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අ.භළ. 1.00 පළර්ලිපම්න්ුරල රැවහ විය.
නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ ගගරු නන්දිම  වර්කපක ි  මශතළ
මළවනළරඪ විය.

தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.
தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்னறகு சந்ற வீக்தகரடி]
கனக கறத்ரர்கள்.

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] in the Chair.

ලිිළ පල්ඛනළදිය ිළිතගෆන් වම

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED
2013 ර්ඹ වහ ෆල්ර දිසත්රික් ල ශල්ම් හර්ඹහරශක හර්ඹ
හධන හර්තහ ව ගිණුම් ව 2013 ර්ඹ වහ ශභොනයහර
දිසත්රික් ල ශල්ම් හර්ඹහරශක හර්ඹ හධන හර්තහ ව ගිණුම් - [යහජය
ඳරිඳහරන වහ සශේල ටයුතුම අභහතය රු බ්ලිව්. ී. ශ.
ශශනවියත්න භවතහ]

වභළපම්වය මත ක බිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.
சதரனடத்றல் இனோக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2013 ර්ඹ වහ අධියණ අභහතයහංලශක හර්ඹ හධන හර්තහ [අධියණ අභහතය රු යුෆෂස වීමම් භවතහ ]

වභළපම්වය මත ක බිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.
சதரனடத்றல் இனோக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2013 ර්ඹ වහ ඉබම් ඳරිවයණ ්රතිඳත්ති ළරසුම්
ශදඳහර්තශම්න්තුමශ්. හර්ඹ හධන හර්තහ - [ඉබම් වහ ඉබම් ංර්ධන
අභහතය රු ජන ඵ්ඩබහය ශතන්නශෝන් භවතහ ශනුට රු
දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]
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ශභභ හර්තහ විශේල රැකිඹහ ්රර්ධන වහ සුඵහධන ටයුතුම
පිළිඵ උඳශේල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුමඹළයි භභ
ශඹෝජනහ යමි

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

2013 ර්ඹ වහ ්රහවන අභහතයහංලශක හර්ඹ හධන හර්තහ [්රහවන අභහතය රු ුමභහය ශල්භ භවතහ ශනුට රු දිශන්ස
ගුණර්ධන භවතහ]

වභළපම්වය මත ක බිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.
சதரனடத்றல் இனோக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2013 ර්ඹ වහ ජහති බහහ වහ භහජ ඒහඵේධතහ අභහතයහංලශක
හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ - [ජහති බහහ වහ භහජ ඒහඵේධතහ
අභහතය රු හසුශේ නහනහඹක් ලහය භවතහ]

වභළපම්වය මත ක බිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.
சதரனடத்றல் இனோக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2013 ර්ඹ වහ පරදහයීතහ ්රර්ධන අභහතයහංලශක හර්ඹ හධන
හර්තහ - [පරදහයීතහ ්රර්ධන අභහතය රු ඵීරර් ශේගු බහුෆ්  භවතහ
ශනුට රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

වභළපම්වය මත ක බිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.
சதரனடத்றல் இனோக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි උේිදද උදයහන වහ ශඳොදු
විශනෝදහත්භ ටයුතුම අභහතයතුමභහ ශනුශන් භභ 2009 ර්ඹ
වහ ්රී රංහ වසත ර්භහන්ත භ්ඩබරශක (රක් ලර) හර්ෂි
හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි
ශභභ හර්තහ උේිදද උදයහන වහ ශඳොදු විශනෝදහත්භ ටයුතුම
පිළිඵ උඳශේල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුමඹළයි භභ
ශඹෝජනහ යමි

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

උපපද්ක කළරක වභළ ලළර්තළ

ஆதனரசகணக் குள அநறக்கககள்
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS

වභළපම්වය මත ක බිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.
சதரனடத்றல் இனோக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ (තවම්පළදන ශළ
තළපලශන අමළතයුරමළ වශ ණණ්ු  පළර්හලප ප්රධාළන
වාවිධාළයකුරමළ)

(ரண்னறகு
றதணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்ன
அகச்சனோம்
அசரங்கத்
ப்தறன்
னெற்தகரனரசரனும்)

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි, විශේල රැකිඹහ ්රර්ධන වහ
සුඵහධන අභහතයතුමභහ ශනුශන් භභ 2011 ර්ඹ වහ ්රී
රංහ විශේල ශේහ නියුක් ලති හර්ඹහංලශක හර්ෂි හර්තහ වහ
ගිණුම් ඉදිරිඳත් යමි

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ (ීවලර ශළ තත
වම්ප්න වාලර්ධාන අමළතයුරමළ)
(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண
கடற்தநரறல், லக பனேனங்கள் அதறறனோத்ற அகச்சர்)

-

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි 2012 ර්ඹ වහ
්රී රංහ ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිශක හර්ෂි
හර්තහ ව 2010 ර්ඹ වහ රංහ ධීය යහඹ නීතිත
ංසථහශ්. හර්ෂි හර්තහ ම්ඵන්ධශඹන් ධීය වහ ජරජ
ම්ඳත් ංර්ධන ටයුතුම පිළිඵ උඳශේල හය බහශ්.
හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි

වභළපම්වය මත ක බිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.
சதரனடத்றல் இனோக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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පප්නවම්

(අ)

