශණ්. අපි
ශඵොශවොභ ඳළවළනලි ිරඹනහ, අශ්  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ
නහඹත්ඹ තුශ තර්ථි ාර්ධන අභහතයහාලඹ පිහිටුහ, ඒ
හශේභ ර්භහන්ත ටයුතු පිළිඵ අභහතයහාල දුඹල් 3ර ඒහඵේධ
යරහ අද විශලේශඹන්භ ම්භහනර කුඩහ කුඩහ ර්භහන්ත ැති
ිරරීශම් ළඩ පිළිශශට, ෘවසථ ලශඹන් පුාචි ර්භහන්ත ැති
ිරරීශම් ළඩ පිළිශශට, සඹා රැිරඹහ වහ ශඹොමු ිරරීශම් ළඩ
පිළිශශට ශම් යශ ආ ජනතහ ශඹොමු යරහ තිශඵනහඹ ිරඹරහ.
අද ඵරන්න ඳහය ඹන ශොට ශඵෝර්ඩ් කීඹක් දිරන්න
රළශඵනහද ිරඹරහ. එ තළන "ශඹෝ ආ නිසඳහදනඹ යනු
රළශබ්" ිරඹරහ ශඵෝඩ් එක් දිරන්න තිශඵනහ. ත ටික්
ඉනරිඹට ඹනශොට "හන්තහ ැඳුම් භනු රළශබ්" ිරඹරහ ශඵෝඩ්
එක් වරහ තිශඵනහ. ත ටික් ඉනරිඹට ඹනශොට "හන්තහ
වහ පිරිමික ැඳුම් භනු රළශබ්" ිරඹරහ ශඵෝඩ් එක් තිශඵනහ.
ඊශඟට ත ශඳොඩ්ඩක් ඉනරිඹට ඹන ශොට "සුයතල් 3 භසුන්
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විකුණනු රළශබ්" ිරඹරහ ශඵෝඩ් එක් තිශඵනහ. "සුයතල් 3 භසුන්
ැති යනු රළශබ්. මිකර දී ත වළිරඹ" ිරඹරහ තත් ශඵෝඩ් එක්
තිශඵනහ. ඊශඟට ත ශඳොඩ්ඩක් ඉනරිඹට ඹන ශොට ශබ්රිඹක්
පිළිඵ ශඵෝඩ් එක් අපි දිරනහ. ත ටික් ඉනරිඹට ඹන ශොට
"ඳළශ අශශවි යනු රළශබ්" ිරඹහ ශඵෝඩ් එක් තිශඵනහ. ත
ශඳොඩ්ඩක් ඉනරිඹට ඹන ශොට "භල් 3 අශශවි යනු රළශබ්" ිරඹරහ
ශඵෝඩ් එක් දිරනහ. ඊශඟට ත ටික් ඉනරිඹට ඹන ශොට රඳ
රහනය ටයුතු පිළිඵ ශඵෝඩ් එක් අපි දිරනහ. ත ශඳොඩ්ඩක්
ඉනරිඹට ඹන ශොට "භනභහලිඹන් වළඩන්නු රළශබ්" ිරඹරහ
ශඵෝඩ් එක් තිශඵනහ. ශම් විධිඹට අද භ ැතුශශේ වළභ
තළනභ සඹා රැිරඹහ නිර්භහණඹ ශරහ තිශඵනහ. අද ැඟලුම්
ක්ශේත්රශස රධහනින් ඒ පිළිඵ අඳත් එක්ත් හච්ඡහ යනහ.
භශේ රශේලශස ්ර පසටහර් තඹතනඹ ළනි තඹතන රධහනින් අඳ
එක් හච්ඡහ යනහ, "භන්ත්රීතුභහ, ශම් තඹතනරට අඳට
ශශේ ශවෝ ශේවිහන් ටික් ශොඹහ ශදන්න" ිරඹරහ.
ැත්තටභ ශොඹහ ශදන්න අභහරු ප. ඒ ක්ශේත්රරට ශඹොමු  ඇභ අද
අඩු ශරහ තිශඵනහ. ශම් යජශස රතිඳත්තිඹත් එක් අද ඒ අඹ
සඹා රැිරඹහරට ව ෘව ර්භහන්තරට ශඹොමු ශරහ
තිශඵනහ.
ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහ විරැිරඹහ ම්ඵන්ධශඹන් ථහ
ශහ. එතුභන්රහශේ තණ්ඩු හරශස විරැිරඹහශේ රතිලතඹ
ඵරන්න. අද විරැිරඹහ රතිලතඹ ඵරන්න. හධහයණ ඵරන්න.
එක්ත් ජහති ඳක්ශස භන්ත්රීයඹකුට ිරදුභ විධිඹිරන් ශම්
තණ්ඩුට ශචෝදනහ යන්න ඵළවළ, විරැිරඹහ නළති ිරරීභ වහ
ශම් තණ්ඩු රිඹහ භහර් ශන නළවළ ප ිරඹරහ. ඒ ැ ප?
එතුභන්රහශේ තණ්ඩු තභ ප, ඉතිවහශස ඳශමුන තහට යහජය
ශේඹට ඵහ ළනීම් නත්මිකන් ශභනහයණ ශේහ
ච්රශල් 3 16/1 නිකුත් යරහ, රක් 6ක් තිබුණු යහජය ශේඹ
රක් 3ට අඩු ිරරීභ වහ ශටුම්ඳත් වළ වශේ.
ඒ විතයක් ශනොශ ප. යහජය ශේඹ තත් ් ඳහ ව යන
පිඹයක් විධිඹට විශ්රහභ ළටුඳ නළළත් ඇභ වහ එක්ත් ජහති
ඳක් තණ්ඩු ශම් උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ඳනත්
ශටුම්ඳතක් ම්භත ශහ. ඒ හශේභ ඔවුන් තත් ශදඹක් ශහ.
විරැිරඹහ අඩු යන්න ශරේභදහ ජනහධිඳතිතුභහශේ හරශස ශවො
ළඩක් ශහ. ශභොක්ද ඒ? උඳහධි වතිඹ ත් අඹ ලි් ටන්
ටයවුභට ගිඹහට ඳසශේ ඒ අඹ ඔක්ශෝභ එතු ය ශන
ගිහිල් 3රහ ටඹර් උඩට දභහ පුච්චරහ විනහල යරහ දළම්භහ. එතශොට
විරැිරඹහ අඩු නහ තභ ප; උඳහධිධහරින්ශේ රලසනඹ අඩු නහ
තභ ප. වළඵළ ප, අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ
ඒහට උත්තය  වන්ශන් එශවභ ශනොශ ප. ඒ උඳහධි වතිඹ ත්
උත්, බුේධිභත් තරුණඹහ යහජය ශේඹට අයශන ජහති
තර්ථිඹ ලක්තිභත් ය ළනීභ වහ ඔවුන් ඒ යහශි ය
ළනීශම් ළඩ පිළිශශ තභ ප අශ්  චින්තනඹ; අශ්  ළඩ පිළිශශ
ඵට ඳරිර්තනඹ වුශණ් ිරඹන එ එතුභහට ශඵොශවොභ
රුණහශන් භභ භතක් ය ශදනහ.
ශම් ර්භහන්ත ක්ශේත්රශස ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩුම් තිශඵනහ.
නළතුහ ශනොශ ප. ඒ අඩු ඳහඩුම් ස ය ශන අඳ ඉනරිඹට ඹහ
යුතු තිශඵනහ. ඒ නිහ රධහන ර්භහන්තලහරහ ශද තුනක් ැති
යනහට ඩහ මුළු යට පුයහ විදුශයන ඳරින භ ැතුශශේ පුාචි පුාචි
ර්භහන්ත තයම්බ ිරරීභත්, ෘවසථ ර්භහන්ත ව සඹා රැිරඹහ
තයම්බ ිරරීභත් තුළින් ජනතහශේ තර්ථිඹ ව අඳනඹන
තදහඹභ ළඩි ිරරීභ තභ ප අශ්  රතිඳත්තිඹ ිරඹන එ භතක් ය
ශදමිකන් භශේ චන සල් 3ඳඹ අන් යනහ.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Ravi Karunanayake [Pause]. Not here. The Hon. Ajith P. Perera - [Pause].
Not here. The Hon. Gamini Jayawickrama Perera [Pause]. Not here. The Hon. Sujeewa Senasinghe [Pause]. Not here. The Hon. Eran Wickramaratne [Pause]. Not here. There are no speakers from the
Opposition. It is same with the Government side also.
The Hon. Faiszer Musthapha - [Pause]. Not here. The
Hon. Felix Perera - [Pause]. Not here. Then, the Hon.
(Dr.) Sarath Weerasekara, please.
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ගු (ණචාර්ය වරේ වීරපවේකර මශතා (කම්කු ශා
කම්කු වබතා නිපයෝජය අමාතයුරමා

(ரண்புறகு (கனரறற) சத் வீமசக - தரறல், தரறல்
உநவுகள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara - Deputy Minister of
Labour and Labour Relations)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ැත්ත ලශඹන්භ
එක්ත් ජහති ඳක්ඹ අද ශම් ඉනරිඳත් ය ැති නිශඹෝඹ
ම්ඵන්ධශඹන් ිරදුභ උනන් වක් නළවළ. ශම් නිශඹෝඹ ශන
ඒභ අලය ප ිරඹරහ එතුභන්රහ හිතන්ශන් නළති නිහ ශන්න ැති
ඔවුන් උනන් ව ශනොන්ශන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අපි අද ථහ යන්ශන්
ශේය ඹ නිසඳහදනඹට ඹම් නරි දීභක් ළන ප; ශේය ඹ නිසඳහදනඹ
ශශයහි උනන් වක් ැති ිරරීභ ළන ප. ඒ ිරඹන්ශන් ශේය ඹ
ඖධ නිසඳහදනශසදී බහවිත යන ැසුරුම් වහ න්නහ
laminating material හශේ ශේල් 3රට තිශඵන ශස ඵේද ඉත්
ිරරීභ තභ ප අද භහතෘහ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
තභ ප අපි අද විශලේශඹන්භ ථහ ශ යුත්ශත්. ැත්ත ලශඹන්භ
ශස ඵේද ිරඹන එ වඳුන්හ  වන්ශන් අශ්  ශේය ඹ නිසඳහදඹහ
තයක්හ යන්න ප. ශභොද, ශේය ඹ නිසඳහදනඹ යන ශදඹක්
අපි තනඹනඹ යනහ නම්, ශේය ඹ නිසඳහදඹහට තිශඵන
තයහරිත්ඹ නිහ ශේය ඹ නිසඳහදඹහ තයක්හ ය න්න
තභ ප ශම් ශස ඵේද අපි ඳළනවූශස. නමුත්, ශම් laminating
material ිරඹන එ එශවභ නළත්නම්, තවඩු ඳටර ශොශ ිරඹන
ද්රය ශේය ඹ ලශඹන් නිසඳහදනඹ යන්ශන් නළවළ. ඒහ ශේය ඹ
ලශඹන් නිසඳහදනඹ යන්ශන් නළත්නම්, ඒ හශේ ැසුරුම්ර
ඵවහ ඖධ ැතුළු අශ්  නිසඳහදන ශශශ ශඳොශට ඹන ශොට
ශස ඵේද නිහ ඒ බහණ්ඩශස මිකර අශනක් බහණ්ඩර මිකර භඟ
න්න්දනඹ යන්න ඵළරි තයභට මිකර අධි නහ. ඒ නිහ
තභ ප ශභභ බහණ්ඩ වහ වූ ශස ඵේද ඉත් යන්න ඕනෆඹ
ිරඹරහ අද ඒ නිශඹෝඹ ශනළල් 3රහ තිශඵන්ශන්. ඒ
විශලේශඹන්භ තයුර්ශේද ඖධ ර්භහන්තශස යහ් තිඹටත්,
ාර්ධනඹටත් ඉතහභ තනන් ඵරඳහනහ. ඒ අනු ශභඹ ඉතහභ
ළදත් පිඹයක් වළටිඹට ප භහ දිරන්ශන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අඳට ශරෞඪ ඉතිවහඹක්
තිශඵනහ. ය 2,500 ඉතිවහඹ තුශ අඳ ශේය ඹ මදය
්රභඹට; තයුර්ශේද මදය ්රභඹට රමුතහක් දීරහ තිශඵනහ.
ඒ නිහ අඳට උරුභ වූ ඒ ශේල් 3 ළන ඵරන ශොට ශම්
නිශඹෝශඹන් ශේය ඹ ඖධ ර්භහන්තඹ නළා ඇභට ත් පිඹය
ඉතහභ ශවො ප ිරඹරහ තභ ප භහ හිතන්ශන්.
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ඒ හශේභ න්ට අවුරු ව 3,000ට, 4,000ට ලින් දුටි
යහණහ යේජුරුශෝත් ඉතහභ ශවො, දක් මදයයශඹක් ඵ අපි
දන්නහ. ඒ හශේභ, බුේධදහ යේජුරුශෝත් ඉතහභ දක්
මදයයශඹක්. භනුයඹන්ට ඳභණක් ශනොශ ප ර්ඳඹන්ට ඳහ
තභහශේ ඤහණශඹන් ශඵශවත් ශහ; ලරයර්භ ශහ ිරඹරහ අපි
අවරහ තිශඵනහ.

ශඩොරර් බිලිඹන10 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. 2020 න විට
ඉරක්ඹ තභ ප එඹ ැශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 20ක් ිරරීභ.
ඒ නිහ ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහ ිරඹනහ හශේ අඳනඹනඹ
පිළිඵ අශ්  රතිඳත්තිඹ ජයහජීර්ණ ශරහ නළවළ. ැත්ත
ලශඹන්භ අද එහි ෆශවන ශරොකු රතිඹක් ැති ශරහ
තිශඵනහ.

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ අවුරු ව
500ට
ඉසශල් 3රහ
හිටපු
ශතොටමුශේ
ශ්රී
යහහුර
සහන්න්වන්ශේ ළනත් ිරඹන්න ඕනෆ. රාහශේ හිටපු ළදත්
හශේභ ඉතහභ බුේධිභත් සහන්න්වන්ශේ නභක් තභ ප
ශතොටමුශේ ශ්රී යහහුර වහමු වරුශෝ ිරඹන්ශන්. උන්වන්ශේට
ිරඹනහ "ත්රිපිටහගීසයහචහර්ඹ" ිරඹරහ. ඒ ිරඹන්ශන්
ත්රිපිටශස අතළන්ඳත් ිරඹන එ ප. ඒ හශේභ "ර රහ
ර්ඥා" ිරඹරහ ිරඹනහ. ඒ ිරඹන්ශන් දුඹලු රහන්හි
අතළන්ඳත් ිරඹන එ ප. ඒ හශේභ තභ ප "ඩ් බහහ
ඳයශම්ලසය" ිරඹරහත් ිරඹනහ. උන්වන්ශේ බහහ 6ක් දළනශන
දුටිඹහ.
උන්වන්ශේත්
ඉතහභ
දක්
මදයයශඹක්.
උන්වන්ශේ අඳත් වුණහට ඳසශේ උන්වන්ශේශේ දුරුය "දු ව
අලු යඹ" ිරඹන ශේය ඹ ඖධඹ ල් 3රහ අවුරු ව 500ක් ඳභණ
තඵහශන තිශඵනහ ිරඹරහ වන් ශනහ. ර් ෆ්රළන්දුස
ශේවිඹර් නභළත්තහ විදුන් ඉන්නඹහශේ ශෝශේ ශත රැශන ගිඹහ
ඹළ ප ිරඹන දුරුය ශන හශේත් ශනොශ ප ශතොටමුශේ ශ්රී
යහහුර වහමු වරුන්ශේ ප. එඹ ඉතහභ ශවොඳින් නහථ ශරහ තිශඵන
ශදඹක්.

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ තභ ප අද
ශෝලීඹයණඹ ැති ශරහ තිශඵනහ. අපි ඒට විලස ම්භහනඹ
ිරඹරහ ිරඹනහ; න තහක්ණඹ ිරඹරහ ිරඹනහ. ඒ නිහ අද
ශරේභදහ ජනහධිඳතිතුභහශේ හරශස ශනොතිබුණු ශදඹක්
තිශඵනහ. ඒ තභ ප ශතොයතුරු තහක්ණඹ. විශලේශඹන්භ
ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ භ් න් ය තිශඵන ඒ
ඳරිණ වහ ශතොයතුරු තහක්ණශඹහි අඳනඹනඹ අඳට ඉතහභ
තුටු ශන්න පුළුන් ශදඹක්. විශලේශඹන්භ නතනශස වඳුන්හ
 වන් ශතොයතුරු තහක්ණශඹහි අඳනඹනඹ තුළින් ශභතයම් විලහර
මුදරක් අපි රඵහශන තිශඵනහ. ඉනරිශසදී අධි තහක්ණඹ හිත
බහණ්ඩ අඳනඹනඹ ිරරීභටත් දළනට ළරසුම් වදරහ තිශඵනහ. ඒ
හශේභ කුරුඳු අඳනඹනඹ ත්ශතොත් ඒ වහ අලුතින් logo
එක් වඳුන්හ දීරහ ශරෝශස කුරුඳු අලයතහශන් දුඹඹට
85ක්භ ඳඹන්ශන් අශ්  යශටන්. ශම් දුඹලු ශදඹක්භ ශ්රී රාහ
අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරශස - EDB එශක්- ව අදහශ
අභහතයහාලශස ඉන්න අඹශේ දක්භ නිහ ව ඉනරි දළක්භ නිහ
රළබුණු ශේල් 3. ඒ නිහ අද ජිත් ශරේභදහ භළතිතුභහ ිරේ ඒ
අතය රහලඹ භහ රතික්ශේඳ යනහ. ැත්ත ලශඹන්භ
අඳනඹන රර්ධනඹ අද අඳට තුටු න්න පුළුන් හයණඹක්
වළටිඹට භභ ශම් අසථහශේ ිරඹහ දුටිනහ.

අශ්  ශේය ඹ මදය ්රභඹ ිරඹන්ශන් ඉතහභ ළදත් ශදඹක්.
එඹ අශ්  ඉතිවහඹ තුශ ඉතහභ රදුේධිඹට ඳත් වුණහ. අශ්  යට
නයුණු ශර ශේය ඹ මදය ්රභඹ තිබුණු යටක්. ඒ හශේභ තභ ප
නතනශස ත්තහභත් ශවොරිවිර ශද භවත්භඹහ ිරේහභ අපි
දන්නහ ශේය ඹ මදය ්රභශඹන් ඔහු දුඹලුභ ළඩුම් බිඳුම්
සුඳත් යන්න අති දක් ප ිරඹරහ. ඒ හශේභ තභ ප
පිළිහරටත්, අක්ෂි ශයෝරටත් අද ඉතහභ ශවො ශේය ඹ ඖධ
තිශඵනහ. ඒ නිහ ශස ඵේද ඉත් ිරරීභ තුළින් එභ ශේය ඹ
ඖධ නිසඳහදනඹ යන තයුර්ශේද මදයයඹහට, එශවභ
නළත්නම් එභ තඹතනරට ශරොකු උනන් වක් ැති ශනහ
ිරඹන එ තභ ප භශේ අදව.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අද ජිත් ශරේභදහ
භන්ත්රීතුභහ ථහ ශහ. අඳනඹන ක්ශේත්රශස දළඩි ඩහ ළටීභක්
තිශඵනහ ිරඹරහ එතුභහ ිරේහ. අශ්  ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ
ිරේහ හශේ ශම් හශේ උත්තරීතය රැස ඇභදී, එශවභ නළත්නම්
ශභළනි භණ්ඩරඹක් ඉනරිශසදී අපි දහත් අතය රහල
යන්න නය ප. තභහශේ තර්ඹ නහථ යන්න අතය රහල
යන එ ඉතහභ ළයන ශදඹක්. ඒ භවත්භහ තිඹක් ශනොශ ප.
ැත්ත ලශඹන්භ අශ්  දශ ශේය ඹ නිසඳහදනශස රතිලතඹක්
වළටිඹට ඵරන ශොට අඳනඹනඹ දුඹඹට 25 දුට දුඹඹට 15 දක්හ
අඩු ශන්න පුළුන්. නමුත් ඒ යහ ඳතින්ශන් අශනකුත්
ක්ශේත්රඹන්හි තිශඵන නිසඳහදන භත ප. උදහවයණඹක් වළටිඹට
ෘෂි ර්භහන්තශස නිසඳහදනඹ ළඩි වුශණොත් අනිහර්ඹශඹන්භ ඒ
රතිලතඹ අඩු ශන්න පුළුන්. ඒ හශේභ අඳනඹන රතිලතඹ ළඩි
වුශණොත් ෘෂි ර්භහන්තශස නිසඳහදන රතිලතඹ අඩු ශන්න
පුළුන්. ඒ තභ ප තර්ථිශස තිශඵන ඉතහභත්භ දශ
දුේධහන්තඹ. ඒ දුේධහන්තඹ දන්ශන් නළති නිහ තභ ප ශම් හශේ
අතය ශචෝදනහ යන්ශන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ැත්ත ලශඹන්භ
ිරඹනහ නම් ශම් හරශසදී අඳනඹනශස ය ඝ්ර ර්ධනඹක් දු ව
ශරහ තිශඵනහ. 2005 දී ැශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 6ක්
තිබුණු අඳනඹන තදහඹභ අද න විට -2013 න විට- ැශභරිහනු

රු ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහ ශන්රුතුභන් පිළිඵ ථහ
ශහ; භහග්ර ආ තළචර් ළන ථහ ශහ; ශර්න් ළන ථහ ශහ. රු
නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශන්රුතුභන් නිතයභ ිරය ශදඹක්
තභ ප "ජනනී ජන්භ භූමිකලසච - සර්දපි රීඹසී" ිරඹන එ. ඒ
ිරඹන්ශන්, තභන් ළූත භත්, තභන් උඳන් බිභත් සර්ඹටත් ඩහ
අශන්ඹ ිරඹන එ ප. ඒ තභ ප නිතයභ එතුභහශේ මුශේ රැඳී
තිබුශණ්. ජිත් ශරේභදහ භළතිතුභහ ශන්රුතුභහ ළන ථහ ශහ.
උඳන් බිභට -භහතෘ භූමිකඹට- තදයඹ යන්න ිරඹන එ තභ ප
ශන්රුතුභහත් ිරේශේ. අශ්  ජනහධිඳතිතුභහත් ඊශස ශරෝ තරුණ
මුළුශේදී දුඹලුභ තරුණ තරුණිඹන්ට ිරේශේ, තභහශේ භහතෘ
භූමිකඹට තදයඹ යන්න ිරඹරහ ප. භහතෘ භූමිකඹට තදයඹ යනහ
නම් අශ්  ශේලශස ාර්ධනඹට ැ ප ශම් විධිඹට එක්ත් ජහති
ඳක්ඹ -විඳක්ඹ- කුශරන් අනන්ශන් ිරඹන තර්ඹත් දළන්
අඳට ශශනන්න පුළුන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අද න ශොට අශ්  දශ
ශේය ඹ නිසඳහදනඹ ැශභරිහනු ශඩොරර් 67ක් න ඵ අපි
දන්නහ. ඉනරිශසදී අශ්  ඉරක්ඹ තභ ප ඒ ැශභරිහනු
ශඩොරර් බිලිඹන 100 දක්හ ශන ඹෆභ. බිලිඹන 100 දක්හ ඹන
ශොට ඒ පුේර තදහඹභ ැශභරිහනු ශඩොරර් 500ක් ඳභණ
නහ. ැශභරිහනු ශඩොරර් 500 ඒ පුේර තදහඹභට
ඹනහ නම් ැත්ත ලශඹන්භ දශ ශේය ඹ නිසඳහදනශඹන් -GDP
එශන්- දුඹඹට 33ක් අපි තශඹෝජනඹ ශ යුතු ප. දුඹඹට 33ක්
අශඹෝජනඹ යන්න නම් දුඹඹට 6ක් යජශඹන් තශඹෝජනඹ
යන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ දුඹඹට 22ක් ශඳෞේලි අාලශඹන්
තශඹෝජනඹ ශ යුතු ප. ඉතුරු දුඹඹට 4 ශවෝ 5 තශඹෝජනඹ ශ
යුත්ශත් විශේය ඹ ඍජු තශඹෝජනලින් - FDIලින්-. විශේය ඹ
ඍජු අශඹෝජනලින් තශඹෝජනඹ යන්න නම් අපි විශේය ඹ
තශඹෝජඹන් ශන්හ ත යුතු ප. විශේය ඹ තශඹෝජඹන්
ශන්හ ළනීශම්දී ශම් විධිඹට කුශරන් අනනහ නම් ළූත භට
හශේභ, උඳන් බිභට අපි තදයඹ යන්ශන් ශොශවොභද ිරඹරහ
ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහශන් භභ ඉතහභ තදයශඹන් අවන්න
ළභළති ප.
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ැත්ත ලශඹන්භ අපි පිළින්නහ ැඟලුම් ර්භහන්තඹ ශම්
යටට වඳුන්හ  වන්ශන් -ැඟලුම් අඳනඹනඹ යන්න ිරේශේ- හිටපු
ජනහධිඳති ශරේභදහ භළතිතුභහ ඵ. එතුභහට අශ්  ශෞයඹ හිමික
නහ. නමුත් එදහ හශේ ශනොශ ප. අද න ශොට ැඟලුම්
ර්භහන්තඹ ම්පර්ණශඹන්භ ඩහ ළශටන තත්ත්ඹට ඳත්
ශරහ තිශඵනහ. ශභොද, ඵටහිය යටල් 3 අඳට GSP Plus වනඹ
ම්පර්ණශඹන්භ අහිමික ශහ. ැ ප ඵටහිය යටල් 3 අඳට GSP Plus
වනඹ අහිමික ශශේ? අඳට ශනහිලි යරහ ැඟලුම් ර්භහන්තඹ
ම්පර්ණශඹන්භ ඩහ  ආටන්න ප. එශවභ ශශේ, ඵටහිය යටල් 3
ිරඹන ශේ අවන්ශන් නළතු අශ්  ජනහධිඳතිතුභහ යුේධඹ නිභ ශ
නිහ ප.
එදහ 1987 ඩභහයච්චි ශභශවයුශම්දී ශඩන්දුල් 3 ශොබ්ඵෆඩු
ජනයහල් 3යඹහශේ, විජඹ විභරයත්න ජනයහල් 3යඹහශේ ැස ශදශක්
තිබුණු ඳුළු අපි ශවොට දළක්හ. ඒ ශභොද, රබහයන් අල් 3රහ
න්න තිබුශණ් ත නන ශද ප. එදහ ඉන්නඹහශන් ැවිත් ඳරි් පු
දළම්භහ. එදහ හිටපු ජන නහඹශඹෝ ඉන්නඹහශේ ඵරඳෆම්රට රක්
ශරහ නිට නිඹහලු ශරහ ඒ ටන නළළත්වූහ. නළත්නම් එදහ
තභ ප රබහයන් කහතනඹ න්ශන්. එදහ ඒ රලසනඹ ඉය ශහ නම්
අඳට නළති වුණු ජීවිත ශඵොශවෝ ායහක්, විනහල වුණු යජශස ව
ශඳෞේලි ශේඳශ අඳට ශොඩක් ඉතුරු ය න්න තිබුණහ.
නමුත් 2009 භළ ප 19 තභ ප රබහයන් මිකඹ ගිශස. භළ ප භහශස 16,
17 න ශොටත් ඊට ඩහ ඵරතු යටර ඵරඳෆම් තහ.
ැශභරිහශන් තහ. රාලශඹන් කුසනර් තහ. ඒ හශේභ තභ ප
එාරන්තශඹන් මිකලිඵෆන්ඩ් තහ. ැවිල් 3රහ ජනහධිඳතිතුභහට ඵර
ශහ යුේධඹ නත්න්න ිරඹරහ. යුේධඹ නත්න්න; නළත්නම්
අපි GSP Plus වනඹ නත්නහ ිරඹරහ අඳට ඵරඳෆම් ශහ. ඒ
විධිඹට විවිධ තර්ජන දළම්භහ. නමුත් ඒ තර්ජනලින් ශනොළලී
තභ ප ජනහධිඳතිතුභහ යුේධඹ නිභ ශශේ. ඒ නිහ තභ ප අද අඳට
හභඹ ැති ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ තභ ප අද අපිට ැඟලුම්
ර්භහන්තලහරහ වුණත් ඳත්හ ශන ඹන්න පුළුන් වුශණ්. GSP
Plus වනඹ අඳට නළළත්වූහට ැත්ත ලශඹන්භ අශ්  ැඟලුම්
ර්භහන්තශස තිශඵන ගුණහත්භබහඹ - quality එ- ඉතහභ
ඉවශ නිහ අදත් අපි ඒ තත්ත්ශඹන් ඳත්හ ශන ඹනහ. ඒ
නිහ අපි ැත්තලශඹන්භ යණදුාව ශරේභදහ භළතිතුභහට ශෞය
යනහ. ඒ දසර GSP Plus වනඹ තිබුණහ. නමුත් අද GSP
Plus වනඹ නළති වුණත් අඳට ඒ අඳනඹනඹන් නටභ ය ශන
ඹන්න පුළුන් ශන්ශන් ැඟලුම් ර්භහන්ත ඉතහභ ශවොඳින්
ඳත්හ ශන ගිඹ නිහ ප.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

1988 - 90 හරශස තිබුශණ් GSP Plus ශනොශ ප, ඒ හරශස
තිබුශණ් quota system එක්. GSP Plus එ තශේ 2004 - 2005
හරශස.

ගු (ණචාර්ය වරේ වීරපවේකර මශතා
(ரண்புறகு (கனரறற)சத் வீமசக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

ශඵොශවොභ සතුති ප.
ඒ ඵ ව වන ්රභඹ නළති වුණහභ, ැඟලුම් ර්භහන්තශස අඩහර
 ඇභක් දු ව  ඇභට ප තිබුශණ්. නමුත් අශ්  නිසඳහදනර ඉවශ
ගුණහත්භබහඹ, අශ්  ම්රුන්ශේ තත්ත් ජහතයන්තය
භ ආටමිකන් ඳළතීභ, ඒ හශේභ ඒ ම්රුන්ට ව ැඟලුම්
ශේ ශේවිහන්ට යන ශ ඇම් ඉතහභ ශවොඳින් ිරරීභ ව
හර්ඹක්භතහ නිහ තභ ප අඳට ැඟලුම් ර්භහන්තඹ ඉවශ
තත්ත්ඹිරන් ඳත්හශන ඹෆභට පුළුන් වුශණ්.
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රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ැත්ත ලශඹන්භ
ැඟලුම් ර්භහන්තඹට ඳභණක් ශනොශ ප අද අපි ාචහය
යහඳහයශඹන් විලහර ලශඹන් විශේල විනිභඹ උඳඹනහ. අශ් 
ඉරක්ඹ තභ ප 2016 න විට අශ්  යටට මිකලිඹන 2.5
ාචහයඹන් රභහණඹක් ශන්හ ළනීභ. අද ඳත්තයශස
තිශඵනහ ඳසු ගිඹ භහ වතශර් ඳභණක් ාචහයඹන් රක් ඳවක්
ඳභණ - half a million - ශම් යටට ැවිල් 3රහ තිශඵනහ ිරඹරහ.
ාචහය යහඳහයඹ නයුණු න්ශන් යට ශන ඹන රතිඳත්තිඹ
ශවො නිහ ප. ශම් විධිඹට ගිශඹොත් - අශ්  රු ජිත් ශරේභදහ
භන්ත්රීතුභහ
sarcastically
ිරේහ
හශේ
ශනොශ ප,
උඳවහහත්භ ිරේහ හශේ ශනොශ ප- ැත්ත ලශඹන්භ අපි
තදුඹහශේ තලසචර්ඹඹ ඵට අනිහර්ඹශඹන්භ ඳත් ශනහ. රු
ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහටත් එඹ ැස ශදශන්භ ඵරහන්න
පුළුන් ඵ ිරඹමිකන් භශේ ථහ මිකන් භහ් ත යනහ.
ශඵොශවොභ සතුති ප.
[අ.බහ. 3.14

ගු ඉරාන් වික්රමරේන මශතා

(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අද ශ්රී රාහ අඳනඹන
ාර්ධන ඳනත ඹටශත් ශන එන රද නිශඹෝඹක් භ් න්
තනඹනඹ යන බහණ්ඩ ිරහිඳඹක් වහ ශස ඵේද ළඩි යන
අසථහශේදී භභ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් රුණු ිරහිඳඹක් ථහ
යන්නට රෆසති ප.
ඳශමුශන්භ ිරඹන්නට ඕනෆ ශස ඵේද විශලේ ඵේදක් ඵ.
ශස ඵේදක් ශඹොදන්ශන් නිලසචිත තර්ථි අයමුණට.
හභහනයශඹන් ශස ඵේදක් ඹම් ිරදු ර්භහන්තඹට ශඹ වශොත්,
-උදාහරණයක් හැටියට තේ කර්මාන්තය ගනිමු- ඒ තෙේ බද්ද ඒ
ර්භහන්තඹ වහභ ශඹොදන්න ඕනෆ. නමුත් ැත්තටභ අද ඒ
ශනොශ ප දු ව න්ශන්. අද ැත්තටභ දු ව ශන්ශන් ඒ ශස ඵේද
අයශන ඒ Consolidated Fund එට, රධහන අයමුදරට එතු
ිරරීභ ප. ැත්තටභ තනඹනශඹන් රඵන ශස ඵේද බහවිත
යන්නට ඕනෆ ශම් යශ ආ අඳනඹනඹ ළඩි ිරරීභට ප. නමුත්
ැත්තටභ එඹ දු ව න්ශන් නළවළ. අඳනඹනඹ ළඩි ිරරීභක් දු ව
න්ශන් නළවළ.
ැ ප ශස ඵේදක් අඹ යන්ශන්? අපි හිතමු  ඇනඹ විදු
ශදශනක් ජීත් නහ ිරඹරහ. ඒ  ඇනශස  ඇන රහම්පු නළත්නම්, ඒ
 ඇනශස ජීත්න එ පුේරඹකුශේ විඹදමිකන්  ඇන රහම්පු දහන්න
ඵළරි නිහ, ඒ විදු ශදනහභ එතු ශරහ  ඇන රහම්පු දභහ න්න ඕනෆ.
අපි එක් පුේරඹකුශන් ැහුශොත් ඔහුශන් ඒ  ඇන රහම්පුට
ගිඹ විඹදභ ශොඳභණද ිරඹරහ, ඔහු ිරඹන්නට පුළුන් රුපිඹල් 3
10,000 ප ිරඹරහ. එතශොට විදු ශදනහට ඒ වහ රුපිඹල් 3 රක්
2ක් ඹනහ. ැත්තටභ ඒ  ඇන රහම්පු දහන්න ඹන්ශන් රුපිඹල් 3
රක්ඹ ප.
නමුත් ඒ හමූහි එක් ශරහ ය න්න
්රභශේදඹක් නළවළ. එතශොට ශභොනහද යන්ශන්? යජඹ ශවෝ
නය බහ භළනවත් ශරහ ඒ රුපිඹල් 3 රක්ඹ විඹදම් යරහ ඒ
 ඇන රහම්පු ටි දහනහ. එවිට ඒ විදු ශදනහටභ ඒශක් රශඹෝජනඹ
රළශඵනහ. නමුත් ඒ එක් අශඹකුශන් රුපිඹල් 3 5,000ක් අඹ
යනහ. ඒ අඹ මුලින් ිරේශේ එක්ශශනක් රුපිඹල් 3 10,000ක්
ශන්න ඕනෆ ිරඹරහ ප. නමුත් දළන් ඒශොල් 3රන්ට ටිනහභක්
රළබිරහ තිශඵනහ. ැ ප? රුපිඹල් 3 5,000ට ඒ  ඇන රහම්පු රළබිරහ
තිශඵන නිහ.
ශස ඵේද ිරඹන්ශන්ත් ඔඹ හශේභ ශදඹක් තභ ප. ශස ඵේද
ඒ ර්භහන්තශස ඹවඳත වහ, ර්ධනඹ වහ, ශඳො ව ඹවඳත
වහ න්න ඵේදක්. නමුත් ැත්තටභ අද එශවභ ශදඹක් දු ව
න්ශන් නළවළ. අපි අද න්න ශස ඵේද ශළින්භ Treasury
එශක් අයමුදරට තභ ප ඹන්ශන්. ඒ ඒ යහඳහයඹ වහ ශදන්ශන්
නළවළ.
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ඒශක් රතිරහබඹ ඒ යහඳහයඹට රළශඵන්ශන් නළවළ. ශභොනහද
අපි ඒ මුදලින් යන්ශන්? ඒ මුදල් 3 බහණ්ඩහහයඹට ගිඹහභ ඒශන්
අපි භල් 3 ඳහත්ති වදනහ. නළත්නම් යජශස ශොඩනළ් ලිර තීන්ත
හන්න, හුනු හන්න බහවිත යනහ. නමුත්  ඇන රහම්පු අලය
ශනහට ඒ භල් 3 ඳහත්තිශඹන් ළඩක් නළවළ. භල් 3 ඳහත්තිශඹන්
නයඹ රසන න්න පුළුන්. නමුත්  ඇන රහම්පු වුභනහ අඹට
ඒශන් රශඹෝජනඹක් නළවළ. ශම් තභ ප අද ශම් ශස ඵේශදන්
ශන්ශන්.
අද අපි ශම් නිශඹෝඹ ඹටශත් ඳනනහ, තනඹනඹ යන
ද්රයලින් ශස ඵ ව න්න ිරඹරහ. එඹ ශම් යශ ආ අඳනඹනඹට
ශඹ වශේ නළත්නම් ඒශන් ිරදු රශඹෝජනඹක් නළවළ ිරඹන එ
අපි ිරඹන්නට ඕනෆ. ශභොද, අඳනඹනශස තභ ප රලසනඹ
තිශඵන්ශන්. ශම් යශ ආ අඳනඹන ්රභ්රභශඹන් ඳවශ ඹනහ. අපි
ළඩි ළඩිශඹන් ණඹ ත්තහභ අන්තිභට ඒ ණඹරට ශඳොලිඹ
ශන්න ශනහ. අපි දළන් ළඩිශඹන්භ න්ශන් විශේල ණඹ. අපි
ශම් ණඹ න්ශන් ශශශ ශඳොශශේ තිශඵන ශඳොලිඹට අනු ප. ඒහ
ශන්න නහ. ඒහ ශන්න නම් අඳනඹනඹ ඉවශ ඹන්නට
ඕනෆ. නමුත් අඳනඹනඹ එශවභ ඉවශ ඹන්ශන් නළවළ.
විශලේශඹන්භ දළන් ශත් ර්භහන්තඹට ශස ඵ ව ඳනරහ
තිශඵනහ. ශස ඵේද ශත් ර්භහන්තඹට ඳනනහ ිරඹන්ශන්
තනඹනඹට ශනො, අඳනඹනඹටත් ශස ඵේදක් ඳනනහඹ
ිරඹන එ ප. හභහනයශඹන් අඳනඹනඹට ශස ඵ ව ඳනන්ශන්
නළවළ. තනඹනඹට ප ශස ඵ ව ඳනන්ශන්. නමුත් අඳනඹනඹටත්
අපි දළන් ශස ඵ ව ඳනනහ. ශස ඵ ව ඳනන එ අලුත් ශදඹක්
ශනොශ ප. දීර්ක හරඹක් තිසශේ එඹ දු ව ශරහ තිශඵනහ. නමුත්
2013 ශනොළම්ඵර් භහශස අඹ ළඹ තුළින් ශත්රට විතයක්
ශනොශ ප, ම්මිකරිසරට, යහබු නළටිරට, කුරුඳුරට, ස වරු,
භවූතරු ිරඹන වළභ එටභ ශස ඵේදක් දළම්භහ. හභහනයශඹන්
ශම් යශ ආ ඹභක් නිසඳහදනඹ යනහ නම්, ඒ නිසඳහදනඹ ශම්
යටින් අඳනඹනඹ යනහ නම්, අපි ඒ නිසඳහදඹන් නරි
න්න්න අලය ප. ශස ඵේදක් ඳළනවූහභ නරි ළන් ඇභක් නළවළ.
ජහති නිසඳහදනඹට නරිළන් ඇභක් නළවළ. නමුත් අපි ඒ ශොල් 3රන්
නරින්න්නට අලය ප. ඒ නිහ ෘෂි ශඵෝරට ශස ඵ ව
ඳළන ඇශභන් ශන්ශන් ැත්තටභ ඒ අඹට දඬුභක් රළශඵන
එ ප. ශභොක්ද ඒ අඹට දීපු දඬුභ? ශත්, ම්මිකරිස, යහබු නළටි,
කුරුඳු ළනි ශේල් 3 අඳනඹනඹ යන අඹට අපි දඬුභක් දීරහ
තිශඵනහ. අපි ඒ අඹට ිරඹනහ, "ඒ මූලි අමු ද්රයඹක් වළටිඹට
අඳනඹනඹ යනහ නම් ශස ඵේදක් අඹ යනහ. නමුත් අඹ
එතු යරහ අඳනඹනඹ ශශොත් ශස ඵේදක් ඳනන්ශන්
නළවළ" ිරඹරහ. ැත්තටභ ශම් ශස ඵේශේ තිශඵන අර්ථඹ අපි
භහරු යරහ තිශඵනහ. හ යන ශොවිඹහට ිරඹනහ, "අපි
ඔඵතුභන්රහට දඬුභක් ශදනහ, ශම් නිසඳහදනඹට ටිනහභක්
එතු ශනොය අඳනඹනඹ ශශොත්'' ිරඹරහ. ැත්තටභ ශම්
ළරැන ්රභඹක්.
1975 ඉරහ ශ්රී රාහ ශත් භණ්ඩර ඳනත තිශඵනහ. ඒ
හරශස ඉරහභ ශත්රට ශස ඵ ව අඹ යනහ. නමුත් අද න
තුරු එතු ශ අඹක් තිශඵන ශත් රභහණඹ මුළු ශත්
අඳනඹනශඹන් දුඹඹට දවඹක් ඉක්භහ ගිහිල් 3රහ නළවළ. ඒ
ිරඹන්ශන්, ශස ඵේදක් අඹ ශහට එතු ශ අඹක් තිශඵන
ශත්ර ටිනහභ තභත් මුළු ශත් අඳනඹනශඹන් දුඹඹට
දවඹට ඩහ අඩු ප ිරඹන එ ප. ශම් ශස ඵේද ළරැන ශර
ඳහවිචිච් ශශොත් - නිසඳහදඹහට දඬුභක් ශර ඳහවිච්චි ශශොත්ශොවිඹහට හශේභ
ර්භහන්තරට ඒශන් රශඹෝජනඹක්
න්න ඵළවළ. ශත්රට වුණ ළශඩ් තභ ප ම්මිකරිසරට ප, යහබු
නළටිරට ප, කුරුඳුරට ප, ස වරු, භව වරුරට ප -වළභ ශේටභදුේධ න්නට ඹන්ශන්. ශස ඵේශදන් න්න මුදර
බහණ්ඩහහයඹට අයශන ඒ මුදර හුනු හන්න ප, තීන්ත හන්න ප,
භල් 3 ඳහත්ති වදන්න ප ශඹොදනහ නම් එතු ශ අඹ ළඩි
යශන ඒ ර්භහන්තඹ නයුණු යන්නට ඵළවළ. ඒ ර්භහන්තඹ -
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(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

තමුන්නහන්ශේශේ ශේ ඉසයවහ භල් 3 ඳහත්තිඹක් නළේද?
තමුන්නහන්ශේශේ ශේ ඉසයවහ භල් 3 ඳහත්තිඹක් නළත්නම්
ිරඹන්න; අපි වදරහ ශදන්නම්. ැ ප යවන්ශන්? භල් 3 ඳහත්ති
වදන්ශන් ඳරියඹ රසන යන්න ප.

ගු ඉරාන් වික්රමරේන මශතා

(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඒ භහ පිළිතුරු ශදන්න ඕනෆ රලසනඹක් ශනොශ ප. ශත්
ර්භහන්තඹ ැතුළු ඒ ර්භහන්ත නයුණු යන්න නම් ශ යුතු
ශේල් 3 තිශඵනහ. ඳළශ ශඵදහ දීභ, ශඳොශවොය ශඵදහ දීභ, අශශවිඹ,
brand එක් ෆදීභ ළනි ශේල් 3 යන්න ඕනෆ. අද අශ්  යට
ශරෝශස කුරුඳු අඳනඹනඹ යන විලහරභ යට ප. ශත් අඳනඹනඹ
අතින් අපි ඳශමුළනි තළන දුටිඹහ. භවය විට ශදන තළනට,
තුන්න තළනට ළශටනහ ඒ ඒ අවුරුේශේ වළටිඹට. නමුත්
cinnamon අඳනඹනඹ අතින් අශ්  යට ශරෝශස ඳශමුළනි
තළන ප තිශඵන්ශන්. එශේ ඳශමුළනි තළන තිශඵනශොටභ ඒහට
ශස ඵ ව වනහ නම් අපි ඒහ ඳහවිච්චි යන්න ඕනෆ ඹටිතර
ඳවසුම්රට ප. ඒ නිසඳහදනරට අඹ එතු යන්න ඵළරි
ශවේතු තිශඵනහ. ඒ නිහ තභ ප ඒ ශොවිශඹෝ, ඒ මුදරහලිරහ ඒහට
අඹ එතු ශනොයන්ශන්. ඒ අඹට අපි උදවු යන්න ඕනෆ. ඒ
අඹට උදවු යන්න ඕනෆ ඹටිතර ඳවසුම් දීශභනු ප. ඒ හශේභ
brand එ ශොඩ නඟන්න උදවු යන්නත් ඕනෆ. විශේය ඹ යටර
ඒ නිසඳහදන විකුණන්න ගිඹහභ ෆශවන්න මුදරක් අලය ප. අපි ඒ
ශනුශන් ඒ අඹට උදවු යන්න ඕනෆ. ශම් යජඹට දුේධ ශරහ
තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? ශම් යජඹ ශොඩ නඟන්ශන් ඳයශඳෝෂිත
තර්ථිඹක්. ඒ ිරඹන්ශන් ශභොක්ද? ශවේ තිශඵන හයඹ
උයහශන පිළිරඹ වදන තර්ථි ්රභඹක් තභ ප අද යශ ආ
තිශඵන්ශන්. ඒට උදහවයණඹක් භහ ිරඹන්නම්. අපි SriLankan
Airlines එ නළති යරහ Mihin Lanka එ ශොඩ නඟන්න
වදනහ. ව භයරහ පිළිරඹ ශොඩ නඟන්න වදන තර්ථි ්රභඹක්
ශම්. ඳයශඳෝෂිත තර්ථි ්රභඹක් තභ ප ැති යශන ඹන්ශන්.
ඒහ තභ ප දු ව න්ශන්. වම්ඵන්ශතොට තර්ථිඹ ශොඩ නඟරහ ශ්රී
රාහ තර්ථිශස හයඹ උයහ ශඵොනහ හශේ ළඩක් තභ ප
ශභතළන දු ව ශරහ තිශඵන්ශන්. ශම්ට තභ ප ඳයශඳෝෂිත
තර්ථිඹ ිරඹරහ ිරඹන්ශන්. ශම් යජඹට තිශඵන්ශන්ත් ඳයශඳෝෂිත
තර්ථිඹක්. ඳයශඳෝෂිත විතයක් ශනොශ ප රු නිශඹෝජය හය
බහඳතිතුභනි. ශම් යජඹට තිශඵන්ශන් ඳයළති තර්ථිඹක්.
ඳයළති තර්ථිඹක් ිරඹන්ශන් ශභොක්ද? විශේශිඹන්ට සයහ
න්න ඉඩ ශදන, විශේශිඹහ භත ඹළශඳන තර්ථිඹක් තභ ප ශම්
යජඹ ශම් හදහශන ඹන්ශන්.

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගු ඉරාන් වික්රමරේන මශතා

(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භභ ථහ අන්
යන්නම්.
භහ නළතත් ඉල් 3රනහ, අඹ ය න්නහ ශස ඵ ව
විශලේශඹන්භ ෘෂි රශේලර ඉන්න ජනතහශේ ඹවඳත
වහත්, ශම් ර්භහන්තර ඹවඳත වහත් ශඹොදන්න ිරඹරහ.
එඹ යට ශවෝ නයඹ අරාහය යන්න ශනො නිසඳහදනඹ ළඩි
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු ඉයහන් වි්රභයත්න භවතහ

යන්න ඳහවිච්චි යන්න ිරඹරහ ඉල් 3රනහ. ඒ හශේභ භට ශම්
අසථහ රඵහ  වන්නු එ ම්ඵන්ධශඹන් රු නිශඹෝජය හය
බහඳතිතුභහට සතුතින්ත ශනහ.

[3.26 p.m.]

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Mr. Deputy Chairman of Committees, I cannot
understand why the Hon. Eran Wickramaratne who has
served in a bank is always talking about, "ඳය! ඳය!! ඳය!!!".
ඳයපුරු ශේනඹ ළන විතය ප ථහ ශශේ නළත්ශත්. භහ
හිතන්ශන් නහඹතුභහ න පශන් නළති නිහ ශන්න ඕනෆ ඒ ළන
ථහ ශනොශශේ. ඳයශේලක්හයඹන්ට ශම් යශ ආ දුඹලු ම්ඳත්
විකුණහ ජහතිඹ ඳහහ දීශම් ර්භහන්තඹක්, තර්ථි ්රභඹක් තභ ප
එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ අනුභනඹ ශශේ. නමුත් අඳට
ැ් ල් 3ර නගු යරහ ිරඹනහ "ඳය! ඳය!! ඳය!!!" ිරඹරහ.
තමුන්නහන්ශේරහ ශොඩ නළඟ ශොඩනළ් ලි දුඹල් 3රභ දළන් "ඳය!
ඳය!! ඳය!!!" හරහ ඩහ ළශටමිකන්, යහ ළශටමිකන් තිශඵනහ.
අවරහ ඵරන්න අශ්  රුන් විජර්ධන භවත්භඹහශන්. ශභොන
තයම්  වයට ඳය ශරහ ඹනහද ිරඹහ ඵරන්න. දවස ණන්
ශනඟක් ළන්න ිරේහ, එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශනුශන්.
අශන් ශදවිඹශන්, ශදොශශොසශදනහ ප තශේ. ඔන්න දහව,
ශදොශශොවට ළටුණු තර්ථි ්රභඹ. ශම් අඳටත් යන්නද
ිරඹන්ශන්?
අපි ශම් යට අද තදුඹහශේ තර්ථි අතින් ඉවශටභ ශනහපු
යටක් ලශඹන් ඳරිර්තනඹ යරහ අහන ප. අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහශේ "භහින්ද චින්තන" රතිඳත්තිඹ නිහ අද මුළු
ශරෝඹභ අශ්  පුාචි රාහ නවහ ඵරනහ. There is the "World
Conference on Youth 2014" in Sri Lanka from 6 th to 10th
May. වම්ඵන්ශතොට නයඹ නවහ ජහතයන්තයඹ දළන් ඵරනහ,
ශම් අපරු යට, අපරු නයඹක් ිරඹරහ. ශම් තලසචර්ඹ
ශරෝශස ශොතළනත් නළවළ. තර්ථිඹ ශවො නිහ තභ ප ඒහ
වළශදන්ශන්. වම්ඵන්ශතොට යහඹ, ගුන් ශතොටු ශඳොශ,
ජහතයන්තය ක්රීඩහාණඹ හශේභ තභ ප ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණ
ලහරහත්. ඒහ ශභොන තයම් රසනද? අශ්  අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහ ඊශස විෘත ශහ. 1,700ට ළඩි ශේය ඹ වහ
විශේය ඹ තරුණ ඳයපුය අද රාහශේ දුටිනහ, ශම් තලසචර්ඹ
ඵරන්නට; ර්භහන්තර නයුණු ළන ඵරන්නට. ඒහ ඔවුන්ශේ
යටරට ගිහිල් 3රහ ිරඹන්නට ඔවුන්ට අද අසථහ රළබිරහ
තිශඵනහ. ශම් හශේ ම්ශම්රනඹක් ශම් අශ්  ජන්භ භූමිකශසදී
ිරදු ද ැති ශනොවූ ඵ භභ තමුන්නහන්ශේරහට භතක්
යන්නට ළභළති ප. ශභතුභන්රහ භල් 3 ශඳෝච්චි ළන ිරේහ. රු
නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශඹක් වළ වහභ භල් 3 ශඳෝච්චි
තිඹන්ශන් නළේද? ශභතුභන්රහ තිඹන්ශන් නළතුහ ැති.
ශභොවුන්ශේ ශේ ඉසයව ප, පිළින්න ප හන්තහයඹක් හශේ
යනහ ැති. ශභොන පිසසු, විහිළු ථහ ද? අද එභ ඳක්ඹත්
විහිළුට රක් ශරහ ප තිශඵන්ශන්.
භභ අදවන ඉසරහම් ධර්භඹ පිළිඵ ඊශස ජඹවි්රභ ශඳශර්යහ
භවත්භඹහ අභූත ථහල් 3 ිරේහ. ඒ හශේ ථහලින්
ශත්ශයන්ශන් උන්භත්තඹන්ශන් ළඩි ශදශනක් පිට ඉන්ශන්,
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සුළු ශදශනක් තභ ප අාශොඩ ඉන්ශන් ිරඹන එ ප. එ පන්
එක්ශශනක් තභ ප ඒ. එතුභහට ශවො කඩුක් වදරහ දුරිශොත
භන්නයශස තිඹන්න ඕනෆ, ශභන්න ගිහිල් 3රහ ඵරඳල් 3රහ ිරඹරහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අපි ඹන ඳහශර් අපි
ඹනහ. අද මුළු ශරෝඹභ ැහුම් න්  වන්නහ, අශ්  අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහට. ශභොන තයම් රසනද, ශභොන තයම් අරාහයද?
ඵරන්නශෝ, පිබිදීභ. ශම් දහත් යන්නට පුළුන්ද?
ශේ ඇපීඹ එදහ වම්ඵන්ශතොට ඳහරනඹ යන විට - ඒ ශොල් 3රන්
අණ ඳතුයන ශොට - ිරදුභ හවනඹක් නළවළ. දළන් ඳහයල් 3
ළන ථහ යනහ. ඳහයර තිශඵන lanes ශද, තුන, වඹ ළන
ථහ යනහ. ඒ ශොල් 3රන් භව ළරෆශේ ඒ ළඩ ශහ. නමුත් අද
වම්ඵන්ශතොට ශරෝශස තලසචර්ඹත්, ඉසතයම්භ සථහනඹක්
ඵට ඳරිර්තනඹ යරහ අහන ප. රාහශේ හුඟක් ර්භහන්ත
තිශඵනහ. කුරුඳු ළන ිරඹන විට අඳට යන්ශදණිඹ භතක්
ශනහ. යන්ශදණිඹට තන්න භක් තිශඵනහ ඳනහපිටිඹ
ිරඹරහ. ඒ භ මුසලිම් ජනහහඹක් විධිඹට  වන්ශන් වුද?
ශභන්න ශම්හ ප අපි අදවන්නට ඕනෆ. ඒ ශම් කුරුඳු යහඳහයඹ
තිශඵනහ. කුරුඳු ශඳොලුලින් වන්ශන් නළවළ. කුරුඳු ශඳොලු
ශයජිශම්න්තු අද ශොශවේද ඉන්ශන්? අන්න භහතය ශොන් ශරහ
ඉන්නහ. විජඹර්ධන භළතිතුභහශේ ශරොකු උේශකෝණශස
නිඹළශරන්නත් එක්ත් ජහති ඳක්ශස වුරුත් නළවළ. කුරුඳු
ශඳොලු වමුදහශන්  ආටිඹක් අයශන එන්න තිබුණහ ශන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ඒ ඳනහපිටිඹ භ මුසලිම්
මිකනිසුන්ට ඳනාචි ශන්න  වන්ශන් ශඵෞේධ නහඹ පී. ද එස.
කුරයත්න භළතිතුභහ ප. අඳට ඒ අභත යන්න ඵළවළ. වුද ඒ
ඉල් 3ලීභ ශශේ? යහජය භන්ත්රණ බහශේදී ශඹෝන නහඹ ර්
යදුක් ෂරීඩ්. "Uncrowned King of the Moors" ිරඹරහ ප
එතුභහ තචහර්ඹ ඩබ්ලිේ. දවනහඹ භළතිතුභහ ර්ණනහ ශශේ.
එතුභහ ඉල් 3ලුහභ භක්  වන්නහ. ඒ ශම් අද ඳල් 3ලිඹක් තිශඵනහ.
අවනඹහ ඳහඨලහරහ තිශඵනහ. අශනකුත් මුසලිම් ඳහඨලහරහ
තිශඵනහ. අසරම් භන්ත්රීතුභහ නිලසලබ්ද අවශන ඉන්නහ.
එතුභහශේ ශභන් එවහ ප ඒ භ තිශඵන්ශන්. ගිහිල් 3රහ ඵරන්න.
ශභන්න අපි ශම් රාහ වදපු වළටි. භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහට
පිා දු ව ශන්න අපි ඒහඵේධ ශරහ රහාකීඹ ිරඹන හමූහි
වළඟීශභන් මුසලිම්රු, දුාවර අඹ, අශනක් ඳළත්ශත් ශදභශ අඹ
හඹ යන්නට පුළුන් හතහයණඹක් ිරදුභ ශේදඹක් නළතු
වදරහ දීරහ තිශඵනහ.
එඳභණක් ශනොශ ප දළන් ශම් ශොල් 3රන් යහජඳක්රහ ළන
ිරඹනහ. වළභදහභ ශශ වරනහ, අශන්! අඳට ශභශවභ
රළශඵන්ශන් නළවළ ිරඹරහ. යහජඳක් ඳවුශල් 3 ශභ පන් යර් වන
එ ළන ිරඹනහ. ඒත් ශවො ර්භහන්තඹක් තභ ප. යර්
ශඵෝර ර්භහන්තඹ ැති යන්න ඕනෆ. රි ආ ශඵෝර, යර්
ශඵෝර, ශොලි ශඵෝර තදී ශම් දුඹලු ශදඹක්භ ශම් යශ ආභ
නිසඳහදනඹ යන්න ඕනෆ. එතශොට අශ්  විශේල විනිභඹ පිට
යටට ැදී ඹන්ශන් නළවළ. ඉතින් ශද පඹශන්! යර් වන්න ශවෝ
ශඵෝරඹක් දිරන්න ශභශඹක් නළත්නම් අපි ශභොනහ යන්නද?
ශ පිනට රළශඵන්ශන් ඔච්චය ප. ජ ම්ඳන්න තරුණ ශභ ප
ටික් අශ්  යශ ආ ඉන්නහ. තරුණ ටයුතු පිළිඵ අශ්  නහඹ
රු ඩරස අරව් ශඳරුභ භළතිතුභහට අේවිතීඹ නහඹශඹක්ඹ
ිරඹන්න පුළුන්. රු ඩරස අරව් ශඳරුභ භළතිතුභහශේ
නහඹත්ශඹන් යුතු ඒ 2014 ශරෝ තරුණ මුළුශේ භ
බහඳති - co-chair - තනතුය රළබී තිශඵන්ශන් නහභල් 3 යහජඳක්
භළතිතුභහට ප. ඒ නිහ හටත් අඳ ශනොභඟ ඹන්න ඵළවළ. ශම්
ඹන ඳහය ඉතහභත්භ ශවො ප.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, කුරුඳු ර්භහන්තශඹන්
ශතල් 3 අයශන අපි ඒහ පිට යටරට ඹන්න ඕනෆ; අඳනඹනඹ
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යන්න ඕනෆ. [ඵහධහ ිරරීභක් ඒ තභ ප ිරඹන්ශන්. වන්න
ශනොශ ප කුරුඳු ශඳොලු තිශඵන්ශන්. ඒ ළන භාර භය ඇය
භළතිතුභහටත් ිරඹන්න ඕනෆ. කුරුඳුලින් අශ්  රාහට ශවො
විශේල විනිභඹ රභහණඹක් උඳඹහ න්න පුළුන්.

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

අශ්  නිශඹෝජය අභහතය රු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ
භළතිතුභහ නිශඹෝජනඹ යන භහතශල් 3 නසත්රික්ශස ශවො
ශොශෝහ හන් තිශඵනහ. දළන් ඒ අඹ ශොශෝ පුයඹක්
වදන්න ඹනහ - for the benefit of the tourists, they are going
to create a cocoa cultural village for the first time. කුරුඳු
ශඳොලුහයඹන් ඒහ වඳුනන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ඉයහන් වි්රභයත්න
භළතිතුභහ කුරුඳු ශඳොල් 3රක් අතට ත්ශතොත් ශවො ප. ශඟ එන
ශඳොට නම් ශවො නළවළ. ඒ නිහ පිටුඳසට වළරිරහ ඳවයක් ශදන්න
ණඹටත් ශඳොල් 3රක් න්න. එශවභ නළත්නම් ශඳොල් 3රක්
ශන්න්න, අපි විශේල විනිභඹ ශදන්නම්. අශ් 
ඉයහන්
වි්රභයත්න භවත්භඹහට අපි ඒ ඵ ිරඹනහ. සුේදන්ශ හරශසදී
ශොශෝහ පිට යට ඹළේහ. යඵර් ඹළේහ. යඵර් තශ්රිත ශොච්චය
industries තිශඵනහ ද? ඒ industries ාර්ධනඹ යන්න
පුළුන්. අශ්  ළවිලි ර්භහන්ත අභහතය රු භහින්ද භයදුාව
භළතිතුභහ ඒ පිළිඵ ශවො තදර්ලඹක් දී තිශඵනහ, පිට යටරට
ශම්හ ඳටන්නට. පිට යට ඹන්න පුළුන් තත් සුළු අඳනඹන
ශබෝ අශ්  යශ ආ තිශඵනහ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

ඒ හශේභ slippers වදන රරනහවිඹක් ළන අද දුාවර පුත්
ඳත ඳශ ශරහ තිබුණහ.

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, please wind up now.
ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ථහ යන්න ශන වුරුත් නළවළ ශන්. ඒ නිහ භශේ
ථහ යරහ අන් යන්නම්. එළනි ර්භහන්ත යහ් ත යරහ
ඒ නිසඳහදන පිට යට ඹන්නත් පුළුන්. ඒ හශේභ ශයොම් ව
හරි නිසඳහදනඹ යන handloom ර්භහන්තඹ ෘව
ර්භහන්තඹක් ලශඹන් යශන ඹන්න පුළුන්.
இக்ககத்தரறனரணது, றமசடரக கறக்கு ரகரத்றல்
பைபகண, கரத்ரன்குடி ஆகற தறமசங்கபறலும் கரலி
ரட்டத்றல் தனப்தறட்டிறலும் டக்கறமன சறன தகுறகபறலும்
மற்தகரள்பப்தட்டு
பைகறன்நது.
இக்ககத்தரறலில்
ஈடுதடுகறன்நர்களுக்கு latest technical - புற தரறல்தட்தப்
தறற்சறககபக் தகரடுத்து, உறககபச் தசய்ன்பனம்
இத்துகநக அதறறபைத்ற தசய்னரம். இன்பனம் உற்தத்ற
தசய்ப்தடுகறன்ந ததரபைட்ககப உள்ரட்டுச் சந்ககளுக்கு
ரத்றல்னரது, தபறரடுகளுக்கும் ற்பொற தசய்ற்கு
உரற டடிக்ககககப தகப அகச்சர் அர்கள்
டுக்கமண்டுதன்பொ மகட்டுக்தகரள்கறன்மநன்.

An article published in today's "DailyFT" states, I
quote:
“Lesotho keen to trade with Sri Lanka.”

ශරශෝශතෝ ශොශවේද තිශඵන්ශන් ිරඹරහ ඉයහන් වි්රභයත්න
භළතිතුභහ දන්නහද? දන්ශන් නළවළ. අපි යටල් 3 ශොඹහශන ගිහින්
අශ්  තර්ථිඹ ාර්ධනඹ යනහ.
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(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, thank you.
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ථහ යන්න ශන වුරුත් නළවළ ශන්.

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

All the speakers are here.
ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

The above-mentioned article further states, I quote:
“African markets ready to start with Ceylon Tea, ….”

රිහඩ් ඵනයුදීන් භළතිතුභහ ශරොකු ටනක් ශන ඹනහ.
அர் டக்கறமன, ன்தகட க்களுக்கரக ல்னதரபை
மதரரட்டத்க பன்தணடுத்துச் தசல்கறன்நரர். ரழ்ப்தரம்,
ன்ணரர் மதரன்ந தறமசங்கபறலிபைந்து தபறமற்நப்தட்ட
க்கள் றர்க்கறரண றகனறல் இபைந்ததரழுது, அன்பொ ரன்
ஏர் இரஜரங்க அகச்சர் ன்ந பகநறமன அர்ககபப்
புத்பத்றல்
லள்குடிமற்பொற்குப்
தன
றகபறலும்
உறககபச் தசய்மன். இன்பொ அந் க்களுகட லள்குடி
மற்நத்துக்கு மஜரசப்புரபைம் ஸ்ரீ நங்கர மதரன்நர்களும்
கடக்கல்னரக
இபைக்கனரம்.
ணறதம்,
ன்தகட
க்களுக்கரகச் சுனம் தரர்க்கரது றகவும் அர்ப்தறப்புடன்
மதரரடுகறன்ந ஏர் அபைகரண மதரர் வீர்ரன் தகப
அகச்சர் நறமரத் தறபெலன் அர்கள் ன்தக ரன்
இச்சகதறமன ரக்கூசரல் தசரல்லிக்தகரள்ப றபைம்பு
கறன்மநன்.

එතුභහ අශ්  ජනහධිඳතිතුභහත් භඟ ඵවශර්න්රට ගිඹහ.
ර්භහන්ත පිළිඵ හච්ඡහ ශහ. අද ර්භහන්තරුන් හුඟ
ශදනකු එශවට ළහශන ගිහින් තිශඵනහ. ශම් ශොල් 3රන්
කුරුඳු ශඳොලු ශල් 3රම්, අශනක් ශඳොලු ශල් 3රම් යන ශොට අපි
තර්ථිඹ අතින්, ර්භහන්ත නයුණු අතින් උච්චසථහනඹ යහ
ඹනහ ප ිරඹන එ ඳමිකන්, එශේභ ශේහ ප ිරඹහ රහර්ථනහ
යමිකන්, අද ඳළළත්ශන ශරෝ තරුණ මුළුට ශම් රු බහ
ශනුශන්, තමුන්නහන්ශේරහ දුඹලු ශදනහභ ශනුශන් අඳශේ
සුඵ රහර්ථනඹ පුද යමිකන් භශේ ථහ අන් යනහ.
[අ.බහ. 3.39

ගු සුනිල් ශඳුන්පනේති මශතා

(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භහතෘහට අදහශ
නළති, ිරදුභ ශත්රුභක් නළති, ඳහර්ලිශම්න්තුශේ හරඹ හ දළමූ
අසර් භන්ත්රීතුභහශේ ඒ ථහශන් ඳසශේ භහතෘහට අදහශ
ඹම් රුණු ිරහිඳඹක් ථහ යන්න භහ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

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

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, භහතෘහ ළන ථහ
යන්න ඉසශල් 3රහ සථහය නිශඹෝ ළන ිරඹන්න ඕනෆ. භශේ
conduct එ පිළිඵ ථහ යන්න ඵළවළ. රු සුනිල් 3
වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුභනි, භහ ිරඹහපු හයණහරට තමුන්නහන්ශේ
විදුන්- [ඵහධහ ිරරීභක්

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා
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ශරහ තිශඵන, ශේය ඹ ර්භහන්තරුන්ට තර්ජනඹක් ශරහ
තිශඵන napkins ශොශවද වදන්ශන්? එශවභ නම් ශභශවභ ප
ශන්න ඕනෆ. ''පුාචි දරුන්ශේ pampers, napkins රාහශේ
වදනහ, රාහශේ අලයතහට ළඩිශඹන් දළන් ශම්හ වදරහ
තිශඵනහ, රාහශේ ඕනෆ තයම් napkins තිශඵනහ; pampers
තිශඵනහ; නීඳහයක් තුහ තිශඵනහ. පිට යටින් ශම්හ
ශන් ඇභ ඒට අති දළළන්ත තර්ජනඹක් ශරහ තිශඵන නිහ
ශේය ඹ ර්භහන්තරුන්ට දළන් ඹන එන භා නළවළ.'' ිරඹරහ ඒ
අඹ තයක්හ ය න්න තනඹනි napkinsරට, තනඹනි
pampersරට ඵේදක් ඳළන ඇභ ප. නමුත් ැත්ත ඒ ශනොශ ප.
ැත්තටභ රාහශේ එළනි ර්භහන්ත භව ශොඩක් නළවළ.
රාහශේ pampers වදන, napkins වදන ශරොකු පිරික් නළවළ.
වළඵළ ප, රාහශේ උඳනන වළභ දරුකුටභ අවුරු ව ශද තුනක්
ඹන තුරු napkins ඳහවිච්චි යන්න ශනහ; pampers ඳහවිච්චි
යන්න ශනහ. ඒ විතයක් ශනොශ ප.

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sunil Handunnetti, you carry on with your
speech.
ගු සුනිල් ශඳුන්පනේති මශතා

(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ැත්තටභ
රු
නිශඹෝජය
හය
බහඳතිතුභනි,
ඳහර්ලිශම්න්තුට එන්න ලින් ඳත් න භන්ත්රීරුන්ට ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ථහ ඳත්න තහයඹ ළන ඹම් පුහුණුක්
රඵහ ශදන්න ඕනෆ. ඒට ළදත් අසථහක් තිශඵනහ. ශරෝ
තරුණ
මුළු
ඳළළත්ශන
ශම්
ශරහශේ
තරුණ
ඳහර්ලිශම්න්තුත් ඳළළත්ශනහ. තරුණ ඳහර්ලිශම්න්තුට ශවෝ
ශභතුභහ ඹරහ නළත ශුේධ ඳවිත්ර යරහ න්න දළන් හරඹ
ැවිල් 3රහ ිරඹරහ ප භට නම් හිශතන්ශන්. [ඵහධහ ිරරීභක්
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අද අපි විහද යන්ශන්
තනඹනි බහණ්ඩ ම්ඵන්ධශඹන් වූ ශස ඵ ව අනුරභහණ ළන ප.
තනඹන ශස ඵේද ඳනන්න තභ ප ළ ආ නිශේදනඹක්
ශනළල් 3රහ තිශඵන්ශන්. එතශොට අපි දන්නහ ශම් තනඹන
ශස ඵේශේ මූලි ඳයභහර්ථඹ විඹ යුත්ශත් තනඹනඹ යන
බහණ්ඩ භඟ තය නන ශේය ඹ ර්භහන්තරුහ තයක්හ ය
ළනීභ ප ිරඹරහ. ශේය ඹ ර්භහන්ත තයක්හ ය න්නහ ඳදනමිකන්
තභ ප තනඹන භත ශස ඵේද ඳනන්ශන්. වළඵළ ප, රලසනඹ
තිශඵන්ශන් ශම් ශස ඵේද ඳනහ තිශඵන්ශන් ශේය ඹ
ර්භහන්තරුහ තයක්හ ය න්න ද, බහණ්ඩහහයඹ තයක්හ
ය න්න ද ිරඹන එ ළන ප. ශභොද, හභහනය ජනතහ
ඳරිවයණඹ යන බහණ්ඩ භත ඵේදක් ඳනන ත ්රභඹක්
වළටිඹට ප ශම් ශස ඵේද ඳළනශන්ශන්. නළති ශේය ඹ
ර්භහන්තරුහ තයක්හ ය ළනීශම් ඳදනමිකන් ශනොශ ප,
විශලේශඹන් තනඹන භත ශස ඵේද ඳනන්ශන්. භහ ඒට
ශවොභ උදහවයණඹ ිරඹන්නම්. අද තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ශස
ඵේද ඳනහ තිශඵන බහණ්ඩ රළ පසතු ත්ශතොත්, 2014 ජනහරි
භ 20 න නනළති අති විශලේ ළ ආ ඳත්රශස එ තළන ශභශේ
වන් නහ;
"ඕනෆභ ද්රයඹිරන් නිඳදවූ නීඳහයක් තුහ (ඳළතලි ශො ආට) ව
ටළම්ශඳෝන, ඉඳුල් 3 ඩ ව ශදරුන් වහ ර අශලෝල
(නළ් ිරන්) තසතයන ව ඒ වහ භහන ද්රය"

දරුකු ඉඳ වණහට ඳසශේ ඳහවිච්චි යන napkin එටත් ශස
ඵේදක් ඳනහ තිශඵනහ, ශම් ළ ආ එශක් තිශඵන විධිඹට. හිටපු
ශෞය ැභතිතුභහත් ශම් රු බහශේ ඉන්නහ. භහ ශභතළනදී
එ රලසනඹ ප අවන්ශන්. දළන් රාහ යජඹට දළළන්ත තර්ජනඹක්

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශයෝහතුය වුණහභ, ඹස
ත වුණහභ ළඩිහිටි අඹ විලහර රභහණඹට pampers ඳහවිච්චි ය
න්න ඒ දරුන්ට දුේධ ශනහ. ශම්හශස මිකර තභ ප අහනශස
ළඩි ශන්ශන්. අහනශස ශම් මුදර අඹ ය න්ශන් හශන්ද?
ඒ ශයෝගී ළඩිහිටිඹන්ශනු ප; ඒ අඹ නඩත්තු යන, ඵරහ න්නහ
දරුන්ශනු ප. එශවභ නළත්නම් ශම් මුදර අඹ ය න්නහ,
අහිා දරුන් ශනුශන් ශදභහපිඹන්ශන්. අහිා දරුන්ට
අන්දන pamper එටත් ඵ ව වන තණ්ඩුක්ශන් ශම්.
ශදවිඹශන්! ඒශන් ශොච්චය වම්ඵ ය න්න පුළුන්ද?
රාහට ශශනන රළම්ශඵොගිනි එිරන් වම්ඵ ය න්න
පුළුන් රභහණඹ රාහට ශන්න දුඹලුභ napkinsරට ශභභ
ශස ඵේද වරහත් වම්ඵ ය න්න පුළුන්ද?
තමුන්නහන්ශේරහ නටන ශම් එ නහඩභට විඹදම් යන ල් 3ලි
රභහණඹ ඉතුරු ශශොත් එශවභ රාහට ශශනන දුඹලුභ
pampersලින් ශම්
ඵේද අ පන් යන්න පුළුන්. ශේය ඹ
ර්භහන්තරුහ රැකීභ ශනොශ ප ශම් යන්ශන්. ශම් යන්ශන්
ශභොක්ද? ළඩිපුය ායහක් දරුන් උඳනන ශොට වළභ
ශයෝවරක්භ අට තිශඵන pharmacyර pampersර මිකර ණන්
ඉවශ ඹනහ. තමුන්නහන්ශේ ශම් ඵේද ඳනන ශොට ළඩිහිටිඹන්
ශනුශන් ඳහවිච්චි යන pampersරට හභහනයශඹන් විඹදම්
වුශණ් රුපිඹල් 3 1,000 නම් අද දුට එඹ රුපිඹල් 3 1,700ක් ශරහ
තිශඵනහ. Pampers දවශස ඳළ ආ එක් අද ශශශ ශඳොශශේ
රුපිඹල් 3 1,700ක් ශනහ. ඒහ පිට යටින් ශනහහද, රාහශේ
නිසඳහදනඹ ශහ ද ිරඹන එ ශනොශ ප ළදත් න්ශන්.
අහිා  ව් ඳත් දරුශෝ, අහිා ළඩිහිටිශඹෝ, ශයෝගීන් තභ ප
ශම්හ ඳහවිච්චි යන්ශන්. ඒ ශයෝගීන් ඳහවිච්චි යන pamper
එටත් ඵ ව වන තණ්ඩුක් ශම්. ඒ ශයෝගීන් ඳහවිච්චි යන
napkin එට, අහිා දරුහට අන්දන pamper එට ඵ ව වන
තණ්ඩුක්. රේජහ ශන්න ඕනෆ. එදහ ශේර වම්ඵ ය න්න ්රභ
ශම්? එදහ ශේර වම්ඵ ය න්න යන තු ආටු ශදශක් දුල් 3රය
ළඩක් තභ ප තණ්ඩු ශම් pamper එට ඵ ව වන එ. ශම්
තභ ප ැත්ත ඹථහර්ථඹ. ශම්හට අනුභළතිඹ ශදන්න අත
උසනහට තමුන්නහන්ශේරහ රේජහ න්න ඕනෆ. ල් 3ඳනහ
යරහ ඵරන්න. තණ්ඩුට ශොච්චය මුදරක් ද ශම්ශන් න්න
පුළුන්භ තිශඵන්ශන්? වළඵළ ප ශයෝගී වුණු ළඩිහිටිඹකුට
අන්දන නීඳහයක් තුහඹිරන්, pamper එිරන්, එශවභ
නළත්නම් අහිා දරුශකුට ශඳය ඳහරට ඹන ශතක්, එශවභත්
නළත්නම් ඉඳ වණු දශේ දුට අවුරුේදක් ශදක් ඹන ශතක් අන්දන
ශම් ැඳුභිරන් - napkin එිරන්- ශභොන ඵේදක්ද රු නිශඹෝජය
හය බහඳතිතුභනි? ඒ දරුශෝ දන්ශන් නළවළ ශන්, ශම්
තණ්ඩු තභන්ට ඵ ව වනහ ිරඹරහ. දළශස දරුන්ශේ
තඩම්ඵයහය අ් ඳච්චි napkin එටත් ඵ ව වනහ ිරඹරහ
දරුශෝ දන්ශන් ශොශවොභද? ශම් තභ ප ැත්ත. ශම්හ
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ශභොක්ත් ඵරන්ශන් නළවළ. ඔශවේ ැවිල් 3රහ, mike එ  වන්නහට
ඳසශේ, ශරහ  වන්නහට ඳසශේ හචහරභට, ට තිශඵන ඳළිඹට
ශභොනහ ශවෝ ිරඹනහ. නමුත් ැත්ත ඒ ප. තමුන්නහන්ශේරහ
ශම් ඵේද වන්ශන් ශොශවොභද? ිරශරෝේරෑම් එට රුපිඹල් 3
300ක් ශවෝ දුඹඹට 30ක්. ඒ ිරඹන්ශන් pampers ශන්න
රභහණශඹන් දුඹඹට 30ට ශවෝ ිරශරෝේරෑම් එට රුපිඹල් 3
300ක් ඵේද වනහ. එතශොට හිතන්න, ශම් ඳළ ආ එ මිකර
කීඹිරන් ළඩි ශනහද ිරඹරහ. ශම් pampers ඳළ ආ එ මිකර
රුපිඹල් 3 300ිරන් ළඩි වුශණොත් ඒ දයහ න්ශන් ශොශවොභද? ඒ
දටද, ශදටද? ල් 3ඳනහ යරහ ඵරන්න. භධයභ ඳහන්ති
ඳවුරට, හභහනය ඳවුරට ශම් දයහ න්න පුළුන්ද? ශභොද,
ඒට විතයක් ශනොශ ප ශන් ඒ අඹ විඹදම් යන්ශන්. න්න
ශඵොන්න, ිරරිපිටිරටත් විඹදම් යනහ. තමුන්නහන්ශේරහ
දරුන්ශේ ිරරිපිටි ඳළ ආ එටත් ඵ ව වරහ තිශඵනහ. අද පුාචි
ශභ පන්ට රඵහ ශදන ිරරිපිටිර මිකර ඉතහ ශේශඹන් ළඩි
ශනහ. ඒහශස මිකර ඳහරනඹක් ැත්ශත්භ නළවළ. ළඩි න
ණන දන්ශන් ශශශ ශඳොශට ගිඹහභ. ශඵශවත්ර මිකරත්
එශවභ ප. ඒහශස මිකර ළඩි න ශේඹ දන්ශන් නළවළ. ළඩි ඵ
දන්ශන් pharmacyරට ගිඹහභ. ශම් දුඹලුභ ඵය දයන අහිා
ඳවුරට තභ ප ශම් ඵයත් ඹන්ශන්.
රු ශෞය නිශඹෝජය අභහතයතුභහ ශම් අසථහශේදී රු
බහ ළශබ් ඉන්නහ. තමුන්නහන්ශේරහ ල් 3ඳනහ ය ඵරන්න,
ශම් හධහයණද ිරඹරහ. ශොශවොභද තණ්ඩුක් යුක්ති වත
යන්ශන්, pampersරට ඵ ව වරහ තදහඹම් රඵනහ නම්? ශම්
යට ශෝභහලිඹහ, ඉතිශඹෝපිඹහ ණනට ළටිරහ නම්, දළන් ඹන
එන භා නළත්නම්, වශත් වත ළනරහ නම්, භවහ බහණ්ඩහහයඹ
ඳතුරට හිඳිරහ නම් භක් නළවළ ිරඹන්න පුළුන්. එශවභ නළවළ
ශන්. නටන නහඩම්රට දට ශෝටි ණන් විඹදම් යනහ
ශන්. ඳහශර්දී වළ් පුණත් වළ් ශඳන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහශේ
ශෝටි ණන හවන ශන්. ඊශස ශඳශර්දහ ශබ්සර පන් ඳහශර්
හවනඹක් වළ් පුණහ. වළ් පිරහ සුළු ශේරහ ප ගිශස, එතළන සුේද
යරහ ඔක්ශොභ යරහ හවනඹ අයශන ගිහිල් 3රහත් ඉය ප.
ඒහ ශෝටි ණන් ටිනහ හවන. විශනෝදඹට ගිහිල් 3රහත් ව් ඳහ
න්නහ, ශෝටි ණනක් ළඹ ශනහ. වළඵළ ප එතශොට
ශම්හ? ශභශවේ ැවිල් 3රහ, ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී අඳට ිරඹනහ,
pamper එට ඵ ව වන එ අනුභත යන්න ිරඹරහ. අපි අත
උසන්න ඕනෆ, ඒහට. ල් 3ඳනහ ය ඵරන්න. ශම්හ හධහයණ
නළවළ.
ශම් ශස ඵේද ශන ශභොක්ත් ශනොශ ප, අහිා ජනතහ
ජීත් න, උඳඹහ න්න ශද පන් තමුන්නහන්ශේරහ වම්ඵ ය
න්නහ ඵේද. තමුන්නහන්ශේරහට ජීත් න්න, භවහ බහණ්ඩහහයඹ
ඳත්හ ශන ඹන්න, ශවොයම් යන ශවොරු රැරට ජීත් න්න,
නටන නහඩම්රට විඹදම් යන්න ශම් ල් 3ලි හශන්ද
න්ශන්? ඒ අහිා  ව් ඳත් මිකනිසුන්ශන්. භව ශරොකුට
ිරඹන්න පුළුන් ර්භහන්තරුහ තයක්හ යන්න, ශේය ඹ
යහඳහරිඹහ තයක්හ යන්න ිරඹරහ. ශම් නිශඹෝඹ ශශනන
ැභතිතුභහ
ිරඹන්නශෝ,
රාහශේ
napkin
වදන
ර්භහන්තරුශෝ කී ශදශනක් ඉන්නහද; pampers වදන
ර්භහන්තරුශෝ
කී
ශදශනක්
ඉන්නහද;
ශේය ඹ
ර්භහන්තරුශෝ කී ශදශනකුට ශම්ශන් වන ශදනහද
ිරඹරහ. එශවනම් එශවභ ිරඹන්න ඕනෆ, අපි ශම් නිශඹෝ
ශශනන්ශන් ඹන එන භා නළති, ළශල් 3 ළල් 3 නළති,
එල් 3ශරන්න ළල් 3 නළති, ජීත් න්නට විධිඹක් නළති දුටින
ශේය ඹ ර්භහන්තරුන් තයක්හ යන්නට ප ිරඹරහ. රාහශේ
pampers වදන ර්භහන්තලහරහ ශභච්චය තිශඵනහ, ඒශන්
යක්හ ශභච්චය රළබිරහ තිශඵනහ, ඒ අඹ තයක්හ ය න්නට
ඕනෆ නිහ දළන් ශන යන්නට ශදඹක් නළවළ ිරඹරහ ිරඹන්නට
ඕනෆ. Pampers ර්භහන්තඹ රැ ශදන්න ිරඹරහ ඳහශර්
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උේශකෝණ ඳළළත්ශනහ, napkin ර්භහන්තඹ තයක්හ
යන්න ිරඹරහ ඳහශර් උේශකෝණ ඳළළත්ශනහ, ඒ නිහ ඒ
ර්භහන්ත ශබ්යහ න්න අපි ශස ඵේදක් දහනහ ිරඹරහ
ිරඹන්නට ඕනෆ. ඒද ශම් යන්ශන්? ශභොන napkin
ර්භහන්තරුහද උේශකෝණ යන්ශන්? ශභොන ශේය ඹ
pampers ර්භහන්තරුහද උේශකෝණ යන්ශන්? ශේය ඹ
pampers
යහඳහරිඹහ උේශකෝණඹ යනහද? වුරුත්
එශවභ යන්ශන් නළවළ. ශභොද, යශ ආ තර්ථිශස එශවභ භවහ
දළළන්ත ර්භහන්ත නළවළ.
අද Manning Market එ හශේභ පිටශොටුශේ ශශශ
ශඳොශක් තිශඵනහ. ඒ ශශශ ශඳොශට ශශනන්ශන් චීන
භහර් ආ එ. අද Bangkok Market එ හශේභ තභ ප රාහශේ
චීන භහර් ආ එත්. චීනශඹන් ශල් 3රම් ඵඩු ැතුළු දුඹලු
ශදඹක්භ එන එ ැත්ත. වළඵළ ප ඒහට ඵරඳෆම් යන්න පුළුන්
තශේල බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ ශශයන ර්භහන්ත වදන
ළරළසභක් තමුන්නහන්ශේරහට නළවළ. ශේය ඹ ර්භහන්තරුහ
තයක්හ යන ළඩ පිළිශශක් නළවළ. තිශඵන්ශන් ශභොක්ද?
දළන් බහණ්ඩහහයශස ශල් 3ම්තුභහශේ යහජහරිඹ ශභොක්ද?
ජනතහ ළඩිපුය ඳහවිච්චි යන්ශන් ශභොනහද ිරඹරහ ඵරනහ.
උශදන්භ නළ් ටරහ ඵරනහ ශභ පන්ට දළන් ළඩිශඹන්භ
අන්දන්ශන් ශභොනහද ිරඹරහ. ඒ ඵරනශොට දළන් ශභ පන්ට
ළඩිපුයභ pampers අන්දනහ. එශවභ නම් pampersරට
ඵේදක් වන්නට ඕනෆ ිරඹරහ හිතනහ. ළඩිශඹන්භ handphones
ඳහවිච්චි යනහ, handphone එටත් ඵේදක් වන්නට ඕනෆ
ිරඹරහ හිතනහ. ඔන්න ඒටත් වනහ ඵේදක්. එශවභ තභ ප
ඵරන්ශන්. ළඩිපුය මිකනිසුන් අශත් තිශඵන්ශන් ශභොක්ද ිරඹරහ
ඵරනහ. මිකනිසසු ළඩිපුය ඳහවිච්චි යන්ශන් ශභොනහද ිරඹරහ
ඵරනහ, ඊශඟට ඒටත් ඵේදක් වරහ බහණ්ඩහහයඹට කීඹක්
වරි ශන්හ න්නහ. ශම්හ හිඟන ළඩ ශන්. රේජහ නළේද?
අශනක් ඳළත්ශතන් යශ ආ යන නහසතිඹ ශොශවොභද? ඔඹ
නහසති යන ඒහ පන් දුඹඹට 10ක් ඉතිරි යන්න ශෝ. ඔඹ
නහඩම් නටන ඒහ පන් දුඹඹට 5ක් ඉතිරි යරහ ඵරන්න ශෝ,
යශ ආ ශොච්චය ල් 3ලි ඉතිරි යන්න පුළුන් ද ිරඹරහ. ඒ
ශනොය ශම් යන්ශන් ශභොක්ද? අපි ිරඹන්ශන් ශම් ප.
ශම්ශන් තමුන්නහන්ශේරහ ිරදුභ ශේය ඹ ර්භහන්තරුශක්
තයක්හ යන්ශන් නළවළ. ඳසු ගිඹ අවුරු ව ඳව තුශ
තමුන්නහන්ශේරහ රඵහ ත් ශස ඵ වලින් ඒ ඒ ර්භහන්ත
ශොඩනඟන්න බහණ්ඩහහයඹ මුදල් 3 ශොච්චය විඹදම් යරහ
තිශඵනහ ද ිරඹරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට පුළුන් නම් ිරඹන්න.
ශත් ර්භහන්තඹට ළහුහ ශස ඵේදක්; යඵර් ර්භහන්තඹට
ළහුහ ශස ඵේදක්; ශඳොල් 3රට ළහුහ ශස ඵේදක්;
භළණික්රට ළහුහ ශස ඵේදක්.
ඊශස - ශඳශර්දහ හර්ෂි භව ඵළාකු හර්තහ ඳහර්ලිශම්න්තුට
ඉනරිඳත් ශහ. තමුන්නහන්ශේරහ ිරේහ, දුඹඹට 7.3 තර්ථි
ර්ධන ශේඹක් තිශඵනහ ිරඹරහ. වළඵළ ප ෘෂිර්භහන්ත
ක්ශේත්රශස ශභොක්ද දු ව ශරහ තිශඵන්ශන්? දුඹඹට 5.2 ඉරහ
දුඹඹට 4.7ක් දක්හ ෘෂිර්භහන්තඹ ඩහශන ළටිරහ
තිශඵනහ. එතශොට ෘෂිර්භහන්තශඹන් තර්ථි ර්ධන
ශේඹට දහඹත්ඹක් රළබිරහ නළවළ. ශභොද ශවේතු? යඵර්
ර්භහන්තඹ ඩහශන ළටීශම් ශේඹ කීඹද? දුඹඹට ඍන 6
තිබුණු එ ඍන 9 දක්හ තත් අඩු ශරහ තිශඵනහ. ශඳොල් 3
ර්භහන්තශස ඩහශන ළටීභ ශොශවොභද? 2012 දී දුඹඹට 6
ර්ධන ශේඹක් තිබුණු එ ඍන 16.1ක් දක්හ අඩු ශරහ
තිශඵනහ. ැ ප? අද ශඳොල් 3 ස ටි ඔක්ශොභ ඳනහ. භහතය
නසත්රික්ශස අද ශවේතුක් නළති ශඳොල් 3 ස ඳනහ. හල් 3ර
නසත්රික්ශස ශඳොල් 3 ස ඳනහ. එනහ, ඵරනහ, ව ව ඳහට
ශරහ නම් ඳරහ දභනහ. වක් වළශදන්න ත ශන අවුරු ව
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[රු සුනිල් 3 වඳුන්ශනත්ති භවතහ