னுக்கள்

PETITIONS
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රමතයන්ත මශතළ (පරිවර
පුනර්තනනීය බ්කක  අමළතයුරමළ)
(ரண்னறகு .டி. சுசறல் தறதஜந்
னதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்)

-

ශළ

சுற்நரடல்,

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භභ අතුමරුගිරිඹ ශඳෝශර්
විජඹ භහත අං 176/ඒ දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි එල් එස
ශොවින්න භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භක් ල පිළින්මි

ගරු ි ව් ගුණපවකර මශතළ (මළනල වම්ප්න ිළිතබඳ
අමළතයුරමළ)
(ரண்னறகு டினொ குதசக - ணற பங்கள் அகச்சர்)

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human
Resources)

්රී රංහශ්. විවිධ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර
ටයුතුම යන භවජන නිශඹෝජිතඹන්වට රළශඵන
භහසි ශ්.තනඹන් ශොඳභණද;
(ii) එභ නිශඹෝජිතයින්ට ්රභහණත් ශ්.තනඹන්
රළශඵන්ශන්ද;
(iii) ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර ටයුතුම යන භවජන
නිශඹෝජිතයින්ට ජනතහ ශේහන් ඉටු කිරීභ වහ
රඵහ ශදන ඳවසුම් වහ දීභනහ ශර්ද;
(iv) ්රලසත ජනතහ ශේහක් ල ඉටු කිරීභට එභ දීභනහ වහ
ඳවසුම් ්රභහණත්ද;
ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ආ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?

(i)

உள்ளூரட்சற, ரகர சகதகள் அகச்சகக் தகட்ட
றணர:
( அ) (i )

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භභ ඳවත වන් ශඳත්ම්
තුමන පිළින්මි
(1) භවශර ඳල්ශදනිඹ නුවශඳොර ර්.ශහි ඳදිංචි
එච් එම් වී එන් ශක් ල ලුශවන්දිර භවතහශන් රළබුණු
ශඳත්භ;
(2) භහතශල් අරත්ත ඳහය අං 09 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි
ඒ බ්ලිව්. එම් ආර් ඵ්ඩබහය භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ;
ව
(3) ඳන්නර ුමිවඹහපිටිඹ ඳහශයහි ඳදිංචි එල් බ්ලිව්. ී. එස එස
යහජවික්රභ භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ

( ii)

இனங்ககறலுள்ப தல்தநரண உள்ளூரட்சற
றன்ணங்கபறலும் தறரற்ன்கறன்ந க்கள்
தறறறறகளுக்கு ரரந்ம் கறகடக்கும் சம்தபம்
ரதன்தகனம்;
தற்தடி க்கள் தறறறறகளுக்கு ததரறபவு
சம்தபம் கறகடக்கறன்நர ன்தகனம்;

( iii) உள்ளூரட்சற றன்ணங்கபறல் தறரற்ன்ம்
க்கள் தறறறறகளுக்கு க்கள் தசகககப
றகநதற்ன்ம்ததரனோட்டு
ங்கப்தடும்
சறகளும்
தகரடுப்தணவுகளும்
ரக
ன்தகனம்;
( iv) ததரற்நத்க்க றத்றல் க்கள் தசகறகண
ங்குற்கு
குநறத்
சறகளும்
தகரடுப்தணவுகளும் ததரதுரணர ன்தகனம்

ගරු ප ශළන් ර්නල්නප්න මශතළ

(ரண்னறகு தனரயரன் த்த்த)

அர் குநறப்தறடுரர?

(The Hon. Lohan Ratwatte)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භභ ත්ශත්භ ඇල්ුව
ඳහය නිදන්රත්ත අං 34/3 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි
ආර් එම් ය ශක් ල යහජඳක් ල භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භක් ල
පිළින්මි

ඉදිරිප්න කරන ද පප්නවම් මශතන පප්නවම් ිළිතබඳ කළරක
වභළල පෆලරිය යුුර යයි නිපයෝග කරන දී.

சர்ப்தறக்கப்தட்ட னுக்ககபப் ததரதுனுக் குளவுக்குச் சரட்டக்
கட்டகபறடப்தட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රහනල ලළිකක ිළිතුරරු

றணரக்களுக்கு ரய்னேன றகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

පෂළ්න පළන ණයතනල මශතන නිපයෝිතතයන්:
පව්තන ශළ දීමනළ

உள்ளூரட்சற றன்ணங்கபறன் க்கள் தறறறறகள்:
சம்தபம் ற்ன்ம் தகரடுப்தணவுகள்
PEOPLE'S REPRESENTATIVES OF LOCAL GOVERNMENT
BODIES : SALARIES AND ALLOWANCES

2562/’12

1. ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ (3):
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( ஆ) இன்தநல், ன்?