ණන ශොච්චයද? වක් ඳන්න ත න්ශන් ඳළඹ ණන ප.
තමුන්නහන්ශේරහ ශඳොල් 3 හට යරහ තිශඵන්ශන් ඒ ප. ශඳොල් 3
ශඩිඹක් රුපිඹල් 3 60ක්, 70ක් දීරහ අයශන තභ ප අහිා
මිකනිසුන්ට න්න දු ව ශරහ තිශඵන්ශන්. ශඳොල් 3 ස ටි ඳනහ.
ඒ නිහ ශඳොල් 3 නිසඳහදනඹ ඩහශන ළටිරහ තිශඵනහ.
2013 භව ඵළාකු හර්තහශේ ිරඹනහ, "ශඳොල් 3 වහ ශඳොල් 3 තශ්රිත
නිසඳහදන ළඳයුභ ය තුශ දී ළරිරඹ යුතු ඳසුඵෆභක් ශඳන්නුම්
ශශේඹ. ශඳොල් 3 නිසඳහදනඹ, 2013 ශර් දී ශඩි මිකලිඹන 2,513ක්
දක්හ දුඹඹට 14.5ිරන් ඳවශ ගිශසඹ" ිරඹරහ. ශඳොල් 3 ර්භහන්තඹ
ඩහශන ළටිරහ; ෘෂි ර්භහන්තඹ ඩහශන ළටිරහ. හර්මික
ක්ශේත්රඹට ශභොක්ද දු ව ශරහ තිශඵන්ශන්? හර්මික ක්ශේත්රශස
ර්ධනඹ දුඹඹට 10.3 තිබුණු එ දුඹඹට 9.9ක් දක්හ ඳවත
ළටිරහ තිශඵනහ. ශත්, යඵර්, ශඳොල් 3 ළසුම් නිසඳහදනඹ දුඹඹට
6.5ක් තිබුණු එ දුඹඹට දලභ 6ට ඵළවළරහ තිශඵනහ. යශ ආ
ෘෂිර්භහන්තඹ බි ළටිරහ තිශඵනහ; යශ ආ ර්භහන්ත බි
ළටිරහ තිශඵනහ. එතශොට දුඹඹට 7.3 තර්ථි ර්ධන
ශේඹක් තිශඵන්ශන් ශොශවේද? අශ්  යශ ආ ඵහුතය ජනතහ ජීත්
න්ශන්
ෘෂිර්භහන්තශඹන්
ව
ර්භහන්තලින්.
තමුන්නහන්ශේරහ ඒ අඹ යිරන්ශන් නළවළ; ඒ අඹ තයක්හ
යන්ශන් නළවළ. භට ිරඹන්න ඕනෆ වුශණ් ඒ ප. ඒ අඹ
තයක්හ යනහ නම් ශම් ශස ඵ වර රතිරහබඹ ඒ අඹට
රළශඵන්නට ඕනෆ. ඒ නිහ අපි ිරඹනහ, pamper එටත් ශස
ඵ ව වන තණ්ඩුක් ශම්, තමුන්නහන්ශේරහ රේජහ න්නට
ඕනෆ ිරඹරහ. ඒ තණ්ඩුශේ ඉශන ශම්හට අත ඔන
තමුන්නහන්ශේරහත් ැත්තටභ රේජහ න්නට ඕනෆ ිරඹන එ
අධහයණඹ යමිකන් භභ භශේ අදවස දළක් ඇභ අන් යනහ.
ශඵශවොභ සතුති ප.
[අ.බහ. 3.53

ගු ලිේ
අමාතයුරමා

දිවානායක

මශතා

(පවෞඛය

නිපයෝජය

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, 1979 අා 40 දයන ශ්රී
රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳනත ඹටශත් ඉතහභ සුවිශලේ ඵ ව
ඳළන ඇම් ිරහිඳඹක් අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉනරිඳත් ය
තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ ශර් ශ්රී රාහශේ ඖධ නිසඳහදන ක්ශේත්රඹ
ළන නිශඹෝජය ශෞය අභහතයයඹහ වළටිඹට භභ ශභහිදී
විශලේශඹන්භ ිරඹන්න ඕනෆ. අපි නිදවස ශෞය ශේහක් තභ ප
ඳත්හ ශන ඹන්ශන්. යහජය අඹ ළශඹන් රුපිඹල් 3 බිලිඹන
155ක් අපි ශෞය ක්ශේත්රඹ වහ ශන් ය තිශඵනහ. අශ් 
ඖධ නිසඳහදනඹ ත්ශතොත් ශේය ඹ ඖධ නිසඳහදනඹ දුඹඹට
14ක් තභ ප තයණඹ යන්ශන්. ඒ වහ රුපිඹල් 3 බිලිඹන 38.1ක්
ඳභණ අඳට ළඹ ශරහ තිශඵනහ. ඒ ිරඹන්ශන් පිට යටින් ඖධ
ශන්රහ නිදවස ශෞය ශේඹ ඹටශත් ශයෝගීන්ට රඵහ
ශදන්නට 2012 ය එක් ඵරන විට රුපිඹල් 3 බිලිඹන 38.1ක්
ශන් ය තිශඵනහ. ශභඹ විලහර මුදරක්. භහින්ද චින්තනශඹන්
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ශේය ඹ ඖධ නිසඳහදනඹ දුඹඹට 50ක්
දක්හ ළඩි යන්නට ප. ඒ වහ අපි යහජය ඖධ නිසඳහදන
නීතිත ාසථහ ැති ය තිශඵනහ. විශේය ඹ ඖධ
ඒහධිහයඹක් තිශඵන ශරහශේ ශ්රී රාහ නිදවස ඳක් යජඹක්
ඹටශත් තභ ප අපි එඹ තයම්බ ශශේ. අද අඳට ිරඹන්න තුටු ප
ඒ තුළින් ශඳති ර් වත ඒ මිකලිඹන 1523 නිසඳහදනඹක්
තිශඵන ඵ. ඒ හශේභ තත් යල් 3 ර් වඹ ඒ මිකලිඹන
399 නිසඳහදනඹක් තිශඵනහ. අඳනඹන රභහණඹත් ැතුළු
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මුළු නිසඳහදනඹ මිකලිඹන 3000ට තන්න රභහණඹක් ශනහ.
ශභ පන් ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් අලය දුඹලුභ ශේල් 3 පිට
යටින් තනඹනඹ යන්ශන් නළති ශම් යශ ආ නිසඳහදනඹ
යන්නට ප. ශ්රී රාහශේ නිසඳහදනඹ ත්ශතොත් ශඵශවත් ර්
38ක් අශ්  යහජය ඖධ නිසඳහදන නීතිත ාසථහශේ නිසඳහදනඹ
යනහ. රඵන අවුරුේශේ තත් ශඵශවත් ර් තුනක්
නිසඳහදනඹ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශභහිදී අඳට ඖධ
ැසුරුම් ඳටර අලය ශනහ. ඉසය හශේ ශඵශවත් ශඳති
විශලේෂිත ශඵෝතල් 3ර දභරහ ශනොශ ප එන්ශන්. ඒ ඖධ
ැසුරුම් ඳටරර දභහ එන්ශන්. ඒ package එ ැතුශශේ
විශලේෂිත වූ තයණඹක් තිශඵනහ. ඒශන් විබීජ ිරදු ශදඹක්
ැතුළු න්ශන් නළවළ. ඒ හශේභ ඖධ නිසඳහදනර අඹ
එතු ිරරීභ වහ ඖධ ැසුරුම් ඳටර අලය ශනහ. ශම්
ඖධ ැසුරුම් ඳටරශස නිසඳහදනඹ වහ විලහර විඹදභක්
ඹනහ. ැසුරුම් ඳටරඹ තුළින් ඒ ඖධශස තයක්හ
රළශඵනහ. ඒ හශේභ ඒ ඖධඹට ටිනහභක් එනහ. ඒ ඖධ
ැසුරුම් ඳටර වහ දුඹඹට 15 ශවෝ ිරශරෝ ග්රෆභඹට රුපිඹල් 3
150ක් වූ ඵේශදන් ම්පර්ණශඹන්භ නිදවස ය තිශඵනහ. දළනට
ඳළති ශස ඵේද ිරශරෝ ග්රෆභඹට දුඹඹට 15 ප. එශවභ නළත්නම්
රුපිඹල් 3 150 ප. ඒශන් ම්පර්ණශඹන්භ නිදවස ය තිශඵනහ.
ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණන් ශඳන්හ තිශඵන්ශන් එ ඳළතිඩක්
විතය ප.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අද ශශනන ශම් ඵ ව
ාශලෝධනඹ තුළින් ශේය ඹ ඖධ නිසඳහදඹහ නරි ළන් ඇභක්
ශනහ. ඒ හශේභ ඖධශස මිකරත් අඩු ශනහ. ශභොද,
ඵ වලින් ම්පර්ණශඹන් නිදවස ය තිශඵනහ. අශ්  යහජය
ඖධ නිසඳහදන නීතිත ාසථහටත් ශම් ඵරඳහනහ. දළනට
ඖධ ර් 38ක් ශම් ාසථහ නිසඳහදනඹ යනහ. ඒ ඖධ
ැසුරුම්  ආටර - packings - ඵ වලින් ම්පර්ණශඹන්භ නිදවස
ය තිශඵනහ. ශභන්න ශම් හදුඹ තභ ප රළශඵන්ශන්. ශම් ළන
ිරඹන්න ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ දන්ශන් නළති ැති.
ඒශොල් 3ශරෝ වළභ ශරහශේභ යතුඳහට ශෝණඹිරන් තභ ප ශම්හ
නිර්චනඹ යන්ශන්. ශම්හ තුළින් ඳහරිශබෝගිඹහට -ජනතහටැති න හදුඹ ශඳන්නුශේ නළවළ.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, ශ්රී රාහ නිදවස ඳක්
තණ්ඩුක් තභ ප ඖධ මිකර ඳහරනඹ ැති ශශේ. මිකර ඳහරනඹ
නළති ශශේ ශදදවස ණන්ර ශඵොශවොභ ශටි හරඹක් තිබුණු
එක්ත් ජහති ඳක් තණ්ඩු ඹටශත් ප. අපි ඖධ මිකර
ඳහරනඹක් ැති ශහ. ඒ හශේභ ඖධ මිකර ඳහරනඹක් ැති
යන්න ශශශ අභහතයහාලඹ ව ශෞය අභහතයහාලඹත් එතු
ශරහ දළනටභත් මිකටුක් ඳත් ය තිශඵනහ. ශඟනභ අඳට ඒ
ශේන්න පුළුන්. ඒ හශේභ අඳ දළන් ජහති ඖධ රතිඳත්තිඹක්
ස යශන ඹනහ. ඒ පිළිඵ ඳනත් ශටුම්ඳතකුත් ස
ශනහ. ඉනරි හරශසදී අඳ එඹ රිඹහට නානහ. ශම් තුළින්
ඉනරිඳත් ය ැති ශේය ඹ ලශඹන් ඖධ නිසඳහදනඹ ිරරීශම්
ළඩ පිළිශශ ළන අඳ රු ැභතිතුභහට සතුතින්ත ශන්න
ඕනෆ. ශභභ් න් අශ්  ඖධ නිසඳහදඹහට ශරොකු ශේහක්
යනහ. අඳ එඹ අඹ යන්න ඕනෆ.
අද නන ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳනත ඹටශත් ඉනරිඳත්
යන රද නිශඹෝඹ භ් න් ශතත් පිරිදු ව ිරරීශම් ඩදහදු,
නීඳහයක් තුහ තනඹට ඳනන ශස ඵේද ළඩි ය
තිශඵනහ. ලින් ථහ ශ රු භන්ත්රීතුභහ ශම් හයණහ ශද
ඵළලුශේ එ ඳළත්තිරන් විතය ප. පිට යටින් ශශනන ඒහත්
භඟ තයඹක් තිශඵන විට ශේය ඹ නිසඳහදඹන් නිසඳහදනඹට
ශඳශශමන්ශන් නළවළ. අද ශම් ඵේද ළඩි ිරරීභ තුළින් ශේය ඹ
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නිසඳහදඹහට ශරොකු ඳවසුක් ළරශනහ; ඔහුට ශවො
තයඹක් ශදන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් ැති ශනහ. ඔහුශේ මිකර
අඩු ශනහ. අන්න එතශොට ඳහරිශබෝගිඹන්ට අලය ශම් ශතත්
පිරිදු ව ිරරීශම් ඩදහදුඹත්, නීඳහයක් තුහඹත් ශම් යශ ආ
නිසඳහදනඹ ශනහ. ශම්හ පිට යටින් ශේන්න අලයතහක්
නළවළ.

අඹ එතු ශ යඵර් බහණ්ඩර මිකර ළඩි වුශණ් සහබහවි
යඵර්රට අඳ ශස ඵේදක් ඳළශනේ නිහ ප. ඒ තුළින් සහබහවි
යඵර් අඳනඹනඹ අඩු වුණහ. නමුත් එශේ ිරරීභ තුළින් 2008 දී
ැශභරින් ශඩොරර් මිකලිඹන 539ක් වූ අඹ එතු ශ යඵර් නිමික
බහණ්ඩලින් රද තදහඹභ 2013 ය න විට ැශභරින් ශඩොරර්
මිකලිඹන 887 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ.

දළන් ශම් ශස ඵේද ළඩි ිරරීභ තුළින් න්ශන් ශභොක්ද?
ශේය ඹ නිසඳහදඹන් ළඩි ශරහ, ශම් අාලඹට තශඹෝජඹන් ළඩි
ශරහ, ඒ අාලශස ර්භහන්ත ළඩි ශරහ ඒශන් රැිරඹහ
උත්ඳහදනඹක් ැති ශනහ. නමුත් ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් රු
භන්ත්රීතුභන්රහ ශම් ශේල් 3 දිරන්ශන් ශනත් ශෝණඹිරන්.
එතුභන්රහ තභ ප 1989 හනුශේ රාභ ඵස යථරට ගිනි
තිඹරහ, ශේශඳොශරට වහනි ශශේ. එතුභන්රහ ශම්හශස ශවො
ඳළත්තක් දිරන්ශන් නළවළ. ඵස ගිනි තළබුහභ ඒශක් ශවො ඳළත්තක්
දිරන්න ඵළවළ. ඒ හභහනය ජනතහශේ ශඳො ව හවනඹක්.
ඒහටත් ශභතුභන්රහ ගිනි තිබ්ඵහ. ඒ නිහ එතුභන්රහ දහත් ශම්
ශේල් 3ර ශවො ඳළත්තක් දිරන්ශන් නළවළ.

ඊශඟට, අශ්  අඳනඹන රතිඹ ළන ිරඹනහ නම් 1980 දී
අශ්  අඳනඹන තදහඹභ ැශභරින් ශඩොරර් බිලිඹන එ ප. 2005
දී අශ්  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් යශ ආ ඳහරනඹ බහය න්න විට
එභ තදහඹභ ැශභරින් ශඩොරර් බිලිඹන 6.4 ප. 2013 න විට
අශ්  අඳනඹන තදහඹභ ැශභරින් ශඩොරර් බිලිඹන 10 දක්හ
ළඩි ශරහ තිශඵනහ. එශවභ නම් ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් රු
භන්ත්රිතුභන්රහ ිරඹන ශම් අහර්ථත්ඹ ශභොක්ද? අශ් 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් යශ ආ ඳහරනඹ ත්ත 2005 අවුරුේශේ
ැශභරින් ශඩොරර් බිලිඹන 6.4 තිබුණු අශ්  අඳනඹන තදහඹභ
2013 න විට ැශභරින් ශඩොරර් බිලිඹන 10 දක්හ ළඩි ශරහ
තිශඵනහ.

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, 2016 දී ාචහයඹන්
මිකලිඹන 2.5ක් ශම් යටට ශන්හ ළනීභට අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ. ශම් අඹට අලය මදය රතිහය යන්න medical hub
එක් අඳ ැති ශ යුතු ප. රාහශේ ශඳෞේලි ශයෝවල් 3
තිශඵනහ. විවිධ ශයෝරට එභ ශයෝවල් 3ලින් රතිහය න්න
අද ඉන්නඹහශන් එනහ; ශනත් යටලින් එනහ.ශභොද අශ් 
මදයරු ශවො ප; තහක්ණඹ ශවො ප. ඒ නිහ ඔවුන් ශම් යටට
එනහ. ඒ වහත් අඳ නරි ශදන්න ඕනෆ.

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අශ්  අඳනඹන
නිසඳහදන ායුතිඹ ළනත් භහ ිරඹන්නම්. 1980 දී අශ්  අඳනඹන
නිසඳහදන 485 ප තිබුශණ්. 2013 න විට අශ්  අඳනඹන නිසඳහදන
ායුතිඹ 3,357 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ශභන්න ශම් ප
ශන්න ඕනෆ.

2014 ශර් භහර්තු භහශසදී අඳ ඉතහ විලහර අඳනඹන
තදහඹභක් රඵහ තිශඵනහ. එඹ ඉතිවහත තදහඹභක්. 2014
ශර් භහර්තු භහශසදී ැශභරින් ශඩොරර් බිලිඹනඹ අඳනඹන
තදහඹභක් අඳ රඵහ තිශඵනහ. ශම් ඉතිවහශස දු ව ශනොවුණු
ශදඹක්. ඒ ළන අඳට තුටු ශන්න පුළුන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අඳනඹන ාර්ධන
භණ්ඩරඹ ඉතහභ ළදත් ශේහන් රැක් ඉටු ය තිශඵනහ.
අඳනඹන ාර්ධන ඳනත ඹටශත් ශස ඵ ව ඳනරහ තිශඵනහ.
ශභභ ශස ඵ ව ඳළන ඇභ තුළින් ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ඹම්
බහණ්ඩ අඳනඹනඹ අමධර්ඹඹ ිරරීභ ප. උදහවයණඹක් ශර අපි
යඵර් නිමු. රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, අඳ
ම්රදහ ප යඵර් ීට ආ එ තභ ප අඳනඹනඹ යන්ශන්. ඒ අද
ඳතින ශම් න ඇන ශරෝඹට වරිඹන්ශන් නළවළ. අඳ ඒට
අලුතින් value එක් එතු - add - ශහ. අඳ තයහරී
නිසඳහදනඹක් යන්න ඕනෆ. අන්න ඒ වහ නරිභත් ිරරීභට ප
සහබහවි යඵර්රට ඒ Value Added Tax එ අඳ ඳළශනේශේ.
ඒශන් ශභොක්ද වුශණ්? අපි 2008 දුට 2013 දක්හ හර
හනු රහ ඵළල විට 2008 දී US Dollars මිකලිඹන 125ක්
තිබුණු සහබහවි යඵර් අඳනඹනශඹන් රද තදහඹභ 2013 න විට
US Dollars මිකලිඹන 71 දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහ. වළඵළ ප,
2008 දී US Dollars මිකලිඹන 539ක් තිබුණු අඹ එතු ශ යඵර්
බහණ්ඩ අඳනඹනශඹන් රත් තදහඹභ 2013 න විට US Dollars
මිකලිඹන 887 දක්හ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ජනතහ විමුක්ති
ශඳයමුශණ් රු භන්ත්රීතුභන්රහ ිරේහ, ශම් ශස ඵේද අඹ ිරරීභ
තුළින් අඳනඹනඹ ඳවශ ඹනහ ිරඹරහ. නළවළ. න ඇන ශරෝඹට
මුහුණ ශදන්න පුළුන් තහයඹට, 21න ලත ර්ඹට ළශශඳන
තහයඹට අඳ නිසඳහදඹන් ව නිසඳහදන ැති යන්න ඕනෆ.
ම්රදහ ප යඵර් ීට ආ එ අඳනඹනඹ යරහ අඳට ශශශ ශඳොශ
ජඹග්රවණඹ යන්න ඵළවළ. BMW හවනශස සී ආ එට අලය
ශොහු ශඳි ර්ඹ අඳනඹනඹ යන්න අද අශ්  නිසඳහදඹහට
වළිර ශරහ තිශඵනහ. අන්න එතළනට තභ ප අඳ ඹන්න ඕනෆ. ශම්

න නිසඳහදනඹට ළශශඳන විධිඹට, විශේල තයඹට මුහුණ
ශදන්න පුළුන් විධිඹට ඵේද ශනස ශන්න ඕනෆ. ශම් තණ්ඩු
එශවභ යනහ. ශම් තණ්ඩු හලීන ඵ ව ඳනනහ. ශරෝඹට
ළශශඳන නිසඳහදන ිරරීභ නරින්න්න ටයුතු යනහ. ඒ
නිසඳහදන නරිළන් ඇභ වුණත් ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ දිරන්ශන්
යතු ඳහට ණ්ණහඩිඹිරන්. 1989 ඵස ගිනි තිඹපු ාල් 3ඳඹ,
තභන්ශේ අදව අනුභනඹ ශනොශ අඹ භයපු ාසෘතිඹ,
ඉන්නඹහශන් ශන්වූ ශඵශවත් ශඵොන්න එඳහ ිරඹපු ාසෘතිඹ
තභ ප ඒ ශොල් 3රන් අනුභනඹ යන්ශන්. නමුත් අද එශවභ
ශදඹක් ශනොශ ප, ශම් යශ ආ තිශඵන්ශන්. අද භහින්ද චින්තන ළඩ
පිළිශශ ඹටශත් ශම් ර්භහන්ත අාලශස රතිඹක් ැති ශරහ
තිශඵනහ. අඳනඹන නිසඳහදන නරි න්න්න පුළුන් තත්ත්ඹක්
තභ ප ැති ය තිශඵන්ශන්.
අඳනඹන ශශශ ායුතිඹ ත්තහභ 1980 දී යුශයෝඳඹ,
ැශභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ, භළද ශඳයන විතය ප අඳට තිබුශණ්.
නමුත් 2012 නවිට යුශයෝඳඹ, ැශභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ,
තදුඹහනු රහඳඹ, අප්රිහනු රහඳඹ, භළද ශඳයන රහඳඹ, CIS
රහඳඹ, රතින් ැශභරිහනු රහඳඹ, දකුණු තදුඹහනු රහඳඹ
ැතුළු ශරෝශස දුඹලුභ රහඳ තහයණඹ න ඳරින ශරෝශස
යටල් 3 190ට ළඩි රභහණඹක් තයණඹ න ශර ටයුතු
යනහ. ඒ ටයුතු යන්ශන් නිම්භ ශනොශ ප. ඒ වහ
1979 අා 40 දයන ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳනත ළදත්
වුණහඹ ිරඹන එත් අපි ිරඹන්න ඕනෆ. ඒ ඹටශත් තභ ප ශශශ
රදර්ලන ැති යන්ශන්. ඒහට විඹදභක් ඹනහ. ඒ විඹදභ මුහුශේ
දභන, තුශර් දභන විඹදභක් ශනොශ ප. ඒ තුළින් රශඹෝජනඹක්
රළබිරහ තිශඹනහ. ශභන්න ශම් තත්ත්ඹ ළන අපි හිතන්න ඕනෆ.
අපි ශම් තත්ත්ඹ ළන හිතරහ රහශඹෝගි ටයුතු යන්න
ඕනෆ.
අඳනඹන නිසඳහදන ායුතිඹ ත්තහභ, ඒ වයවහ අඳට රළශඵන
තදහඹම් රභහණඹ ත්තහභ රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි,
Computer and Information Technology, ඒ ිරඹන්ශන්
ශතොයතුරු තහක්ණඹ වහ ඒ ශේහලින් 2011දී රඵහ ත්ත
ැශභරිහනු ශඩොරර් මිකලිඹන 440 තදහඹභ 2013 ජනහරි දුට
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු රලිත් නහනහඹ භවතහ

ශදළම්ඵර් දක්හ ැශභරිහනු ශඩොරර් මිකලිඹන 719 දක්හ ළඩි  ඇ
තිශඵනහ. ඒ ර්ධනඹ දුඹඹට 6.84 ප. එශවභ නම් 2013 න විට
ඒ අාලශඹන් දුඹඹට 6.47 දහඹත්ඹක් රඵහ දී තිශඵනහ.
ශභන්න ශම් තභ ප අපි ණනඹ යන්න ඕනෆ.
2011දී ෘෂිහර්මික අඳනඹනලින් ැශභරිහනු ශඩොරර්
මිකලිඹන 2453ක් රඵන විට, fisheries exports ලින්2011 දී
ැශභරිහනු ශඩොරර් මිකලිඹන 195.31ක් රඵහ ත්තහ. ඒ අද
ැශභරිහනු ශඩොරර් මිකලිඹන 244.43 ප. ඒ ිරඹන්ශන් දුඹඹට
19.14 ිරන් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඉතින්, ශම් තණ්ඩු ශවො
නළේද? ශම් තණ්ඩු ධීයඹහට ළඩ යරහ නළේද? ශම් අඹ දිරන
ණ්ණහඩිශඹන් හශේ වළභ ශදඹක්භ ඍණ ඳළත්තිරන් අපි
දිරන්ශන් නළවළ. අපි ශම් අාලර ර්ධනඹක් ැති ය තිශඵනහ.
ඒ නිහ ශභන්න ශම් ජනතහට ිරඹන්න ඕනෆ.
ඒ විතයක් ශනොශ ප. හර්මික බහණ්ඩලින් 2011 දී
ැශභරිහනු ශඩොරර් මිකලිඹන 7679.11ක් රළබුහ. ඒ අද න විට
ැශභරිහනු ශඩොරර් මිකලිඹන 7596.83 ප. ඒ දුඹඹට 4.61 ිරන්
ළඩි  ඇ තිශඵනහ. ශතොයතුරු තහක්ණ වහ ශේහ බහණ්ඩ ත්තහභ
ැශභරිහනු ශඩොරර් මිකලිඹන 11105.25 තදහඹභක් අපි රඵහ
තිශඵනහ. එශවභ නම් ශම් ර්ධනඹ ශවො නළේද? ශම් ටයුතු
විවිධහාගියණඹ ිරරීභ තුළින් තභ ප ශම් ශේල් 3 දු ව ශරහ
තිශඵන්ශන්. ඒ වහ ශම් ඵ ව ඳළන ඇම් හශේභ අලුත් ශේල් 3 ැති
යන්න ඕනෆ. තර්ථි ර්ධනඹක් ැති යන විට, ඒ තර්ථි
ර්ධන ශේඹ ැති ය න්න අලුත් තශඹෝජඹන් ශන්හ
න්න ඕනෆ න විට, ඒ අාල වහ ශේය ඹ තශඹෝජඹන් ඉනරිඳත්
න විට පිටයටින් ශශනන බහණ්ඩත් භඟ ශේය ඹ
තශඹෝජඹන්ට තය යන්න ඵළවළ. ඒ නිහ පිටයටින් ශශනන
බහණ්ඩඹට ශස ඵේද ඳනනහ. ඒ ඵේද ඳළන ඇභ තුශ ඒ
බහණ්ඩර මිකර ඉවශ ඹනහ. එතශොට ශේය ඹ නිසඳහදඹහශේ
මිකර ඳවශ තත්ත්ඹ තිශඵනහ. එතශොට ඳහරිශබෝගිඹන් ළඩි
පිරික් ශේය ඹ නිසඳහදනඹ න්නහ. එතශොට ශභොද න්ශන්?
ශේය ඹ නිසඳහදඹහට ඔහුශේ නිසඳහදන ක්ශේත්රඹ පුළුල් 3 යන්න
පුළුන්භ රළශඵනහ. එතශොට, ඒ වහ තශඹෝජඹන්
ඉනරිඳත් නහ. ශභන්න ශම් තභ ප ශම් යශ ආ ශන්න ඕනෆ. ශම්
යශ ආ විශේල තශඹෝජන ඳභණක් ශනොශ ප, ශේය ඹ තශඹෝජඹහ
අපි නරිභත් යන්න ඕනෆ.
හම්රදහ ප ශත්, ශඳොල් 3, යඵර් ර්භහන්තඹ අද නළශනෝ
තහක්ණඹ ඹටශත් නයුණු ය තිශඵනහ, අශ්  විදයහ වහ තහක්ණ
අභහතයහාලඹ ඹටශත්. ඒ නිහ ඒ අමු ද්රය නිම්භ අමු ද්රය
වළටිඹට චීනඹට එශවභ නළත්නම් ශනත් යටට ඹන්ශන්
නළතු, ඒට ටිනහභක් එතු යරහ - value add යරහ - නිමික
බහණ්ඩඹක් වළටිඹට ඹන්න පුළුන්භ රළබිරහ තිශඵනහ. ඒ
නිහ ටිනහභ එතු යන බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ යන
ර්භහන්තඹක් තයම්බ යන අඹට ඵ ව වනඹක් දීරහ ළඩි
තදහඹභක් උඳඹහ න්න, ළඩි තශඹෝජනඹක් යන්න, අලුත්
තශඹෝජන ශන්හ න්න තභ ප ශභශවභ ටයුතු ය
තිශඵන්ශන්.
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුභනි, විශලේශඹන් ඖධ
ඳළත්ශතන් ත්තහභ ඒ ැසුරුම්ර ඵ ව නිදවස ිරරීභ තුශ ශේය ඹ
නිසඳහදඹහට වන ළරසීභ ප යජඹ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්
ිරඹන හයණඹ භහ භහ ශම් අසථහශේදී ිරඹන්න ඕනෆ. 2011,
2012 ර්රදී අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශේය ඹ ලශඹන් ඖධ
නිසඳහදනඹ වහ එන තශඹෝජඹන්ට විශලේ වන රඵහ  වන්නහ.
ඒ හශේභ කුරුණෆර ඖධ නිසඳහදන රහඳඹක් ැති ය
තිශඵනහ. ශම් වන දීභ තුළින්, ශේය ඹ ඖධ නිසඳහදන නරි
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ළන් ඇභ තුළින්, එභ තශඹෝජඹන් නරි ළන් ඇභ තුළින් නිදවස
ශෞයඹ රැ න්නට පුළුන්භ රළශඵනහ ශභන්භ,
පිටයටරට ඹන විලහර මුදරක් ඉතිරි යන්නටත් අඳට
පුළුන්භ රළබී තිශඵනහඹ ිරඹන හයණඹ රහල යමිකන් භහ
නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුති ප.

නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Ajith P. Perera. Before
he starts his speech, will an Hon. Member propose the
Hon. Janaka Bandara to take the Chair?
ගු (මශාචාර්ය තිවනව විතාරණ මශතා (විදයාේමක
ක යුුර අමාතයුරමා
(ரண்புறகு (மதரசறரறர்)
அலுல்கள் அகச்சர்)

றஸ்ம றர - றஞ்ஞரண

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

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take
the Chair.
ප්රනනය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුල නිපයෝජය කාරක වභාඳතිුරමා මූාවනපයන් ඉලේ
වුපයන් ගු ජානක බණ්ඩාර මශතා මූාවනාරූඪ විය.
அன் தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனம, ரண்புறகு ஜரணக தண்டர அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

[අ.බහ. 4.09

ගු අජිේ පී. පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததமர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ඳනන නිශඹෝඹ ඉතහ
ඳළවළනලිභ යශ ආ හභහනය ජනතහශේ නවි ඳළළත්භට අතිදහඹ
ශර ඵරඳහන, ජනතහ භත ළඩි ළඩිශඹන් ඵය ඳටන එක්
ඵ ශඳනී ඹනහ. ශඵොශවොභ අසීරුශන් තභන්ශේ ජීවිහ ශන
ඹන, ශඵොශවොභ අසීරුශන් තභන්ශේ දරුන් නඩත්තු යන,
ශඵොශවොභ අසීරුශන් තභන්ශේ ශදභේපිඹන් නඩත්තු යන ශම්
යශ ආ පුයළදුඹන්ශේ ජීන ඵය ඍජු ව ්ර තත් ළඩි
යන, අතිශර් ඵ ව ඵය ඳටන ශඹෝජනහ භහරහක් ැති නිහ
ශභභ ළ ආ නිශේදනඹට අශ්  විරුේධත්ඹ රහල යනහ. භට
ශඳය, ඒ හයණඹ පිළිඵ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ නිශඹෝජනඹ
යමිකන් ථහ යපු ඒ රු භන්ත්රීතුභන්රහශේ අදවස භහත් අනුභත
යනහ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් යශ ආ තර්ථිඹ නයුණු
ිරරීභ පිළිඵ ථහ යන ශභභ විහදශසදී, ශම් යශ ආ අූතයදර්ය 
තර්ථි උඳහඹ භහර් ළන, ශම් යශ ආ ර්තභහනඹ ඳභණක්
ශනොශ ප අනහතඹත් උස තඵන අධි ශඳොලිඹට ණඹ ළනීම්
ළන ථහ ශ යුතු තිශඵනහ. චීනශස EXIM ඵළාකු විදුන්
නිඹභ යනු රඵන අධි ශඳොලී අනුඳහතරට න්නහ මුදල් 3,
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ඔවුන් විදුන් නිඹභ යනු රඵන ශොන්ත්රහත්රුශකුට, ඔවුන්
විදුන් නිඹභ යනු රඵන යහඳෘති වහ ශටන්ඩර් ශනොභළති
රඵහ දීභ නිහ ශ්රී රාහට ඳහඩුන ළඩ පිළිශශට යජඹ
ශඹොමු ශරහ තිශඵනහ. යජඹට උදවු යන, වනදහඹ
තහයඹට මූරය ඳඹන යටක් ශවෝ ශනත් තඹතන ශම්
ශභොශවොශත් නළති නිහ යජඹ, ඒ චීන ළටඹට වසු  ඇ තිශඵනහ.
අන්තර්ජහති මූරය අයමුදර ශවෝ තදුඹහනු ාර්ධන ඵළාකු
ශවෝ ශනත් යටක් ශඳෞේලි ශවෝ වනදහයී ශඳොලිඹට,
වනදහ ප ශොන්ශේදු භත රභහණත් තයම් මූරයහධහය අශ්  යටට
ඳඹන්ශන් නළති නිහ, චීනඹ ඳනන ශොන්ශේදු රහය ගිනි
ශඳොලිඹට ණඹ අයශන ශම් යශ ආ ටයුතු යන්න අද දුේධ
ශරහ තිශඵනහ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ චීන උඳ්රභශස රතිපර
ශර ඵළල ඵළල් 3භට ශඳශනන යහඳෘති ශදක් පිළිඵ එක්ත්
ජහති ඳක්ශස අධහනඹ ශඹොමු වුණහ. එක්ත් ජහති ඳක්ශස
අඳට තිශඵන ශතොයතුරු භත අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ඒහ
පිළිඵ ඉනරිඳත් යේදී අඳට ෆභ විටභ ිරේශේ, "ැවිල් 3රහ
ඵරන්න, ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉරහ ඔඵරහ ිරඹන ශදඹ ශනොශ ප
වම්ඵන්ශතොට තිශඵන්ශන්, භත්තර තිශඵන්ශන් " ිරඹන
හයණඹ ප. ඒ නිහ එක්ත් ජහති ඳක්ශස ඳසු ශඳශ භන්ත්රී
ණ්ඩහඹභ ලශඹන් අඳට ඒ න විටත්, ඒ යහඳෘතිර මූරයභඹ
තත්ත්ඹ පිළිඵ හර්තහ,  වණ පිළිඵ ශතොයතුරු, ළයන
මූශරයෝඳහඹන් පිළිඵ ශතොයතුරු තිබිඹදීත්, තය ලශඹන්භ ඒ
සථහනරට ගිහින් ඒ සථහනර ශබෞති තත්ත්ඹ නිරීක්ණඹ
ිරරීභ අඳශේ යුතුභක් ිරඹරහ ල් 3ඳනහ ශහ. ඒ අනු, අඳ
විදුන් ශේණ චහරිහ ශර වඳුන්නු රඵන ශම් යහඳෘතිශස
ඳශමුන අනඹය ශර අඳ අශරේල් 3 භහශස 17න දහ භත්තර ගුන්
ශතොටු ශඳොශටත්, වම්ඵන්ශතොට යහඹටත් ාචහයඹ ශඹදීභට
ටයුතු ශහ. ඒ ාචහයශස අශ් ක්හ වුශණ් එහි තිශඵන
තත්ත්ඹ ැදුන් දිරන්න ප; ඒ රශේලහසීන් භඟ ඍජුභ ථහ
යන්න ප. එහි ඳතින තය තත්ත්ඹ පිළිඵ එහි ශේශස
නියුතු ශේඹන්, ඉාජිශන්රුරුන්, ශභනහරුන් භඟ
හච්ඡහ ය ඍජු ශතොයතුරු රඵහ ළනීභ ප අශ්  අශ් ක්හ
වුශණ්. භහ හිතන වළටිඹට ඒ අශ් ක්හ, ඒ ශතොයතුරු රඵහ
ළනීශම් ්රභශේදඹ ිරදුකුට විශේචනඹ යන්න පුළුන්
්රභශේදඹක් ශනොශ ප. ශභොද, තණ්ඩු්රභ යසථහ අනු ශම්
යශ ආ මූරය පිළිඵ ඵරඹ තිශඵන උත්තරීතය තඹතනඹ
ඳහර්ලිශම්න්තු ප. තඹතනඹක් විධිඹට ඳහර්ලිශම්න්තුටත්,
ශඳෞේලි එක් එක් භන්ත්රීයඹහටත් ශම් යශ ආ යහජය මූරය
පිළිඵ, තශඹෝජනර පර රශඹෝජන පිළිඵ, ඒහට අදහශ
ූතණ වහ අ්රමිකතහ ව නිදු ශභනහයණඹ පිළිඵ ශොඹහ
ඵළලීශම්  කීභක් තිශඵනහ. ඒ අනු අපි ල් 3ඳනහ ශහ, ශම්
ාචහයඹ ශ යුතු ප ිරඹහ. ඒ පිළිඵ අදහශ ඵරධහරින්ට දළනුම්
දීශභන් ඳසු අඳ ශම් සථහන නිරීක්ණඹ ශහ.
දුවිල් 3 ගුන් ශේහ අභහතය පිඹාය ජඹයත්න භළතිතුභහට අපි
ශම් පිළිඵ දළනුම්  වන්නහ. ඒ හශේභ ශ්රී රාහ යහඹ අධිහරිශස
බහඳති තචහර්ඹ ප්රිඹහත් ඵන් ව වි්රභ භවත්භඹහට ශම් පිළිඵ
දළනුම්  වන්නහ. ඒ දළනුම් දීම් භත අලය ශතොයතුරු රඵහ ළනීභට
අලය ඳවසුම් ඳඹන ඵ ඔවුන් අඳට දළනුම්  වන්නහ. නමුත්
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ටයුත්ශත්දී ඉතහභ ඵළරෑරුම්
ලහරීරි පීඩහන්ට රක් න්න අඳට දු ව වුණහ. භත්තර ගුන්
ශතොටු ශඳොශශේ ඒ අදහශ නිරීක්ණ ටයුතු ම්පර්ණ යන්න
රථභ ාවිධහනහත්භ භළය ල් 3ලිඹක් විදුන් අශ්  ශේණ
චහරිහ අඩහශ ශහ. ශඳෞේලි භට ලහරීරි ලශඹන්
අඩන්ශත් ආටම් ශහ. අශ්  මුළු ණ්ඩහඹභටභ අබය චනශඹන්
ඵළණ ළදීම්, හිරිවළය ිරරීම් දු ව වුණහ. ශම් යශ ආ දක්, නිර්භීත
භහධයශේදීන් විදුන් ඒ දුඹල් 3රභ හර්තහ යනු රළබ නිහ යශ ආ
ජනතහ ඒ දු ව වුණු ශේ  වටුහ. අපි ඉතහභ ඉසීශභන් ඒ අසථහට
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මුහුණ  වන් නිහ ඹම් තහයඹිරන් ලහරීරි වහනි ශක්හ ළනීභට
අඳට පුළුන් වුණහ. නමුත් ශනකුශේ භයණඹ දක්හභ ඳළතිරිඹ
වළිර ඵයඳතශ අනතුරුදහඹ තත්ත්ඹක් ඒ ශභොශවොශත් තිබුණහ.
ශභොද, අඳට හිරිවළය ිරරීභට ඳළමිකණි ාවිධහනහත්භ ණ්ඩහඹභ
තුශ මිකනී භළරීම්, ශොල් 3ර ෆම් පිළිඵ ශඳය ළරැන ැති
තළනළත්තන් දුටිඹහ. අපි ඒ ශභොශවොශත් ඒ ඵ දළන ශන දුටිශස
නළවළ. නමුත් ඳසු ඒ ඵ දළන ත්තහ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඉන් ඳසු අපි ලින් ශඹොදහ
ත් ඳරින වම්ඵන්ශතොට භහම්පුය යහඹ නිරීක්ණඹ ිරරීභ වහ
ගිඹහ. ඒ අතය තුය භතු වුණු විශලේ තත්ත්ඹ නිහ රශේලශස
නිශඹෝජය ශඳොලිසඳතියඹහට, රශේලශස මූරසථහන ශඳොලිස
ඳරීක්යඹහට ළඩි  වයටත් දළනුම් දීභක් ශහ. නමුත් අඳට
වම්ඵන්ශතොට භහම්පුය යහශස ඳරිඳහරන ශොඩනළ් ල් 3ශරන්
ඉතට ශොස නිරීක්ණඹ ිරරීභට වළිරඹහක් රළබුශණ් නළවළ.
ඳරිඳහරන ශොඩනළ් ල් 3ශල් 3 ශදොශශොසන භවශල් 3 ඉරහ ඒ අට
නළයඹීභ වළය ශන ිරදු ව නිරීක්ණඹක් ිරරීභට අඳට අහල
 වන්ශන් නළවළ. ාවිධහනහත්භ පිරික් -මුලින් අඳට ඳවය  වන්
ණ්ඩහඹභ ව තත් ණ්ඩහඹභක්- වම්ඵන්ශතොට නයහධිඳති
එයහේ රනහන් වශේ නහඹත්ශඹන් යුතු ඒ සථහනඹට ඳළමිකණ
අශ්  ඳරීක්ණ ටයුතු ළශළක්වූහ. අඳශේ ජීවිත තයක්හ
උශදහ එභ සථහනශඹන් ඳරහ ඹහභට අඳට දු ව වුණහ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, මුල් 3 අසථහශේ යාචු ළසී
අඩන්ශත් ආටම් ිරරීභ, අයුතු ශර අහිය ිරරීභ, නීති විශයෝධි
රැස ඇභ ඹන ළරැනරට වම්ඵන්ශතොට නයහධිඳතියඹහ
නහඹත්ඹ  වන්නහ ඳභණක් ශනොශ ප, අඳ ඵස යථශස නළඟී එභ
සථහනශඹන් ඳරහ ඹන විට පිසශතෝරඹක් රැශන ඒ ඳරහ ඹන ඵස
යථඹ පිටුඳදුන් ඳළමිකණිඹහ. අපි එඹ ැදුන් දළක්හ. ඒ හශේභ
රාහදීඳ පුත් ඳශත් දක් ඡහඹහරඳ ශිල් 3පිඹකු න යත්නහඹ
භවත්භඹහ ඒ දර්ලනඹ නිළරැන ඡහඹහරඳ ත ය තිශඵනහ.
ඉන් ඳසු ැති වුණු තත්ත්ඹ, වම්ඵන්ශතොටදී ව භත්තරදී
දු ව වුණු දුේධීන්රටත් ඩහ ඵයඳතශ ප. ශභඹ ාවිධහනහත්භ
පිරික් ශනො වනදුශසභ එක් අඹකුශේ ශවෝ ිරහිඳශදනකුශේ
හිතුක්හයභක් නිහ දු ව වුණහ නම් ශම් යශ ආ යජඹ තභන්ශේ
ශෞයඹ තයක්හ ය ළනීභ උශදහ වහභ -ඳසු දහභ- ශම්
පුේරඹන් අත් අඩාගුට ත යුතු ප. ඔවුන් යක්ණ බහයඹට ඳත්
ිරරීභට ටයුතු ශ යුතු ප. තයුධ අත් අඩාගුට ළනීභට ටයුතු
ශ යුතු ප. ඉක්භනින් නඩු ඳළරීභට ටයුතු ශ යුතු ප. ශම්
දුේධිශස ඵයඳතශශම් රභහණඹ අනු විශලේ නඩු විබහඹක්
ඳත්හ අඩු ණශන් trial-at-bar එක් තිශඵන ඵටත්
ිරඹන්න අලය ප. ශභොද, ශම් හභහනය දු ව ඇභක් ශනොශ ප.
ශභඹ භන්ත්රීරු ඳස ශදශනකුට එශයහි ඳභණක් ශනොශ ප, ශම්
යශ ආ ඳහර්ලිශම්න්තු තු මූරය පිළිඵ ඵරඹට තභ ප ශම්
අභිශඹෝ ශශේ. ඒ හශේභ අශ්  ජීවිත ළඵෆ ශරභ අනතුයට
ඳත් වුණු තත්ත්ඹක් ැති ශහ. නමුත්, ති ශදක් ඹන තුරුත්
න්ට අදහශ ිරදුශකු අත් අඩාගුට ත්ශත් නළවළ. ශම් දුේධිඹට
අදහශ පුේරඹන් අත් අඩාගුට ළනීභ ශනුශන් එක්ත් ජහති
ඳක්ශස ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට ව ඳශහත් බහ
භන්ත්රීරුන්ට නළත වම්ඵන්ශතොටට ගිහිල් 3රහ උේශකෝණ
යන්න දු ව වුණහ. ශම් ශම් යශ ආ නීතිඹ වහ හභඹ ශනොභළතිභ
පිළිඵ ඵළරෑරුම් තත්ත්ඹ ශඳන්නුම් යන අසථහක්.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අශ්  යශ ආ හභහනය
පුයළදුශඹකුට අඳයහධඹක් දු ව වුශණොත් ඔහුට පුළුන්භක්
නළවළ, උේශකෝණ යන්න. ඔහුට පුළුන්භක් නළවළ, පුත්
ඳත් හච්ඡහ තිඹන්න. ඔහුට පුළුන්භක් නළවළ, රඳහහිනිශස
විහද යන්න. ශම් යදට රක් වුශණ් ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරු ඳස
ශදශනකු නිහත්; ඔවුන් ශම් යශ ආ රධහන විඳක්ශස හභහජිශඹෝ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ

නිහත් භහජඹ තුශ, යට තුශ, ශරෝඹ තුශ ඹම් භතඹක් ැති
යන්න අඳට වළිර වුණහ. වළඵළ ප, ශඳොලීදුඹ ඉතහභ රේජහ වත
තහයඹට දුඹඹට අධි ශම් භළය පිරි අතරින් පුේරශඹෝ
වතය ශදශනක් ශඳශර්දහ අධියණඹට ඉනරිඳත් ශහ. එශර
ඔවුන් අධියණඹට ඉනරිඳත් ශශේ "ැඳ දීභට විරුේධ නළත" ඹන
ඳදනභ භත නහභ භහත්ර ශචෝදනහ කීඳඹක් ඉනරිඳත් යමිකන්. ඒ අනු
ඔවුන්ට එක් නනක්ත් යක්ණ බහයඹට ඳත් ශනො ඇ දුනහ දුසී
ශදය ඹන්නට අහලඹ ළරසුහ.
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තිබුශණ් ශල් 3රම් පිසශතෝරඹක්, ඔහු ිරඹන ශේ තයඹ ප ිරඹන
සථහයඹ ඉනරිඳත් යමිකන් "අපි ැඳ දීභට විරුේධ නළවළ,
නයහධිඳති නිර්ශදෝ ප, එශවභ නළත්නම් නයහධිඳති අල් 3ඳභහත්ර
යදක් යරහ තිශඵන්ශන්" ිරඹන සථහයඹ ඉනරිඳත් යමිකන් අද
ශවෝ ශවට ඔහු අධියණඹට ඉනරිඳත් යනහ ිරඹරහ භභ අද
ශඳය රු 11ට ිරේහ. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, දළන් අඳට
 වයථන ඳණිවුඩඹක් රළබුණහ, භභ ිරේ විධිඹට, භභ හිතපු
විධිඹට, ඳළඹ ිරහිඳඹට ලින් භභ ල් 3ඳනහ යපු විධිඹටභ
තභ ප අශ්  ශඳොලීදුඹ ටයුතු ය තිශඵන්ශන්.

ගු එච්.ණර්. මිත්රඳා මශතා
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශනොවඳුනන පිරික් විදුන්
අඳයහධඹක් දු ව ශ ල් 3හි, ඒ පුේරඹන් නළත  වටු විට වඳුනහ
ළනීභට වළිර ඹළ ප හක්ෂිරුන් ිරඹනහ නම්, ඹම්
පුේරශඹකු ළ පිට අත් අඩාගුට ත්තහභ ඒ පිළිඵ වඳුනහ
ළනීශම් ශඳශය ආටුක් ඳළළත්විඹ යුතු ප. නමුත්, අහනහට ශ්රී
රාහ ශඳොලීදුශස දකුණු ඵර රශේලඹට ශම් යශ ආ අඳයහධ නඩු
විධහන ාග්රවඹ, හක්ෂි නීතිඹ, දණ්ඩ නීති ාග්රවඹ අදහශ ශනොන
ඵ ප භට නම් වළශඟන්ශන්; භට නම් දළශනන්ශන්.
අපි ඹම් රභහණඹට වරි විලසහ ශහ, ශම් යශ ආ
ශඳොලිසඳතියඹහට ශභොනඹම් ශවෝ තයමිකන් ශොන්දක් තිශඵනහ
ිරඹරහ. අපි ඹම් රභහණඹට විලසහ ශහ, ශඳොලිස
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ අා, දක් නිරධහරින් ිරහිඳ ශදශනක් වරි
ඉන්නහ ිරඹරහ. අපි ඹම් රභහණඹට විලසහ ශහ, රභහද ශරහ
වරි තභන් යපු ශම් යද යජඹ ශත්රුම් අයශන "අනහතශස
ශභළනි ශේල් 3 දු ව න්න ඉඩ තිඹන්ශන් නළවළ" ිරඹන ඳණිවිඩඹ
ශද ප ිරඹරහ. නමුත්, එළන්නක් දු ව වුශණ් නළවළ. යහඹ පිහිනුම්
තටහඹක් යනහ ිරේහට ශක්න්ති ගිහිල් 3රහ, ගුන් ශතොටුශඳොශ
ශෞතුහහයඹක් යනහ ිරේහට ශක්න්ති ගිහිල් 3රහ ශෝඳ වුණු
පිරික් විදුන් ශම් ළශඩ් ශහඹ ිරඹන එ තභ ප ශම් යශ ආ
ඳහරඹන්ශේ පිළිතුය වුශණ්. ඳශමු, අපි එශවභ රහලඹක් ශශේ
නළවළ. ශදනු, අඳට එශවභ අශ් ක්හකුත් නළවළ. නමුත්, ශ
යද පිළින්ශන් නළති; යදට පිළිඹභක් යන්ශන් නළති;
ඉතහභ ඳසුහන්; යටට අහිතය සථහයඹට යජඹ ගිඹහ. ශම් යටට
තදශය ප නම් ශම්හ යන්ශන් නළවළ, මූරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි. ශම් හර්තහ ඊශඟ භහර්තු භහශස ජිනීහරට
ඹනශොට; ශම් හර්තහ ඊශඟ ළ් තළම්ඵර් භහශස ජිනීහරට
ඹනශොට ශම් යට ශඵදීභට අශ් ක්හ යන එල් 3ටීටීඊ හිතහදීන්ට
ිරඹන්න න්ට ඩහ ශවො හක්ෂිඹක් නළවළ. "ශම් ඵරන්න, ශම් යශ ආ
රධහන විඳක්ශස භන්ත්රීරුන්ට ශම් යශ ආ අදවස රහල යන්න;
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඵරඹ රිඹහත්භ යන්න අ පතිඹ නළත්නම්,
ඔවුන්ට ඳවය  වන්නහභ, හිරිවළය ශහභ ඒ පිළිඵ යට නීතිඹ
රිඹහත්භ න්ශන් නළත්නම්; උතුරු නළශඟනහිය අඳට ශභොන
ථහද?" ිරඹරහ ඔවුන්ට ිරඹන්න න්ට ඩහ උදහවයණ තිශඵනහද?
ඒ නිහ ඒ දු ව වුණු යද පිළිඵ නිළයන ිරරීශම් අසථහත්
ඔවුන් බහවිත ශශේ නළවළ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ නීතිඥායශඹක් නිහත්,
ශේලඳහරනඹ තයභක් වරි ශත්ශයන නිහත්, ශම් දු ව ඇභ දු ව වූ
තහයඹ පිළිඵ භට දළනුණු නිහ භභ ඹම් ශදඹක් අශ් ක්හ
ශහ. භභ අද ශඳයරු 11.00ට දුරිශොත භන්නයශස තිබුණු
රෘත්ති හච්ඡහදී ශම් දු ව ඇභ පිළිඵ භශේ භතඹක් රහල
ශහ. ඳුදහ ඹම් පුේර පන් 4 ශදශනකු ඉනරිඳත් යරහ, නහභභහත්ර
ශචෝදනහ ඉනරිඳත් යරහ, ''ැඳ දීභට විරුේධ නළවළ'' ිරඹරහ රහල
යරහ, දුනහ දුසී ශදය ඹන්න ළරළසවූහ හශේ අද ශවෝ ශවට
නයහධිඳති එයහේ රනහන් වශේ, සාක්රීඹ ගිනි අවිඹක් පිසශතෝරඹක්- අශත් තඵහශන හිටපු ඵ භශේ ැස ශදශන්
දළපු පුේරඹහශේ, ජනභහධයශේදීන් විදුන් ඡහඹහරඳ හක්ෂි භත
නිරීක්ණඹ යපු පුේරඹහශේ සථහයඹ පිළිඅයශන ඔහු අශත්

(ரண்புறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඔඵතුභහ හිතපු විධිඹ ළරැන ප.

ගු අජිේ පී. පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததமர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, එභ තළනළත්තහ අධියණඹට
ඉනරිඳත් යරහ ඒ තළනළත්තහ යක්ෂිත බහයඹට ඳත් යන්ශන්
නළතු නිදවස ිරරීභට ටයුතු යරහ තිශඵනහඹ ිරඹන
හයණඹ අඳට අද දළන න්න රළබුණහ. නීතිඹක් නළති යට,
ශොන්දක් ැති ශඳොලීදුඹක් නළති යට ශභළනි තත්ත්ඹක් ැති
 ඇභ පිළිඵ අපි පු වභඹට ඳත් ශන්ශන් නළවළ. එයහේ රනහන් වත්
එක් අඳට ශඳෞේලි රලසනඹක් නළවළ. අඳට ිරදු ශශනක්
එක් ශඳෞේලි රලසන නළවළ. වළඵළ ප, සඹාක්රීඹ ගිනි අවිඹක්
අතින් අයත්ශතොත් ශම් යශ ආ නීතිඹ අනු ශභොක්ද රඵහ ශදන
දඬුභ මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි? ජීවිතහන්තඹ දක්හ දුය
දඬුභ. ශොශවන්ද ැඳ රඵහ න්න ඕනෆ? ැඳ රඵහ න්න ඕනෆ
භවහධියණශඹන්. වළඵළ ප, ඔක්ශෝභ යහ ඳතින්ශන් ශඳොලීදුඹ
ඉනරිඳත් යන ශතොයතුරු වහ හර්තහ භත. ශඳොලීදුඹ ශල් 3රම්
පිසශතෝර ථහශේ සථහයඹ පිළින්නහ නම්, ශඳොලීදුඹ ළඹට
රක් වුණු පුේරඹහ විටින් විට, විටින් විට විවිධ පුත් ඳත්රට,
රඳහහිනිඹට ිරඹපු ඳයසඳය විශයෝධී රහල පිළිඵ ඳරීක්ණ
යන්ශන් නළත්නම්, ශඳොලීදුඹ ඡහඹහරඳ ව හක්ෂි අත වරිනහ
නම්, ශඳොලීදුඹ විලසහන්ත නීති රු පුයළදුඹන්ශේ හක්ෂි
අභත යනහ නම් ශඳොලීදුඹට පුළුන් එයහේ රනහන් වශේ
චනඹ පිළින්න. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, වළඵළ ප භත
තඵහ ත යුතු හයණඹක් තිශඵනහ. ශම් උදහවයණශඹන්
ිරඹන්ශන් ශම් යශ ආ ිරදුශකුට නීතිශස පිළියණක් නළවළ ප
ිරඹන එ ප; ශම් උදහවයණශඹන් ිරඹන්ශන් ශම් යශ ආ නීතිඹ, ශම්
යශ ආ දණ්ඩ නීතිඹ, ශම් යශ ආ අඳයහධ නඩු විධහන ාග්රවඹ, ශම්
යශ ආ හක්ෂි නීතිඹ පිළිඵ ශම් යශ ආ හභහනය පුයළදුශඹකුට
අල් 3ඳ භහත්රඹ ශවෝ ඵරහශඳොශයොත්තුක් තිබුණහ නම් ඒ
ඵරහශඳොශයොත්තුත් නළවළ ප ිරඹන එ ප; ශම් උදහවයණශඹන්
ිරඹන්ශන් යහජය ඳහරනඹ තුශ ඉන්න ශේලඳහරන ඵරධහරින්ට
ඕනෆභ යදක් යරහ නිදවස ශන්න පුළුන් ිරඹන එ ප. ශම්
නම් යටට අලය, ශම් නම් යශ ආ පුයළදුඹන්ට ශදන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු න ඳණිවුඩඹ, ශම් නම් ජහතයන්තයඹට
ශදන්න තිශඵන ඳණිවුඩඹ, ඒ නම් තණ්ඩුට අලය තණ්ඩු
ඒශක් රතිපරඹ වි දයහ ත්තහශේ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ ශම් හයණඹ ිරඹන්ශන්
තුටිරන්ත්  විරන්ත් ශනොශ ප. රලසනඹට අවඹු ශර මුහුණ
දීභට රක් වුණු පුේරඹන්ශන් ශශනක් වළටිඹට, ශච්ච දු ව ඇභ
ළන දුඹඹට දුඹඹක් ශතොයතුරු දළපු ශශනකු වළටිඹට ප. ශම්
යශ ආ වළභ තළනභ දු ව න දළළන්ත වහ ඵයඳතශ දු ව ඇම්ර
ඹථහර්ථඹ ශභඹ ප. ශොන්දක් නළති ශඳොලීදුඹ, ශොන්ද ඩපු
ශඳොලීදුඹ, සහධීනත්ඹ අහිමික යපු ශඳොලීදුඹ, හධහයණත්ඹක්
නළති ශඳොලීදුඹ, ශේලඳහරනඥාඹන් විදුන් ඳත්තුශන් ඳහරහ
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නිහීන තත්ත්ඹට ඳත් යපු ශඳොලීදුඹ තභ ප ඵළල ඵළල් 3භට අද,
සාක්රීඹ ගිනි අවි අයශන භහධයශේදීන් පිටු ඳ, ඳහර්ලිශම්න්තු
භන්ත්රීරුන් පිටු ඳ වමහ තපු පුේරඹන්ට දුනහ දුසී ශදය
ඹන්නට අලය ඳරියඹ ස යන්ශන්.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් චහරිහ පිළිඵ ශම්
යශ ආ ඉතිවහශස හර්තහත ශරහ තිශඵන්නට ඕනෆ. අපි
වම්ඵන්ශතොටින්, භත්තලින් ශම් චහරිහ නතය යන්ශන් නළවළ.
අඳට තිශඵන අ පතිඹ අපි අත වරින්ශන් නළවළ; ඳහරහ ශදන්ශන්
නළවළ; අපි බිඹඳත් ශන්ශනත් නළවළ. කුක්කු තත්, පිසශතෝර
තත් අපි ඒහට බිඹඳත් න මිකනිසසු ශනොශ ප. ශම් ශේණ
චහරිහ ළඩ පිළිශශශේ අතුරු හර්තහ අපි එළිදළක්වූහ. දු ව වුණු
දු ව  ඇභ ළන, යශ ආ තර්ථිඹට ඵරඳහන භත්තර ගුන් ශතොටුඳශ
ව වම්ඵන්ශතොට යහඹ පිළිඵ, එහි අනහතඹ පිළිඵ, එහි
අනහතඹ සුයක්ෂිත ිරරීභ පිළිඵ අපි ශඹෝජනහ භහරහක්
ඉනරිඳත් යරහ තිශඵනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹක්
ඳභණ ප තිශඵන්ශන්.

ගු අජිේ පී. පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததமர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශඹූත මුදරට ඉන ිරරීම් දු ව
ශරහ තිශඵනහ ද, එහි රශඹෝජනඹ රළබිරහ තිශඵනහ ද, එහි
රමිකතිඹ තිශඵනහද ිරඹන රුණු පිළිඵ ශොඹහ ඵළලීභ වහ
ශම් යහඳෘතීන් ශද පිළිඵභ සු වසුම් රත් සහධීන විණන
තඹතනඹන් වයවහ විණනඹක් ශ යුතු ප ිරඹරහ අපි ශඹෝජනහ
යනහ. ශභොද, ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන් එක් එක් ක්ශේත්ර
ම්ඵන්ධ විශලේඥාඹන් න්නට පුළුන්. නමුත් විණනඹ
ිරඹන්ශන් ශනභ විඹඹක්. ඒ නිහ පර්ණ විණනඹක් ශම්
තඹතන ශදශක්භ දු ව ිරරීභ අපි අශ් ක්හ යනහ. ඒ වහ අපි
ඉනරිශස ශඹෝජනහ ඉනරිඳත් යනහ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඉන ිරරීම්ලින් ඳසු ශභභ
යහඳෘති ඳත්හ ශන ඹෆභ උශදහ විවිධ ගිවිසුම් ැති ය ශන
තිශඵනහ. වම්ඵන්ශතොට යහශස තයක්හ පිළිඵ බහය දීරහ
තිශඵන්ශන් හටද ිරඹන හයණඹ ශම් ශේණශස රතිපරඹක්
වළටිඹට අපි ඳසු දළන ත්තහ. ශම් රවහයඹට ම්ඵන්ධ පුේරශඹෝ
වම්ඵන්ශතොට යහශස තයක්හ බහය අඹ. ශම් රවහයඹට ම්ඵන්ධ
පුේරශඹෝ භත්තර ගුන් ශතොටුඳශශේ තයක්හ බහය අඹ. ඒ
පිළිඵ ගිවිසුම්රට ැතුළු වුශණ් ශොශවොභද, ඒ ගිවිසුම්ර
ශොන්ශේදු ශභොනහද ිරඹන හයණහ ළන අපි ශොඹහ ඵළලිඹ යුතු
නහ. ඒ හශේභ යහශසත්, ගුන් ශතොටුඳශශත් ශේඹන්ශේ
තයක්හ පිළිඵ, ඔවුන්ශේ ශේහ ගිවිසුම් පිළිඵ අපි ශොඹහ
ඵළලිඹ යුතු නහ. ඒ පිළිඵ රමිකතීන් ඳත්හ ශන ඹනහද
ිරඹන හයණඹ ළන. ඒ හශේභ අනහතශස ශම් යහඳෘති
පිළිඵ යන තශඹෝජනර සීභහ ශභොනහද, ශභොන
රභහණඹට ශ යුතුද ිරඹන හයණහ තීයණඹ ශ යුතු න්ශන්
ශම් යහඳෘති ශදශක්භ ඳශමුළනි අනඹය පිළිඵ තිශඵන නිදු
විණනඹ ිරරීභිරන් එශශමන නිභනලින් ඳසු ප.
වම්ඵන්ශතොට යහඹත්, ගුන් ශතොටු ශඳොශත් ිරඹන තඹතන
ශදභ අඳට අව දභන්න ඵළවළ. යශ ආ ජහති ධනශඹන් අශ්  ඵ ව
මුදලින් ඒහ වදරහ ඉය ප. ඒහ යටට ළදත් සථහන. ඒ නිහ ඒ
තඹතන ශදභ රහබදහයී ශර ඳත්හ ශන ඹෆභ වහ අලය
න යහඳහරි ළරසුම් ඩිනමිකන් ඉනරිඳත් ිරරීභට සු වසු නහ.
ශම් තණ්ඩු ඒ යන්ශන් නළත්නම්-
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මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුති ප රු භන්ත්රීතුභහ. දළන් ථහ අන්
යන්න.

ගු අජිේ පී. පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததமர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

භට විනහඩිඹක් ශදන්න. අපි ඒ අශ්  තණ්ඩුක් තුශ
යනහ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අනහතශස ශම් හයණහ
ඳරිය රනඹ යන ජනතහශේ දළන ළනීභ ව අශඵෝධඹ උශදහ
ශභභ ''ඳශමු 'ශේලන චහරිහ' -අතුරු ර්තහ'' භහ වභාගත*
යනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

න්ශඟට රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ අභහතයතුභහ.
[අ.බහ. 4.31

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා (වමාජ පවේලා අමාතයුරමා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர - சபக மசககள் அகச்சர்)

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

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ විඹට අදහශ ථහ
යන්න තභ ප ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්. නමුත් භභ එ
හයණඹක් ිරඹන්න ඕනෆ. යටට එ ගුන් ශතොටු ශඳොශක්
විතයක් භන; එ යහඹක් විතයක් භන. අපි දන්නහ, ඉසය එ
ගුන් ශතොටු ශඳොශක් තිබුණ නිහ වනදු අසථහරදී ගුන්
ඹහනඹක් ශොඩ ඵළස ඇශම්දී ඉන්නඹහශේ Madrasර,
Chennaiර ඵසපු වළටි. එශවභ ශශේ, ඒහ ටුනහඹට
තන්න නිහ. එදහ යශ ආ රලසනඹක් වුණහභ දුා් පරුට නළේ
ඹපු වළටි අඳට භත ප. එභ නිහ නයුණු න යටට එිරන්
ඳභණක් ෆහීභට ඳත් න්න ඵළවළ. ඒ අපි ාල් 3ඳඹක්
ලශඹන් හිතහ නිමු. ඒ තභ ප භට ිරඹන්න තිශඵන්ශන්.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද තනඹන ව අඳනඹන
විඹ ළන තභ ප ථහ යන්න ඕනෆ. අඳනඹන තදහඹභ නන
ඳතහභ ළඩි ශන්න ඕනෆ. ඒ අඩු ශන්න ඵළවළ. ඒශක්
සථහයබහඹක් තිශඵන්න ඕනෆ. ඳවශ ඹෆභක් දු ව ශනොවිඹ යුතු ප
ිරඹන තර්ඹ තභ ප ැත්ත ලශඹන්භ යහඳහරිඹන් අතය
තිශඵන්ශන්. ශේය ඹ තර්ථිශස ාල් 3ඳ තිශඵනහ. රධහන
ශොන්ශේදු ශදක් තිශඵනහ. එක් තභ ප, අඳනඹන තදහඹභ
ඉවශ ඹෆභ. තනඹනඹ ඉවශ ඹෆභ ශනශ ප. අද ශම් ම්ඵන්ධ
ථහ කීඳඹක් ැහුහ. භට භත ප ශභතුභන්රහ ිරඹනහ,
විඹ ආනහභඹ ශරොකුට තනඹනඹ යරහ තිශඵනහ ලු. ැත්ත.
විඹ ආනහභඹ තනඹනඹ යන්ශන් අමු ද්රය. අමු ද්රයරට value
addition එක් නළවළ. අශ්  යට කුඩහ යටක්. සීමිකත භූමික රභහණඹක්
තිශඵන්ශන්. ඒහ අමුශන්භ තනඹනඹ යනහද, නළත්නම්
value addition එක් යරහ තනඹනඹ යනහද ිරඹන රලසනඹ
තිශඵනහ.

—————————
* පුවනතකාප තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ
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ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

ඊශඟට ශස ඵේද ළනත් අද ථහ යන්න තිශඵනහ.
ැත්තටභ ශස ඵේද අඹ යන්ශන් ඒ ශස ඵේද තුළින් ඒ
තඹතන නයුණු යන්න. නමුත් භශේ තිශඵන තර්ඹ තභ ප, ශස
ඵ ව තදහඹභ කුභක් වහ ශඹොදහ තිශඵනහ ද ිරඹන එ. අපි ශම්
උදහවයණඹ නිමු. 2013 ශත්, යඵර් ව ශඳොල් 3ර ශස ඵ ව
තදහඹභ රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 912 ප. ශත්, යඵර් ව ශඳොල් 3 ර්භහන්තඹ
වහ රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 912ක් ශස ඵේද ත්තහ. ඒ ඵ ව මුදල් 3
බහණ්ඩහහයඹට අයශන ඒ ර්භහන්තඹ වහ රුපිඹල් 3 මිකලිඹන
1,498ක් වනහධහය ලශඹන් දීරහ තිශඵනහ. ඊශඟට ශඳොශවොය
වනහධහයඹ රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 19,706ක් දීරහ තිශඵනහ. ශම්
උදහවයණඹ අනු ඔඵතුභන්රහශේ භවය තර්ර තය, අතය
බහඹ ඔඵතුභන්රහභ නිභනඹ යන්න. ැත්ත ලශඹන්භ ශස
ඵේදක් න්ශන් ඒ ශස ඵේද අඹ යන ර්භහන්තඹ එභ ඵ ව මුදර
ඳහවිච්චි යරහ නළත ර්ධනඹ ිරරීභට ප. නමුත් දළන්
බහණ්ඩහහයශඹන් ශස ඵේද අයශන ඊට ඩහ ළඩි රභහණඹක්
වනහධහය ලශඹන් ශනහ නම් ශභොක්ද ඒශක් යද ිරඹන
එ තභ ප භට තිශඵන තර්ඹ. ඒ අපි හිතහ න්නට ඕනෆ.
ඊශඟට, ිරඹන්නට ඕනෆ හයණඹ ශභඹ ප. අපි පුාචි යටක්.
අඳට ශත්, යඵර්, ශඳොල් 3ලින් විතයක් රැශන්නට පුළුන්ද?
ැඟලුම් ර්භහන්තශඹන් විතයක් රැශන්නට පුළුන්ද? ඒ නිහ
අපි අඳනඹනඹ විවිධහාගීයණඹ ශ යුතු ප. ශභොනහද අඳට
යන්නට ඵළරි? හවන ශනළල් 3රහ එරස යරහ re-export
යන්න පුළුන්. ඒත් දළන් ඳටන් අයන් තිශඵනහ. ාචහය
යහඳහයශස ඵරහශඳොශයොත්තු න 2016 න විට ශම් යටට
ාචහය පන් මිකලිඹන 2.5ක් ශන්හ ළනීභ හක්හත් ය
න්නට පුළුන්.

(The Hon. Felix Perera)

අවන්න. ශම් ර්භහන්තලහරහ දළන් යඵර් තනඹනඹ යනහ.
අඳ නිම් ශනොශ ප ශන් යඵර් ටි අඳනඹනඹ යන්ශන්. අපි
අඳනඹන යන්ශන් value addition එත් භඟ. Value
addition එත් භඟ අඳනඹනඹ ිරරීභ ළයනද?

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

රු ැභතිතුභනි, භභ රලසනඹක් අවන්නද?

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

අවන්න, තචහර්ඹතුභහ අවන්න.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

රු ැභතිතුභහ, අද න්ට ඳළඹ එවභහයට ඳභණ ශඳය භභ
ශේළල් 3ශදනිශස යඵර් මිකරට න්නහ තඹතනඹට ගිඹහ. ඔවුන්ශේ
ශරොකු අශෝනහක් තිශඵනහ. RSS 1 ිරශරෝක් දළන් ඹන්ශන්
රුපිඹල් 3 268ට. RSS 4 ිරශරෝක් ඹන්ශන් රුපිඹල් 3 262ට. ශම්
රුපිඹල් 3 400, 500ට තිබුශණ්. දළන් මිකර ඵළවළරහ. ඒ රශේලශස
ශඳොඩි යඵර් තු හිමිකඹන් ිරඹනහ ශම් ර්භහන්තඹ යශන
ඹන්න ඵළවළ ිරඹරහ.

දළන් ඔඵතුභන්රහ නීඳහයක් තුහ ළන ිරේහ. ශම්හ අශ් 
යශ ආභ නිසඳහදනඹ යන්නට පුළුන්. ඒහ නිසඳහදනඹ යන්න
නම් ්ර ඵ ව ශදෝරනඹ විඹ යුතු ප, එ තළන තිඹරහ වරිඹන්ශන්
නළවළ. අඳට imports අඩු යන්නට වළිරඹහ තිශඵනහ. ඒ වහ
අපි ශභොනහද යන්නට ඕනෆ? එඹ නිසක්රීඹ ිරරීභක් ශනොශ ප
ඵේදක් වරහ  වර්ර ිරරීභක් ශ යුතු ප. ශේය ඹ නිසඳහදන ළඩි
නයුණු යරහ තනඹන ශනුශන් පිට යට ඹන අයමුදල් 3 ටි රැ
න්නට පුළුන් න ්රභශේදඹක් අලය ශනහ. භවය
ශරහට ශම් ම්ඵන්ධශඹන් තමුන්නහන්ශේරහ ඉනරිඳත් යන
තර්ඹ ළයන ප.

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

ැත්ත ලශඹන්භ භටත් රලසනඹක් තිශඵනහ. අපි export
ිරරීශම්දී ඒ අයමුදල් 3 රාහට එනහද? දුඹඹට 100ක්භ එනහද?
ඒ ළන ප ශොඹහ ඵළලිඹ යුත්ශත්. ශම් යශ ආ තනඹන අඳනඹන
රතිඳත්ති ලිහිල් 3 යරහ තිශඵනහ. තනඹන අඳනඹන රතිඳත්ති
ලිහිල් 3 ශශේ නළත්නම් දහත් විශේශිශඹෝ ශම් යටට එන්ශන්
නළවළ. තනඹන අඳනඹන රතිඳත්ති න්ට ඩහ ලිහිල් 3 යටල් 3
තිශඵනහ. ඒ අඹ ඒ යටරට ඹනහ. ඒ නිහ අපි ඒ වහ අනුත
විඹ යුතු ප. අනුත  ඇශම්දී අඳට ැති ශන රලසන පිළිඵ ශොඹහ
ඵරහ ටයුතු ශ යුතු ප.

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

භශේ තනශස තභ ප Loadstar (Pvt.) Limited එශක් factory
එ තිශඵන්ශන්. ශරෝශස ශනොම්ඵය 01 solid tyres වදන්ශන් ඒ ිරඹන්ශන් කණ ටඹර්, tube එක් නළවළ - ඒ තඹතනශස. ඒහ
තභ ප heavy vehiclesරට, planesරට ඳහවිච්චි යන්ශන්. රු
වර් ද දුල් 3හ භන්ත්රීතුභහත් දන්නහ ැති ශන් Loadstar (Pvt.)
Limited එශක් factory එ ළන.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

රු ැභතිතුභනි, භභ රලසනඹක් අවන්නද?

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

හටද ඕ ශදන්ශන්?

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

ඒ තභ ප භභ අවන්ශන්. [ඵහධහ ිරරීභක්

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

ශේළල් 3ශදනිඹට විතයද ශදන්ශන්? ඒහ පන්
විතයද වදන්ශන්?

solid tyres

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

ශභොවුන් ිරඹන්ශන් Loadstar (Pvt.) Limited එ මිකර fix
යනහ ිරඹරහ. ඒ තඹතනඹ තභ ප දළන් රධහනභ ළනුම්රු.
ඔවුන් තහ පරන්තශඹන් යඵර් ශේනහලු. ඔඵතුභහ ිරය හයණඹ
වරි. ඔවුන් යඵර් තනඹනඹ යනහ. යඵර් අඳනඹන යන යශ ආ-

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

තහ පරන්තශඹන් ශේනහ නම් අපි ශරොකු ශස ඵේදක් දහරහ,
ඒ ිරඹන්ශන් ශම් ්රභශේදඹභ ඳහවිච්චි යරහ තනඹනඹ අඩු
යන්නට පුළුන්. අපි ඒ යමු.
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ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

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

(The Hon. Felix Perera)

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

රු ැභතිතුභහ, දළන් යඵර් මිකර නටභ ඵහිනහ ශන්. ශවට
අනිේදහ න විට යඵර් ිරරි ඳන මිකනිසුන්- [ඵහධහ ිරරීභක්

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහත් තර්ථිඹ ඳළත්ත දන්නහ ශන්. භභ
ශම් ක්ශේත්රඹ ම්ඵන්ධශඹන් practical.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

භභත් practical. භභ ිරඹන්ශන් භශේ යඵර් ළන.

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

භභ තමුන්නහන්ශේ හශේ තර්ථි විදයහ විශලේඥාශඹක්
ශනොශ ප ශන්.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

භභ ිරඹන්ශන් භශේ යඵර් ළන; භභ ිරඹන්ශන් භශේ යඵර්
විකුණහ න්න ඵළවළ ිරඹරහ ප.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු අභහතයතුභහට අසථහ රඵහ ශදන්න.

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

භට ථහ යන්නට අසථහ ශදන්න. භට ළඩි ශරහක්
ශදනහද? විනහඩි 5ක්, 10ක් ළඩිපුය ශදන්න. ශම් ළන දළන න්න
එ ශවො ප. එතළන ඒහධිහයඹක් තිශඵනහ නම් අපි යජඹ භඟ
ථහ යරහ තනඹනඹ නත්න්නට ඕනෆ. ඒශොල් 3රන්ශේ
නිසඳහදන ධහරිතහට රභහණත් තයම් යඵර් ශේය ඹ නිසඳහදනඹ
යන්ශන් නළත්නම් තනඹනඹට අසථහක් නඹ යුතු ප. එඹ
ණනඹ ිරරීභට ඔඵතුභහත් එතු ශන්න. අපි එතු ශරහ ඒ
වහ ්රභශේදඹක් ශඹොදමු. ශම් අශ්  යට ශන්.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

භට ත හයණඹක් දළන ළනීභට තිශඵනහ, මූරහනහරඪ
රු භන්ත්රීතුභනි.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු අභහතයතුභහශේ හරඹ ත ශනහ ශන්.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

අද ථහ යන්නට වුරුත් නළවළ ශන්. අපි ළදත් ශදඹක්
ථහ යන්ශන්.
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(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

භට විනහඩි 5ක් ළඩිපුය ශදන්න.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

විඳක්ශස හරශඹන් අඩු යන්නම්.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

රු ැභතිතුභනි, ැත්ත ලශඹන්භ ළටලු ශභඹ ප. ඔඵතුභහ
ිරේහ හශේ අපි ඉසය යඵර් විලහර ශර අඳනඹනඹ ශහ. යඵර්
අඳනඹනඹ ශහ විතයක් ශනොශ ප යඵර් ර්භහන්තඹ වයවහ
ශඵොශවෝ ශදනහට රැිරඹහ රළබුණහ. රුපිඹල් 3 400ට, රුපිඹල් 3 500ට
යඵර් ිරශරෝ මිකර ඉවශ ගිඹහ. අද න ශොට ශම් තත්ත්ඹ
අනික් ඳළත්ත වළරිරහ. මිකනිසුන්ට යඵර් ටි විකුණහ න්න ඵළවළ.
යඵර් ිරශරෝ මිකර රුපිඹල් 3 250ට විතය ඵළසශොත් ශම්
ර්භහන්තඹ යශන ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් ශනහ. භභ
ඔඵතුභහත් එක් එතු ශන්නම්, ශම්ට විඳුභක් ශවොඹන්න.
අපි වහභ ශම් පිළිඵ ශවොඹහ ඵරහ යඵර් මිකර නළත ළඩි
යන්ශන් ශොශවොභද ිරඹහ ල් 3ඳනහ යන්න ඕනෆ.

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

ඒ ශඵොශවොභ ශවො ප. දළන් rubber mattresses වදනහ ශන්.
නිම් mattress එට ළඩිඹ rubber mattress එ මිකර
ළඩි ප. ජඳහනශස rubber mattress එක් රුපිඹල් 3 රක් ඳවක්
නහ. භභත් ඒ promotion එට ගිඹහ. Rubber mattress
එක් ජඳහනශස රුපිඹල් 3 රක් ඳව ප. හිටපු අභළතිතුභහශේ
ඳළත්ශත් ශම්හ වදන්ශන්. රුපිඹල් 3 රක් ඳවක් න rubber
mattress එක් විකුණහ න්න පුළුන් value addition එ ශම්
යශ ආභ දු ව නහ නම්, ඒ විශේල විනිභඹ; ශරේණ අපිට
රළශඵනහ. ඒ නිහ ශොමිකටිඹක් වදහ ශන ශම් ටයුත්ත යමු.
ශභොද, අශ්  යඵර් ටි ප, ශත් ටි ප, ශඳොල් 3 ටි ප තු ආටු ශදට
ශදන්න ඵළවළ.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

ඒ තභ ප ශරහ තිශඵන්ශන්.

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

අපි ශරහක් ශන් යශන ඒ පිළිඵ ථහ යමු.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

ශඵොශවොභ සතුති ප.

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

ඕ තභ ප තත්ත්ඹ. භභ ිරඹන්න ළභළති ප, ශම් ශස ඵේද
තනඹන අඳනඹන ිරඹන අාල ශදටභ ඳහවිච්චි යන්න ඕනෆ
ිරඹරහ. ඒ අාල ශදටභ ශස ඵේද ඳහවිච්චි ය න්න නම් ඔඹ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ

හශේ රලසනඹක් එේදී ශොමිකටිඹක් වදරහ ැත්ත ලශඹන්භ
ේබහශඹන් යුතු අපි ඒ ළඩ ටයුතු යන්න ඕනෆ. ඒ තභ ප
භභ ඔඵතුභහට ිරඹන්ශන්.
තත් හයණඹක් තිශඵනහ. අශ්  දුඹලු ශේල් 3 අපි
අඳනඹනඹ යන්ශන් ඵටහිය යටරටශන්. ැශභරිහට අපි
ැඟලුම් ළඩිශඹන් අඳනඹනඹ යනහ. ඊශඟට යුශයෝඳඹට,
එක්ත් යහජධහනිඹට, ඉන්නඹහට, ඉතහලිඹට, ජර්භනිඹට
අඳනඹනඹ යනහ. භශේ ශඟ ායහ දත්ත තිශඵනහ.
ැශභරිහට දුඹඹට 24ක් අඳනඹනඹ යනහ; එක්ත්
යහජධහනිඹට දුඹඹට 10.4 ප; ජර්භනිඹට දුඹඹට 4.5 ප; රුදුඹහට
දුඹඹට 2.7 ප; රාලඹට දුඹඹට 1.9 ප; යුශයෝඳහ ාභඹට දුඹඹට
0.31 ප. ශම් අඳනඹනශඹන් ඩහත්භ රමු ශරහ තිශඵන්ශන්
ැඟලුම්. නමුත් ශ්රභඹ අඩු නම් ැඟලුම් ර්භහන්ත හිමිකශඹෝ
ශනත් ශනත් යටරට ඹනහ. දළන් ඔවුන් ඵාේරහශේලඹටත්
ගිහිල් 3රහ තිශඵනහ. නමුත් අශ්  හක්යතහ ළඩි නිහ, උත්භ
ළඩි නිහ, වළිරඹහ ළඩි නිහ අපිට අසථහක් තිශඵනහ,
quality ඳළත්ශතන් ඉනරිඹට ඹන්න. GSP Plus නළති යරහත් අපි
ශම් ටයුත්ත ඉනරිඹට ශන ගිඹහශන්, මූරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි. ශම් ටයුත්ත අපි ඉනරිඹට අයශන ගිඹහ. ඉනරිඹට
අයශන ඹන්න පුළුන් වුශණ් ැ ප? එතළනට ්ර උදේක් වුණහ,
අශ්  අධයහඳනඹ; හක්යතහඹ. ඵාේරහශේලශස ශශනකුට
ශවො quality එට ඒ බහණ්ඩ වදන්න පුරු ව යන්න අවුරු ව
ඳවක්ත් ත ශනහ. ඒ හශේ තත්ත්ඹක් තිශඵනහ. ඒ
හශේභ තභ ප න් නහභ ශඹදීභ. භභ ධීය ැභති වළටිඹට දුටිඹදී
Sri Lankan Tuna ිරඹරහ trademark එක් වළ වහ. එතශොට
ශඩොරර් එක් ළඩිපුය අපි අය ත්තහ. දළන් අපි රි ආලින්
ශරෝ හර්තහක් තිඹරහ තිශඵනහ. විස ප20 රි ආ ශරෝ
කුරහනඹ නනහ නිමිකන් රාහ ශරෝශස ඳශමුළනිඹහ ශරහ
තිශඵනහ. දළන් අපිට රි ආ පිති වදන්න පුළුන්. මිකනිසුන් ඒහ
න්න ළභළති ශ ප. Cricket bats ටි වදන්න පුළුන්ශන්.
ශභොනහද ඵළරි? ශම් හශේ විවිධහාගීයණඹ තුළින් තභ ප අපිට
ශම් භන ඹන්න පුළුන් න්ශන්. ඒ නිහ අපි ශම් අඹට
අසථහක් රහ ශදමු.
නීඳහයක් තුහ ළනත් දළන් ශභතුභන්රහ ිරේහ. ශේ ඇපී
එශන් ශරොකුභ ශචෝදනහ තිබුශණ් ඒට තභ ප. අඳට ඒ ශේල් 3
වදන්න ඵළරිද? භටත් ඒ ළන ශඳොඩි අත් දළකීභක් තිශඵනහ. ඒ
ළනත් ශඳොඩ්ඩක් ිරඹන්න ඕනෆ. [ඵහධහ ිරරීභක් එශවනම් ශම්
හයණඹ අව න්න. භට ල් 3පිටිශස ශඹක් තිශඵනහ. ඒ
දසර භන්නහයම් රධහන ඳහය වරහ තිබුණහ. රධහන ඳහය වරහ
තිශඵේදී ඵඩු බහණ්ඩ රහවනඹ ශශේ ල් 3පිටිශඹන් නළේ වයවහ.
ශොශම යහඹ වයවහ තභ ප ඵඩු බහණ්ඩ රහවනඹ ශශේ. නහවි
වමුදහ හිටිඹහ. එශවභ තභ ප ශම් ඵඩු බහණ්ඩ රහවනඹ ශශේ.
දක් භභ ල් 3පිටිශස ඒ ශදය ඉන්න ශොට ෆභ න්න
resthouse එට ගිඹහ. Resthouse එට ගිහිල් 3රහ ශඳොඩි drink
එකුත් දහරහ භභ ෆභ මිකන් දුටිඹදී භශේ බිර ශන්න
ශොල් 3ශරක් ශඳොය ෆහ. Sales representativesරහ ැවිල් 3රහ
හවන නතය යන්ශන් එතළන. භභ ැහුහ, "ඔඹහ ශොශවොභද ශම්
බිර ශන්ශන්" ිරඹරහ. "නළවළ, නළවළ, භට ශන්න පුළුන්,
භට වළිරඹහක් තිශඵනහ" ිරඹරහ ඔහු ිරේහ. "ශභොනහද යන
business එ" ිරඹරහ භභ ැහුහ. නීඳහයක් තුහ සුභහනඹට
ශරොරි තුන වතය ශශනනහ ිරඹරහ ිරේහ. භට ශම්
රශවේලිහක් වුණහ. ජන කනත්ඹ ඵළලුහ; ශොච්චය විතය
ශනඟ ඉන්නහද ිරඹරහ ඵළලුහ; හන්තහශෝ ශොච්චය
ඉන්නහද ිරඹරහ ඵළලුහ; අවුරු ව 13ට ළඩි ව අවුරු ව 55ට
අඩුශන් දුටින හන්තහන්ශේ රභහණඹ ාන්දනඹ යරහ
ඵළලුහ. ශොශවොටද ශම්හ ඹන්ශන්? නළේ වයවහ ශම්හ
භන්නහයභට, ඹහඳනඹට ඹනහ. ශභොටද ඹන්ශන්?
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ඒ දසර bandage තවනම් යරහ තිබුණහ. වනදු ළටුභක්
ශරහ ශල් 3 රේදී එල් 3ටීටීඊ එ ඳහවිච්චි ශශේ නීඳහයක්
තුහ ප. ඔන්න ඕ තභ ප විවිධහාගීයණඹ යනහ ිරඹරහ
ිරඹන්ශන්. එල් 3ටීටීඊ එට සක්සභ ඒ ළශඩ් ය න්න පුළුන්
වුණහ. නමුත් අඳ ශම්හ නිසඳහදනඹ යන්න ඹේදී ැ ප අඳට
ශචෝදනහ යන්ශන් ිරඹරහ භභ ශේ ඇපී එශන් අවනහ. ශම්
තය ථහක්. හවන නළතත් ඒ දසර ළඩිශඹන්භ ශතල් 3
විිරණුශන් ශොශවේද? ල් 3පිටිඹ ඳළත්ශත් ප. ඊට ඳසශේ හිටපු
ජනහධිඳතිතුමිකඹට ශභඹ ිරේහභ එතුමිකඹ වමුදහට ිරඹරහ ඒහ
ඹෆභ වහභ නතය යරහ දළම්භහ. ඔන්න ඕ ප තත්ත්ඹ. භභ
ශම්හ ිරඹන්ශන්, අඳට යන්න පුළුන් ශේල් 3 තිශඵන ඵ
ිරඹන්න ප. ශේය ඹ නිසඳහදන නයුණු ශශේ නළත්නම් යටක් නයුණු
යන්න ඵළවළ. Value addition ඕනෆභ ප. ඒ තිශඵන්නභ ඕනෆ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අශ්  කුරුඳු අයශන ඵරන්න
ශෝ. අශ්  කුරුඳුරට ශරොකුභ ඉල් 3ලුභ තිශඵනහ. එඹ න් නම්
නහභඹක් ඹටශත් ඹන්න පුළුන් "Sri Lankan Cinnamon"
ිරඹරහ. "Cinnamon Garden" ිරඹරහ hotel එකුත් තිශඵනහ.
Cinnamon ිරඹන එ ශරෝ රදුේධ ප. මූරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි, ශම් ළනත් අපි අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ ඵ
ිරඹන්න ඕනෆ. ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු අභහතයහාලඹට න්ට
ඩහ ඳවසුම් දීරහ ාචහය යහඳහයඹට භහන්තය ර්භහන්තත්
නයුණු යන්න ඕනෆ ිරඹන නිභනශස තභ ප අඳ ඉන්ශන්.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ර්භහන්ත රතිඳත්තිශසදී ඵ ව
්රභඹ ශදෝරනඹ න්න ඕනෆ. එ තළන තිඹහ න්න ඵළවළ.
ශභතුභන්රහ ිරඹන්ශන් එ තළන විතයක් තිඹහ නිමු ිරඹරහ ප.
ඵ ව ්රභඹ එ තළන තිඹහශන දහත් යටක් ාර්ධනඹ
යන්න ඵළවළ. ශචොර ආ ිරේශොත් ිරඹළශන යට
සවි ආර්රන්තඹ ප. විසිර ිරේශොත්, සශො ආරන්තඹ ප; නළේ
ිරේශොත්, ග්රීදුඹ ප; ර රැජිනක් ිරේශොත්, ශනිදුයුරහ ප; හවන
ිරේශොත්, ජඳහනඹ ප; ඳහඳන් ව ිරේශොත්, බ්රසීරඹ ප. යටක්
වඳුනහළනීභට ජනප්රිඹ න් නම් නහභ තිශඵනහ. අද රි ආ
ිරේශොත්, රාහ ිරඹරහත් ශඳොඩි න් නම් නහභඹක් වළනරහ
තිශඵනහ. අර්ජුන යණතුා භළතිතුභහ ඒ දසර රි ආ ශරෝ
කුරහනඹ ශනහහ. අවුරු ව 18ට ඳසශේ නළත යක් රි ආ
ශරෝ කුරහනඹක් ශනහහ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ශරෝ රඳ යහජිණිඹක් ඉන්නහ ශන්.