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a) Will he state (i) the monthly salaries received by the
people’s representatives of various local
government bodies in Sri Lanka;
(ii) whether the aforesaid representatives get
adequate salaries;
(iii) the facilities and allowances provided to the
people’s
representatives
of
local
government bodies to render services to the
public; and
(iv) whether the aforesaid allowances and
facilities are adequate to render an optimum
service to the public?
(b)

If not, why?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ (පෂළ්න පළන ශළ
පෂළ්න වභළ නිපයෝතය අමළතයුරමළ)

(ரண்னறகு இந்றக தண்டரரக்க - உள்ளூரட்சற, ரகர
சகதகள் தறற அகச்சர்)

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of
Local Government and Provincial Councils)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත්
බහ අභහතයතුමභහ ශනුශන් භභ ඒ ්රලසනඹට පිළිතුමය ශදනහ
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(අ)
අනු
අාකය

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(i)
පෂළ්න පළන
ණයතනය

තනුරර

මළසික
පව්තනය

01

භවහ නය බහ

රු නයහධිඳති

රු 15 000 00

02

භවහ නය බහ

රු නිශඹෝජය
නයහධිඳති

රු 10 000 00

03

භවහ නය බහ

රු නහරි
භන්ත්රී

රු 7 000 00

04

නය බහ/්රහශේයඹ
බහ

රු බහඳති

රු 10 000 00

05

නය බහ/්රහශේයඹ
බහ

රු උඳ බහඳති

රු 6 500 00

06

නය බහ/්රහශේයඹ
බහ

රු භන්ත්රී

රු 5 000 00

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි භශ ඳශමුශනි අතුමරු ්රලසනඹ
එශවභ ඇහුශ්. භශ ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹට අීරර්ණ  වභ
වහයි යහජය අයමුදල් ශඹොදමින් ම් භඨාටමින් ංර්ධන
ටයුතුම ක්රිඹහත්භ ශන ශොට අන්ත දෂිත ක්රිඹහ සිදු ශනහ
විශලේශඹන්භ යහජය ඳහර්ලසඹට ම්ඵන්ධ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන
නිශඹෝජිතඹන් ශම් දෂිත ක්රිඹහරට දහඹත්ඹ රඵහ ශදන
ශභොශවොත ඔුෆන්ට ළඩි ඳවසුම් ්රභහණඹක් ල රඵහ දීරහ
ඔුෆන්ශ දීභනහ ළඩි කිරීභ තුමළින් එභ දෂිත ක්රිඹහ අුව ය න්න
වළකිඹහක් ල රළශඵයි කිඹරහ භහ හිතනහ ග්රහමීඹ භඨාටශම්
ංර්ධන යහඳිති - විශලේශඹන්භ ශොන්ක්රීඨා ඳහයල් - යන
අසථහරදී ඇත්ත ලශඹන්භ යහජය ඳහර්ලසශක ඳශහත් ඳහරන
නිශඹෝජිතඹන්ට ශොමිස මුදරක් ල ඹනහ

(ii)

දීභනහක් ල ලශඹන් රඵහ ශදන ඵළවින් අදහශ
ශනොශ්.

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(iii)

යහජහරි ටයුතුම වහ නිර හවනඹක් ල වහ භහසි
භන් විඹදම් දීභනහක් ල රඵහ දීභ

(The Deputy Speaker)

දුයතන ඳවසුම් රඵහ දීභ වහ උඳරිභඹට
ඹටත් භහසි බිල් ඳත ශ වභ
හය බහ ව සථහය මිටු රැස වභට වබහගී
 වභ ශනුශන් රඵහ ශදන දීභනහ
(ඇමුණුශභහි දක් ලහ ඇත ) ඇමුණුභ වභළගත*
යමි
(iv)
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න ඳනත ක්රිඹහත්භ  වභත් භක ශොඨාසහ
භඨාටමින් නිශඹෝජිතඹන් ඳත්  වශභන් ඔුෆන්ශ
ටයුතුම සීභහ ශ්. ඒ අනු ළටලු ඇති ශනොශ්.

(ආ) ඳළන ශනොනඟී

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 335
ඳශහත් ඳහරන නිශඹෝජිතශඹෝ 4 888ක් ල ළබ ටයුතුම යශන
ඹනහ ශඳොදු ජනතහට මීඳතභ ශම් භවජන නිශඹෝජිතඹන්ට
ඉතහභ ශොච්චම් ශ්.තනඹක් ල ව අුව ඳවසුම් ්රභහණඹක් ල තභයි
රළශඵන්ශන් රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි ඳරිණත ජනතහ
ශේහක් ල ඉසට කිරීභ උශදහ ශම් අඹට රඵහ ශදන ඳවසුම් ළඩි
යන්නට ඔඵතුමභන්රහශ යජඹ ටයුතුම යනහද?

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

රු ජිත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුමභනි රුණහය අතුමරු ්රලසනඹ
අවන්න

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි ඔඵතුමභන්රහශ
යජඹ ශම්
අක්රමිතහ නතය යන්න ශම් අඹශ දීභනහ ළඩි යන්න
ටයුතුම යන්ශන් නළේද කිඹරහ භභ අවන්න ළභළතියි

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ

(ரண்னறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර
විතයක් ල ශනොශයි ඹම් ඹම් අසථහර ශම් ශේලඳහරන
ක් ලශේත්රශකභ ඒ දුණ ංචහ සිේධ ශනහ ඒ එ ආ්ඩුවට
සීභහ ශරහ නළවළ ශොයි ආ්ඩුව තිබුණත් එළනි ශේ සිේධ
ශරහ තිශඵනහ නමුත් කිසිඹම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනඹ
භවජන නිශඹෝජිතශඹක් ල එළනි ංචහක් ල දණඹක් ල යනහ නම්
ඒ පිළිඵ නීතයනුූලර ටයුතුම යනහ ශශේ ශතත් භහ
ිවන් කි්.හ හශ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන නිශඹෝජිතඹන්ශ
භහසි දිභනහ ඉදිරි හරඹ තුමශදී ඹම් භඨාටභකින් ළඩි යන්නට
අලය යන ටයුතුම යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ