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

අශ්  ඳහර්ලිශම්න්තුශේත් ඉන්නහ ශන් රඳ යහජිනිඹක්.
තමුන්නහන්ශේ ගිහින් එතුමිකඹ ශවොට ඵරහ න්න. Sri Lankan
Cricket, Sri Lankan Tuna තනඹ රහාිර අනනයතහන් විධිඹට
අපි වඳුනහ න්නහ. ශේය ඹ තර්ථිඹක් ශොඩ නඟන්න අඳ දුඹලු
ශදනහ එතු ශන්න ඕනෆ. ශභොද, ශේය ඹ තර්ථිඹ ශවොට
තිබුශණොත් තභ ප යට නයුණු යන්න අඳට පුළුන් න්ශන්.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු අභහතයතුභහ, දළන් ථහ අන් යන්න.

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට තත් විනහඩිඹක් ශදන්න.
භශේ ථහශේදී ළඩි ශරහක් පිළිතුරු ශදන්න ගිඹහ ශන්.
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දළන් ශත්, යඵර්, ශඳොල් 3ලින් වම්ඵ ශන්ශන් ශඩොරර් බිලිඹන
5 ප; ැඟලුම්ලින් ශඩොරර් බිලිඹන 5 ප; විශේල ශරේණලින්
ශඩොරර් බිලිඹන 6 ප; ාචහය ර්භහන්තශඹන් ශඩොරර් බිලිඹන
2 ප. එතු ශඩොරර් බිලිඹන 18 ප. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,
භභ ගිඹ භහශස ශොරිඹහට ගිඹහ. අේදළකීම් විතය ප භභ අද
ිරඹන්ශන්. ශොරිඹහට ගිහින් භභ නළ ගිලුණු island එශක් Jeju Island එශක්- දුටිඹහ. ඊට ඳසශේ Ginseng factory එක්
ඵරන්න ගිඹහ. ඒ අඹශේ exportර හර්ෂි තදහඹභ -පුාචි
මුරිරන් උඳඹන තදහඹභ- ශඩොරර් බිලිඹනඹ ප. ශඩොරර්
බිලිඹනඹක් ඒ අඹ වම්ඵ යනහ. ඵරන්න, ඒ ඵ ශොශවේත්
වන් ශරහ නළවළ. Reports ටි අයශන ඵරේදී, exports නවහ
ඵරේදී, exportsර value එ ඵරේදී ඒ අඹ ශඩොරර් බිලිඹනඹක්
අඳනඹනශඹන් උඳඹනහ. අඳටත් ඒ හශේ ශේල් 3 ඕනෆ තයම්
තිශඵනහ. ල් 3රහඳ ආට දළන් ශභශවේ තවනම් යරහ ශන්ද? භශේ
රතිඳත්තිශස වළටිඹට නම් ශම්හ න්න ඉඩ ශදන්න ඕනෆ. ශම්හ
න්න ඉඩ ශදන්න. ශම්හශඹන් අඳට ශොඩක් ල් 3ලි වම්ඵ
යන්න පුළුන්. අපි දළ දළත් භළණික් ශඳොශශො ඹට තිඹරහ
වරි ඹන්ශන් නළවළ. භළණික් ශොඩන්න ඕනෆ. භළණික්
ශොඩත්ශතොත් විතය ප භළණික් විකුණහන්න පුළුන්. භළණික්
වඳුනහ න්න ඕනෆ. අන්ධඹහට ඳශස වළපුණත් භළණික් වඳුනහ
න්න ඵළවළ ිරඹහ ිරඹනහ. එහි ැත්තක් තිශඵනහ. ඒ තන්දයඹ
ැත්ත ප. ඒහ ශොඩ අයශන තභ ප යට නයුණු යන්න ඕනෆ.
එශවභ ශොඩ න්න නම් ශේය ඹ යහඳහරිඹන්ට තවාචි දළන්භ
ශඳොඩ්ඩක් නතය යන්න ඕනෆ. සබහ ධර්භඹට ඒහ න්න
පුළුන් ශරහ තිශඵනහ නම්, ඒහශඹන් අඳට ළඩක් ශනහ
නම් ඒහ තවනම් යන්න එඳහ. Ginseng ඳහ නහ නම් අපි
ල් 3රහඳ ආට ළේහභ ශභොද ශන්ශන්? ඒහ export යන්න ඉඩ
ශදන්න. එශවභ ඉඩ  වන්නහභ ඒහට රළශඵන මුදල් 3 ටි තභ ප
 ව් ඳත් ශොවිඹහ ැතුළු ශඵොශවෝ ශදනකුට රළශඵන්ශන්.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු අභහතයතුභහ, ඔඵතුභහට විනහඩි තුනක් ඳභණ ළඩිපුය
රඵහ වන්නහ.

ගු ෆීලික්වන පඳපර්රා මශතා

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் ததமர)

(The Hon. Felix Perera)

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ සතුති ප.
උත්තය ශදන්න ගිඹ නිහ භශේ ථහ ශටි යන්නත් දුේධ
වුණහ. එශවභ නම් භශේ චන සල් 3ඳඹ ශභශතිරන් අන්
යනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ශඵොශවොභ සතුති ප.
ඊ ශඟට රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි
15 හරඹක් තිශඵනහ.
[අ.බහ. 4.49

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සතුති ප, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. භභ ශම් අසථහශේදී
ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් යශ ආ අඳනඹන ක්ශේත්රඹ
විධිභත් යරහ අශ්  යශ ආ ජහති තර්ථිඹ ලක්තිභත් යන්න
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පුළුන් න්ශන් ශොශවොභද ිරඹරහ ප. භශේ ථහට ශඳය ථහ
යපු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ ැභතිතුභහ අත් දළකීම් හිත ථහ ිරරීභ
ම්ඵන්ධශඹන් භභ එතුභහට සතුතින්ත ශනහ. අඩු ණශන්
ශම් තණ්ඩු යරහ තිශඵන ළරැන නිළරැන යන්න පුළුන්
භහර්ඹක් ැති යන්න ඕනෆඹ ිරඹන එ භභ භතක් යනහ.
නමුත් ඒ ථහ ිරරීශභන් විතයක්, ශස ඵ ව දළන්ශභන් විතයක් ශම්
යශ ආ අඳනඹනඹ ඒ තහයශඹන්භ ළඩි ශන්ශන් නළවළ.
අඳනඹනඹ ළඩි ශන්න අලය නම් අපි ඒශක් තිශඵන මූරධර්භ
ව ඊට ඳසු තිශඵන ටපිටහ ස යන්න අලය ප. රලිත්
ැතුශත්මුදලි භළතිතුභහ ශශශ ැභතිතුභහ ලශඹන් දුටි හරශස
රාහශේ අඳනඹනඹ ර්ධනඹ යන්න ශ ළඩ ළන භභ ශම්
අසථහශේදී වන් යන්න ළභළති ප. His catching phrase
was “manufacture and export" rather than "import and
trade”. 1979 ජනි භහශස 25ළනි දහ Sri Lanka Export
Development Act, No. 40 එ ශනහහ. අඳනඹනඹ යශ ආ
ළදත්භ
ශේ
ශර
රහශන
ජනහධිඳතිතුභහශේ
බහඳතිත්ශඹන් යුත් වුන්දුරඹ අඩු ණශන් භහඹට
තහක් රැස  ඇ යශ ආ අඳනඹනඹ ශො ප තහයශඹන්ද දු ව ශ
යුත්ශත් ිරඹන එ ළන හච්ඡහ ශ යුතු ප ිරඹහ එ පන් නීතිත
 ඇ තිශඵනහ. 1979 ජනි භහශස 25ළනි දහ ශනහපු ඒ Act එශක්
2 (1) (a) න්තිඹ ඹටශත් ශභශේ වන් නහ:
"the President, who shall be Chairman of the Council; and"

භභ ශම් අසථහශේදී රු ැභතිතුභන්රහශන් අවනහ, ඳසු
ගිඹ අවුරු ව 10 ඳභණ හරඹක් තුශ ජනහධිඳතිතුභහ අඳනඹන
ක්ශේත්රඹ ම්ඵන්ධ ශභළනි රැස ඇභක් තිඹන්න ටයුතු යරහ
තිශඵනහ ද, නළේද ිරඹරහ. එ පන් දළන න්න පුළුන් රමුත්ඹ
ශදන්ශන් ශභොටද ිරඹරහ. ශම් යශ ආ අඳනඹන වරිඹහහය
ඉනරිඹට ශන ඹන්න නහඹත්ඹ ශදන්ශන් නළතු අපි නිම්
ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. ශස ඵේද ළඩි යරහ ඒ තුළින්
තනඹනඹ අඩු යරහ අඳනඹනඹ ළඩි යනහ ිරඹන ඒ සත්රඹ
දළනට රාගු නළවළ. ශභොද අශ්  රුපිඹර අතක්ශේරු ශරහ
තිශඵන නිහ එතයම් තවාචිඹක් ශන්ශන් නළවළ. අඳනඹන
යන්න තිශඵන රධහන හධ න්ශන් තයහරී තත්ත්ඹ ප.
තයහරී තත්ත්ඹට ශම් යශ ආ නීතිඹ ශො ප තහයශඹන්ද
තිශඵන්ශන්?
අද
නීතිඹ
තිශඵන්ශන්
්රහහයශඹන්
අඳනඹනරුහට ශවෝ නිසඳහදනරුහට විරුේධ ප. ශභොද
ශම් යශ ආ තිශඵන රුපිඹර අතක්ශේරු ශරහ තිශඵන නිහ
තනඹනඹ යරහ ශශශහම් ිරරීභ ඊට ඩහ සුඵදහයී ඵට ඳත්
ශරහ තිශඵනහ. අද ශරෝශස තිශඵන ළඩිභ වි වලි බිර
තිශඵන්ශන් රාහශේ ප.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඵළාකු ක්ශේත්රඹත් ඒ
හශේභ ප. අශ්  ඵළාකු ක්ශේත්රඹට ඉන්නඹහ, ඵාේරහශේලඹ,
භහරන පන, ඳහිරසතහනඹ ළනි යටල් 3 එක් තය යන්නත්
ඵළවළ. ශභොද, අශ්  යශ ආ ඵළාකු ක්ශේත්රශස තිශඵන ශඳොලී
රභහණඹ ඒ යටර ඵළාකු ක්ශේත්රශස තිශඵන ශඳොලී රභහණඹට
ඩහ දුඹඹට 50ක් විතය ළඩි ප. හභහනයශඹන් ඉන්නඹහශේ ශඳොලී
රභහණඹ දුඹඹට 5ත්, 6ත් අතය තිශඵන ශොට රාහශේ ශඳොලී
රභහණඹ දුඹඹට 13ත් - දුඹඹට 23ත් අතය ශනහ. ඉතින්
ශොශවොභද අශ්  නිසඳහදනරුශක් ඉන්නඹහත් භඟ තය
යන්ශන්? ශොශවොභද අශ්  ශ්රී රාහශේ නිසඳහදනරුශක්
ඵාේරහශේලඹ භඟ තය යන්ශන්?
Labour GSP එ ළන ෆීලික්ස ශඳශර්යහ ැභතිතුභහ ිරේහ.
ඒ තිබුණහ, නළති වුණහ ඒත් අඳනඹනඹ ර්ධනඹ ශරහ ිරඹරහ
එතුභහ ිරේහ. ඒ ම්පර්ණශඹන් මිකථයහක්. ශම් භව ඵළාකු
යන ශරෝඩහ තුළින් ශම් අසථහශේදී ශඳන්රහ තිශඵනහ,
යරහදඹ ලශඹන් යඑස ශඩොරර් බිලිඹන 1.2ක් නළති ශරහ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ

තිශඵනහ ිරඹරහ. ඒ යරහදඹ ිරඹන්ශන් දුඹඹට 12 ඵ ව
අඩු ඇශම් රතිවිඳහඹ තභ ප යඑස ශඩොරර් බිලිඹන 1.2ක් නළති  ඇභ.
එශේ තිබිඹදී අඳනඹනඹ ර්ධනඹ  ඇ තිශඵනහ ිරඹරහ ශභතළනදී
ිරඹන එ අමූලි ශඵොරුක්. රුපිඹල් 3ලින් ඵළලුශොත් බිලිඹන
170 ප. අද Labour GSP එ නළති ශරහ තිශඵන නිහ ශරොකු
ඳහඩුක් ැති ශරහ තිශඵනහ. ඒ රාහශේ ැඟලුම්
ර්භහන්තඹට ඵරඳහරහ තිශඵනහ.
එක්ත් ජහති ඳක් තණ්ඩු හරශස භභ ශශශ ැභතිතුභහ
වළටිඹට ඉන්න ශොට ැඟලුම් ර්භහන්තඹට අදහශ ශොම්ඳළනි
684ක් තිබුණහ. අද ඒ 141ට අඩු ශරහ තිශඵනහ. එදහ
4,80,000ක් විතය ඒහශස ළඩ ශහ. අද ඒ රභහණඹ 2,10,000ට
අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඉතින් ශම්ද අඳනඹන ර්ධනඹක්
ිරඹන්ශන්? ශඩොරර් රභහණඹ ළඩි වුණහඹ ිරඹරහ ඒ යශ ආ
ැඟලුම් ර්භහන්තඹ ළඩි ඇභක් ශනොශ ප. රභහණත්ශඹන් අඩු
ශරහ, ගුණහත්භබහශඹන් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ ිරඹන්ශන්,
the quality has gone up more and as a result, you could offer
it at a better price. But, the quantity has gone down because
of the fact that there is no competitive edge.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් යශ ආ තුය, රහවන
හසතු ව ම්රුන්ට ශන මුදර ළනත් ඵරන්න ඕනෆ.
රාහශේ ම්රුශකුට යඑස ශඩොරර් 120ක් ශනහ නම්
ඵාේරහශේලශස ශන්ශන් යුඑස ශඩොරර්ස 37 ප. ඒ මුදර ත්තත්
ඒ යශ ආ ඉතහ තෘ් තිභත් ශේ පිරික් ඉන්නහ. අශ්  යශ ආ ජීන
විඹදභ ඉවශ නිහ ශභළනි තත්ත්ඹක් ැති ශරහ තිශඵනහ. ඒ
නිහ අපි ශම් තණ්ඩුට ිරඹනහ රථභශඹන්භ ජහති තර්ථිඹක්
වදන්න ටයුතු යන්න ිරඹරහ. අද ශම් යශ ආ ජනහධිඳති ශම් යට
ළදත් තළනට, තලසචර්ඹත් තත්ත්ඹට ශන ඹන්න
වදනහ නම්, අඩු ණශන් ඳනත ඹටශත් තිශඵන Export
Development Council එට ගිහින් ශම් ටයුතු ශොඹහ ඵරන්න
ිරඹරහ අපි ිරඹනහ. අවුරුේදට තහක්ත් ගිහින් ඒහශස
ශභොනහද ශන්ශන් ිරඹරහ ඵරන්න. ඒ ක්ශේත්රඹ ළන
දළනන්නභ අලයභ නළවළ. ෆීලික්ස ශඳශර්යහ ැභතිතුභහට හශේ
අඳනඹනඹ යන්න තයම් දක්තහක් අලය නළවළ. නමුත් ඒහට
නහඹත්ඹ දීරහ ශම් යශ ආ අඳනඹනරුන්ට අලය ශන්ශන්
ශභොක්ද ිරඹන එ ශොඹහ න්න අලය ප. ඒ තභ ප ළදත්
ශන්ශන්.
තත් එක් තභ ප, රහශේය ඹ බහ තුළින් ැති න ඵහධහ.
අඳනඹනරුන්ට ඒ ළන ශරොකු රලසනඹක් තිශඵනහ.
තනඹනරුන්ට ශම් රලසන නළවළ. ශත්, යඵර්, ශඳොල් 3, ැඟලුම්
ර්භහන්ත අතින් එදහ ශම් යට සුරදුේධ නහභඹක් රඵහ ත්තහඹ
ිරඹරහ ැභතිතුභහ ිරේහට, අද ඒ ශවශයො පන්, ාජහ, එතශනෝල් 3,
ළදුශනෝ දක්හ ශනස ශරහ තිශඵනහ. ඳරිර්තනඹ ශරහ
තිශඵනහ. අභහරුම් භළේශේ රලසන ැති යශන එළනි
ශේල් 3 යන්ශන් ැ ප? ඒහ import යරහ ශල් 3දුශඹන් ඒ ළශඩ්
යන්න පුළුන් නිහ ප. අද එතශනෝල් 3 ළනි ශේල් 3 ශන් ඇභට
තවාචි දභරහ තිශඵන අසථහශේත් ශම් යටට එතශනෝල් 3
න්ශ ආනර් පිටින් ශන්රහ, ිරදුභ රලසනඹක් නළති ඒහ
එළිඹටත් අයශන, ඒ ශන්පු අඹ තභත් ශජොලිශස ඉන්නහ.
නමුත් අඳනඹනරුශක් ඵළරි  ඇභිරන් වරි EPF එට රුපිඹල් 3
10,000ක්, 20,000ක් හශේ මුදරක් ශේශේ නළත්නම් එඹහට
නීතිභඹ රලසන ණනහට මුහුණ ශදන්න ශනහ.
අනිහර්ඹශඹන්භ ශභන්න ශම්හට තභ ප විඳුම් නඹයුතු ශන්ශන්.
අද අපි ශශශ රතිඳත්ති ළන ශභතළන ථහ ශත් ඒහට
උත්තය ශදන්න ශශශ ැභති නළවළ. අඳනඹන යන්න පුළුන්
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වළිරඹහ පිළිඵ අඳට එතුභන්රහශන් දළනන්න අලය ප.
නිම් remote control එිරන් හශේ ශම් ළඩ යනහ නම්
වළටහුටවභහයක් ැභතිරු අලය නළවළ ශන්. ශම් තභ ප ශම්
තණ්ඩුශේ තිශඵන රලසනඹ. ශභතුභන්රහ  පහරු වනහ.
ශරෝඹට ථහ යනහ. නමුත් ඉනරි දළක්භක් හිත ශම්
ර්භහන්ත ඉනරිඹට තල් 3ලු යශන ඹන්න වළිරඹහක් නළවළ.
අඩු ණශන් අද ශම් බහශේ අදහශ ැභතිරුත් නළවළ. ඒ නිහ
අපි ශම් තත්ත්ඹ ශනස යන්න අලය ප. අශ්  යශ ආ ැඟලුම්
ර්භහන්තඹ අද ඵාේරහශේලඹට ගිහින් තිශඵනහ; ඉන් වනීදුඹහට
ගිහින් තිශඵනහ; හම්ශඵෝජඹට, විඹ ආනහභඹට ගිහින් තිශඵනහ.
අද ශම් රු බහශේ mattresses ළන ථහ ශහ. ෆීලික්ස
ශඳශර්යහ ැභතිතුභහ ඒ ළන ථහ යනශොට භට පු වභ හිතුණහ.
අද ''රඹන්ශෝ'' ශොම්ඳළනිඹ ශම් යශ ආ mattresses නිසඳහදනඹ
යන්ශන් නළති 360,000 ජනතහක් ඉන්න භහරන පනට
ඹන්න වදනහ. ඒ ිරඹන්ශන්, ශම් යශ ආ නිසඳහදනඹ යරහ
භහරන පනට අඳනඹනඹ යන්න ඵළරි නම් ළඩක් තිශඵනහ ද?
ශම් යශ ආ mattresses නිසඳහදනඹ යරහ තයහරී තත්ත්ඹක්
ඹටශත් භහරන පනට අඳනඹනඹ යන්න ඵළරි නම්, ශම් යශ ආ
නිසඳහදනඹ ඩහ ළටී තිශඵන ඵ ශඳශනනහ. භභ දන්නහ,
ඒ ඉතහ දක් ශොම්ඳළනිඹක්. භභ දළක්හ, ගිඹ තිශස ඒ අඹ
භහරන පනට ැ් ලිශක්න් එක් දභහ තිබුණහ, ඒ යශ ආ
mattresses වදන්න. ඒ තභ ප අපි ිරඹන්ශන් ශම් එශේ ශභශේ
ශදඹක් ශනොශ ප ිරඹරහ. අඳත් අඳනඹන ටයුතු යන නිහ,
අඳත් ශම් ක්ශේත්රශස දුටින නිහ ශම් ළන දන්නහ. ඒ නිහ අත
ඳත ෆ ඳභණින්භ අඳනඹන ක්ශේත්රඹ නයුණු ශනහ ිරඹරහ
හිතන්න එඳහ. ශම් ළඩි යන ශස ඵේද- [ඵහධහ ිරරීභක් ැ ප
නළත්ශත්? ශභශවේට ළඩිඹ ශරොකු තයහරී තත්ත්ඹක් ඒ යශ ආ
තිශඵනහ. ඒ නිහ තභ ප රු ැභතිතුභනි, භභ ිරඹන්ශන්.
මිකලිඹන 21 ක් -රක් 210- ජනවණඹක් ඉන්න ශම් යශ ආ
mattresses වදරහ, 360,000 ජනතහක් ඉන්න භහරන පනට
අඳනඹනඹ යන්න
ඵළරි නම් ත ශභොනහද අපි ථහ
යන්ශන්? Critical mass එක් නළති යටක්. ඒ නිහ තභ ප එදහ
එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ හරශස අපි Free Trade Agreements
ැති ශශේ. Bank Agreements ැති ශශේ. ඒ තුළින් තභ ප
''තදුඹහන්'' එට ැතුළු ශන්න ටයුතු ශශේ. ඒ නිහ
ැශභරිහත් එක් Free Trade Agreement එක් ැති ශශේ.
අද ශම් ඔක්ශොභ ඩහ ළටරහ තිශඵන්ශන්.
අද තිශඵන්ශන් ශම් චණ්ඩිශඹක් හශේ වළදුශයන
තණ්ඩුක්. ජී.එල් 3. පීරිස භළතිතුභහ ශරෝඹ ශ ආ හරි වනහ.
නමුත් ඒ ඹන යටලින්ත් වශඹෝඹ රඵහ න්න ඵළරි විශේල
ැභතියශඹක් තභ ප අඳට ඉන්ශන්. ඒ ළශඩ් නිභල් 3 දුරිඳහර ද
දුල් 3හ ැභතිතුභහට බහය  වන්නහ නම් ඉය ප. ශභශවේ අඹට අතය
ිරඹනහ හශේභ අඩු ණශන් එශවේ අඹටත් අතයක් වරි ිරඹරහ
තහහලි ළශඩ් ය නි ප. නමුත් දක්ඹන්ට අසථහක්
නළවළ ශම් තණ්ඩුශේ. ඳ ආටඳල් 3 ශවොරුන්ට, ශවාච පඹන්ට, ඥාහති
ම්ඵන්ධම් තිශඵන අඹට තභ ප අසථහ තිශඵන්ශන්.
ශම් ළන ළඩිඹ ථහ යන්න අලයතහක් නළවළ. ශම් යශ ආ
ැභතිරු ිරඹපු ථහලින්භ භභ ඳටන් න්නම්ශෝ. "රාහශේ
නීතිඹ රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ" ිරඹරහ ඳහඨලී චම්පි යණ
ැභතිතුභහ ිරඹරහ තිශඵනහ. ශම් යශ ආ ඉන්න ැභතියශඹක්
තභ ප ශම් ිරඹන්ශන්. ඉතින් එතුභහ ශභශවභ ිරඹනහ නම් පිට යට
ශනකු ශම් යටට තශොත් ිරඹ ප, "ශම් යශ ආ නීතිඹක් නළවළ
ිරඹරහ ශම් යශ ආ ැභතිරුන්භ ිරඹනහ නම් අපි ශම් යටට
ැවිල් 3රහ ශභොනහ යන්නද" ිරඹරහ. හිටපු රු අභළතිතුභනි,
එශවභ ශන්ද? ඔඵතුභහ දක්තහ, ඳරිණතබහඹ තිශඵන
පුේරඹකු නිහ තභ ප ශම් අසථහශේ නිලසලබ්ද දුටින්ශන්.
ඔඵතුභහ දන්නහ ශම් යන ළශඩ් ළයන ප ිරඹරහ. රුණහය,
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ඔඵතුභහශේ දක්තහ ඳහවිච්චි යරහ ශම් යට වරි භහර්ශස ශන
ඹන්න. ශභොද, ශම් යට ඩහ ළටුණහට ඳසශේ වදන්න ශන්ශන්
අඳට ප. වළභ අසථහදීභ ඒ තභ ප ශම් යශ ආ දුේධ ශන්ශන්.
තමුන්නහන්ශේරහ හරඹක් ඳහරනඹ යශන ඹනහ; තර්ථිඹ
ඩහ  ආටනහ; ඊට ඳසශේ එක්ත් ජහති ඳක්ඹට බහය ශදනහ
"ඔන්න යට වදහඳල් 3රහ" ිරඹරහ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඊශඟට විභල් 3  ඇයාල
ැභතිතුභහ ශභොක්ද ිරඹරහ තිශඵන්ශන්?
"තණ්ඩුට වරි භඟ ඹන්න ඵළරි නම් ඔඵ ඔශබ් තහශරට ඹන්න. අපි අශ් 
තහරඹට ඹන්නම්"

ශභශවභ ිරඹන්ශන් විභල් 3  ඇයාල ැභතිතුභහ. ඒ අද
''රාහදීඳ'' ඳත්තශර් තිශඵනහ. ශම් යඑන්පී එශක් යවි
රුණහනහඹ, ශජෝල්  භ පල් 3 ශඳශර්යහ, නිශයෝන් ශඳශර්යහ,
අජිත් පී. ශඳශර්යහ ශවෝ රුන් විජඹර්ධන ිරඹන එක්
ශනොශ ප. ශම් ිරඹරහ තිශඵන්ශන් සීගිරිඹ දළරහ නළති,
නිහඩුට Florida Disneyland ඹන විභල් 3  ඇයාල ැභතිතුභහ.
ඉතින් ශම් ැභතියඹහ ශභශවභ ිරේහභ පිට යට තශඹෝජඹකු
ශම් යටට ැවිල් 3රහ ටයුතු ය පද?
ඒ විතයක් ශනොශ ප. ඵරන්නශෝ, රුතය අතුයලිශස යතන
සහන්න් වන්ශේ රහල ය තිශඵන ශේ.
"තණ්ඩු ඹන්ශන් ළයන ඳහය"
උන්වන්ශේ එශවභ ිරඹරහ තිශඵනහ. ශම්හ ශම්
තණ්ඩුශේභ භළති ැභතිරුන් ිරඹන ශේල් 3. ඉතින් ශම්හ
විඳක්ශස අපි ිරේශොත් ඔන්න යටට ශද්රෝහිභක් යනහඹ
ිරඹනහ.
ඊශඟට, අශ්  යඑන්පී ඡන්ද ටි අයශන, ඊට ඳසශේ
තණ්ඩුට ගිහිල් 3රහ ඒහධිඳති ඳහරනඹක් තිශඵනහඹ ිරඹමිකන් ඒ
තුරුශශේ ඉන්න යවුෂස වකීම් ැභති ිරඹන්ශන් ශභොක්ද?
“I am
ashamed to be part of this Government”. He is the Minister
of Justice in this country. He is saying, “I am ashamed to be
in the Government”. First of all, I ask, "Why is he in the
Government in that case?" He got a mandate to be in the
Opposition. Irrespective of that -

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Why were you not invited for the function in
Colombo?
ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

The jack-in-the-box does not know where to do what.
I ask the Minister of Justice, "What is going on?" He says,
“I am ashamed to be in the Government”.
ඉතින්, Minister of Justice ශභශවභ ිරඹනහ නම් ශන
යටර අඹ ශභශවේට එන්න ඕනෆද ශම් යට ළන ථහ යන්න?
ඊට ඳසශේ ජහති ශවශ උරුභශස ශෝභිත සහන්න් වන්ශේ
ිරඹරහ තිශඵනහ, "තණ්ඩුශේභ ඉන්න අඹ තණ්ඩුට ශ
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ඳනහ" ිරඹරහ. ශම්ට නිදසුනක් ලශඹන් ිරඹරහ තිශඵන්ශන්
ශභොක්ද?
"තහත්තශ හිශේ වපු භ වරුහට පුතහ ශඳොල් 3ශරන් වනහ
ශේ"
හිටපු රු අභළතිතුභනි, ශම්හ ිරඹන්ශන් තණ්ඩුශේභ ඉන්න
 ආටිඹ ශන්ද?

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹක්
ඳභණ ප තිශඵන්ශන්.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, එශවභ ිරේහභ ඔඵතුභහත්
භට ශඳොල් 3ශරන් වනහ හශේ ශන්. මූරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි, ත ඕනෆ තයම් ශරහ තිශඵනහ. වඹවභහය න
තුරුභ ථහ යන්න ඉන්ශන් ශදශදනහ ප.
ගිඹ සුභහශන් ශනොශඹකුත් ශේල් 3 ිරඹරහ ශරොකුට ලබ්ද
ශහ. ඊට ඳසශේ ශශේ ශවෝ ළදුශනෝරට ම්ඵන්ධ ළ ආ
නිශේදනඹ නිලසලබ්ද ම්භත ශහ. දළන් ශඵොරුට නටනහ,
අයඹහ එන්ශන් නළවළ, ශභඹහ එන්ශන් නළවළ ිරඹරහ. නමුත් ළඵෆ
තත්ත්ඹ ශභොක්ද? ශම්හ වදරහ ඉය ශන ශොට ිරඹ ප, "දළන්
hotels තිශඵනහ, දළන් අපි ශම් ළන ථහ යන්න එනහ"
ිරඹරහ. ශභොක්ද, ශවශ උරුභශස අඹ ශම් ළන ිරඹරහ
තිශඵන්ශන්?
"ළ ආ
නිශේදන
අනු
ැරැශමන
අනිහර්ඹශඹන්භ ළදුශනෝ ස වපිටි තිශඵනහ."

ශවෝටල් 3ර

ශභශවභ ිරඹන්ශන් අපි ශනොශ ප. ඉතින් ශභළනි තත්ත්ඹක්
තුශ ඉශන අපි අඳනඹන ක්ශේත්රඹ ළන ථහ යන්න ඕනෆ ද?
අද න විට ethanol containers 27ක් ශනළල් 3රහ තිශඵනහ. අපි
අවනහ, ැභතිතුභහශන් ඒ එක් ශනකුත් අල් 3රහශන
තිශඵනහද ිරඹරහ. ශභොනහද ශම් ථහ යන්ශන්? දළන්
අඳනඹන යනහට ඩහ ශවො ප ශවොය ල් 3ලි අච්චු වන එ.
ිරදු රලසනඹක් නළවළ. ල් 3ලි අච්චු වනහ. ඊට ඳසශේ ශඳොලීදුශස
රැයණඹ රළශඵනහ. ශභොක්ද ශම් ිරඹන්ශන්?
විඳක්ශස රු භන්ත්රීරු වම්ඵන්ශතොට ාචහ, ූතණ ළන
ඵරන්න ගිඹහභ ශභොද වුශණ්? වම්ඵන්ශතොට යහඹ, අවස ඹහනහ
එන්ශන් නළති, ශභොණරු පිඹහය යන ගුන් ශතොටු ශඳොශ
ඵරන්න ගිඹහභ ඒ අඹට ළහුහ. ශඳොලීදුශඹන් ඒ ළන ිරදුභ
ශදඹක් යන්ශන් නළවළ. ඊට ඳසශේ අශ්  භන්ත්රීරු ඔක්ශෝභ
නළත එතළනට ගිහිල් 3රහ ථහ ශහට ඳසශේ, වපු ශනහ
අල් 3රන්ශන් නළති, ශොශවේශදෝ ඹන ශවන්ච පඹරහ ටික් අල් 3රහ
ශන ිරඹනහ, "ශභන්න ශම් අඹ තභ ප ශම් යරහ
තිශඵන්ශන්" ිරඹරහ. දළන් අඳනඹනරුන් ශවෝ ශම් යටට එන
තශඹෝජඹන් ශම්හ දිරන ශොට ිරඹ ප, පු වභ ල් 3 නීතිඹක්ශන්
තිශඵන්ශන් ිරඹරහ. ශභශවභ ගිශඹොත් ඒ අඹ අවන්න පුළුන්,
"අශ්  නමිකන් තශඹෝජන ශනහහට ශඳොලීදුඹට ගිහිල් 3රහ අඳට
entry එක් දභන්න ඵළරි නම් ශභොක්ද යන්ශන්" ිරඹරහ.
ඉතින් ශම් නිහ තභ ප අද යශ ආ අඳනඹන ම්ඵන්ධශඹන් රලසන
තිශඵන්ශන්.

239

ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ
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මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

ශම් රු බහශේ දක් ැභතිරු වළටිඹට ටයුතු යපු රු
නිභල් 3 දුරිඳහර ද දුල් 3හ ැභතිතුභහ, හිටපු අභළතිතුභහ අද
නිලසලබ්ද දුටින්ශන් ැ ප? එතුභන්රහ දන්නහ, ''ථහ යරහ
ළඩක් නළත'' ිරඹරහ. ශම් යශ ආ රුපිඹරක් තශඹෝජනඹ ශශොත්
ඒශන් දුඹඹට 90ක් ශන්න ඕනෆ ඳහ වළටිඹට. ඒ හටද
ශන්ශන් ිරඹරහ දන්නහ. ඒ නිහ තභ ප ශම් හශේ රලසනඹක්
ැති ශරහ තිශඵන්ශන්.
දළන් ඵරන්න, පුළුන් තයම් ණඹ අයශන අද ණඹ ශහ
න්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ැති ශරහ ප තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ හිටපු
අභළතිතුභනි, අද "ශ්රී රාහ" ිරඹරහ ිරඹන්ශන් නළත්ශත්. අද "චී
රාහ" ිරඹරහ ප ිරඹන්ශන්. ැ ප දන්නහ ද? චීනශඹන් න්න
ණඹ අද දුඹඹට 65ක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභහ, දළන් ථහ අන් යන්න.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ත ශභොශවොත ප.
Securities and Exchange Commission එශක් Chairman
ිරේහ, "අපි දන්නහ, ශම් යශ ආ ල් 3ලි ශරහ, ශම් යන්න
ල් 3 ගිඹහ" ිරඹරහ. ඒ නිහ තභ ප Krrish Towers ශොම්ඳළනිඹට
ශභච්චය ල් 3 ත ශරහ තිශඵන්ශන්. ශම් හශේ නරිභත් ිරරීම්,
අය ළදුශනෝහයශඹෝ නීතිත යන්න දඟරපු දළඟලිල් 3ර අඳශේ
අඳනඹනරුන් ශනුශන් ශහ නම් ශොච්චය ශවොද? එශවභ
යන්ශන් නළවළ, එතශොට රලසනඹක් ශනහ.

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභහ, දළන් ථහ අන් යන්න.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භට ත මිකනිත්තුක් ශදන්න, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.

"The Sunday Leader" of 4th May, 2014 states, I quote:
"Chinese Loans to Sri Lanka Exceed US Dollars 3,836 billion".

ශම් පු වභ ළහිල් 3රක් ශන්! ජහතයන්තය මූරය අයමුදශරන්,
ශරෝ ඵළාකුශන් ශොන්ශේදු හිත ප ණඹ න්ශන්. ශඳොලිඹ
දුඹඹට 1 ප, 2 ප. ශම් චීන ණඹරට අඩු ණශන් ශඳොලිඹ දුඹඹට
8ක් ශවෝ 9ක් ශන්නට තිශඵනහ. ශම් මුදල් 3 ශන්ශන් අපි;
අහිා ඵ ව ශන්ශනෝ. ඒ නිහ තභ ප අපි ශම්හ ිරඹන්ශන්.
දළන් ඵරන්න, අඳනඹනරුන්ට cess එ, Economic
Service Charge එ, Ports and Airports Development Levy
එ
ශම්
දුඹල් 3රක්භ
ශන්න
තිශඵනහ.
නමුත්
ළදුශනෝහයඹන්ට ශම් යශ ආ ළදුශනෝ තයම්බ යන්න ඵ ව
ිරදුක් ශන්න ඕනෆ නළවළ. ශන්න තිශඵන ශේත් නළති
යනහ. VAT එ අ පන් යරහ, දුඹඹට 35ක් ශරට තිබුණු
ෘජු ඵ ව දුඹඹට 7.5 දක්හ අඩු යරහ. නමුත් අඳනඹනරුශකුට
ඵළාකුශන් ණඹක් අයශන, ශේඹන් තෘ් තිභත් යරහ,
රහවන හසතු ශරහ, න්න ශඵොන්න දුඹලුභ ශේ දීරහ
ඒශන් රළශඵන රභහණශඹනුත් ඵ ව වරහ තභ ප දුඹඹට 10ක්
ශවොඹන්න තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ භභ ඉතහභත් ඕනෆමිකන් භභ
ශභඹ අවනහ.
දළන් ඵරන්න, අශ්  යශ ආ නීතිඹ ල් 3භත් ශරහ ප තිශඵන්ශන්.
එක් ශශනකුට එ නීතිඹකු ප තණ්ඩුශේ අඹට ත නීතිඹකු ප
තිශඵනහ. Krrish Towers ශොම්ඳළනි එට ඳස න යටත්
ශන්න අය ඉල් 3රහ තිශඵනහ. ඵළරි ශරහත් ශම් විධිඹට
රාහශේ ශොම්ඳළනිඹට ශන්න තිබුණහ නම් වහභ අත්
අඩාගුට අයශන. UDA ිරේ වළටිශස ලියුභ වනහ, අත්
අඩාගුට න්නහ. නමුත් ශම් Krrish Towers ශොම්ඳළනිඹ වුද
ශනහශේ? ඉවශ නිරධහරින් කීඳ ශදශනක්.
භට භත ප, Securities and Exchange Commission එශක්
Chairman -

ශවො ප, ශඵොශවොභ සතුති ප.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Export policy එක් ැති යන්න ඕනෆ. Export policy එ
ශොශවොභද ශම් යශ ආ ඉනරි දළක්භක් ැති ළඩ යන්ශන්, ශම්
යටට තශඹෝජශඹෝ ශන්න්න පුළුන් ශන විධිශස ළඩ
පිළිශශක් ැති යන්න ඕනෆ. ජහති තර්ථිඹක් වදන්න
අලය ප. ඒ තුළින් අපි ශඳන්න්න අලය ප, imports trade
යන එ නත්තරහ, manufacture and export යන යුඹට
ඹන්න. භභ ඉතහභත් ඕනෆමිකන් ඔඵ දුඹලු ශදනහශන්
ඉල් 3රන්ශන්, රුණහය ඒ වහ ටයුතු යන්න ිරඹරහ ප.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභත් සතුති ප.
ඊශඟට රු ෂ පර් මුසතහඳහ නිශඹෝජය අභහතයතුභහ - නළත.
ඊශඟට රු වර් ද දුල් 3හ භන්ත්රීතුභහ. විනහඩි 10 හරඹක්
තිශඵනහ, ඔඵතුභහට.
[අ.බහ. 5.06

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

ශඵොශවොභ සතුති ප, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.
ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳනත ඹටශත් අද නන ඉනරිඳත්
ය තිශඵන නිශඹෝඹ පිළිඵ ථහ යන ශම් අසථහශේදී අද
දශේ දු ව  ඇ තිශඵන දුේධිඹක් ම්ඵන්ධශඹන් භභ ශම් රු
බහට හයණහ කීඳඹක් ඉනරිඳත් යන්න ළභළති ප. ඒ තභ ප අද
යඵර් මිකරට ශරහ තිශඵන ශේ.
අශ්  රු ැභතිතුභහ ථහ ශ ශේරහශේත් එතුභහ ිරඹන්න
උත්හව ශහ, යඵර් පිට යට ැයරහ ශ්රී රාහ විලහර අඳනඹන
තදහඹභක් රඵහ න්නහ ිරඹරහ.
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මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ ශඟ තිශඵනහ, ශ්රී රාහ
භව ඵළාකුශේ 2013 හර්ෂි හර්තහ. ශම් හර්ෂි හර්තහශේ 130
න පිටු වළන්හඩ්ත ිරරීභ වහ භභ වභාගත* යන්න
ළභළති ප.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

භව ඵළාකුශේ හර්ෂි හර්තහශේ 130 න පිටුශේ ැති ගුශේ
වන් තිශඵනහ, 2012 ර්ශසදී අපි යඵර් ශොඳභණ
රභහණඹක් පිටයට ඹළේහද ිරඹරහ. අපි යඵර් පිට යට ඹහ තිශඵන
රභහණශස value එ ැශභරින් ශඩොරර් මිකලිඹන 125.1ක්.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 2013 දී අපි පිට යට ඹහ තිශඵන
යඵර්ර ටිනහභ ැශභරින් ශඩොරර් මිකලිඹන 71.3 ප. ඒ
ිරඹන්ශන් 2012 ර්ඹට හශ් ක් යඵර් අඳනඹනශඹන් අපි
රඵහ ත්ත තදහඹභ ැශභරින් ශඩොරර්ලින් දුඹඹට 54ිරන් අඩු
ශරහ තිශඵනහ. එතශොට ශොශවොභද රු ැභතිතුභහ ශභතළන
ඉන් ිරඹන්ශන් අපි යඵර් පිටයට ඹනහ ිරඹරහ. යඵර් පිටයට
ඹනහ ශනුට දළන් අපි යඵර් පිට යටින් ශන්නහ.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

අද ශේළල් 3ශදනිශස යඵර් ිරරි න්නහ සථහනශස භවත්භඹහ
භට ිරඹනහ, "භන්ත්රීතුභහ, රුණහයරහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ
ථහයරහත් ශම්ට විඳුභක් රඵහ ශදන්න" ිරඹරහ.
යහශඳොශ ඳළත්ශත්, අල් 3භ ඳළත්ශත් යඵර් තුර යඵර් හ
දළන් අත්වරින තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන්. කුඩහ යඵර් තු
හිමිකඹන්ට ඳහ ශම් තු නඩත්තු යන්න ඵළවළ.

ගු එච්. ණර්. මිත්රඳා මශතා

(ரண்புறகு ச். ஆர். றத்தரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

එශවභ නළවළ.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

එශවභ නළති ශන්ශන් ශොශවොභද? එශවභ නළත්නම්, ශම්
භව ඵළාකු හර්තහශේ වන් තිශඵන්ශන් අතයද?

ගු එච්.ණර්. මිත්රඳා මශතා

(ரண்புறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

තමුන්නහන්ශේරහශේ හරශස ීට ආ යඵර් ිරශරෝ එක් ත්ශත්
රුපිඹල් 3 40ට. දළන් ඒ මිකර රුපිඹල් 3 200ට ළඩි ප.

ගු සුජීල පවේනසිාශ මශතා

(ரண்புறகு சுஜல மசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

දළන් ඳඩිඹ කීඹද? [ඵහධහ ිරරීභක්

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න.

ගු එච්.ණර්. මිත්රඳා මශතා

(ரண்புறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ශභොනද, ශම් ථහ යන්ශන්? [ඵහධහ ිරරීභක්

—————————
* පුවනතකාප තබා ඇත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවො ප, රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න.
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

ශභතළනදී රු ැභතිතුභහ ිරඹනහ, භභ අතය ිරඹනහ
ිරඹරහ. ශ්රී රාහ භව ඵළාකුශේ 2013 හර්ෂි හර්තහශේ 130 න
පිටු භහ බහත ශහ. භභ නළතත් ිරඹන්නම් 2012 ර්ශස
අපි යඵර්ලින් රඵහ ත් මුළු අඳනඹන තදහඹභ ශඩොරර් මිකලිඹන
125 ප. 2013 ර්ශස යඵර්ලින් රඵහ ත් අඳනඹන තදහඹභ
ශඩොරර් මිකලිඹන 71 ප. අඩු ඇභ ශඩොරර් මිකලිඹන 54 ප. අඩු ඇභ
රතිලතඹක් ලශඹන් දුඹඹට 43 ප. භභ අතය ිරඹනහ ිරඹරහ
ඔඵතුභහ ිරඹනහ නම් ඒ ශචෝදනහ එල් 3ර යන්න ඕනෆ භට
ශනොශ ප, භව ඵළාකුශේ අධිඳතියඹහට ප.

ගු සුජීල පවේනසිාශ මශතා

(ரண்புறகு சுஜல மசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

එතුභහ ඳවශ ඉන්නහ.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

එතුභහ ඳවශ ඉන්නහ ලු. වුරු ශභොනහ ිරේත් භභ
ශභතළන ිරඹන්ශන් ැත්ත ප. ශේළල් 3ශදනිශස යඵර් ිරරි න්නහ
සථහනශස භවත්තඹහ ිරඹන්ශන් ඔවුන්ට ශම් ර්භහන්තඹ ය
ශන ඹන්න ඵළවළ ප ිරඹන එ ප.
මිකත්රඳහර නිශඹෝජය ැභතිතුභහ ිරඹනහ, ඒ හරශස යඵර්
ිරශරෝ මිකර රුපිඹල් 3 40 ප, දළන් රුපිඹල් 3 200ට ඩහ
රළශඵනහ ිරඹරහ. ඒ ැත්ත. නමුත් ඒ හරශස ඳඩිඹ කීඹක්
ශේහද? දළන් ශොච්චය ඳඩිඹක් ශන්න ඕනෆද? පුේරඹන්ට
රහබඹක් රළශඵන්ශන් නළත්නම් ශභළනි යහඳහය ය ශන
ඹන්න ඵළරි අසථහට තභ ප ඳත්  ඇ ශන එන්ශන්. යඵර් ිරරි
ඳන මිකනිසසුන්ශේ ජීවිතඹ ළටළහිරහ තිශඵන්ශන් - ඒ යඵර්
ත්ත ශඳොඩි ත්තක් ශන්නත් පුළුන්, ශරොකු ත්තක්
ශන්නත් පුළුන්- යඵර් විකුණරහ රඵහ න්නහ තදහඹභත්
එක් ප. එතශොට රුපිඹල් 3 500ට විකුණපු යඵර් ිරරි ිරශරෝ
මිකර අද ශන ශොට රුපිඹල් 3 262ට අඩු ශරහ නම් ඒ ත වයටත්
රුපිඹල් 3 250ට විතය අඩු වුශණොත් එශවභ යඵර් ිරරි ඳන දවස
ායහත පිරිශේ රැිරඹහ නළති ශනහ. ඒ ශනහ. යජඹ
ශම් පිළිඵ රිඹහ ශශේ නළත්නම් ශවට අනිේදහ ශන ශොට
යඵර් ිරරි ඳනහ ිරඹන එ භළිරරහ ඹනහ. ඒ යන්න ඵළරි
ශනහ. න්ට ලිනුත් එශවභ ශරහ තිශඵනහ. ගිඹය යඵර් මිකර
ඳවත ළටුණ ශරහශේ යඵර් ස අ පන් යරහ යඹුටන් ස පු
අසථහ තිබුණහ. ඒ නිහ රෑ ළටිච්ච ශශේ දල් 3 ළශටන්න ඕනෆ
නළවළ ශන්.
දළන් යඵර් මිකර ය ඝ්රශඹන් ඳවත ළශටන ඵ දන්නහ. එ
ඳළත්තිරන් යජඹ ශම් දළක්ශක් නළවළ හශේ ඉන්නහ. අශනක්
ඳළත්ශතන් ශභතළන ැභතිරු නළ් ටරහ ිරඹනහ අපි අතය
ිරඹනහ ිරඹරහ. අපි ිරඹන්ශන් අතය ශනොශ ප. ශම් රලසනඹට
විඳුභ ශභොක්ද? ශරශවදු විඳුභක් නළවළ. ශභතුභහ ිරේහ
ශරෝඩ්සටහර් යහඳහයඹ යඵර් මිකරදී න්නහ ිරඹරහ. ඒ ැත්ත.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, නමුත් භව ඵළාකු හර්තහශේ ශම්
විලසශල් 3ණශස තිශඵන ථහත් දළන න්න ඕනෆ. ශභොද, ඔවුන්
ිරඹන තහයඹට යඵර් මිකර ඳවත ළශටන්න එ ශවේතුක්
ශභඹ ප. භභ ඒ ිරඹන්නම්. The Annual Report 2013 of the
Central Bank on page 131 states, I quote:
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු (තචහර්ඹ) වර් ද දුල් 3හ භවතහ
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මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)
“Earnings from raw rubber exports declined by 43 per cent in
2013, largely due to increased usage of rubber in the domestic
market to produce value added rubber products.”

වරි ශන්. එතුභහ ිරඹනහ "ශරෝඩ්සටහර් එශන් යඵර්
න්නහ. එතශොට අඳනඹනඹ යන්න තිශඵන වළිරඹහ අඩු ප,
ඒ නිහ ශරෝඩ්සටහර් එට විකුණනහ" ිරඹරහ. දළන් ශභොද
ශරහ තිශඵන්ශන්. ශරෝඩ්සටහර් එ තහ පරන්තශඹන් යඵර් ිරරි
ශේනහ නම්, ඒ ශේන්ශන් ඉතහභත්භ අඩු මිකරට නම්, ශේය ඹ
යඵර් තු හිමිකඹහ තහ පරන්තශස යඵර් ිරරිහයඹහත් එක් තය
යන්ශන් ශොශවොභද? ශම් වින්න ශරශවදු රලසනඹක්
ශනොශ ප. නමුත් අපි ඒ රලසනඹ ශත්රුම් න්න ඕනෆ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ ශරෝඩ්සටහර් එට ළරැේදක්
ිරඹනහ ශනොශ ප. ශරෝඩ්සටහර් ිරඹන්ශන් ශම් යශ ආ තිශඵන
ළදත්භ යහඳහයඹක්. ඔවුන්ට තභ ප solid rubber
ළන
ශරෝශස ළඩිභ market share එ තිශඵන්ශන්. භභ ඔවුන්ට
ළයන ිරඹනහ ශනොශ ප. නමුත් ශම් ශඹශදන රිඹහලිඹ නිහ
ඒහධිහයඹක් ැති  ඇභ තුශ මිකර ඳවශ ඹන්න වළිර ශරහ
තිශඵනහ. අපි හභහනයශඹන් ිරඹනහ “monopoly” ිරඹරහ.
“Monopoly” ිරඹන්ශන් ශම් ප. එ පුේරශඹක් තභ ප ඹභක්
විකුණන්ශන්. ඒ ඒහධිහයඹක්. අශනක් ඳළත්ශතන් තිශඵනහ
“monopsony” ිරඹරහ චනඹක්. “Monopsony” ිරඹන්ශන්
එක්ශෝ labour ශන්න පුළුන්, එශවභ නළත්නම් product එ
ශන්න පුළුන්, රඵහ න්ශන් එක්ශනහ ප.

(The Presiding Member)

ශවො ප, රු භන්ත්රීතුභහ දළන් අන් යන්න.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

ත තත්ඳය 30 ප, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. අඳත්
වශඹෝඹ ශදන්නම්. අපි එතු ශරහ ශම් රලසනඹට විඳුභක්
ශොඹමු. ශඵොශවොභ සතුති ප.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවො ප, ශඵොශවොභ සතුති ප.
න්ශඟට රු සුජී ශේනදුාව භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි
12ක් තිශඵනහ.

[අ.බහ. 5.16

ගු සුජීල පවේනසිාශ මශතා

(ரண்புறகு சுஜல மசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශරහ අඩු ශරහ. ලින් විනහඩි 15ක් තිබුණහ. වළන්දෆ
ශන්න, වළන්දෆ ශන්න ඔඵතුභන්රහ ශරහ අඩු යනහ. භභ
හිතන්ශන් අය ලින් ඳටන් න්න අඹට-

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹක්
තිශඵනහ.

ගු (ණචාර්ය ශර් ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

එතශොට එක්ශශනක් නම් රඵහ න්ශන්, ඒ රඵහ න්නහ
පුේරඹහට ඒහධිහයඹක් ශොඩනඟන්න පුළුන් නම් ශභොද
ශන්ශන්? ඔහුට වුභනහ විධිඹට මිකර ඉවශ ඳවශ ශශනන්නට
පුළුන්. ඒට යජඹ ඔවුන්ට අනු ඵර ශදනහ නම්, ශස ඵ ව
නළති, import duty නළති භළශල් 3දුඹහශන් ඉතහභත්භ අඩු මිකරට
යඵර් ිරරි තනඹනඹ යන්නට ඒ අනුඵරඹ දීරහ තිශඵනහ නම්;
අනුභළතිඹ දීරහ තිශඵනහ නම්, ශම් ඳළන නළඟී තිශඵන රලසනඹ
පිළිඵ අපි විලසභඹට ඳත් න්නට ඕනෆ නළවළ. ශම් රලසනඹ ැති
නහ ිරඹරහ දුතුශේ නළත්නම් ඒ තීයණඹ ත්තු අසථහශේ දී
එශවභ නම් ඔවුන් රලසනඹ ළන ළඹුශයන් ල් 3ඳනහ යරහ ඵරහ
නළවළ.
භහ අහන ලශඹන් ිරඹන්ශන්, වුරු ශභොනහ ිරේත් දළන්
භහ ශඳන්පු දත්තත් එක් අපි වුරුත් දන්නහ, යඵර් අඳනඹන
යරහ අපි රඵහ න්න විශේල විනිභඹ රභහණඹ දුඹඹට 50ට
තන්න රභහණඹිරන් ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ අඩු ශරහ තිශඵන ඵ.
යඵර් තු හිමිකඹන් විදුන් යඵර් ඳන ද දවස ායහත
ජනතහශේ රැිරඹහ ටි ඊශඟ භහශස දී ශදන්ශන් ශොශවොභද
ිරඹන එ - යඵර් ර්භහන්තඹට ම්ඵන්ධ භන්ත්රීරුන් විලහර
ායහක් ශම් බහශේ දුටිනහ.- ඔවුන් ශවොඳින් දන්නහ.
එශවභ ශන්ශන් නළවළ ිරඹරහ භවරුන් නළ් ටරහ ෆ ළහුහට
ඒ තභ ප ඹථහර්ථඹ. ඒ නිහ අඳත් ශදන්නම්, අශ්  වශඹෝඹ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

විඳක්ශස රධහන ාවිධහඹතුභහ රඵහ දී තිශඵන හර
ශල් 3නඹ අනු තභ ප භභ ිරේශේ.

ගු සුජීල පවේනසිාශ මශතා

(ரண்புறகு சுஜல மசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

භට මුලින් රළබිරහ තිබුශණ් විනහඩි 15ක් ශන්ද , මූරහනහරඪ
රු භන්ත්රීතුභනි?

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

You have been allotted only 12 minutes.
ගු සුජීල පවේනසිාශ මශතා

(ரண்புறகு சுஜல மசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඵොශවොභ සතුති ප.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔඵතුභහ ඒ ිරඹන්න ගිහින් දළන් විනහඩිඹක් ත වුණහ.

ගු සුජීල පවේනසිාශ මශතා

(ரண்புறகு சுஜல மசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නළවළ, තත්ඳය 20 ප. ඔඵතුභහට ණනුත් ඵළවළ.
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මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද නන විශලේශඹන්භ
ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ පිළිඵ
ථහ යේදී ශොඩහක් අදවස රහල වුණහ. භට රළබී තිශඵන දත්ත
අනු අශ්  තචහර්ඹ වර් ද දුල් 3හ භන්ත්රීතුභහත් ිරඹපු තහයඹට
යුේධඹ අන් වුණහට ඳසු ශම් යශ ආ විශලේශඹන්භ
ෘෂිර්භඹට ම්ඵන්ධ ජනතහ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු
ාර්ධනඹ, ඒ අඳනඹනර ළඩි  ඇභ, හර්මික අඳනඹනර
ළඩි ඇභ ශම් යශ ආ වරිඹට දු වශරහ නළවළ, ැභතිතුභනි. භවහ
යහඳෘති වයවහ තභ ප ඔඵතුභන්රහශේ ාර්ධන ඉරක්
ඳත්හශන ඹන්ශන්.
අද නනශස ශම් අසථහශේ දීත් ඳළළත්ශන COPE එශක්න
භව ඵළාකුශේ අධිඳතිතුභහ ව එහි නිරධහරින් අපි වමු වුණහ.
විශලේශඹන්භ තර්ථිඹ ම්ඵන්ධශඹන් අඳට විලහර රලසනඹක්
තිශඵනහ, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. යට ඉසයවට ඹනහ,
තර්ථිඹ ාර්ධනඹ නහ, අඳනඹනඹ ළඩි නහ ිරඹරහ
ජනහධිඳතිතුභහ ව තණ්ඩුශේ ැභතිරුන්, භන්ත්රීරුන් ිරේහට
අඳට නම් එශවභ ශදඹක් ශඳශනන්නට නළවළ. විශලේශඹන්භ
ඉන්නඹහ ව චීනඹ ළනි යටර අඳනඹන ාර්ධනඹ ව
තදහඹම් ඉරක් ත්ශතොත්, චීනශස තර්ථි ර්ධන ශේඹ
දුඹඹට 10.8ක්, දුඹඹට 12.8ක් හශේ රභහණඹට අවුරු ව 15ක්
හශේ හරඹක් ඳත්හශන ගිහින් දළන් ටික් අඩු ශරහ
තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඉන්නඹහශේ තර්ථි ර්ධන ශේඹ දුඹඹට
10.8 නිර ශනොන තර්ථි ර්ධන ශේඹක් ැති ශරහ
තිශඵනහ. නිර ලශඹන් ත්ශතොත් ශම් භවයවිට දුඹඹට
8.8ක්, දුඹඹට 9.2ක් හශේ ශන්නට පුළුන්. වළඵළ ප අවුරු ව
ණනක් තිසශේ - අවුරු ව 10ක් හශේ හරඹක් - විශලේශඹන්භ
ඵටහිය credit crisis ිරඹන හතහයණඹ ඹටශත් ඳහ ඉන්නඹහ
ව චීනඹ ඉසයවට ගිහින් තිශඵනහ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අපි ශම් යශ ආ ඉනරි අඳනඹන
ඵළලුශොත්, තනඹන ව අඳනඹන හිඟඹ - trade deficit එ පිළිඵ භහ ැභතිතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු ය න්න
ළභළති ප. ැතසශතන්භ ශම් යශ ආ ඳළළති යුේධඹ අන් ිරරීශභන්
ඳසු ශම් යජඹ විදුන් යටට බහය දීරහ තිශඵන්ශන් ශභොනහද
ිරඹන එ ම්ඵන්ධශඹන් ශඳොඩ්ඩක් හිතරහ ඵළලුශොත් අපි
රේජහ න්නට ඕනෆ. ශම් යට විලහර ලශඹන් නයුණු යන්නට
පුළුන් යටක්. තදුඹහශේ ශම් යට පිහිටහ තිශඵන තහයඹ අනු
තදුඹහශේ අශනකුත් යටල් 3 නයුණු න තහයඹ ඵළලුහභ රාහ
ඉශබ්භ නයුණු යන්න පුළුන් හතහයණඹක් ශම් තණ්ඩුට
රළබිරහ තිශඵනහ. යුේධඹක් නළවළ, හභඹ තිශඵනහ. වළඵළ ප
තණ්ඩුශේ විනහලඹ. විශලේශඹන්භ වම්ඵන්ශතොට යහඹ, භත්තර
ගුන් ශතොටු ශඳොශ, ශනොශයොච්ශචෝශල් 3 තහඳ ඵරහහයඹ හශේ ය
න්නට ඵළරි, තභන්ශේ හක්කුට ශොමිකස මුදල් 3 දභහ න්නට
ඕනෆ යහඳෘති ශනල් 3රහ, ශම් යශ ආ අඳනඹන විනහල යරහ,
තනඹන ළඩි යරහ යට විනහල යන අනඹයට, තර්ථි
රතිඳත්තිඹට ශම් යට ගිහින් තිශඵනහ, මූරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි.
ඵළදුල් 3 යහජඳක් ැභතිතුභහශන් ශම් හයණඹ ළනත් භභ
අවන්න ළභළති ප.
තර්ථි රතිඳත්ති ව ාර්ධනඹ
ම්ඵන්ධශඹන් තණ්ඩු ශොඩහක් ශරහට  පහරු වනහ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ අවනහ අඩුභ ණශන්
හියභණඹක්ත් ශම් තණ්ඩු ශම් යශ ආ වදරහ තිශඵනහ ද ිරඹරහ.
ඉන්නඹහ, චීනඹ ළනි යටල් 3 භඟ න විට හර්මික අතින්
අඳ නයුණු තත්ත්ඹ නළවළ. ඉන්නඹහ ළනි යටක් එක් ඵරන
ශොට අශ්  යශ ආ තත්ත්ඹ ශොශවොභද? BMW හර් එ,
ශඵන්ස හර් එ, ශටොශඹොටහ, නිහන් නි, මික ආෂුබිදු හවන අද
නිර්භහණඹ යන්ශන් ඉන්නඹහශේ. නමුත් ශම් තණ්ඩුට ිරඹන්න
පුළුන්ද, අශ්  යශ ආ ශභන්න ශම් නිර්භහණඹ යනහඹ ිරඹරහ?
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අඩුභ ණශන් කුශඵෝටහ අත් ්රළක්ටයඹක්ත් අශ්  යශ ආ
නිර්භහණඹ ය තිශඵනහද? අඩුභ ණශන් ඵජහේ three-wheeler
එක්ත් වදරහ තිශඵනහද? ශම් යශ ආ ශභොනත් නිසඳහදනඹ
න්ශන් නළවළ. ඒට ශවේතු ශභොක්ද? ශම්හශස ශොමිකස මුදල් 3
නළවළ, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. ශටන්ඩර් ළරහ ඹම්
ර්භහන්තඹක් අයමන්න ථහ ශශොත්, ඒ ර්භහන්තශස
අ පතිරුන්ට ඒ ාර්ධනඹ යශන ඹන්න බහය ශදන්න දු ව
ශනහ. අතිවිලහර ණන්ර - බිලිඹන ශදදුඹඳනශවේ, බිලිඹන
තුන්දුඹශස, බිලිඹන තුන්දවසඳන්දුඹශස- යහඳෘති නළති නිහ,
ශම්හශස ශොමිකස මුදල් 3 නළති නිහ ැභතිරුන්ශේ අත් ළඩ
යන්ශන් නළවළ; එතුභන්රහශේ නහඩි ළඩ යන්ශන් නළවළ; ශල් 3
ළඩ යන්ශන් නළවළ. අශ්  රධහන ැභතිරු ටිට ඩහ - විභල් 3
 ඇයාල ැභතිතුභහ ිරේහ හශේ- ශම් තණ්ඩු ඳහරනඹ යන
තුන් ශදශනක් ඉන්නහ. ශොමිකස මුදල් 3 නළත්නම් ඒ තුන් ශදනහශේ
ශල් 3 ළඩ යන්ශනත් නළවළ; නහඩි ළඩ යන්ශනත් නළවළ; භහාල
ශ් ශි ළඩ යන්ශනත් නළවළ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ දළන් අශ්  trade deficit
එ ළන ිරඹන්නම්. 2005 දී එඹ US Dollars -2,516 million.
2006 දී ඍණ 3,370 ප. 2007 දී ඍණ 3,657 ප. 2008 දී ඍණ
5,981 ප.  පඹ වන ශම් තණ්ඩුශේ තනඹන අඳනඹන ඳයතයඹ
එන්න එන්නභ ඍණබහඹක් න්නහ. 2009 ය න විට අශ් 
යශ ආ තනඹන අඳනඹන ඳයතයඹ ඍණ 3,122 ප. 2010 දී එභ අඹ
ඍණ 4,825 ප. 2011 දී ඍණ 9,714 ප. මූරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ශම් ශේල් 3 ශවොඳින් ශත්රුම් න්න
පුළුන්. ඔඵතුභහ නඩුහයයශඹක් ලශඹනුත් ළඩ ය
තිශඵනහ ශන්. මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ශම් ණන්ලින්
ඔඵතුභහට ශඳශනනහ ැති, ඔඵතුභන්රහශේ තණ්ඩුශේ
ල් 3භළරුණු සබහඹ ව ූතණඹ ළඩි නිහ ශම් යශ ආ
අඳනඹනරට ිරදුභ තළනක් රඵහ දීරහ නළවළ ිරඹරහ. 2012 ය
න විට ශම් යශ ආ තනඹන අඳනඹන ඳයතයඹ ඍණ 9,409 ප.
එතශොට ශම් අඳනඹන නයුණු ශරහ තිශඵනහ ිරඹරහ ඔඵතුභහ
ිරඹන්ශන් ශොශවොභද රු ැභතිතුභනි? තනඹන අඳනඹන
ඳයතයඹ එන්න එන්නභ ඍණ අඹක් අයශන තිශඵනහ.
අද අශ්  අඳනඹන අඩු ශරහ තිශඵනහ. රු ැභතිතුභනි,
විශලේශඹන්භ ෘෂිහර්මික අඳනඹන ශද ඵරන්න. ශත්
නිසඳහදනඹ අඩු ශරහ; යඵර් නිසඳහදනඹ අඩු ශරහ; ශඳොල් 3
නිසඳහදනඹ අඩු ශරහ. අද යශ ආ ශම් නිසඳහදන දුඹල් 3ර අඩු ශරහ
තිශඵනහ. ෘෂිර්භඹ ඳභණක් ශනොශ ප මූරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි, ශම් යශ ආ වළභ අාලඹක්භ ඵාශොශරොත්බහඹට ඳත්
ශරහ තිශඵනහ. රු ැභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහශන් ඉල් 3රහ
දුටින්ශන් ශම් ප. අඳනඹන නයුණු යන්න ඕනෆ නම් අඩුභ
ණශන් ඔඵතුභන්රහ ඉන්නඹහ, චීනඹ නළත්නම් බ්රසීරඹ ළනි
යටල් 3 භඟ ථහ යරහ අශ්  යශ ආ අත් ්රළක්ටර් වදන්න ඳටන්
න්න ඕනෆ; push bicycle වදන්න ඳටන් න්න ඕනෆ. අඳ අඩුභ
ණශන් ටයන්ලින් වදන three-wheeler එක්ත් ශම් යශ ආ
වදන්න ඳටන් න්න ඕනෆ.
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට භත ැති යුේධ
හරශස three-wheeler planeලින් ැවිත් අඳට වරහ ගිඹ වළටි.
ශම් යශ ආ හිටපු ත්රසතහනන් පිරිට වළිරඹහ රළබුණහ, threewheeler plane වදරහ ශොශමට ැවිත් වරහ ගිහින් එශවේ ඒහ
ඵසන්න. ඒ ශම් ශරෝඹ නයුණු ශන වළටි. එන් යුඹ අඳ
ජීත් න්ශන් රු ැභතිතුභනි. ශම් three-wheeler එක් අශ් 
යශ ආ වදහ න්න අඳට තභ ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. අඳට
හියභණඹත් තභ වන්න ඵළරි වුණහ, “Made in Sri
Lanka” ිරඹරහ රු ැභතිතුභනි. ඒ නිහ අඳනඹන ළඩි ය
න්න ඕනෆ නම් ර්භහන්ත අනිහර්ඹශඹන්භ නයුණු යන්න
ඕනෆ. ර්භහන්ත නයුණු යනහ ිරඹන්ශන් අඳ පිට යටින්
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු සුජී ශේනදුාව භවතහ

ශනළල් 3රහ භ පශ්රෝ ෆලි ව ප යන එ ශනොශ ප. නළත්නම් ත
ශවොශයකුට හර් වතයක්, ඳවක් ඳරහ ශේන්න දීරහ
“Ambassador” වරි ශන ශභොක් වරි නභක් වරහ ඳහක්
වරහ ශම් යශ ආ විකුණහ න්න ශදන එ ශනොශ ප යන්න
තිශඵන්ශන්. රු ැභතිතුභනි, ශම් යශ ආ  වක් විඳින ජනතහ,
යජශස ශේඹන් ඵරහ දුටිනහ. රුපිඹල් 3 35,000, 40,000
ඳඩිඹක් න්ශන්. ඒ ජනතහශේ ශභ පන්ට ශම් ර්භහන්තඹ
ළඩ යන්න පුළුන් හතහයණඹක් ශම් යශ ආ නිර්භහණඹ
යන්න.
ඔඵතුභන්රහ ශරොකුට  පහරු වනහ. නළක් එන්ශන්
නළති යහඹක් වම්ඵන්ශතොට වදරහ තිශඵනහ. භත්තර ගුන්
ශතොටු ශඳොශට aeroplane එන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහශේ
තයහධනහ ඳරින අඳ ඒහ ඵරන්න ගිඹහ. ඵරන්න ගිඹහභ ඒ
භන්ත්රීරුන්ට ළහුහ.
ඔඵතුභන්රහ ඵරහශඳොශයොත්තු ශන දහචහයහත්භ යට
ශම්ද? භභ දළක්හ ශොඩක්  ආටිඹ ිරඹහ තිශඵනහ
ජනහධිඳතිතුභහත් එක් එතු ශරහ අඳට ළඩ යන්න ිරඹරහ.
ජහති, තම්, කුර ශේදලින් ශතොය ළඩ යන්න ලු. අපි ළඩ
යන්ශන් ශොශවොභද? ඔඵතුභන්රහ වම්ඵන්ශතොටට එන්න
ිරඹරහ අඳට තයහධනහ ශහ. වම්ඵන්ශතොටට ගිඹහභ අඳට යහඹ
ඵරන්න ඵළරි නම් ශභොක්ද ැති ළශඩ්? අශ්  භන්ත්රීතුභන්රහ ඹන
ශොට ට යරහ ළහුහ. භභ දන්ශන් නළවළ. ශම් නයහධිඳති ලු.
අලුශෝසුශක්, රළේශදක් හශේ එශක් පිසශතෝරඹක්
අයශන භන්ත්රීරු පිටිඳසශේ
නේහ. මූරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි, ශභළනි යටද අඳ ශම් ජීත් ශන්ශන්?
ජනහධිඳතිතුභහ එන්න ිරඹරහ ථහ යනහ. නයහධිඳති
ශශනක් පිසශතෝරඹක් අයශන භන්ත්රීරු පිටිඳසශන්
ඳන්නන එට නීතිඹ රිඹහත්භ න්ශන් නළත්නම් ශම් ඉන්න
භහටින් දුාශඤෝට, වයභහනිසට ළහුහභ නීතිඹ රිඹහත්භ ශ පද?
ශම්හශස රතිපර වළටිඹට තභ ප මූරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුභනි, ඊශස ශඳශර්දහ Traffic Police අාලශස ශදශදශනක්
උසරහ තිශඵන්ශන්. එක් ශශනකුට වරහ. එඹහ අභහරුශන්
එළිඹට ඳළන ත්තහ. අශනක් ශඳොලිස නිරධහරිඹහට වරහ ශඩි
තිඹරහ භළරුහ. යශ ආ නහඹඹන්ශේ ශවාච පශඹෝ අශ් 
භන්ත්රීරුන්ට ඳවය ශදනශොට නීතිඹ රිඹහත්භ වුශණ් නළති
වුණහභ ශම් යශ ආ නීතිඹට න ශේ තභ ප ඒ. ශම් එතළනින් ඉය
න්ශන් නළවළ. ඒ අලුශෝසුහ පිසශතෝරඹ අයශන පිටුඳදුන්
ඳළන්නුහ. ඊට ඳසු ිරඹනහ, ශල් 3රම් පිසශතෝරඹක් අයශන
නේශේ ිරඹරහ. ඔළු තිශඵන නීතිඥාරුන් ශදශදශනක් භභ ප,
අජිත් පී. ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ ප. අඳ දන්නහ, ශල් 3රම්
පිසශතෝරඹ ශෝද ැත්ත පිසශතෝරඹ ශෝද ිරඹහ. ශල් 3රම්
පිසශතෝරඹක් අයශන ඳසශන් නේත් ඒ භනුයඹහ ැත්ත
පිසශතෝරඹක් ත්තහ වහ භහන නීතිඹ රිඹහත්භ ශන්න ඕනෆ.
වළඵළ ප, එශවභ දු ව න්ශන් නළවළ.
රු ැභතිතුභනි, අඳනඹන තදහඹභ ළන ඔඵතුභහශේ
අධහනඹ ශඹොමු යනහ. 2005 දී අඳනඹන තදහඹභ
ැශභරිහනු ශඩොරර් 6,347 ප. 2010 දී 8,627 ප. රු ැභතිතුභනි,
ශම් ායහ දත්ත ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු යන්ශන්.
ඔඵතුභහට ශම්හ ැශවන්ශනත් නළවළ; දළශනන්ශනත් නළවළ.
ඔඵතුභහ එතශනෝල් 3 ම්ඵන්ධශඹන් හච්ඡහක්ද දන්ශනත්
නළවළ. 2011 දී අඳනඹන තදහඹභ ැශභරිහනු ශඩොරර් 10,559 ප.
2012 න විට 6,503ට ඵහිනහ, ැභතිතුභනි. 2013 න විට
6,436ට ඵහිනහ, ැභතිතුභනි. ඔඵතුභන්රහ ශම් රලසනඹට අඳට
උත්තයඹක් ශදන්න.
ඔඵතුභන්රහ ිරඹනහ, තර්ථි
ාර්ධනඹක් ශනහඹ ිරඹහ. අඳනඹනඹ ළඩි න්ශන් නළතු
ශම් යශ ආ තර්ථි ාර්ධනඹක් ැති ය න්න ඵළවළ.

248

COPE එශක්දී භට බ්යහල් 3 භවතහ ව පී.බී. ජඹසුන්දය භවතහ
වමු වුණහ. ඒ ශොල් 3රන් ිරඹ ිරඹහ ඹනහ, "යශ ආ තර්ථිඹ
ශභශවභ ප, ශභශවභ ාර්ධනඹස තිශඹනහ, ශභශවභ
ර්ධනඹක් තිශඹනහ, අඳ නිඹභ ශේභක් දීරහ තිශඵන්ශන්" ිරඹහ.
වළඵළ ප, ැභතිතුභනි, අඳට තිශඵන විසභඹ ශම් යශ ආ මිකනිසුන්ට
ශම් ළටශවන්ශන් නළති එ ප. භහ ැහුහ, අද යශ ආ මුදල් 3
ඳරිවයණඹක් න්ශන් නළත්ශත් ශභොද ිරඹහ. විශලේශඹන්භ
භධයභ ඳන්තිශස යහඳහරිඹන්ට යහඳහයඹ ය ශන ඹන්න
ඵළවළ. මුදල් 3 එතු ය න්න ඵළවළ. ශම් යශ ආ ඉඩභක් විකුණහ
න්න ඵළවළ, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. රුපිඹල් 3
200,000ට 150,000ට ශම් ඉඩභක් විකුණහ න්න ඵළවළ.
ශභොද, ඉඩම් න්න මිකනිසසු නළවළ. මිකනිසුන්ට ඉඩම් න්න මුදල් 3
නළවළ. අද භධයභ ඳන්තිශස ජනතහශන් අවරහ ඵරන්න.
ඳහර්ලිශම්න්තු ශේඹන්ශන් අවරහ ඵරන්න. ඳහර්ලිශම්න්තුශේ
දුටින නිරධහරි භවත්මිකඹශන් අවරහ ඵරන්න. යුේධඹ අන්
ශරහ අවුරු ව ඳවක් ත ශරහ තිශඵනහ. ඒ ශනෝනහ ශශනක්
අඩුභ ණශන් යත්යන් නය තබයණඹක්, මුේදක් ශල් 3රක්
ත්තහද ිරඹහ අවරහ ඵරන්න. වළභ රැස ඇභදීභ භහ අවන්ශන්
එ රලසනඹ ප. අපි ඳහට ශේලඳහරනඹ අභත ය දභමු.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශද හරඹක්
තිශඵනහ.

ගු සුජීල පවේනසිාශ මශතා

(ரண்புறகு சுஜல மசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඵොශවොභ සතුති ප. අඳ අවන්ශන් -[ඵහධහ ිරරීභක්
නපුාඹන්ශන් [අවරහ ළඩක් නළවළ. අවන්න ඕනෆ,
ශනෝනරහශන්. ශම් හශේ පිසන්ශන්

[මූාවනප අණ ඳිපදි ඉලේ කරන දී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

අවරහ ළඩක් නළවළ. [ඵහධහ ිරරීභක් පිසශක්.

[මූාවනප අණ ඳිපදි ඉලේ කරන දී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඳක් භහරු යන පිසන්ට

[මූාවනප අණ ඳිපදි ඉලේ කරන දී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

අඳ ථහ යන්ශන් නළවළ.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහශේ ශරහ අන් ශනහ.

ගු සුජීල පවේනසිාශ මශතා

(ரண்புறகு சுஜல மசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භට ත විනහඩිඹක් තිශඵනහ.
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අඳ ිරඹන්ශන් ශම් යශ ආ ජනතහ  වක් විඳිනහ ිරඹරහ ප.
අඳනඹනඹ ඵාශොශශොත් ශරහ. ඔඵතුභන්රහශේ ිරදුභ
රතිඳත්තිඹක් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ යන්ශන්
ශභොක් ද?
අභහරුශන් ශේලඳහරනඹට එනහ. අභහරුශන් ශේලඳහරනඹට
ැවිල් 3රහ තභන්ශේ ඵඩ ඩහ න්නහ. ශඳොඩි එහ අභත
ශනහ. අවුරු ව තිසඳවට, වතළිවට ලින් ශේලඳහරනඹ
ඳටන් ත්ත හරශස තභනුත් එක් එට හිටිඹ ඒ  ව් ඳත්
ජනතහ අභත යරහ තභන් ත අවුරු ව ශදදහවක් තුන්දහවක්
ජීත් ශ ප ිරඹහ හිශත් තිඹහශන ප ජීත් ශන්ශන්. විශලේශඹන්
අය ිරේ තුන් ශදනහ - අය විභල් 3  ඇයාල ිරේ තුන් ශදනහ - ජීත්
න්ශන් ත අවුරු ව තුන් දවස ඳන්දුඹඹක්, වහය දහවක් ඹන තුරු
ඔවුන්ශේ හුසභ නතින්ශන් නළවළ ිරඹහ හිතහ ශන ප. ශම්
යශ ආ ජනතහ ශම් තණ්ඩුට ශවො ඳවයක් එල් 3ර යනහ.
විශලේශඹන් යශ ආ ඉනරි අනහතඹ ශවො ශරහ, ශම් යශ ආ
ඉනරි අනහතඹ අඳට වරි සහ න්නට පුළුන් ශරහ, ශම්
තණ්ඩුශේ තිශඵන ඉතහ ජයහ, ශනොශවොබිනහ තර්ථි රතිඳත්ති
නිහ, ශම් යශ ආ ඳහරශඹෝ තභන් ළන ඳභණක් හිතන, තභන්ශේ
ඳවුර ළන ඳභණක් හිතන, තභන්ශේ ශවාච පඹරහ ළන ඳභණක්
හිතන, තභන් තයක්හ යන්න තුක්කු අයන් ඳන්නන
ශවාච පඹරහ ළන ඳභණක් හිතන ඳහරශඹෝ නිහ ශම් යශ ආ ඉනරි
අනහතශස අඳනඹනඹ ශනොශ ප, යශ ආ ජනතහට න්නත් ඵළරි
තත්ත්ඹක් උදහ ශනහ ිරඹමිකන් භශේ ථහ අන් යනහ.
ශඵොශවොභ සතුති ප.

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊශඟට පිළිතුරු ථහ ිරරීභ රු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ
නිශඹෝජය අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 30 හරඹක්
තිශඵනහ.

[අ.බහ. 5.28

ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා (කර්මාන්ත ශා
ලාණිජ ක යුුර නිපයෝජය අමාතයුරමා
(ரண்புறகு னக்ஷன் சந் ததமர ரறத அலுல்கள் தறற அகச்சர்)

ககத்தரறல்,

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera - Deputy Minister
of Industry and Commerce)

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු
අභහතය රු රිහඩ් ඵනයුදීන් භළතිතුභහ විදුන් මුදල් 3 වහ ්රභ
ම්ඳහදන අභහතයතුභහශේ එඟත්ඹ ැති ඉනරිඳත් යන රද
ශභභ ළ ආ නිශේදනඹ වහ ශම් රු බහශේ අනුභතිඹ රඵහ
ළනීභට රුණු ඉනරිඳත් ිරරීශම්දී විරුේධ ඳහර්ලසඹ විදුන් විවිධ
අදවස, ශඹෝජනහ ණනහක් ශම් රු බහ වමුශේ තළබුහ.
ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු අභහතය රු රිහඩ් ඵනයුදීන්
භළතිතුභහ අනීඳ තත්ත්ශඹන් ශඳශශන නිහ ඒ වහ පිළිතුරු
දීභට අද නන ශභභ රු බහට ඳළමිකණීභට ශනොවළිර  ඇභ පිළිඵ
එතුභහශේ නහටු රහල යන ශර භශන් ඉල් 3රහ දුටි ඵ
ශම් රු බහට දළනුම් ශදන්නට ළභළති ප.
ශශේ නමුත් අඳ අද ඉනරිඳත් ශ ළ ආ නිශේදනඹට අනු
ශයෝගීන් වහ ශඹොදහ න්නහ, හභහනය දරුන් වහ ශඹොදහ
න්නහ විවිධහහය නිසඳහදන ණනහක් ශස ඵ වලින් නිදවස
ිරරීභත්, ශස ඵ ව ඳළන ඇභත් ම්ඵන්ධශඹන් තභ ප ශම් ළ ආ
නිශේදනඹ ඉනරිඳත් ය තිශඵන්ශන්. විශලේ ලශඹන් අඳ ශභහින
කනභ මිකලි න්ටර් 0.30 ශනොඉක්භන්නහ වූ ව ශෞය
අභහතයහාලශස ශල් 3ම්ශේ අනුභතිඹට ඹටත් වූ තනඹනඹ
යන රද ඖධ ැසුරුම් ඳටර ශස ඵේශදන් නිදවස ය
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තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශඳි ළටි, ශඳිළටිලින් ස ශ
ශනත් බහණ්ඩ, පුලින් නිභවූ බහණ්ඩ, ශතත් පිරිදු ව ිරරීශම්
ඩදහදු, ෘතිභ ශඳිලින් නිභවූ ශේල් 3, ඒ හශේභ අශනකුත්
ශතත් පිරිදු ව ිරරීශම් ඩදහදු, ඕනෆභ ද්රයඹිරන් නිඳද වූ
නීඳහයක් තුහ ව ටළම්ශඳෝන, ඉඳුල් 3 ඩ ව ශදරුන්
වහ ර අශලෝල තසතයන ව ඒ භහන ද්රය,
නීඳහයක් තුහ ව ටළම්ශඳෝන වහ ශස ඵ ව ඳළන ඇභක්
දු ව ය තිශඵනහ.
අශ්  රු සුනිල් 3 වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුභහ රහල ශහ, "ශම්
ළ ආ නිශේදනඹ භ් න් ශම් ඵ ව ඳළන ඇභ නිහ රුපිඹල් 3 1000
හශේ රභහණඹට මිකර දී ත වළිර තිබ නළ් ිරන් හශේ ශදඹක්
රුපිඹල් 3 1,300ක් හශේ මිකර අධි තත්ත්ඹට ඳත් ශනහ"ඹ
ිරඹහ. ශභභ ඵ ව ඳළන ඇභ යන්ශන් ිරශරෝ එට රුපිඹල් 3
300ක් ලශඹනු ප. වළඵළ ප නළ් ිරන් එක් ිරශරෝ එක් විතය
ඵය ප ිරඹහ භහ නම් අහ නළවළ. [ඵහධහ ිරරීභක් හභහනයශඹන්
ිරශරෝ එට අඩු ණශන් ග්රෆම් දුඹඹක් තිබුණහ නම්, ිරශරෝ
එට නළ් ිරන් ෆලි 10ක් ඳභණ අ පති ශනහ. එශේ වූ විට
ඒ වහ ළඹ න්ශන් රුපිඹල් 3 30ක් ඳභණ රභහණඹක්. වළඵළ ප
එතුභහ ඔඹ අදව රහල ශශේ, විලහර ලශඹන් ඵ ව ඳළන ඇභ
නිහ ශම්හ අලය න අහිා ජනතහ අද ඒ අලයතහන්
පුයහ ළනීභට ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹහ
ශඳන්න්න ප. ශශේ නමුත් අඳ ඳළවළනලි ිරඹන්නට ඕනෆ,
"ශම් නළ් ිරන්ලින් ශභභ ශස ඵේද ඉත් ය තිශඵනහ"ඹ
ිරඹහ. ඒ පිළිඵ මුදල් 3 අභහතයහාලශස ශල් 3ම් විදුන් නිකුත්
යන රද ශර්ගු ාශක්ත ර්ගීයණඹ ඹටශත් එභ ශේල් 3 ඉත්
යරහ තභ ප අනික් ඒහට ශභභ ශස ඵ ව ඳනහ තිශඵන්ශන්.
විශලේශඹන් ර්භහන්ත ක්ශේත්රඹ ත්තහභ අපි දන්නහ, අශ් 
යශ ආ ශේය ඹ නිසඳහදනඹ නරිභත් යමිකන් අඳට විශේල විනිභඹ රඵහ
ළනීශම් තඹතනඹක් වළටිඹට ළදත් සථහනඹක් අශ්  ශ්රී රාහ
අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ රඵහ තිශඵන ඵ. ශ්රී රාහ
අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ ම්ඵන්ධශඹන් විඳක්ඹ විදුන් අද
විවිධ තර් විතර් ශන එනු රළබුහ. වළඵළ ප අපි ඳළවළනලි
ිරඹනහ, ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරශස දුටින
නිරධහරින්ශේ දක්තහ, උත්භ, දළනීභ ඵළලුහභ ශනත් ිරදුභ
තඹතනඹ ඒ හශේ නිරධහරින් පිරික් ැත්ශත් නළවළ ප ිරඹරහ.
අධයක් ජනයහල් 3තුභහ, බහඳතිතුභහ, ඒ හශේභ අධයක්
භණ්ඩරඹ වහ අනිකුත් දුඹලුභ නිරධහරින් ශ්රී රාහ අඳනඹන
ාර්ධන භණ්ඩරශස ටයුතු භනහ ඉටු යමිකන්, අද අපි
ශරෝඹට අතීර්ණ ශන්න, ශරෝඹත් එක් නුශදනු
යන්න, ශරෝඹට න නිසඳහදන වඳුන්හ ශදන්න ම් භ ආටමිකන්
ගිහින් අඳනඹනරුන් භඟ හච්ඡහ ඳත්මිකන් ඔවුන් නරිභත්
යනහ.
ශභභ ශස ඵ ව ඳළන ඇභ තුළින් තභ ප අශ්  යශ ආ බහණ්ඩ
තනඹනඹත් සීභහ යන්න පුළුන් න්ශන් ිරඹරහ භහ හිතනහ.
අශ්  යශ ආ බහණ්ඩ තනඹනඹ සීභහ යන්න නම් අශ්  යශ ආ
ර්භහන්ත ක්ශේත්රඹ නඟහ දුටු ඇභ ඉතහභත් ළදත් ශොට
රනහ. ර්භහන්තඹක් ශේය ඹ ලශඹන් නඟහ දුටුන්න
අලයතහක් තිශඵනහ නම් එභ ර්භහන්ත ක්ශේත්රඹ ලක්තිභත්
යන්න ඒ ර්භහන්තරුහට වන රඵහ ශදන්න ඕනෆ. භහින්ද
චින්තන ඉනරි දළක්භ තුළින් රහශේය ඹ ශල් 3ම් ශො ආඨහ 300ක්
වහ ර්භහන්ත 300ක් ැති යන්න අලය දුඹලුභ ඵ ව වන
රඵහ  වන්නු ඵ අපි දන්නහ. රුපිඹල් 3 රක් 500ට ඩහ
තශඹෝජනඹ යන ර්භහන්ත වහ අවුරු ව 10 ඵ ව වියහභඹක්
රඵහ දීශම් ළඩ පිළිශශක් වඳුන්හ  වන්නහ. එඳභණක් ශනොශ ප.
ඔවුන්ට අලය ඵළාකු ඳවසුම් රඵහ ශදන්නත් ටයුතු ශහ.
වළඵළ ප අඳට අලය ශරහ තිශඵනහ, ශම් ර්භහන්ත ශ්රී රාහ
තුශ ඳත්හ ශන ඹෆශම්දී අශ්  යශ ආ ම්ඳත් ශම් ර්භහන්ත
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ

වහ නිදුඹහහය ශඹොදහ න්න. අශ්  යශ ආ තිශඵන තහක්ණි
දළනුභ වහ ශනත් උඳයණ රඵහ ළනීශම් අදහනභක් අද ැති
ශරහ තිශඵනහ. එභ නිහ අඳට අලය ශරහ තිශඵනහ, -

මූාවනාරූඪ මන්ත්රීුරමා

(கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ශභභ අසථහශේදී රු ථහනහඹතුභහ
මූරහනඹ න්නහ ැති.