(ரண்னறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භභ ිවනුත් ශම් ළන
වන් ශහ ඒ අඹට අපි භහසි දීභනහුමයි රඵහ ශදන්ශන්
ඉදිරිශකදී ශොඨාසහ ක්රභඹ ශශනන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම
ශනහ ඒ ශොඨාසහ ක්රභඹ ඇති ශහභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන
නිශඹෝජිතඹන්ට ඉතහ ශඳොඩි සීභහ තභයි ළබ ටයුතුම යන්න
න්ශන් ඒ නිහ භහ හිතන වළටිඹට ඒ හයණඹ ඳළන නඟින්ශන්
නළවළ නමුත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර නිශඹෝජිතඹන්ශ දීභනහ
ළඩි කිරීභ ශශයහි අශේ අධහනඹ ශඹොමු ය තිශඵනහ
ඉදිරිශකදී අපි ඒ වහ ටයුතුම යනහ

—————————
* පුවහතකළප තබළ ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

(The Deputy Speaker)

තුමන්න අතුමරු ්රලසනඹ ්රලසනඹ ශටිශඹන් අවන්න රු
භන්ත්රීතුමභහ

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි යජශක ''එ භට එ ළබක් ල''
ළබටවන ම් භඨාටභට ඹනශොට ශඵොශවෝ අසථහර ඒ
ශොන්ත්රහත් සිඹල්රභ යන්ශන් යහජය ඳහර්ලසශක නය බහ
්රහශේයඹ බහ භන්ත්රීයඹහ ඒ තුමශ ඒ ංර්ධන ක්රිඹහරට ශන්
ුෆණු මුදල් නහසති ශන ශභොශවොත ඒ ඳශහත් ඳහරන
නිශඹෝජිතඹන්ට ළඩිපුය ශ්.තනඹක් ල රඵහ ශදනහ හශ භ
සිඹලුභ ඳශහත් ඳහරන නිශඹෝජිතඹන්ට ඳශහත් බහ
නිශඹෝජිතඹන්ට හශ ඳහර්ිවශම්න්තුමශ්. නිශඹෝජිතඹන්ට හශ
විභධයත අයමුදරක් ල රඵහ ශදන්න ඔඵතුමභන්රහශ අදවක් ල
නළේද?

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ

(i)

ඒ පිළිඵ හච්ඡහ
ුෆරුන්ද ඹන්නත්;

(The Hon. Indika Bandaranayake)

(ii)

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඵරඳෆම් ඇති ශ යටල් ව
එඹ සිදු වූශක ය අසථහ ද ඹන්නත්;

(iii)

ශේලඳහරන ව ආමි නහඹඹන්ශ
 වම් ශනොරහ වළරිශක භන්ද ඹන්නත්;

(ரண்னறகு இந்றக தண்டரரக்க)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි ශම් රු භන්ත්රීතුමභහට
ශභතළනදී ඹම් ළරැේදක් ල ශරහ තිශඵනහ ''එ භට එ
ළබක් ල'' කිඹන ළබටවන ක්රිඹහත්භ යන්ශන් ඳශහත් ඳහරන
ආඹතන වයවහ ශනොශයි ්රහශේයඹ ශල්ම්රුන් දිසත්රික් ල
ශල්ම්රුන් වයවහ තභයි ඒ ළබටවන් ක්රිඹහත්භ ශන්ශන්
ඒ ශොන්ත්රහත් සිඹල්රභ ්රදහනඹ යන්ශන් ්රහශේයඹ ශල්ම් ඒ
නිහ ඔඹ කිඹන ආහයශක ංචහක් ල දණඹක් ල සිේධ ශන්ශන්
නළවළ
ඒ හශ භ ඔඵතුමභහ වන් ශ ආහයඹට විභධයත
අයමුදරක් ල හශ මුදරක් ල ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර භවජන
නිශඹෝජිතඹන්ට රඵහ දීභ ශවො අදවක් ල ඉදිරිශකදී ඒ පිළිඵත්
අපි අධහනඹ ශඹොමු යනහ ඒ ඳශහත් ඳහරන නිශඹෝජිතඹන්ට
අලය යන ඒ අඹශ
සීභහ තුමශ ළබ ටයුතුම යන්නට
පුළුන් හතහයණඹක් ල ඇති යන්නයි අඳ ඵරහශඳොශයොත්තුම
ශන්ශන්

ඳළළත්වූ

පුේරඹන්

භළදිවත්

එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ඉ)

ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?

தற அகச்சனோம் ததபத் சரசண,  அலுல்கள்
அகச்சனோரணகக் தகட்ட றணர:
(அ)

றனோ. சத் ததரன்தசகர
தசய்ப்தட்டரர் ன்தக
தரறறப்தரர?