අනුරුල ගු ජානක බණ්ඩාර මශතා මූාවනපයන් ඉලේ
වුපයන් කථානායකුරමා ස්ාවනාරූඪ විය.
அன்தறநகு, ரண்புறகு
ஜரணக தண்டர
அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனம, சதரரகர் அர்கள்
கறத்ரர்கள்.

அர்கள்
கனக

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and
MR. SPEAKER took the Chair.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

රු නිශඹෝජය අභහතයතුභහ ථහ යන්න.

ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා
(ரண்புறகு னக்ஷன் சந் ததமர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ිරඹමිකන් දුටිශස ර්භහන්ත
නිසඳහදන ක්ශේත්රඹ වහ ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ
ම්ඵන්ධශඹන් විරුේධ ඳහර්ලසඹ ඉනරිඳත් ශ රුණු දුඹල් 3රටභ
පිළිතුරු ප. අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ රහශේය ඹ
ශල් 3ම් ශො ආඨහ භ ආටමිකන් එභ ර්භහන්ත නරිභත් ිරරීභ වහ
අලය දුඹලුභ ඳවසුම් රහ දී තිශඵන ඵ අශ්  විරුේධ
ඳහර්ලසඹ ශවොඳින්භ, ඳළවළනලි දන්නහ. ඒ හශේභ එභ
ර්භහන්තරුන් නරිභත් ිරරීභ වහ විශේල ශශශ ශඳොශ
රඵහ ශදන්න අඳට අලය ලක්තිඹ එතුභහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ.
තශඹෝජඹන් 1,466ක් ඳභණ ශම් යටට ශන්හ, විශේල
ජනභහධයලින් ශන්හ ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ
භ් න් "Reflection of Sri Lanka" ිරඹන දළළන්ත රදර්ලනඹ
රථභ තහට ශම් යශ ආ ඳළළත්වූහ. ඒ වහ යටල් 3 66ක්
තභන්ශේ නිසඳහදන ශරෝඹට අතීර්ණ යන්න ඉනරිඳත් වුණහ.
එඳභණක් ශනොශ ප. ශ්රී රාහශේ නිසඳහදශඹෝ 600ට අධි
ායහක් එභ ර්භහන්ත රදර්ලනඹට වබහගි වුණහ. ශ්රී රාහ
අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ නිම් දුටිශස නළවළ. එතුභන්රහට
තිශඵන ම්ඳත් උඳශඹෝගි ය ශන ශම් යට ශනුශන්
එතුභන්රහ විශලේ හර්ඹ බහයඹක් යරහ තිශඵනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, අපි ඳසු ගිඹ දසර ර්භහන්ත
ක්ශේත්රඹට අදහශ ශේල් 3 ඳරීක්හ ශහ. දුඹලුභ දත්ත අපි
ශර්ගුශන් ශන්හ ත්තහ. ශටොන් 10,000ට ඩහ නිසඳහදනඹ
යන බහණ්ඩ යහශිඹක් අශ්  යශ ආ තිශඵනහ. නමුත් අපි ඒහ පිට
යටින් ශන්නහ. අපි ශම් න විට තීන් වක් අයශන තිශඵනහ,
එභ බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ ිරරීභ වහ අලය ර්භහන්ත ශ්රී රාහ
තුශ ැති යන්ශන් නම් එභ ර්භහන්තරුන් නරිභත් ිරරීම්
වහ ඔවුන්ට අලය වන යජශඹන් රඵහ ශදන්නත්, එශවභ
නළත්නම් තනඹනඹ යන බහණ්ඩ වහ ශස ඵ ව ඳනහ ඔවුන්
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 වර්ර යරහ එභ බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ ශ්රී රාහ තුශ රචලිත
යන්නත්, ඒ තුළින් ශ්රී රාහශේ තදහඹභ පිට යට ඹන එ
ශක්න්න ටයුතු යන්නත්.
ඒ විතයක් ශනොශ ප. අද මිකන් භට ගිහිල් 3රහ,
නසත්රික්ශඹන් නසත්රික්ඹට ගිහිල් 3රහ, ශභභ අඳනඹන ශ්රී
රාහට ළඩදහ ප න්ශන් ශශේද ඹන්න පිළිඵ දළනුත්
ිරරීශම් ්රභශේදඹක් ස යන්න ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන
භණ්ඩරඹ රිඹහත්භ ශරහ තිශඵනහ. එභ නිහ අඳනඹන
ක්ශේත්රශස ඩහ ළටීභක් දු ව ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹන භතඹත්
එක් ිරදුභ අයුයිරන් අපි එඟ න්ශන් නළවළ.
රු ථහනහඹතුභනි, 2012 ර්ඹ න විට රුපිඹල් 3 මිකලිඹන
1,000ට ඩහ තදහඹම් රළබ අඳනඹනරුන් 190 ශදශනක්
අශ්  යශ ආ ඉන්නහ. ඒ හශේභ රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 1,000ත්- 500ත්
අතය තදහඹම් රළබ අඳනඹනරුන් 118ක් අශ්  යශ ආ ඉන්නහ.
ඒ හශේභ රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 500ත්-150ත් අතය තදහඹම් රළබ
අඳනඹනරුන් 298ක් අශ්  යශ ආ ඉන්නහ. ඒ හශේභ රුපිඹල් 3
මිකලිඹන 150ට අඩු තදහඹම් රළබ අඳනඹනරුන් 2,728ක් අශ් 
යශ ආ ඉන්නහ. ශරො පුයහ තිශඵන යටල් 3 199ිරන්, යටල් 3
167ට ඳභණ අශ්  අඳනඹන නරිභත් යන්න, අශ්  න
අඳනඹන වඳුන්හ ශදන්න අලය ටයුතු අපි අද සදහනම් යරහ
තිශඵනහ. ඒ වහ අපි විවිධ යටරට ගිහිල් 3රහ විවිධ රදර්ලන
ඳත්නහ. ඒ හශේභ අඳට හණිජ ශදඳහර්තශම්න්තුක්
තිශඵනහ. ශම් හණිජ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ යටල් 3 26
නිශඹෝජිතශඹෝ ඉන්නහ. ඒ නිශඹෝජිත පන් භ් න් තශඹෝජශඹෝ
ශම් යටට ශන්හ න්න අලය ්රභශේදඹ අපි ස යරහ
තිශඵනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, අපි මිකඹන්භහයඹට ගිඹහ. එහිදී අපි
මිකඹන්භහය යජශස ඳතල් 3 අභහතයතුභහ වම්ඵ වුණහ; ඉන ිරරීම්
අභහතයතුභහ වම්ඵ වුණහ; හණිජ ැභතිතුභහ වම්ඵ වුණහ. ඔවුන්
අශ්  භළණික්ර තහක්ණඹ දළරහ විසභඹට ඳත් වුණහ. ඔවුන්ට
ඒ හශේ තහක්ණඹක් ැත්ශත් නළවළ. ඒ තහක්ණඹ අඳට රඵහ
ශදන්න ිරඹරහ ඔවුන් ඉල් 3රහ දුටිඹහ. අඳත් එක් ගිවිසුභක්
අත්න් යරහ ඔවුන්ශේ භළණික් රාහට ශනළල් 3රහ ඒහ වහ
රාහශන් ඹම් ිරදු වතිඹක් දීරහ ඒහ ශරෝඹට අතීර්ණ
යන්න ඔවුන් එඟතහ ඳශ යරහ තිශඵනහ. ඒ විධිඹට අපි
විඹ ආනහභඹට ඹන්නත් රළවළසති ශරහ ඉන්නහ. ශම් විධිඹට එභ
යටර දුටින නිශඹෝජිත පන් භහර්ශඹන් එභ යටර දුටින
යහඳහරි පන් වඳුනහ ශන එභ යහඳහරි පන් රාහට
තනඹනඹ යන බහණ්ඩ වඳුනහ ශන, රාහට ැවිල් 3රහ ශභභ
බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ යන්න ිරඹරහ ඔවුන්ට අපි තයහධනහ
යනහ. නමුත්, ිරදුභ ශදඹක් ශනොයපු යජඹක් වළටිඹට තභ ප
විඳක්ඹ අඳ අද දිරන්ශන්.
විශලේශඹන්භ අද අපි ැඟලුම් ක්ශේත්රඹ ළන ථහ යනහ.
භභ හිතන වළටිඹට ැඟලුම් ක්ශේත්රඹ ිරඹන්ශන් එ එ යටරට
ාචයණඹ න ක්ශේත්රඹක්. එඹ අද ශ්රී රාහශේ තිශඵනහ. ශවට
න ශොට එඹ විඹ ආනහභඹට ඹනහ. ත හරඹ එඹ
ඵාේරහශේලඹට ඹනහ. ඒ නිහ ශම් එ යට වළභ දහභ
ඳතින්ශන් නළවළ. ශජෝර්දහනඹ ත්ශතොත් ැශභරිහත් එක්
අවුරු ව 35 නිදවස ශශශ ගිවිසුභක් තිශඵනහ. වළඵළ ප,
ශජෝර්දහනශස ැඟලුම් ක්ශේත්රශස නියුතු පුේරඹන් ශනත්
යටර ැඟලුම් ක්ශේත්රඹට අතීර්ණ න්න ළභළති නළවළ.
ශවේතු, ඔවුන්ශේ ශේහ, ගුණහත්භබහඹ පිළිඵ තිශඵන
අවිලසහඹ නිහ. ඒ නිහ ශ්රී රාහට ශභොන තයම් ඵහධ
ඳළමිකණුත්, හර්තහත ළඩිභ ැඟලුම් රභහණඹ තභත් ැශභරිහ
එක්ත් ජනඳදඹට ඹන්ශන් ශ්රී රාහ ිරඹන එත් අපි ශම්
අසථහශේදී භතක් යනහ.
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විරුේධ ඳහර්ලසශස භන්ත්රීරු තශඹෝජන රහඳ ළන ථහ
ශහ. රු ථහනහඹතුභනි, අපි දළනටභත් තශඹෝජන රහඳ
28ක් ශ්රී රාහ පුයහ පිහිටුහ ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු
අභහතයහාලඹ ඹටශත් ඒහ නරිභත් යන්න අලය ටයුතු යරහ
තිශඵනහ. ඒහට අලය ඹටිතර ඳවසුම්, ඒහට අලය ශබෞති
ම්ඳත් රඵහ ළනීශම්දී අශඳන් ඉටු විඹ යුතු ශේඹ අභහතයහාලඹක්
ලශඹන් අපි ඉසට යරහ තිශඵනහ. ඒ අනු ඊට ම්ඵන්ධ
පුේර පන් නරිභත් ිරරීශම් ළඩ ටයුතු අපි අද ඉටු යමිකන්
ඉන්නහ. එභ ටයුතු නිරීක්ණඹ ිරරීශම් ටයුත්ත රු
අභහතයතුභහ විදුන් ශඳෞේලි භහ ශත ඳයහ දී තිශඵනහ. එභ
නිහ විඳක්ඹට ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ිරඹන්න ශදඹක් ැත්ශත්
නළවළ.
අද අඳට ශේහන් පිළිඵ රලසනඹක් තිශඵනහ. අපි එක්
ැඟලුම් ර්භහන්තලහරහට ගිඹහභ, ඔවුන් අශඳන් අවනහ,
ශේශඹෝ 600ක් අඳට ශදන්න පුළුන්ද ිරඹහ. ශේ පන් නළති
රලසනඹ අඳට තිශඵනහ. ශම් දුටින දරුහට අද යසහක් නළවළ,
ශම් දුටින තරුණ තරුණිඹන් අද අතයභා ශරහ ඉන්ශන් ිරඹරහ
විරුේධ ඳහර්ලසඹ ිරඹනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශඟ ඉන්නහ නම්,
අඳට ශේශඹෝ වඹ, වත්දුඹඹක් ශදන්න ිරඹරහ විරුේධ
ඳහර්ලසඹට අපි ිරඹනහ. ඔවුන්ට යසහ ශදන්න අපි සදහනම්. ඒ
හශේ ඉල් 3ලුභක් ශේ පන් වහ තිශඵනහ. විරුේධ ඳහර්ලසඹ
ිරඹන තයම් ශදඹක් ශභතළන ැත්ශත් නළවළ. වළඵළ ප, අපි එ
ශදඹක් ිරඹනහ. ර්භහන්ත ක්ශේත්රඹ නඟහ දුටු ඇශම්දී එතු ශ
අඹ භත අඳනඹන ලක්තිභත් ිරරීභ හශේභ, තනඹන  වර්ර
යරහ ශ්රී රාහශේ ර්භහන්ත ක්ශේත්රඹ නඟහ දුටු ඇශම් ළඩ
පිළිශශක් අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහශේ යජඹ
ලශඹන් අපි තයම්බ යරහ තිශඵනහ. ඒ අනු එතුභහශේ පර්ණ
තශිර්හදශඹන් ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු අභහතයහාලඹ වහ
ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ එභ ටයුතු රිඹහත්භ
යරහ තිශඵනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, විරුේධ ඳහර්ලසශඹන් අඳනඹන
විවිධහාගීයණඹක් ළන ථහ යනහ. ශම් වළභ දහභ ථහ
යනහ.
විරුේධ
ඳහර්ලසශඹන්
ිරඹන්ශන්
අඳනඹන
විවිධහාගීයණඹ ිරරීභ තුළින් අශ්  යට අද ඳසට ගිහිල් 3රහ
තිශඵනහ ිරඹරහ ප. රු ථහනහඹතුභනි, වළභ දහභ අපි
අශ් ක්හ ශශේ ැඟලුම් අඳනඹනඹ යන්න ප. ැඟලුම් - ැඟලුම්
ිරඹරහ තිබිරහ අන්තිභට ඵටහිය යටල් 3 එතු ශරහ එ රැඹිරන්
එ තීන් වක් ත්තහභ එතුභන්රහභ ිරඹන තහයඹට අඳට විලහර
ඳවයක් ළශදනහ. වළඵළ ප, අද අපි ඒශන් ඔබ්ඵට ගිහිල් 3රහ
අඳනඹනඹ ලක්තිභත් යන්න එක් බහණ්ඩඹක් විතයක් ශනොශ ප
විවිධ තහයශස ශේල් 3 ශරෝඹට වඳුන්හ දී තිශඵනහ.
1985 ශන ශොට අපි ශරෝඹට ඹළේශේ බහණ්ඩ ර් 385 ප.
අද ශන ශොට බහණ්ඩ 3,440ක් අපි ශරෝශස යටරට ඹනහ.
අපි ඹන්ශන් ැඟලුම් විතයක් ශනොශ ප. අපි ෘෂි හර්මික
නිසඳහදන ලශඹන් ශත් ඹනහ. ඒ හශේභ ශත් ඳළ ආ යරහ
අඹ එතු යරහ විශේල යටරට ඹනහ. අද අප්රිහනු
භවේ ඇඳඹ
ත්තහභ
අප්රිහනු
යටල් 3ලින්
අඳනඹන
විවිධහාගීයණඹ තුළින් අපි රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 216.87 තදහඹභක්
රඵහශන තිශඵනහ. අශ්  අඳනඹන විවිධහාගීයණඹ තුළින්
යටල් 3 17ිරන් අපි 2012 ර්ශසදී රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 11,411.80ක්
උඳඹරහ තිශඵනහ.
සහබහවි යඵර් ළනත් ිරඹන්න ඕනෆ. අද අශ්  රු වර් ද
දුල් 3හ භන්ත්රීතුභහත් ථහ ශහ. "දළන් යඵර් විකුණහ න්න ඵළවළ,
යඵර් මිකර ළටිරහ තිශඵනහ''' ිරඹරහ. එතුභහ ඳසඹහරට ගිහිල් 3රහ
එන ශොට යඵර් මිකර බිා වට ඵළවළරහ තිශඵනහ ිරඹරහ ඒ
රශේලශස පිරික් ඳළමිකණිලි ශහ, ඒට ශභොක් ශවෝ යන්න, ඒ

ළන ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ථහ යන්න ිරඹරහ ඒ අඹ ිරේහඹ
ිරඹරහ. රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ ිරේ ශදඹක් තභ ප පිට
යටින් යඵර් ශනළල් 3රහ ශම් යශ ආ නිසඳහදන ටයුතු යනහඹ
ිරඹන එ. ශම් ශන ශොට යඵර් ිරශරෝග්රෆම් එට ශස ඵේද
ලශඹන් රුපිඹල් 3 30 මුදරක් අඹ ිරරීභට අලය ටයුතු මුදල් 3
අභහතයයඹහ වළටිඹට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ය තිශඵන ඵ අපි
ශම් රු බහට ඳළවළනලි ිරඹනහ. ශම් හශේ ටයුතු දු ව
යමිකන් තිශඵන අසථහ තභ ප අනලය ශේල් 3 ිරඹහඳහමිකන්,
තභන්ශේ හරඹ හ දභමිකන් අශ්  යශ ආ ිරදුභ ශදඹක් ශන්ශන්
නළවළ ිරඹන එ ශඳන්න්න ටයුතු යන්ශන්. වළඵළ ප,
ජනතහ දන්නහ වරි ශේ යන්ශන් වුද ිරඹරහ. ඒ ම්ඵන්ධ
ශභොක්ද ශම් යශ ආ තිශඵන තත්ත්ඹ ිරඹන එ පිළිඵ
ඔවුන්ට ශවො අශඵෝධඹක් තිශඵනහ.
අද අශ්  යශ ආ ැඟලුම් නිසඳහදනඹ ත්ශතොත්, ැඟලුම්ර
අශ්  අඳනඹන ටිනහභ ශරෝශස ශශ්රේණිත ිරරීම් අනු
තිශඵන්ශන් 20ළනි සථහනශස. ශත්ලින් අපි ඳශමුළනි
සථහනශස ඉන්නහ. යඵර් තශ්රිත නිසඳහදනලින් අපි ඉන්ශන්
31ළනි සථහනශස. භළණික් වහ සර්ණහබයණලින් අපි ඉන්ශන්
60න සථහනශස. තවහය නිසඳහදනශඹන් අපි ඉන්ශන් 93ළනි
සථහනශස. ශඳොල් 3 ව ශඳොල් 3 තශ්රිත නිසඳහදනලින් අපි 10ළනි
සථහනශස ඉන්නහ. වි වලි උඳහා නිසඳහදනශඹන් අපි 72ළනි
සථහනශස ඉන්නහ. කුළු ඵඩු නිසඳහදනශඹන් අපි ඉන්ශන් 8ළනි
සථහනශස. භත්ය වහ භත්ය තවහය නිසඳහදනශඹන් අපි ඉන්ශන්
54ළනි සථහනශස. සබහවි යඵර් නිසඳහදනශඹන් අපි ඉන්ශන්
10න සථහනශස. 2012 ර්ශසදී ශම්හ පන් අපි උඳඹහ තිශඵන
තදහඹභ ැශභරිහනු ශඩොරර් 8,355.9 ප.
ජිත් ශරේභදහ භළතිතුභහත් ථහ යරහ ගිඹහ, අශනකුත්
භන්ත්රීරුත් ථහ යරහ ගිඹහ. ශභභ ශල් 3න භභ වභාගත*
යනහ.
එශවභ නම් අපි අවනහ, ශම් හශේ තදහඹභක් රඵන්න අශ් 
අඳනඹන බහණ්ඩ න්ශන් වුද ිරඹරහ. අශ්  අඳනඹන ාර්ධන
භණ්ඩරඹ නිම්භ නිම් සු ව අලිශඹක්ද ිරඹරහ අපි
එතුභන්රහශන් රලසන යන්න ළභළති ප. න භහතක් ඔසශේ,
න ශත්භහක් ඔසශේ භන් යන ශවොභ තඹතනඹ අඳනඹන
ාර්ධන භණ්ඩරඹ ිරඹන එ අපි ඳළවළනලිභ ශම් රු බහට
ිරඹන්න ඕනෆ. රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ිරේහ, ශම්
තඹතනශඹන් පරක් ශන්ශන් නළවළ ිරඹරහ. ඔඵතුභන්රහ ිරඹන
ශේල් 3 අපි අනුදළනුභට න්න සදහනම්. ඔඵතුභන්රහ ඳහර්ලිශම්න්තු
උඳශේල හය බහරට ැවිල් 3රහ අඳට විවිධ රුණු ඉනරිඳත්
යනහ. ජිත් ශරේභදහ භළතිතුභහත් අඳට රුණු ඉනරිඳත්
යනහ. වළඵළ ප, ශම් තඹතනඹ ම්පර්ණශඹන්භ ශඵොරුක්,
මුරහක්, ශම් යට ශනොභඟ ඹන එක් ිරඹන එ ිරඹන්න
එඳහ ිරඹරහ අපි ිරඹනහ. ශම් යට ලක්තිභත් යන්න, භහින්ද
චින්තනඹ ඹථහර්ථඹක් යන්න, ශම් යට ශොඩ නඟන්න, ශම්
ඉන්න අහිා ජනතහශේ නිසඳහදනරට ශවො තත්ත්ඹක්
රඵහ දීරහ අඹ එතු ශ බහණ්ඩ ලශඹන් ඒහ විශේල ශශශ
ශඳොශට ඹරහ ඒ ජනතහ තයක්හ යන්න ඒ නිරධහරින් විලහර
ළඳ ිරරීභක් යනහ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු නිශඹෝජය ැභතිතුභනි, අපි ිරඹන්ශන් ඵ ව වන ශදන්න
ඕනෆ අඳනඹනරුන්ට ිරඹන එ ප.

———————————* ලියවිල් ඉදිිපඳේ පනොකරන දී.
ஆம் சர்ப்தறக்கப்தடறல்கன.
Document not tendered.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා
(ரண்புறகு னக்ஷன் சந் ததமர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

අඳනඹනරුන් දුඹලුභ ඵ වලින් නිදවස යරහ
තිශඵන්ශන්. අඳනඹනරුන්ට ශභොක් ශවෝ ඵේදක් ඳනරහ
තිශඵනහ නම් ශභොක්ද ඒ ඵේද ිරඹරහ ඔඵතුභහ අඳට ිරඹන්න.
ිරදුභ ඵේදක් ඳනරහ නළවළ.
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ඒ හශේභ ශභොළම්බික් යහජයඹන්රට අශලෝක් ශල් 3රන්ඩ් ඵස
ඉල් 3රනහ. අපි ඉතහ නු වශර්දීභ රාහ අශලෝක් ශල් 3රන්ඩ්
භහශම් ඵස මිකඹන්භහයඹ හශේ යටරට ඹන්න ටයුතු
යනහ. ඒ හශේ ලක්තිඹක් අඳට තිශඵනහ. අපි ශම් ළන
ශවොඹනහ.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Nation Building Tax එ දුඹඹට 2 ප; Port and Airport
Development Levy ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා
(ரண்புறகு னக்ஷன் சந் ததமர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

අඳනඹනශසදී Port and Airport Development Levy එ අඹ
යනහ. ඒහ නිම් යන්න ගිශඹොත් අඳනඹන බහණ්ඩ නිම්භ
ඹන්න ශනහ.
ඔඵතුභන්රහ දළන් එතශනෝල් 3 ළන ථහ ශහ. එතශනෝල් 3
දුේධිඹ අවුරු ව ණනක් තිසශේ තිබුණහ, තණ්ඩු ණනහක් තුශ
තහ. චන්ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුා ජනහධිඳතිතුමිකඹශේ
හරශස භාර භය ඇයරහ තභ ප ශම්හ ශශේ. අද ඔඵතුභන්රහ
දළන් ඉන්න භළති ැභතිරුන්ට ශචෝදනහ යනහ. අදත් ශම්හ
යන්ශන් එක්ත් ජහති ඳක්ශස අඹ ිරඹන එ අපි ඳළවළනලි
ිරඹනහ. ඒ දුේධිඹට ිරදුභ භන්ත්රීයශඹකු, ැභතියශඹකු
ම්ඵන්ධ නම් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳළඹක්ත් එභ භන්ත්රීරු,
ැභතිරු තිඹහ න්ශන් නළවළ. අඳත් නිවඬ ඉන්න නිහ,
තමුන්නහන්ශේරහත් ිරඹනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ිරඹන නිහ අඳත්
අව ශන ඉන්නහ. වළඵළ ප ශම්හශස ඹථහර්ථඹ ඒ ප. ඒහ
ශඳොලීදුඹ දන්නහ; ශර්ගු දන්නහ; අධියණඹ දන්නහ. ඒ නිහ
ශම් හශේ අතය ශචෝදනහ යන්න එඳහ. අතය ශචෝදනහ යරහ
භන්ත්රීරුන්ශේ ශෞයඹ වෆල් 3ලු යන්න එඳහ ිරඹරහ අපි ඉල් 3රහ
දුටිනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, අද අපි අඳනඹන විවිධහාගීයණඹ
ඹටශත් ඩදහදුලින් ශ නිසඳහදන, ටඹර්ලින් නිභ ශ
නිසඳහදන, යහඹනි නිසඳහදන, ් රහසටික් නිසඳහදන, ශරෝව
ශනොන නිජ නිසඳහදන හශේ ශේල් 3 විශේලරට ඹන්න
ටයුතු යරහ තිශඵනහ. අශ්  ඳශහත්රත් තිශඵනහ granite
හශේ ශේල් 3. ඒහ අඩු මුදරට ප විිරශණන්ශන්. අපි ගිහින් අශ් 
ඳරිය ැභතිතුභහශේ ඉල් 3රහ දුටිඹහ, "ැභතිතුභනි, ශම්හ අශ් 
යශටන් අයශන ඹන්ශන් ශඩොරර් 700 හශේ මුදරට. වළඵළ ප
ඒහ පිට යටට ශන ගිඹහභ, පිට යටදී cubic න්ටයඹක් ශඩොරර්
රක් 3ට, 4ට විිරශණනහ. ඒ නිහ ශම් ශේ යන්න එඳහ"
ිරඹරහ. එතුභහ ළශණිරන් එ නළළත්වූහ. එතුභහ ිරේහ, ශම්හ
ඹන්න එඳහ ිරඹරහ. අඳනඹනඹ ිරඹන්ශන් යට ජීනහලිඹ. අපි
ඒ පිළින්නහ. අඳනඹන ලක්තිභත් ිරරීශම් කීභ
අභහතයහාලඹක් ලශඹන් අපි අද යට අයශන තිශඵනහ.
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශම් ම්ඵන්ධ එතුභහශේ හර්ඹබහයඹ
නිදුඹහහයශඹන් යන්න අඳට බහය දීරහ එතුභහ ඵරහශන
ඉන්නහ, අපි ශ්රී රාහ අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ වහ
ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු අභහතයහාලඹ ශොශවොභද ඉනරිඹට
අයශන ඹන්ශන් ිරඹරහ.
රු ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභනි, අපි ඔඵතුභහට ත එක්
ිරඹන්නම්. අශලෝක් ශල් 3රන්ඩ් භහභ තිශඵන්ශන් අශ් 
අභහතයහාලඹ ඹටශත්. අද න ශොට ටළන්හනිඹහ, මිකඹන්භහයඹ,

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ැභතිතුභහ, ශඳොඩ්ඩක් ශවමිකන් ථහ යනහද?
ඔඵතුභහ ිරඹන ඒහ ශත්ශයන්ශන් නළවළ.

ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා
(ரண்புறகு னக்ஷன் சந் ததமர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

භභ ිරේශේ අශලෝක් ශල් 3රන්ඩ් භහභත් තිශඵන්ශන් අශ් 
අභහතයහාලඹ ඹටශත් ිරඹන එ. අද න ශොට එභ භහභත්
එක් හච්ඡහ යන්න, එභ භහශම් ඵස රඵහ න්න
මිකඹන්භහයඹ, ටළන්හනිඹහ වහ ශභොළම්බික් ළනි යහජයඹන්
ඉනරිඳත් ශරහ තිශඵනහ ිරඹරහ. ඒ ප ිරේශේ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

දළන් ශත්රුණහද?

ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා
(ரண்புறகு னக்ஷன் சந் ததமர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ශභභ රුණු ශම් රු බහට
ඉනරිඳත් යන්ශන් රු භන්ත්රීතුභන්රහශේ දළන ළනීභ පිණි.
ජිත් ශරේභදහ භළතිතුභහ අශ්  හය බහරට ැවිල් 3රහ විවිධ
තර් යරහ, ිරඹනහ ශභන්න ශම් ශේ යන්න ිරඹරහ. අපි
දහත් එතුභහත් එක් තර් යන්න ඹන්ශන් නළවළ. අපි
එතුභහට ිරඹනහ, ශවො ප. ඔඵතුභහශේ අදවස ශදන්න ිරඹරහ.
වළඵළ ප එතුභහ අද ශම් රු බහශේදී ිරේහ ශම් තඹතනඹ සු ව
අලිශඹක් ිරඹරහ. වළඵළ ප, ශම් සු ව අලිශඹක් ශනොශ ප. අශ් 
අශනකුත් තඹතනත් එක් ඵළලුශොත් ශ්රී රාහ අඳනඹන
ාර්ධන භණ්ඩරඹ, ඉතහභ ළදත්, උත්, ඒ හශේභ දක්
නිරධහරින් ඉන්න තඹතනඹක් ිරඹන එ භභ ඔඵතුභහට ශම් රු
බහශේදී ිරඹන්න ඕනෆ.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

තඹතනඹ ශනොශ ප, ඒ website එ ඵරන්න.

ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා
(ரண்புறகு னக்ஷன் சந் ததமர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

ඔඵතුභහ දළන් ගිහින් website එ ඵරන්න. Website එශක්
එශවභ ශදඹක්
නළවළ. ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු
අභහතයහාලශස website එ තභ ප ශවොභ website එ ශරහ
තිශඵන්ශන්.
අශ්  සුනිල් 3 වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුභහට භහ ශම් හයණඹ ිර
යුතු ප. එතුභහ ිරේහ pampersරට ප, napkinsරට ප tax
වනහ ිරඹරහ. නමුත් එශවභ tax එක් වන්ශන් නළවළ.
Napkinsරට වන්ශන් ිරශරෝ එට රුපිඹල් 3 30 ප. එතුභහ
ිරේහ pampersරට රුපිඹල් 3 300ක් වනහ ිරඹරහ. වළඵළ ප, ඒ
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tax එ වන්ශන් pampers ිරශරෝ එට. ිරශරෝ එශක්
pampers ඳළටු අඩුභ ණශන් pampers 15ක්ත් තිශඵනහ.
භභ හිතන වළටිඹට එතුභහ ඵරන්ශන් ිරශරෝ එශක් pampers එක්
ැ න්න ශන්න ැති. ිරශරෝ එක් ඵය තිශඵන pampers
ැ න්න නම් භභ හිතන වළටිඹට වුරුත් ැත්ශත් නළවළ.
ශභතුභන්රහ ජනතහට ශදන්න ඹන්ශන් ශම් හශේ අතය රචහය.
ඒ නිහ අපි ඒ ළන නහටු නහ.
විශලේශඹන්භ ශම් විහදශසදී යඵර් ර්භහන්තශස ඩහ ළටීභ
ළන ථහ ශහ. අපි දන්නහ, තුන්නහශන් දුේධිඹ. අපි දන්නහ,
යතුඳසර දුේධිඹ. අද ඒ ශේශඹෝ 800ක් 1000ක් එළිඹට ගිහින්
තිශඵනහ. ඒ ර්භහන්ත අඩ ඳණ යරහ තිශඵනහ. ඊට ඳසශේ
තභ ප යඵර් ර්භහන්තඹට ශභශවභ ණ ශොහ ැඬුශේ. ඒහශස
පිටුඳ හිටිශස වුද? ඒ ළන තමුන්නහන්ශේරහ දන්ශන් නළතු
ැති. ඒහ ශශේ තමුන්නහන්ශේරහ ශනොශ ප ශන්න ැති. වළඵළ ප
වුරු ශවෝ ඒ ශේඹන් උදුන්රහ ඒ ර්භහන්ත ඩහ  ආටරහ
තිශඵනහ. ඔඵතුභන්රහ ශම් රු බහට ැවිල් 3රහ ිරඹනහ,
ර්භහන්ත නඟහ දුටුන්න ිරඹරහ. අශනක් ඳළත්ශතන් ඹම් ඹම්
පුේරශඹෝ එතු ශරහ ඒ ර්භහන්ත ඩහ ළ ආට ඇභ වහ
අලය හතහයණඹ ශම් යශ ආ ස යනහ. ඒ නිහ භභ
ිරඹනහ, ඔඵතුභන්රහශේ නිදු භහර්ශෝඳශේලඹ අඳට ශදන්න
ිරඹරහ. [ඵහධහ ිරරීභක්

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශදන්න ඹහළුශෝද?

ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் சந் ததமர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)
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ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் சந் ததமர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

රු ථහනහඹතුභනි, අපි ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු
අභහතයහාලඹ ලශඹන් ඒ කීභ න්නහ. අපි රාහට
තනඹනඹ යන ෆභ බහණ්ඩඹක් ම්ඵන්ධභ යහඳෘතිඹක්
වදනහ. ඒ වහ අලය ඹන්ශත්රෝඳයණ ශඳන්හ ශදනහ. ඒ
ඹන්ශත්රෝඳයණ පිළිඵ අපි යහඳෘති හර්තහක් වදනහ. ඒ
වහ අලය මුදර ශොඳභණද ිරඹරහ ඵරරහ අපි ඒ වහ
තශඹෝජ පන්ට එන්න ිරඹරහ තයහධනහ යනහ. ඒ අඹට
ැවිල් 3රහ අශ්  ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු අභහතයහාලඹත්
භඟ එතු ශන්න ිරඹරහ තයහධනහ යනහ. අපි ශම් ටයුත්ත
යනහ. දළනටත් ඒ ම්ඵන්ධ විලහර දළනුභක් තිශඵන, ඒ
පිළිඵ වළඟීභක් තිශඵන, ඒ හශේභ ශරෝඹ භඟ නුශදනු
යන තරුණ තරුණිඹන් ණනහක් ර්භහන්ත වහ හණිජ
ටයුතු අභහතයහාලඹට අනුඵේධ ය න්නට අභහතයහාල
ශල් 3ම්තුභහශේත්, රු අභහතයතුභහශේත් අධහනඹට ශඹොමු
යරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අඳට ශම් භන ඹන්නට එතයම්
දඟරන්නට අලයතහක් නළවළ. එඹට ශවේතු, ශභභ ර්භහන්ත
ක්ශේත්රශස නිපුණතහ ැති පිරික් අද ර්භහන්ත වහ හණිජ
ටයුතු අභහතයහාලඹට ම්ඵන්ධ ශරහ දුටීභ ප.
අද අත්ම් බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ ව අත්ඹන්ත්ර ශ් ර්භ
භධයසථහන නයුණු යශන ඹනහ. අද තමුන්නහන්ශේරහ
අවනහ, "ැ ප garment factories දහන්න ඵළරි" ිරඹරහ. අද
garment factoriesරට ඹන්ශන් නළවළ. අද අත්ඹන්ත්ර හරිඹ
මිකර රුපිඹල් 3 2,800ක්, 3,000ක් ඳභණ ශනහ. ඒ අඹ ගිහින්
garment factoriesර අඩු ඳඩිඹට ළඩ යන්ශන් නළවළ. අපි
තීන් ව ශහ, නවි නළඟුභ වයවහ, -රු ඵළදුල් 3 යහජඳක්
ැභතිතුභහශේ අභහතයහාලශඹන් රඵහ දී තිශඵන මුදල් 3ලින්භහතය නසත්රික්ශස හන්තහ ාවිධහනරට අභ ලශඹන්
ශ් ර්භ අත් ඹන්ත්ර දවක් රඵහ දීභට.

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඹහළුශක්. ශභභ ර්භහන්ත නිදු භහර්ඹට
න්නට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ශඹන් අපි ළඩ
පිශශශක් ස යරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ අපි තනඹනඹ සීභහ
යනහ. දළනට පිට යටින් ශන්න බහණ්ඩ ශ්රී රාහශේ
නිසඳහදනඹ යන්නට අද විශේය ඹ යහඳහරිඹන් විලහර ණනක්
ශම් යටට එනහ.

න තහක්ණඹ ශඹොදහ ශන ශේය ඹ ර්භහන්ත ත තත්
ඳණ න්න්නට ්රභශේදඹක් රු ඵළදුල් 3 යහජඳක් භළතිතුභහත්,
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් අඳට ැති යරහ දීරහ තිශඵනහ. අපි ඒ
වයවහ නසත්රික්ඹ තුශ ජනතහ ශඳෝණඹ යන්නට, ජනතහට
තදහඹම් භහර්ඹක් රඵහ ශදන්නට, ඒ ජනතහ න්ශතෝ
යන්නට අලය ටයුතු ශම් න විට යරහ තිශඵනහ.

රු ථහනහඹතුභනි, ශොරිඹහශන් තහ, කුණු භහළුලින්
biodiesel නිසඳහදනඹ යන යහඳෘතිඹක්. කුණු භහළු ශටොන්
එිරන් biodiesel ලීටර් 3,000ක් නිසඳහදනඹ ිරරීභට වළිර භළෂින්
-ඹන්ශත්රෝඳයණ- ඔවුන් නිසඳහදනඹ යරහ තිශඵනහ. අද න
විට භහළු නිසඳහදනශඹන් දුඹඹට 60 ප ඳරිශබෝජනඹ වහ
න්ශන්. අශනක් දුඹල් 3රභ අඳශත් ඹනහ. භහළු market එට
ගිශඹොත් අඳට භහළු ශටොන් ණනක් එතු ය න්නට පුළුන්.
අද ඒ තශඹෝජ පන් අශ්  යටට එන්න ළභළති ප. ඔවුන් ිරඹනහ,
ඒ biodieselලින් අඳට හවන ධහනඹ ය ඇශම් වළිරඹහ
තිශඵනහ ිරඹරහ. ඒ නිහ අඳට අලය ශරහ තිශඵනහ, ශම්
හශේ ර්භහන්ත නරිභත් යන්නට; ශම්හ ලක්තිභත් යන්නට;
ශම් හශේ තහක්ණඹ රාහට ශේන්නට.

අද න විට ශරෝශස ළඩිභ බිම්භල් 3 හ යන යට තභ ප ශ්රී
රාහ. ජඳහනඹ, ශොරිඹහ, චීනඹ හශේ යටලින්
බිම්භල් 3රට විලහර ඉල් 3ලුභක් තිශඵනහ. ඒහ අශ්  යශ ආ ෘව
ර්භහන්ත. ඒ ර්භහන්ත ම්ඵන්ධශඹන් ශරෝශස තිශඵන න
තහක්ණඹ වඳුන්රහ දීරහ, එභ තහක්ණඹ භ් න් අශ්  යශ ආ ශම්
ර්භහන්ත නරිභත් ිරරීශම් ළඩ පිළිශශක් ැති ිරරීභ වහ
අඳනඹන ාර්ධන භණ්ඩරඹ, -මිකන් භට ගිහින්,
නසත්රික්ශඹන් නසත්රික්ඹට ගිහින් තයම්බ ිරරීභට- රහශේය ඹ
ශල් 3ම්රුන් භඟ ථහ යරහ තිශඵනහ. එභ නිරධහරින්ශේ
දළනුභ උඳශඹෝගී යශන ඹන ළඩ පිළිශශ නසත්රික් භ ආටමිකන්
යශන ඹහභට රහශේය ඹ ශල් 3ම්තුභන්රහ භඟ හච්ඡහ යරහ
තිශඵනහ.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Semiconductor manufacturing
ඳළත්තට ඔඵතුභන්රහශේ
අධහනඹ ශඹොමු යරහ, semiconductor manufacturing plants
ටික් අශ්  යටට ශනහශොත් ඒ න නිසඳහදනඹක් ශනහ.

අශ්  රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ එදහ ැවිල් 3රහ
ථහ යරහ ිරේහ, පී. ඇ.සී. ඵටරට ඉඩක් ශදන්ශන් නළවළ
ිරඹරහ. අපි ඒ පිළිත්තහ. අපි එතුභහශන් ැහුහ, ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් අනුභළතිඹ දීරහ තිශඵන්ශන් වුද, ඒ
නත්න්ශන් වුද ිරඹරහ. ශනත් යහඳහරි පන් එතු ශරහ
සුළු යහඳහරි පන් හ න තත්ත්ඹට ඳත් යන්නට, ඔවුන්ශේ
සුළු යහඳහය අඩ ඳණ යන්නට ටයුතු යරහ තිශඵනහ. අපි ඒ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ

අසථහශේදී ඉල් 3රහ දුටිඹහ, එතුභහටත් එන්න ිරඹරහ; අපි ඒ වහ
අලය රිඹහ භහර් න්නම් ිරඹරහ. ශභතළන ශේලඳහරන ශේදඹක්
නළවළ. අඳට තිශඵන්ශන් ර්භහන්ත නඟහ දුටු ඇශම් ළඩ
පිළිශශක්. ශම් ර්භහන්ත නඟහ දුටු ඇශම් ළඩ පිළිශශට
ලක්තිඹක් න්නට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භඟ ශඳන් ඇශභන්
අපි ටයුතු යනහ.
තර්ථි ාර්ධන අභහතය රු ඵළදුල් 3 යහජඳක් භළතිතුභහ
ශභය විලහර මුදල් 3 රභහණඹක් නසත්රික් භ ආටමිකන් මුදහ වළයරහ
තිශඵනහ. ඒ භ් න් එතුභහශේ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු යරහ
තිශඵන්ශන් ශම් දුටින සුළු ර්භහන්තරුන් නඟහ දුටු ඇභට ප.
ඒ වහ අලය විධිවිධහන ශඹොදන්න ිරඹන ඉල් 3ලීභත් එතුභහ
යරහ තිශඵනහ. ඒ අනු අඳට අලය ලක්තිඹ වළභ ඳළත්ශතන්භ
රළබිරහ තිශඵනහ. අභහතයහාලඹ ඳළත්ශතන් මුදල් 3 රළශඵනහ. අශ් 
තිශඵන දළනුභ උඳශඹෝගී යශන විශේල ශශශ ශඳොශල් 3රට
ශභභ බහණ්ඩ අශශවි යන්නට, -ශභභ බහණ්ඩ ඹන්නට- අපි
ටයුතු යනහ. ඒ හශේභ එභ විශේල ශශශ ශඳොශ දළනුභ
අශ්  යටට රඵහ ළනීශම් ්රභශේදඹක් තභ ප අපි ැති යන්නට
ඹන්ශන්.
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එක්හු ශරහ ඒ තහක්ණඹ තහ පහනඹට ශනහහ.
ඹන්ශත්රෝඳයණඹක් න්නහ නම් අද චීනඹට ළඩිඹ තහ පහනඹ
ළන විලසහඹ තඵහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ විඹ ආනහභඹ ළන
විලසහඹ තඵහ තිශඵනහ. ශභන්න ශම් හශේ තත්ත්ඹට ශම් ශ්රී
රාහ ශශනන්න දයන ෆඹභට ඔඵතුභන්රහශේ ලක්තිඹ
ශදන්න ිරඹන හරුණි ඉල් 3ලීභ යනහ. ශ්රී රාහ අඳනඹන
ාර්ධන ඳනත ඹටශත් අද නන ඉනරිඳත් ය තිශඵන ශභභ
නිශඹෝඹට ශම් රු බහශේ අනුභළතිඹ රඵහ ශදන ශර ඉල් 3රහ
දුටිමිකන් භශේ පිළිතුරු ථහ අන් යනහ. සතුති ප.