ப்ததரது றடுகன
இச்சகதறல்
அர்

(ஆ) (i)

தற்தடி ன்ணறப்ன றதந்கணனடணர அல்னது
றதந்கணறன்நறர
ங்கப்தட்டது
ன்தகனம்;

(ii)

றனோ.
சத்
ததரன்தசகரறன்
ஏய்வூற
உரறககள் ற்ன்ம் இரணுப் தட்டங்கள்
லண்டும் ங்கப்தட்டணர ன்தகனம்;

(iii)

அக ற்ததரதும் `தஜணல்' ண அகக்க
னெடினர ன்தகனம்;
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(iv)

றனோ. சத் ததரன்தசகரவுக்கு றரக ரது
க்குகள்
லறன்நத்றல்
கடததற்ன்க்
தகரண்டினோக்கறன்நணர ன்தகனம்;

අග්රහභහතයතුමභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි ටයුතුම
අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (4):

(v)

சணரறதறறன்
ன்ணறப்னனேனம்
கடததற்ன்க்தகரண்டினோந்
நறரக்கப்தட்டணர ன்தகனம்

වර්න පස න්පවකළ මශතළ නිදශවහ කිරීම: විවහතර
றனோ. சத் ததரன்தசகரறன் றடுகன : றதம்
RELEASE OF MR. SARATH FONSEKA : DETAILS

2. ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு ற கனோரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(අ)
(ආ)

යත් ශෂොන්ශේහ භවතහ නිදවස යන රද දිනඹ දහද
ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

றனோ.
சத்
ததரன்தசகரவுடன்
தகன
தசய்கக்கரக
அல்னது
அனோக்கு
உறகக்கரக, தரல்கன தகரடுக்கப்தட்ட
அல்னது தசக னெடிவுன்த்ப்தட்ட ததரலிஸ்
ற்ன்ம்
இரணு
ஆபறறணரறன்
ண்றக்கக ரதன்தகனம்;

(ii)

ශෂොන්ශේහ භවතහට එශයහි උහවිශක තත්
ශඳොශයොත්තුම නුව තිශ්ලද ඹන්නත්;

அத்கக அறகரரறகள் லண்டும் தறறல்
அர்த்ப்தட்டணர
அல்னது
அர்களுக்கு
ட்டஈடு ங்கப்தட்டர ன்தகனம்;

(iii)

ජනහධිඳති භහ නිහ විබහ  වභට නිඹමිත එභ
නුව අශවෝසි න්ශන්ද ඹන්නත්;

இல்கனதணறல்,
அற்கரண
ரகதன்தகனம்;

அர் இச்சகதறல் தரறறப்தரர?

එභ භහ දීභ ශොන්ශේසි හිත භහ දීභක් ලද;
නළතශවොත් ශොන්ශේසි වියහිත භහ දීභක් ලද
ඹන්නත්;

(ii)

ශෂොන්ශේහ භවතහශ විශ්රහමි අයිතිහසිම්
ව වමුදහ නිර නළත රඵහ ශදන රේශේද
ඹන්නත්;

(iii)

තභත් එතුමභහ "ශජනයහල්" ඹන ඳදවි නහභශඹන්
වළඳින්විඹ වළකිද ඹන්නත්;

(iv)
(v)

(i)

அர் கூன்ரர?
(இ) (i)

(i)

එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ඇ)

அவ்ரன்
க்குகள்

(ஈ)

යත් ශෂොන්ශේහ භවතහ භ ටයුතුම කිරීභ
ශවෝ එතුමභහට වහඹ දීභ නිහ පීබහට ශවශන රද
ශවෝ ශේඹ අන් කිරීභට රක් ලවූ ශඳොිවසිශක
ශවෝ වමුදහශ්. බටයින් ංයහ ශොඳභණද;

(ii)

එභ නිරධහරින් නළත ශේශක පිහිටු  වභ ශවෝ
න්දි රඵහ දීභ සිදු ය තිශ්ලද;

(iii)

ශනො එශේ නම් එඹට ශවේතුම ශර්ද;

ඹන්නත් එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඈ) යත් ශෂොන්ශේහ භවතහ නිදවස කිරීශම් රුණට
අදහශ

றனோ. சத் ததரன்தசகரறன் றடுகன தரடர்தறல்,
(i)

ததச்சுரர்த்கறல் ஈடுதட்ட தர்கள் ரர்
ன்தகனம்;

(ii)

அளத்ங்ககபப் தறதரகறத் ரடுகள் ற்ன்ம்
அக
ப்ததரது
தறதரகறக்கப்தட்டண
ன்தகனம்;

(iii)

அசறல்
ற்ன்ம்
சத்
கனர்கபது
இக்கப்தரடுகள்
ன்
கணத்றற்தகரள்பப்தடறல்கன ன்தகனம்

அர் கூன்ரர?
(உ)

கரங்கள்

இன்தநல், ன்?
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asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

Will he inform this House as to when Mr. Sarath
Fonseka was released?

(b)

Will he state whether (i)

the aforesaid pardon was conditional or
unconditional;

(ii)

the pension rights and military titles of Mr.
Fonseka were restored;

(iii)

he could still be referred to as „General‟;

(iv)

there are anymore pending cases in court
against Mr. Fonseka; and

(v)
(c)

(e)

(ඈ)

Will he also inform this House (i)

(d)

the pending cases are nullified by the
presidential pardon?

(ඇ)

170
(iii)

නළත ඔහු ශම් න විට තනතුමයට හිමිම්
ශනොකිඹන අතය ඔහු ජනයහල් ඹන නහභශඹන්
තදුයටත් වළඳින්විඹ ශනොවළ

(iv)

යත් ශෂොන්ශේහ භවතහට එශයහි ඳත්නහ
එභ ශඳොශයොත්තුම නුව න්ශන් ශොශම
භවහධියණශක විබහ ශමින් ඳත්නහ අං
5331/2010 දයන නුව ඳභණකි

(v)

නළත

(i)

නළත යත් ශෂොන්ශේහ භවතහ භක ටයුතුම
කිරීභ ශවෝ එතුමභහට වහඹ දීභ නිහ ශඳොලීසිශක
ශවෝ වමුදහශ්. කිසිදු බටශඹුම පීබහට ශවශහ ශවෝ
ශේඹ අන් කිරීභට රක් ල ය නළත

(ii)

අදහශ ශනොශ්.

(iii)

අදහශ ශනොශ්.

(i)

ඉවත (ආ) (i) පිළිතුමය අනු අදහශ ශනොශ්.

(ii)

ඉවත (ආ) (i) පිළිතුමය අනු අදහශ ශනොශ්.

(iii)

ඉවත (ආ) (i) පිළිතුමය අනු අදහශ ශනොශ්.

the number of police and military personnel
either persecuted or terminated owing to
assisting or working with Mr. Sarath
Fonseka;

(ඉ)

(ii)

whether those officers have now been
restored or compensated; and

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(iii)

if not, the reasons?

ඳශමුළනි අතුමරු ්රලසනඹ

Will he also state pertaining to the release of Mr.
Sarath Fonseka (i)

the persons negotiated;

(ii)

the countries applied pressure and as to
when it happened; and

(iii)

as to why the mediations of political and
religious leaders were not considered?

If not, why?

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

ඳළන ශනොනඟී

(The Deputy Speaker)

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு ற கனோரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භශ ඳශමු න අතුමරු
්රලසනඹ ශභඹයි රු ඇභතිතුමභනි ශම් ්රලසනඹට පිළිතුමයක් ල රඵහ
දීභ ළන සතුමතියි ඔඵතුමභන්රහශ ආ්ඩුව ත්රසතහදිශඹුමත් යුද
 වයශඹුමත් අතය ශනක් ල යනහද? නළ්. 19ක් ල තිබුණහ ඹළයි
ල්ිව තිබුණහ ඹළයි ඔඵතුමභන්රහශ භ ආ්ඩුව තුමළින්භ කිඹපු
ත්රසතහදිශඹුම න ශක් ලපී ළනත් යුේධඹ ජඹග්රවණඹ යපු යුද
 වයශඹුමට "ශජනයහල්" කිඹන නභ ත් නළත ශ න්න ඵළවළයි
කිඹන එටත් ඔඵතුමභන්රහශ ආ්ඩුවශන් ශදන උත්තයඹ
ශභොක් ලද?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි අග්රහභහතයතුමභහ ව බුේධ
ලහන වහ ආමි ටයුතුම අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ
්රලසනඹට පිළිතුමය ශදනහ
(අ)
(ආ)

ඔ්. 2012 05 21
(i)

ආ්ඩුවක්රභ යසථහශ්. 34 යසථහ ්රහය
අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ විසින් යත් චන්ද්රරහල්
ශෂොන්ශේහ භවතහට ඉදිරිඹට ශ වභට තිබ සිය
දඬුම් හරඹ අුව යන රදී

(ii)

යත් ශෂොන්ශේහ භවතහ යුේධහධියණ
නිශඹෝඹක් ල භත 2010 08 13න දින ශේශඹන්
ඳව ශරිණ තත් යුේධහධියණ නිශඹෝඹක් ල
භත ඔහු අුෆරුදු ශදවභහය හරඹක් ල වහ
ඵන්ධනහහයත ශරිණි ඹම් නිරධහරිඹුම
ශේශඹන් ඳව කිරීභ ඹනු ඔහු එභ නිරශඹන් ඉත්
කිරීභයි එභ නිරධහරිඹුම ඵන්ධනහහයත ශ
විට ඔහුට විශ්රහභ ළටුේ හිමි ශනොශ්. එඵළවින්
විශ්රහභ ළටුඳට හිමිම් ීමභට ශවෝ ශඳය ජනයහල්
ඹන ඳදවි නහභඹ බහවිත කිරීභට යත් ශෂොන්ශේහ
භවතහට හිමිභක් ල ශනොභළත

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි ඳශමුළනි ශේ ශම්
භන්ත්රීතුමභහට අතුමරු ්රලසන ණනහක් ල අවන්න ඉබ දීභ සුදුසු නළවළ
ඔඵතුමභහශන් භහ ඉල්රහ සිටිනහ ශම් අවපු ්රලසනිවන් 1 2 3
ලශඹන් අතුමරු ්රලසන තුමනක් ල අවන්න මරහනශඹන් නිශඹෝඹක් ල
ශදන්න කිඹරහ

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு ற கனோரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භභ නළත ්රලසනඹ අවන්නද?