ප්රනනය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

කල්තැබීම

எத்றகப்பு
ADJOURNMENT
ගු නිමල් සිිපඳා ද සිල්ලා මශතා

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ැභතිතුභහ, වම්ඵන්ශතොට නසත්රික්ශස
ශඵලිඅත්ශත් සර්ණහබයණ ර්භහන්තඹ යන විලහර රභහණඹක්
ඉන්නහ. ඒශොල් 3රන් අතයභළනඹන්ට අහු ශරහ දුටින නිහ
අඳනඹනඹ ිරරීශම් ර්භහන්තඹ ඔවුන්ට රිඹහත්භ යන්න ඵළරි
ශරහ තිශඵනහ. රු ථහනහඹතුභහත් ශම් හයණඹ ළන
දන්නහ. රුණහය ශඵලිඅත්ශත් සර්ණහබයණ ර්භහන්තඹට
උදවු යන්න.

ගු ක්නමන් ලවන්ත පඳපර්රා මශතා
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் சந் ததமர)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ නිහ තභ ප අඳනඹන ාර්ධන
භණ්ඩරඹත් එක් හච්ඡහ යරහ නසත්රික් භ ආටමිකන් ගිහිල් 3රහ
ඒ ටයුතු දු ව යන්ශන්. ශොශම ඉරහ ශනොශ ප අපි තීන් ව
න්ශන්. භට ගිහිල් 3රහ තීන් ව න්න පුළුන් අඳනඹන
යහඳෘතිඹක් තභ ප අපි ැති යන්න වදන්ශන්. ඒට තභ ප අපි
ශම් ටයුතු යන්ශන්. ශම් වහ සු වසුම් නළති අඹ න්න ඵළවළ.
ශනත් උඳහධි තිශඵන  ආටිඹ න්න ඵළවළ. ශරෝඹ පිළිඵ
දළනුභ තිශඵන, ඳරිණ තහක්ණඹ පිළිඵ දළනුභ තිශඵන,
internet එට ගිහිල් 3රහ ශතොයතුරු ශොඹහ න්න දළනුභ තිශඵන
 ආටිඹ අද අශ්  අභහතයහාලඹට ම්ඵන්ධ ය න්න අපි ටයුතු
යරහ තිශඵනහ. රාහශේ අඹ විතයක් ශනොශ ප, ඒ දළනුභ
තිශඵන අඹ අපිට පිට යටලිනුත් න්න පුළුන්. තභන්ශේ යශ ආ
ඉන්න ශනහට ඒ දළනුභ තිශඵනහ. ශනත් යටලින් ඒ දළනුභ
තිශඵන අඹ ශනහශොත් ඔවුන් දන්නහ, ශම් ර්භහන්තඹ අපි ශම්
යශ ආ ැති යන්ශන් ශොශවොභද ිරඹරහ. ඔවුන්ට ඒ වළඟීභ අශ් 
යටට ශදන්න පුළුන්. අශ්  යශ ආ අඹට දුඹලු ශේ පිළිඵභ
දළනුභක් ැත්ශත් නළවළ. අශ්  යශ ආ වළභ තහක්ණඹක්භ ැත්ශත්ත්
නළවළ. ශරෝශස යටල් 3 තහක්ණඹ ඳහවිච්චි යන්ශන් ශනත්
යටලින් අයශන.
අපි දන්නහ, තහ පහනඹ ශොශවොභද වළ වශණ් ිරඹරහ.
තහ පහනඹ, චීනඹට ගිහිල් 3රහ චීනඹත් එක් එක්හු ශරහ
ඹන්ශත්රෝඳයණ පිළිඵ අත්දළකීම් රඵහ ත්තහ. ඊට ඳසශේ
ඔවුන් ශභොක්ද ශශේ? ැශභරිහට ගිහිල් 3රහ ඔවුන් එක්

රු ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් ල් 3 තළබිඹ
යුතුඹ" ප භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ප්රනනය වභාිමස්ඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවට ඳසරු 1.00 දක්හ බහ ල් 3 තඵනහ. දළන්
තිශඵන්ශන් බහ ල් 3 තඵන අසථහශේ රලසන ප.
රලසනඹ අවන භන්ත්රීතුභහට තභන් අවන රලසනඹ
ම්පර්ණශඹන්භ ිරඹන්න පුළුන්. ඊට ඩහ ඹභක් එතු
යන්න එඳහ. ඒ හශේභ අතුරු රලසන අවන්න ශදන්ශන්ත් නළවළ.
එඹට පිළිතුරු ශදන්න පුළුන්. ශවො ප.
අද බහ ල් 3 තඵන අසථහශේ ඳශමුශන්භ රලසනඹ
අවන්ශන් රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ප.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභනි, ඊට ශඳය ඔඵතුභහට සතුතින්ත න්න
ඕනෆ, ඉනරි දළක්භක් හිත ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට හලීන
රලසන අවන්න වළිරඹහ ැති ිරරීභ ම්ඵන්ධශඹන්. ඒ නිහ අශ් 
අා සතුතිඹ ඔඵතුභහට ශම් අසථහශේදී භහ පුද යනහ.

Sir, I ask the first Adjournment Question from the
Hon. Minister of Investment Promotion.
1.
The Strategic Development Projects Act was
introduced to provide tax benefits to companies
that bring in good proposals with investment
beneficial to the country. Is that correct?
2
Can the Government provide approval without
project proposals from investors or can they start
work without getting approval for the benefits that
accrue from the Strategic Development Projects
Act?
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3.

4

5.

6
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I am informed that Waterfront Properties Limited,
Queensbury Leisure Limited and Lake Leisure
Holdings (Pvt.) Limited have not submitted the
final proposals. If so, how did the Cabinet give
approval? If proposals have been given, please
table the final proposals.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

Likewise, the Port City Project has been
aggressively advertised and work on the projects
has already been started. How come, without the
approval of Parliament, they have commenced
operations through the Strategic Development
Projects Act? And, if they have submitted the final
proposals, please table the final report of the Port
City Project.

(Mr. Speaker)

Have the investors commenced operations before
approval has been obtained, as mentioned by
Ministers in Parliament? If so, will such project be
made null and void?
If not, why?

ගු ක්ෂනමන් යාඳා අපබ්ලර්ධන මශතා (ණපයෝජන
ප්රලර්ධන අමාතයුරමා

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அமதர்ண - பலீட்டு
ஊக்குறப்பு அகச்சர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ
විදුන් අන රද රලසනඹට පිළිතුය ශභඹ ප.
1.
්රශභෝඳහඹ ාර්ධන යහඳෘති ඳනත වඳුන්හ ශදනු
රළබුශස වඳුනහ ත් ්රශභෝඳහඹ ාර්ධන යහඳෘති වහ
ඵ ව යහිත හර සීභහක් රඵහ දීභ ව ඊට ම්ඵන්ධ ව
තනුාගි රුණු වහ විධිවිධහන ළරළස ඇභටඹ.
"්රශභෝඳහඹ ාර්ධන යහඳෘතිඹක්" ඹන්න 2008 අා 14
දයන ්රශභෝඳහඹ ාර්ධන යහඳෘති ඳනශත් 6 න
න්තිශඹහි අර්ථ නිරඳණඹ ය ැත.
2.
තශඹෝජඹහ විදුන් ඉනරිඳත් යනු රඵන අඹ වම් ඳත ව
ඊට අදහශ අශනකුත් ලිඹිරඹවිලි භත තශඹෝජන භණ්ඩරඹ
විදුන් යහඳෘති අනුභළතිඹ රඵහ ශේ.
ඔේ. 1978 අා 4 දයන ශ්රී රාහ තශඹෝජන භණ්ඩර
ඳනශත් 17 න න්තිඹ ඹටශත් ඔවුන්ට තභ යහඳෘති
ටයුතු යශන ඹහ වළ.
3.
ඉවත භහම් තුන අදහශ දුඹලු ලිඹිරඹවිලි භඟ තභ
අඹ වම් ඳත් ඉනරිඳත් ය ැති අතය
ශම්හ ඳදනම්
ශොටශන ළබින ආ භණ්ඩරඹ විදුන් ශොන්ශේදුරට
ඹටත් අනුභළතිඹ රඵහ දී ැත.
(තශඹෝජන භණ්ඩරඹ විදුන් තශඹෝජඹහශේ ශතොයතුරු
පිළිඵ යවයබහඹ රැකීභට ඵළඳී ැත.)
4.
රලසන අා 3හි විසතය ශ අයුරින් එභ රිඹහ ඳටිඳහටිඹ
ශභභ යහඳෘතිඹ වහ ද අදහශ ශේ.
5.
නළත. ශ්රී රාහ තශඹෝජන භණ්ඩර ඳනශත් 17න
න්තිඹ ඹටශත් ඕනෆභ තශඹෝජඹකුවට රිඹහ ිරරීභට
වළිරඹ.

ගු රවි කුණානායක මශතා

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැඟී සිටිප ය.
ழுந்ரர்.
rose.

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

අතුරු රලසන අවන්න ඵළවළ.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

භහ මූරහනශස ඉන්න ශරහට භහ තභ ප ිර යුතු ශේ
ිරඹන්ශන්. භන්ත්රීතුභන්රහ ළඩක් නළවළ ඒට.
න්ශඟට රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ.

ගු ාන්ත බණ්ඩාර මශතා
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ශභභ රලසනඹ ශඹොමු යන්ශන්
රු රහවන අභහතයතුභහ ශතට ප.
ශොශම දුට ඳශර ප ඵරහ ධහනඹ වූ "දළඹට ිරරුශ"  වම්රිඹ
ව ශඳොතුවළය  වම්රිඹ සථහනශස නතහ තිබ ේනිඹහ දුට භහතය
ඵරහ ධහනඹ ශමිකන් තිබ "යජයට රැජින"  වම්රිඹ මුහුණට මුහුණ
රහ ළටීශභන් 2014.04.30න නන භඟීන් 63ශදශනක් ඵයඳතශ
ව සුළු තුහර රඵහ ශයෝවල් 3ත යනු රළබව. එභ අනතුරින්
 වම්රිඹ එන්ජිම්රට,  වම්රිඹ භළනරිරට ව  වම්රිඹ භහර්ඹට ද
ඵයඳතශ වහනි දු ව ඇ තර්ථි ලශඹන් දළඩි ඵරඳෆභට රක් විඹ.
ශභභ අනතුශයන් ඳසු ද, එනම් 2014.05.04න නන ද ඳශර ප දුට
ශොශම ඵරහ ධහනඹ වූ යහත්රී  වම්රිශස  වම්රිඹ භළනරි
අනුයහධපුයශසදී ළර ඇ ඹහභක් හර්තහ විඹ. ශභභ අනතුරු
ශදශන්භ ඵළල ඵළල් 3භට ශඳනී ඹන්ශන් තහක්ණ ළටලු ව
අඳරීක්හහරි තත්ත් න්ට ශවේතු  ඇ ැති ඵ ප. එඵළවින් ශභභ
අනතුරු ම්ඵන්ධශඹන් රහවන අභහතයහාලඹ නු රළබ රිඹහ
භහර් ශර්ද, ඉනරිශසදී ශභළනි අනතුරු ශක්හ ළනීභට
න්නහ වූ ඩිනම් රිඹහ භහර් ශර්ද ඹන්න ශභභ රු බහට
ඳළවළනලි යන ශර හරුණි ඉල් 3රමික.

ගු පරෝශණ දිවානායක මශතා (ප්රලාශන නිපයෝජය
අමාතයුරමා

(ரண்புறகு மரய றசரரக்க - மதரக்குத்து தறற
அகச்சர்)

(The Hon.
Transport)

Rohana Dissanayake - Deputy Minister of

රු ථහනහඹතුභනි, රහවන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
එභ රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ.
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ ඉනරිඳත් ශ ඳරින
2014.04.30 අා 86 ේනිඹහ-භහතය ය ඝ්රහමික  වම්රිඹත්, අා 17
දයන ශොශම ශොටු-ඳශර ප දළඹට ිරරුශ නයහන්තය ය ඝ්රහමික
 වම්රිඹත් එිරශන ළටීශභන් වූ අනතුය ම්ඵන්ධශඹන්  වම්රිඹ
ශදඳහර්තශම්න්තුත්, රහවන අභහතය රු කුභහය ශල් 3භ
භළතිතුභහත් වහභ රිඹහත්භ වුණහ. අඳ මුලින්භ ශශේ එභ
සථහනශස දුටි ශයෝගීන් අශයෝයලහරහට ශන ඹෆභ ප. එභ
අනතුරු නිහ තුහරරුන් 68ශදනකු හර්තහ වුණහ. ඒ අතරින්
12ශදශනක් තශයෝයලහරහර දළනට රතිහය රඵනහ. ඒ
රතිහය රඵන දුඹලුශදනහට රුපිඹල් 3 25,000 ණශන් න්න
මුදරක් රඵහ දී තිශඵනහ. තුහර වූ,  වම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තු
ශේඹන්ට තඹතන ාග්රවශස විධිවිධහන අනු න්න මුදල් 3
ශ ඇභට ටයුතු ය තිශඵනහ.  වම්රිශස ශේඹ, තිරිා
රිඹහත්භ  ඇභ ළනි රුණු පිළිඵ තහක්ණි දත්ත
අනහයණඹ  ඇ ැතත්, ඳරීක්ණ දු ව න ඵළවින් ඒහ ශම්

ඳහර්ලිශම්න්තු

263
[රු ශයෝවණ නහනහඹ භවතහ

ශරහශේ වන් යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ.
මූලි ඳරීක්ණ භණ්ඩරඹක් ඳත් ය තිශඵනහ  වම්රිඹ
ශදඳහර්තශම්න්තු භ් න්. ඒ හශේභ, ශඳශර්දහ අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහ
ජනහධිඳති
හර්ඹහරඹ
වයවහ
විශලේ
විනිලසචඹහයයඹකු ශභභ ඳරීක්ණ භණ්ඩරඹට ඳත් යන්න
අලය උඳශදස රු අභහතයතුභහට රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ අනු ඒ
ඳරීක්ණඹත් ඉනරිශසදී රිඹහත්භ ශනහ.

(ත)

(ැ)
රු ථහනහඹතුභනි, ශඳොතුවළය  වම්රිඹ සථහනශසදී ඒ  වම්රිඹ
ශද අනතුයට රක් වුණහට ඳසු අා 1 ව 2  වම්රිඹ භහර් ශම්
න විට නිදු ඳරින ඹථහ තත්ත්ඹට ශනළවිත් තිශඵනහ. ඒ
හශේභ කුරුණෆර ශදදුන් එන ාඥාහ ඳේධතිඹ නිදු ඳරින අා 1
ව 2 භහර්රට හ තිශඵනහ. ශඳොල් 3වශලින් එන ාඥාහ
ඳේධතිඹ ශවට දල් 3 න ශොට ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් යන්න
අලය ටයුතු යරහ තිශඵනහ.
රු ථහනහඹතුභනි, ශභභ  වම්රිඹ අනතුය දු ව වුශණ්, දළඹට
ිරරුශට භහන් කුරුණෆර  වම්රිඹ සථහනශස ර්ණ ාඥාහ
ඳේධතිඹක් අලුතින් ස යරහ තිශඵන අසථහශේදී ව
ශඳොතුවළය  වම්රිඹ සථහනඹ දක්හ අලුතින් න ර්ණ ාඥාහ ඳේධති
කීඳඹක් ස යන්න ටයුතු ය තිශඵන අසථහශේදී ප.
ශභඹට භහන් වහභ ඒ ටයුත්තත් යන්න අලය ටයුතු
ශඹොදහ තිශඵනහ. එඹ ළරසුම් ස යන රේදක්. ඊශස දශේ
අශ්  රු රහවන අභහතයතුභහ,  වම්රිඹ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ
හභහනයහධිහරියඹහ ව ෆභ ඳහර්ලසඹභ  ිරයුතු
නිරධහරින් ළරහ ශම් න විට ශම් තත්ත්ඹ භනඹ ිරරීභ
වහ අලය දුඹලු ළඩ පිළිශශ වහභ ස ය තිශඵනහ.
ඊශස යහත්රිශසත් අලුත්භ  වම්රිඹ සථහනශස ශභළනි අනතුයක්
දුේධ ශරහ තිශඵනහ. නමුත් ිරදුකුට ජීවිත වහනි ශවෝ තුහර
ශවෝ නළවළ. භභ අද උශේ ඒ සථහනඹ ඳරීක්හ යන්න ගිඹහ.
විශලේශඹන් ඹම් ඹම් ශනොළරිරලිභත් තත්ත්ඹන් ඒ හශේභ
අධහනඹ ශනොභළතිම් පිළිඵ ඔවුන්ට අධහනශඹන් දුටින
ශර දළනුම් දීරහ තිශඵනහ. ශම් ශනොළරිරලිභත් තත්ත්ඹ
ශනස යරහ තභන්ශේ කීභ,  ඇශභන් ඉසට යන්න අලය
දුඹලු ටයුතු ශම් න විට ාවිධහනඹ යරහ තිශඵනහ. ඒ
පිළිඵ අලය උඳශදස රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශඳය
විඳයම්, භළන විඳයම් ව ඳසු විඳයම් රිඹහත්භ යනහ, රු
ථහනහඹතුභනි.

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහට සතුතින්ත නහ, හලීන
රලසන ඉනරිඳත් ිරරීභට ශම් හශේ අසථහක් රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ.
ඒ හශේභ න්ශතෝ නහ න භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් භට
ශම් අසථහ රළබීභ ම්ඵන්ධ.
භහ ශභභ රලසනඹ ශඹොමු යන්ශන් රු වි වලිඵර වහ ඵරලක්ති
අභහතයතුමිකඹ ශතට ප.
(අ)

(i)

ඉනිරරීභට නිඹමිකත හම්පර් ල් 3 අඟුරු තහඳ වි වලි
ඵරහහය යහඳෘතිශස ශ්රී රාහට ව ඉන්නඹහට
අ පතීන් ශඵදී ඹන අනුඳහතඹ ශර්ද?

(ii)

ඉවත කී ඵරහහයඹ භ් න් නිසඳහදනඹ යන වි වලි
ඒඹක් වි වලිඵර භණ්ඩරඹ විදුන් මිකරදී
ළනීභට අශ් ක්ෂිත මිකර ශොඳභණද?

(iii)

ශභභ යහඳෘතිඹ වහ ණඹ රඵහ න්නහ යට ව
තඹතනඹ කුභක්ද?

(ඈ)
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(iv)

ඒ අනු රඵහ න්නහ ණඹ රභහණඹ ශොඳභණද?

(v)

එභ ණඹ මුදර රඵහ න්නහ ්රභශේදඹ ශශේද?

(vi)

එකී ණඹ මුදර වහ න ශඳොලී අනුඳහතඹ
ශොඳභණද?

(i)

ශභභ යහඳෘතිශස ඵරහහයඹ ඉනිරරීභ වහ ළඹ
න මුදර ශොඳභණද?

(ii)

එකී මුදර ළඹ යනු රඵන යට කුභක්ද?

(i)

ඵරහහයශස දුට වි වලිඹ ම්ශ් ණ වහ වූ
ම්ශරේණ භහර්ඹට ව ''රිඩ්'' උඳශඳොශ
ඉනිරරීභ වහ ළඹන මුදර ශොඳභණද?

(ii)

එකී මුදර ළඹ යනු රඵන යට කුභක්ද?

(i)

ශභභ ඵරහහය යහඳෘතිශස ල් 3 අඟුරු
ශොඩඵෆශම් රිඹහලිඹ වහ ඉනන ජළටිඹ
ඉනිරරීභ වහ ළඹ න මුදර ශොඳභණද?

(ii)

එකී මුදර ළඹ යනු රඵන යට කුභක්ද?

(ඉ)

ශභභ ඵරහහය යහඳෘතිශස උඳශේලන භහභ ශර්ද
ඹන්න ඔඵතුමිකඹ ශභභ රු බහට දන්හ දුටින්ශනහිද?

(ඊ)

ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

ගු ඳවිත්රාපද්වී ලන්නිණරච්ික මශේමිය (විදුලිබ ශා
බක්ති අමාතයුරමිය

(ரண்புறகு (றபைற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற - லு,
சக்ற அகச்சர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, ශම් අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන්
වනදු
ළදත්භිරන්
යුක්ත
හයණහ
ම්ඵන්ධශඹන්
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ රු භන්ත්රීතුභන්රහට රලසන යන්න.

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමශ මශතා

(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ශම් ඉතහභ ළදත් හයණඹක්.

ගු ඳවිත්රාපද්වි ලන්නිණරච්ික මශේමිය

(ரண்புறகு (றபைற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ශම් වනදු ප ිරඹරහ නම් භභ හිතන්ශන් නළවළ. ඒ වුණත් රු
ථහනහඹතුභනි, භභ උත්තය ශදනහ.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

වනදුද, නළේද ිරඹරහ තීයණඹ යන්න ිරඹරහ දුඹලුභ
භන්ත්රීරු භට ඳයරහ තිශඵනහ. ඔඵතුමිකඹ උත්තය ශදන්න.

ගු ඳවිත්රාපද්වි ලන්නිණරච්ික මශේමිය

(ரண்புறகு (றபைற) தறத்ரமற ன்ணறஆச்சற)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(අ)

(i)

ශභභ යහඳෘතිඹ ත්රිකුණහභර ඵරලක්ති භහභ
ඹන වවුල් 3හය භහභ භ් න් රිඹහත්භ ය ප.
යහඳෘතිඹ වහ දළනට ණන් ඵරහ ැති පිරිළඹ
න ැශභරිහ එක්ත් ජනඳද ශඩොරර් මිකලිඹන
572න් දුඹඹට 70ක් ණඹ ලශඹන් ශභභ භහභ
රඵහ න්නහ අතය ඉතිරි දුඹඹට 30 න ැශභරිහ
එක්ත් ජනඳද ශඩොරර් මිකලිඹන 153.6
ටිනහභිරන් යුත් ශොටස දුඹඹට 50ක් රාහ
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වි වලිඵර භණ්ඩරඹ තුන අතය, ඉතිරි දුඹඹට
50 ශොට ඉන්නඹහශේ එන්ටීපීසී භහභ
තුශේ.
(ii)

(iii)

ශභභ යහඳෘතිශස මුළු විඹදමිකන් දුඹඹට 70
රභහණඹක් රඵහ න්ශන් ජහතයන්තය මූරය
ශශශ ශඳොශශන් න අතය එභ ණඹ රඵහ
ළනීභ ම්ඵන්ධශඹන් යන ටයුතු ශභශතක්
අන්  ඇ නළති ඵළවින් එඹ රඵහ න්ශන් කුභන
යට මූරය තඹතනඹිරන්ද ඹන්න දළනට තීයණඹ
 ඇ ශනොභළත.

(iv)

දළනට අන් ය ැති ලයතහ අධයඹනඹට
අනු යහඳෘති මුදර ශඩොරර් මිකලිඹන 512ක් ඳභණ
නු ැත. එඵළවින් දුඹඹට 70ක් න ශඩොරර්
මිකලිඹන 358ට තන්න මුදරක් ජහතයන්තය
මූරය ශශශ ශඳොශශන් තයහරි ශඳොලී
අනුඳහතිඹක් භත ණඹ ලශඹන් රඵහ නු ැත.
ශභහිදී වනදහයී, දීර්කහලීන ණඹ ඳවසුම්
ඳඹන තදුඹහනු ාර්ධන ඵළාකු ව ජඳහන
ජහතයන්තය වශඹෝගිතහ ඵළාකු ළනි ඵහු
ඳහර්ලස ඇඹ මූරය තඹතන රමුතහඹ ශත රඵහ
ශේ.

(v)

(ත)

(ැ)

ඒඹක් මිකරදී නු රඵන මිකර තීයණඹ න්ශන්
2018 ර්ශසදී ඉනිරරීභ අන් වූ ඳසුඹ. මිකර
තීයණඹ න්ශන් ඵරහහයඹ ඉනිරරීභ වහ
ජහතයන්තය විෘත ශටන්ඩර් ළ ඇභිරන් ඳසු
ශතෝයහ න්නහ ඉාජිශන්රු, රම්ඳහදන ව
ඉනිරරීම් ශොන්ත්රහත්රුශේ ඉනිරරීම් මිකර භත
ශනු රඵන තය මුදර, ඵරහහයඹ ඉනිරරීභ
වහ රඵහ න්නහ ණඹ වහ ශනු රඵන
ශඳොලී අනුඳහතඹ, ඵරහහයශස හර්ඹක්භතහ
භත වි වලි ඒඹක් ජනනඹ ිරරීභ වහ දයන
රඵනු ල් 3 අඟුරු මිකර ව තය නඩත්තු විඹදම්
ඳදනම් යශන ප. දළනට තිශඵන දත්ත ව ල් 3
අඟුරු මිකර අනු එභ ඒඹ මිකර රුපිඹල් 3 9ත්,
13.50ත් අතය මිකරක් නු ැත.

පිළිත් ජහතයන්තය මූරයහඹතන භ් න් තයහරි
හණිජ ඳදනභිරන් රඵහ ළනීභ ශවෝ වනදහයී
ණඹ ශොන්ශේදු භත ඵහු ඳහර්ලස ඇඹ මූරය
තඹතනලින් රඵහ ළනීභ.

(vi)

ණඹ රඵහ ළනීභ අහන  ඇ ශනොභළති නිහ ශඳොලී
අනුඳහතඹ තීයණඹ  ඇ ශනොභළත.

(i)

දළනට අන් ය ැති ලයතහ අධයඹනඹට
අනු ශඩොරර් මිකලිඹන 512ක් ඳභණ නු ැත.

(ii)

ළඹ න මුදලින් දුඹඹට 70ක් ණඹක් ශර වහ
ඉතිරි දුඹඹට 30 රාහ වි වලිඵර භණ්ඩරඹ වහ
NTPC භහභ විදුන් ශොටස රහේධන ලශඹන්
භ ශේ ශඹොදනු රළශබ්. දුඹඹට 70 ණඹ රඵහ
න්නහ යට තභ තීයණඹ  ඇ ශනොභළත.

(i)

වි වලි ම්ශරේණ භහර්ඹ ශොටස ශදිරන්
භන්විත ශේ. එකී ැසතශම්න්තු මුදර ඳවත
දළක්ශේ.
ඳශමු න ශොට ශේඹන්ශොඩ දුට වඵයණ
දක්හ ජඳහන ශඹන් මිකලිඹන 9,573 ප.
ශදන ශොට වඵයණ දුට හම්පර් දක්හ
රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 13,760 ප.

(ii)

ඳශමු න ශොට වහ ජඳහනශස ජ පහ
තඹතනඹ භගින් දීර්කහලීන වනදහයී ණඹ
තධහය ළඩටවන ඹටශත්. ශදන ශොට

ඉන්නඹහනු වනදහයී ණඹ තධහය ්රභශඹන් ශවෝ
ජ පහ තඹතනඹ භගින් වනදහයී දීර්කහලීන
ණඹ තධහය ළඩටවන් භගින්.
(ඈ)

(i)

ල් 3 අඟුරු ශොඩ ඵෆශම් ජළටිඹ ඉන යනු
රඵන්ශන් ශභභ ඵරහහයඹ ඉන ිරරීභට ශඹෝජිත
භූමිකඹට ඹහඵද පිහිටහ ැති තශඹෝජන භණ්ඩරඹ
තු ත්රිකුණහභර ඵළය ර්භහන්ත රහඳශස
තශඹෝජඹකු විදුනි. ශභභ ජළටිඹ ඵළය ර්භහන්ත
රහඳඹ ශනුශන් ඉන යන්නක් න අතය එභ
ජළටිශස ශේඹ ශභභ ඵරහහයඹට අලය ල් 3
අඟුරු ශොඩ ඵෆභ වහ හසතු ශ ඇශම් ඳදනභ
භත රඵහ ළනීභට ළඩ පිළිශශක් ස ය
ැත.

(ii)

මුදර ළඹ යනු රඵන්ශන් ඉවත වන් ශ
ඳරින තශඹෝජඹකු විදුනි.

(ඉ)

ශභභ ඵරහහය යහඳෘතිඹ රිඹහත්භ යනු
රඵන්ශන් වවුල් 3හය භහභ න සීභහහිත
ත්රිකුණහභර
ඵරලක්ති
භහභ
විදුනි.
විසතයහත්භ
ඉාජිශන්රුභඹ
හර්ඹඹන්
ඵරහහයඹට අදහශ රම්ඳහදන ව ඉනිරරීම්
දුඹල් 3ර වහ ජහතයන්තය විෘත, තයහරි රාසු
ළ ඇශම් රිඹහලිඹක් භ් න් ශතෝයහ නු රඵන
ශොන්ත්රහත්රුකු විදුන් යනු රළශබ්.
ශටන්ඩර් ලිඹවිලි ස ිරරීභ අදහශ වවුල් 3 යහඳහය
භහභට ශටන්ඩර් රිඹහලිඹ වහ උඳශදස රඵහ දීභ,
ඵරහහයඹ ඉන ිරරීභ වහ ශතෝයහ නු රඵන
ශොන්ත්රහත්රු භඟ එශශමන ශොන්ත්රහත්තු
ශභනහයණඹ වහ ශභභ වවුල් 3 යහඳහය භහභට
වහඹ  ඇභට ඳභණක් NTPC භහශම් යහඳෘති
ඉාජිශන්රු උඳශේල ශර ඳත් ය ැති අතය ඵරහහයඹ
ඉන ිරරීභ අන්  ඇශභන් ඳසු ශභභ උඳශේලන ගිවිසුභ
අන් ශේ.

(ඊ)

අදහශ ශනොශේ.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සතුති ප.
ඊශඟට රු අල් 3වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භන්ත්රීතුභහශේ රලසනඹ.

ගු අල්ශාේ ඒ.එච්.එම්. අවනලර් මශතා

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ වඳුන්හ දී ැති රලසන
ැසීශම් ශභභ න පිළිශත ළන සතුතිඹ ඳශ යමිකන් භශේ රථභ
රලසනඹ ශඹොමු
යන්ශන් භවහභහර්, යහඹ වහ නහවි
අභහතයතුභහ ශතට ප.
ශො ආටහ දුට ඳන්නිපිටිඹ ගුන් ඳහරභ දක්හ ැති ඳයණ
ඳහය පුළුල් 3 ිරරීභ වහ භවයභ රහශේය ඹ ශල් 3ම් හර්ඹහරඹ
භ් න් රට ඉවතදී මූලි ළඩ ටයුතු තයම්බ ය ැති මුත්,
එහි ඉන ිරරීම් තභත් නිභ ය ශනොභළත.
හල් 3ර, භහතය තදී රශේල ශත ය ඝ්රශඹන් ඹෆශම් ඳවසුම්
අධිශේගී භහර්ඹ ඔසශේ රහ දී ැති ඵළවින් ශභභ අධිශේගී
භහර්ශස පිවිසුභ දක්හ ළටී ැති ශභභ ඳයණ ඳහය පුළුල් 3 ිරරීශම්
අලයතහ එශළඹී ැත. එශව පන් ශභහි ළඩ ටයුතු ඩිනමිකන්
ම්පර්ණ ිරරීභට රු ැභතිතුභහ න්නහ වූ පිඹය කුභක්දළ ප
ශභභ රු බහට දළනුම් ශදන්ශන්ද?

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගු නිර්ම පකොතාල මශතා (මශාමාර්ග ලරාය ශා
නාවික අමාතයුරමා

ගු මහින්ද අමරවීර මශතා ( ණඳදා කෂමනාකරණ
අමාතයුරමා

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

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)

රු ථහනහඹතුභනි, රු අසර් භන්ත්රීතුභහශේ රලසනඹට
පිළිතුය ශභශේ ප.

රු ථහනහඹතුභනි, රු ජිත් ශරේභදහ භන්ත්රීතුභහ විදුන්
අන රද රලසනරට පිළිතුරු ශභශේ ප.

(ரண்புறகு றர்ன தகரத்னரன - தடுஞ்சரகனகள்,
துகநபகங்கள் ற்பொம் கப்தற்பொகந அகச்சர்)

ශො ආටහ දුට ඳන්නිපිටිඹ දක්හ ඳයණ ඳහය ඳශහත් බහට
අඹත් ඳහයක්. ඒ හශේභ අධිශේගී භහර්ශස ශො ආටහ පිවිසුශම්
දුට ශොශම ශදට රධහන භහර්ඹ -ව පශරල් 3 භහර්ඹ- ශම් න
විට ාර්ධනඹ ශශයමිකන් ඳතිනහ. විශලේශඹන්භ ශො ආටහ
නයඹ ාර්ධනඹ ිරරීශම් ර්තයඹත් ඳහය පුළුල් 3 ය ඳහශර්
භතුපිට ශඳශද ාර්ධනඹ ිරරීශම් ටයුතු ශශයනහ. ශභතුභහ
වන් යන ඳයණ ඳහය හණිජ ශොඩනළ් ලි ණනහක් තිශඵන
භහර්ඹක්. ඒ නිහ ඒ පුළුල් 3 ිරරීභ පිළිඵ ඒ ඳශහත් බහශන්
ටයුතු ිරරීශම්දී රලසන ඳළන නළඟුණු නිහ ඒ ඳහයට භහන්තය
තිශඵන අලුත් ඳහය තභ ප පුළුල් 3 යරහ ාර්ධනඹ යන්න
ටයුතු ශශයන්ශන්. ඒ ාර්ධනඹ ශරුණහට ඳසශේ දක්ෂිණ
රාහ අධිශේගී භහර්ඹට ැතුළු න භහර්ඹක් විධිඹට ළඩි
ශදනකු රශඹෝජනඹට න්නහ ශභභ භහර්ඹ තුශත්, යථ හවන
ශභනහයණ අාලඹ විදුන් යන ළරසුම් භත එ ශඳශදට,
එ ශදට හවන භන් ිරරීශම් ර්තයඹක් ළරසුම් යන්න
පිඹය අයශන තිශඵනහ. ඒ නිහ ඉනරිඹට ශභභ භහර්ඹ
ාර්ධනඹ යන්න ටයුතු යනහඹ ිරඹන හයණඹත් වන්
යනහ. ශම් න විට භවහභහර් අධිහරිඹට අඹත් ඳහය
ාර්ධනඹ ිරරීභට පිඹය අයශන තිශඵනහ.

කථානායකුරමා

(சதரரகர் அர்கள்)

(ரண்புறகு
அகச்சர்)

1

ඳවුල් 3 ායහ 356 ප. හභහජි ායහ 1201 ප.
ාතුරින් විඳතට ඳත් වූ ඳවුල් 3 ණන 71 ප. හභහජි
ායහ 232 ප. නහඹ ඹහශභන් විඳතට ඳත් වූ ඳවුල් 3
ායහ 43 ප. හභහජිඹන් ණන 167 ප.
අධි සුශා තත්ත්ඹ ශවේතුශන් විඳතට ඳත් ඳවුල් 3
ායහ 242 ප. හභහජිඹන් ායහ 803 ප.
මුළු එතු ඳවුල් 3 356 ප. හභහජිඹන් ණන 1201 ප.

2.

අනුයහධපුය, ඵ වල් 3ර, භවනුය, ෆල් 3ර, ශොශම,
පුත්තරභ, භන්නහයභ, කුරුණෆර, භහතශල් 3, නුයඑළිඹ,
ශඳොශරොන්නරු, යත්නපුය.
හල් 3ර, ම්ඳව,
ත්රිකුණහභරඹ.

වම්ඵන්ශතොට,

ශඳොශරොන්නරු,

ඒ ඳසු ිරඹන රේශේ අකුණු ළසීම් ශවේතුශන් භයණ
දු ව ැති නසත්රික් ප.
3.

ඩිනම් තඳදහ වනහධහය ඹටශත් පිස තවහය, විඹළි
රහ, මුළුතළන් ශ ප උඳයණ, සඹා රැිරඹහ,
අභාරය වනහධහය, ෘත්තිඹ ශභරම්, මදය
වනහධහය, නිහ වනහධහය, හ වනහධහය රඵහ ශදනු
ැත.

4

2004 ජනහරි දුට භහර්තු 31 දක්හ දහවත්රක්
වතළිසඅටදවස අටදුඹ වළටතුන ප, ලත වළත්තෆ ප. භහර්තු
31න් ඳසු රඵහ දී ැති රතිඳහදන විඹදභ තභ හර්තහ  ඇ
නළත. ඒ ඒ භහශස විඹදම් හර්තහ රහශේය ඹ ශල් 3ම්
හර්ඹහරලින්, නසත්රික් ශල් 3ම් හර්ඹහරඹට හර්තහ
යන්ශන් ඊශඟ භහශස 10 ළනිදහට ශඳය ප.

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සතුති ප.
ඊශඟට රු ජිත් ශරේභදහ භවතහශේ රලසනඹ.

ගු වජිේ පප්රේමදාව මශතා

නසත්රික් ශල් 3ම් හර්ඹහරශඹන් භසත නසත්රික්ශසභ
විඹදම් හර්තහ යනුශස ඊශඟ භහශස 15න නන ඵළවින්
භහර්තු භ 31 නශනන් ඳසු ම්පර්ණ වන විඹදම් ශම් න
ශතක් හර්තහ  ඇ ශනොභළත.

(ரண்புறகு சஜறத் தறமரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහට ශඵශවවින් සතුතින්ත
ශනහ, ශම් අසථහ ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීතුභන්රහට රඵහ දීභ
පිළිඵ. භශේ රලසනඹ ශඹොමු යන්ශන් රු තඳදහ
ශභනහයණ අභහතයතුභහ ශත ප.

யறந் அவீ - அணர்த் பகரகத்து

5.

ඳසු ගිඹ නනර ැද වළළුණු ධහයහනිඳහත ර්හශන් නහඹ
ඹෆම් වහ ජර ළලීම්ලින් විඳතට ඳත් වූ ජනතහ
ශොඳභණද?

විඳතට ඳත් වූ දුඹලු ශදනහටභ වන රඵහ දී ැත. නිහ
වහනි වහ වන රඵහ දීශම්දී අදහශ මිකටු භ් න්
තක්ශේරු ිරරීශභන් ඳසු එභ වන රඵහ දීභට ටයුතු
යනු රඵන ඵළවින් 2013 ර්ශස නිහ වහනි වහ
වන රඵහ නඹ යුතු ැත.

6.

2014 ය තුශදී රඵහ දීභට ඵරහශඳොශයොත්තු ශේ.

2.

විඳතට ඳත් වූ නසත්රික් ශර්ද?

7.

නළත.

3.

විඳතට ඳත් වූ ජනතහ ශනුශන් රඵහ ශදන රද වන
ශර්ද?

ගු විජිත පබ්ුපගොඩ මශතා

4.

එභ වනර මුළු ටිනහභ ශොඳභණද?

(The Hon. Vijitha Berugoda)

5.

න්ට ශඳය දු ව වූ හරගුණි යනඹන්රට ශො වරු වූ
ජනතහට තභත් වන රඵහ දී නළති ඵ දන්ශන්ද?

6.

එභ වන රඵහ ශදන්ශන් දහ ද?

7.

එභ ජනතහට අත් වූ ඉයණභභ ඳසු ගිඹ නන ිරහිඳඹ තුශ
විඳතට ඳත් වූ ජනතහටත් අත් න්ශන් ද?

1.

(ரண்புறகு றஜற மதபைதகரட)

රු ථහනහඹතුභනි, ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන
අභහතයතුභහශන් විභසීභට ශභභ රලසනඹ ඉනරිඳත් යනහ.
ශභොනයහර නසත්රික්ශස ජීත්න ජනතහශේ රධහන
රලසනලින් එක් න ඳහනීඹ ජර අලයතහ විඳීභ වහ
බුත්තර-ශභොනයහර-භඩුල් 3ර ඒහඵේධ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ
දළනට ළරසුම් ය ැත.

269
(i)

එභ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ රිඹහත්භ ශනහද?

(ii)

රිඹහත්භ න්ශන් දහද?

89,500ක් ඳභණ ශේ. ශභභ යහඳෘතිඹ වහ
ැසතශම්න්තුත මුදර රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 5,607ිර.
ශඵල් 3ජිඹහනු ණඹ වහ අශ්  යහජය ණඹ ඹටශත් රිඹහත්භ
ශේ.

(iii) ඉන් රතිරහබ රඵන නිහ වහ ජන ායහ ශොඳභණද?
(iv) දළනට ළරසුම් ය ැති ඵඩල් 3කුඹුය ශඹෝජනහ ්රභඹත්,
ිරරිඉබ්ඵන්ළ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹත් රිඹහත්භ
ශනහද?
(v)
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ඒ අනු එභ ශඹෝජනහ ්රභලින් රතිරහබ රඵන ජන
ායහ ශොඳභණද?

ගු දිපන්න ගුණලර්ධන මශතා

(ரண்புறகு றமணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට පිළිතුය ශභශේ ප.
(i)

ඔේ.

(ii)

ශභභ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ 2014 ජලි භහඹට ශඳය තයම්බ
ිරරීභට ටයුතු ශඹොදහ තිශඵනහ.

(iii) දළනට රිඹහත්භ ශභොනයහර ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ භ් න්
රතිරහභීන් 17,550ට ඳභණද, බුත්තර ජර ශඹෝජනහ
්රභඹ භ් න් රතිරහභීන් 18,000ට ද ජර ඳවසුම් ඳඹහ
ැත. ශඹෝජිත න බුත්තර- ශභොනයහර- භඩුල් 3ර ජර
ශඹෝජනහ ්රභඹ භ් න් ජර ඳවසුම් ඳඹහ ශදන නිහ
ායහ 17,900ක් න අතය, අශ් ක්ෂිත මුළු රතිරහභීන්

(iv) ඔේ.
(v)

ඵඩල් 3කුඹුය ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ භ් න් රතිරහභීන්
29,800ක් වහ ිරරිඉබ්ඵන්ළ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ භ් න්
රතිරහභීන් 15,540ක් ශත ඳහනීඹ ජර ඳවසුම් ළඳයීභ
වහ ළරසුම් ය ැති අතය, ැසතශම්න්තුත මුදර
ඵඩල් 3කුඹුය ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ වහ රුපිඹල් 3 මිකලිඹන
2,748ක්ද, ිරරිඉබ්ඵන්ළ ජර ශඹෝජනහ ්රභඹ වහ
රුපිඹල් 3 මිකලිඹන 2,708ක්ද ශේ.
සතුති ප.

ප්රනනය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

ඳාර්ලිපම්න්ුරල ඊ අනුකූල අ. භා. 6.30 2014 මැයි 08 ලන
බ්රශවනඳතින්දා අ.භා. 1.00 ලන පතක් කල් ියප ය.
அன்தடி தற.த. 6.30 றக்கு தரரளுன்நம், 2014 ம 08,
றரக்கறக தறி்.த. 1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது.
Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
08th May, 2014.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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වැ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයන ශ යුතු තළන් දක්නු රිදු භන්ත්රීන් මිකන් පිටඳතක් ශන නිළයන ශ යුතු
තහයඹ එහි ඳළවළනලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ ශැන්වාඩ් ාසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.

குநறப்பு
உபொப்தறணர் இபொறப் தறப்தறற் தசய்றபைம்பும் தறக றபைத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றபைத்ப்தடர தறற கறகடத் இபை ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறபைக்கு அதப்புல் மண்டும்.
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சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் பைடரந் சந்ர பதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற பதர 18.15. தரற்
தசனவு பதர 2.50. பைடரந் சந்ர பற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறபட்டலுனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறபைபப்தகண, தகரழும்பு 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்
ததற்பொக்தகரள்பனரம். எவ்மரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் மறக்கு பன் சந்ரப்தம்
அதப்தப்தட மண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்பொக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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