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අවන්න You cannot just give a blanket cover and ask
everything. I will answer but -
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ඳහර්ිවශම්න්තුම
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නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

රු භන්ත්රීතුමභහ ශජයසස භන්ත්රීයශඹක් ල වළටිඹට ඔඵතුමභහ
ඳහර්ිවශම්න්තුම සථහය නිශඹෝ ්රහය අන රද ්රලසනශඹන්
ඳළන නළශකන හයණහ ඳභණක් ල අතුමරු ්රලසන වළටිඹට අවන්න

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

(ரண்னறகு ன. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

උත්තය නෆ

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

උත්තය තිශඵනහ ශභොද උත්තය නළත්ශත්? උත්තය
තිශඵනහ නමුත් ශම් විධිඹට ්රලසන අවන්න දුන්ශනොත් අපි ඳළමිණි
එකතහන් ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு ற கனோரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ඇභතිතුමභහ ඔඵතුමභන්රහ ආ්ඩුවශ්. යුද ජඹග්රවණඹ
පිළිඵ ශරොුමට ල්ලද යනහ ශජනයහල් යත් ශෂොන්ශේහ
කිඹන පුේරඹහ ශම් යටට ඉභවත් ශේඹක් ල යරහ තිශඵනහ
ඔඵතුමභන්රහ දළන් කිඹනහ "ශජනයහල්" කිඹන නභ ඳහවිච්චි
යන්න ඵළවළයි කිඹරහ එශවභ නම් ජනහධිඳති භහකින් ඇති
ශරහ තිශඵන හසිඹ ශභොක් ලද?

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

"එතුමභහ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි යයි" කිඹරහ භළතියණ
ශොභහරිසතුමභහ ්රහලඹට ඳත් ශහ ඒ විිත යවක් ල
Everyone knows it; the country as well as the world knows
that he went and voted. But, his question is not in any way
related to the Question that has been posed today, Sir.

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුමන්ළනි අතුමරු ්රලසනඹ

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு ற கனோரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශජනයහල් යත් ශෂන්ශේහ යුේධඹ ජඹග්රවණඹ යන
අසථහශ්.දී කි්.හ යත්රන් ව US Dollars න්ශඨානර් 4ක් ල
තිශඵනහ ඒහ ්රී රංහ භව ඵළංුමට රඵහ දීරහ තිශඵනහ
කිඹරහ ඒ ල්ිව යජශක ආදහඹභට එතුම යරහ තිශඵනහද නළේද
කිඹන එ භභ ශම් අසථහශ්.දී අවනහ

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵතුමභහශ උඳශදස ඉතහභ අඹ යනහ ඔඹ හශ උඳශදස
ශොබක් ල ශදන්න දහහිවභ විඳක් ලශක ඉන්න

සිගරට් අපෂවිය : විවහතර

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

சறகதட் றற்தகண : றதம்

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

SALE OF CIGARETTES : DETAILS

ඒට අදහශ පිළිතුමය භභ ිවන් දුන්නහ යශඨා නීතිඹට අනු
ආ්ඩුවක්රභ යසථහට අනු ටයුතුම ශ ආහයඹ භහ ඉතහ
ඳළවළදිිව ්රහල ශහ

3083/’12

3. ගරු බුද්ධික පක රණ මශතළ
(ரண்னறகு னத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (2) :
(අ)

(i)

(The Deputy Speaker)

ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹ

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ii)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(iii)

(ரண்னறகு ற கனோரரக்க)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භශ ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹ
භභ අවනහ ශජනයහල් යත් ශෂොන්ශේහට ශම් තත්ත්ඹ තුමශ
තභන්ශ ජ්රජහ අයිතිඹ නළති ශරහ තිශඵනහද? ඡන්ද යන්න
වළකිඹහක් ල තිශඵනහද?

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

(iv)

2002 ර්ශක සිට 2011 ර්ඹ දක් ලහ හර සීභහ
තුමශ ඒ පුේර දශ ශේයඹ නිසඳහදනශක ඉවශ
ඹෆභට භහනුඳහති මිර ඉවශ ශොස ඇති
දුම්ළටි (සියඨා) ර්ර නම් ශර්ද;
එශර මිර ඉවශ ශොස ශනොභළති සියඨා ර්
තිශ්ල නම් ඒහ ශර්ද;
2012 භහර්තුම භහශකදී බන්හිල් ර්ශක
දුම්ළටිඹ මිර ඉවශ ගිඹ ්රභහණඹ ශොඳභණද;
එහි ්රතිපරඹක් ල ශර එක් ල දුම්ළටිඹක් ල විකිීමශභන්
යජඹට ව දුම්ශොශ භහභට රළබුණු ආදහඹභ
ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;

ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔඵතුමභහශ මිව ්රලසනශඹන් ඡන්දඹ ළන අවරහ නළවළ

2010 ව 2011 ර්රදී ්රී රංහශ්. අශශවි ශ
මුළු සියඨා ංයහ ශන් ශන් ලශඹන්
ශොඳභණද;

(ii)

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு ற கனோரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භභ දළන් අවනහ ශම් අතුමරු ්රලසනඹක් ල

ඉවත අඹන්ට අනු සියඨා අශශවිශක ළඩි වශම්
ශවෝ අුව වශම් ්රතිලතඹ ශොඳභණද;
ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
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றற, றட்டறடல் அகச்சகக் தகட்ட றணர:
(அ) (i)

2002 னெல் 2011ஆம் ஆண்டு கறனரண கரன
கட்டத்றனுள் கனக்குரற தரத் உள்ரட்டு
உற்தத்றறன் அறகரறப்னக்கு சரந்ரக றகன
அறகரறத்துள்ப னககத்ல் ததரனோட்கள் (சறகதட்
டுகள்)
கககபறன்
ததர்கள்
ரக
ன்தகனம்;

(ii)

இவ்ரன்
றகன
அறகரறக்கர
சறகதட்
கககள் இனோப்தறன் அக ரக ன்த
கனம்;

(iii)

2012 ரர்ச் ரத்றல் டன்யறல் கக சறகதட்
டின் றகன அறகரறத் அபவு ரதன்தகனம்;

(iv)

இன் றகபரக சறகதட் என்கந றற்தகண
தசய்ன்
னேனம்
அசரங்கத்றற்கும்
னககறகனக் கம்தணறக்கும் கறகடத் னோரணம்
ணறத்ணறத வ்பதன்தகனம்
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ගරු (ණනළර්ය) වර්න අමුණුගම මශතළ (තළතයන්තර මය
වශපයෝගිතළ අමළතය වශ මුදල් ශළ ්රමවම්පළදන නිපයෝතය
අමළතයුරමළ)

(ரண்னறகு (கனரறற) சத் அனெனுக - சர்தச றற
கூட்டிகப்ன
அகச்சனோம்
றற,
றட்டறடல்
தறற
அகச்சனோம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන
අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය ශදනහ
(අ)

(i)

2002 වහ 2011 ර් තුමශ ඒ පුේර දශ ශේයඹ
නිසඳහදනශක ඉවශ ඹහභ වහ එකිශන දුම්ළටි
ර්ර මිර ඉවශ ඹහභ පිළිඵ විසතය ඳවත
ගුශහි දළක් ලශ්.

ගු 1 :

දශ ශේයඹ නිසඳහදනශක ඉවශ ඹහභ වහ දුම්ළටි
ර්ර මිර ඉවශ ඹහභ Table here

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i)

தற்தடி ததன்ரணங்களுக்கக சறகதட்
றற்தகண றன் அறகரறப்ன அல்னது வீழ்ச்சறறன்
சவீம் வ்பதன்தகனம்

அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?
(இ)

2011

1 053

2 805

බන්හිල්

-

24

ශඵන්න්
ශෝල්්  ලීෂස
බ්රිසටල්/යිශරෝයි/
ශඳෝල්ශභෝල්
ශෂොර් ඒස
ළේසටන්/ ත්රී ශයෝස

9
8
65

23
22
17

26 3%
(2009ට
හශේක් ල)
155 5%
175 0%
161 5%

5
25

13
6

160 0%
140 0%

ඒ පුේර දශ ශේයඹ
නිසඳහදනඹ (ඇ ශබො )
සිගරට්ටුලක මි (රු.)

2010 ற்ன்ம் 2011ஆம் ஆண்டுகபறல் இனங்கக
றல்
றற்தகண
தசய்ப்தட்ட
தரத்
சறகதட்டுக்கபறன் ண்றக்கக ணறத்ணறத
வ்பதன்தகனம்;

(ii)

2002

இன்தநல், ன்?

ශම් අනු ඒ පුේර දශ ශේයඹ නිසඳහදනශක
ඉවශ ඹහභට හශේක් ල මිර ඉවශ ශොස
ඇත්ශත් ශෝල්්  ලීෂසර ඳභණි සියඨා
අශශවිශඹන් 85%ක් ල ඳභණ ශෝල්්  ලීෂස සියඨා
ශ්.

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Will he state (i)

if there are any types of cigarettes of which
the prices have not escalated so, what they
are;

(iii)

the amount by which the price of the
cigarette of the brand Dunhill went up in
March 2012; and

(iv)

(b)

(c)

the names of the types of cigarettes of
which the prices have escalated
corresponding to the increase in the per
capita Gross Domestic Product from the
year 2002 to 2011;

(ii)

(ආ)

(ii)

2002 යට හශේක් ල සිඹලුභ සියඨා ර්ර
මිර ඉවශ ශොස ඇත

(iii)

මිර රු 01කින් ඉවශ ශොස ඇත

(iv)

එක් ල දුම් ළටිඹක් ල අශශවිශඹන් යජඹට රළබුණු
ආදහඹභ ලත 71කි ඉතිරි ලත 29 දුම් ශොශ
භහභ ශඵදහවරින්නන් ශතො ශශශඳුන් ව
සිල්රය ශශශඳුන් අතය ශඵදී ශොස ඇත

(i)

ගු 2 : අශශවි ශ මුළු සියඨා ංයහ
(2010 2011) Table here
2010

separately, the revenue received by the
government and the Tobacco Company by
selling one cigarette as a result of the above
price hike?

අශශවි ශ මුළු සියඨා
ංයහ (මිිවඹන)

separately, the total number of cigarettes
sold in Sri Lanka in the years 2010 and
2011; and

(ii)

the percentage of increase or decrease of the
sale of cigarettes as per the above figures?

If not, why?

4 286

2011
4 505

ගු 3 : අශශවි ශ මුළු සියඨා ංයහ

Will he inform this House (i)

ඉවශ ඹෆශම්
්රතිලතඹ
166 4%

අශශවි ශ මුළු
සියඨා ංයහ
(මිිවඹන)

(ii)

2002

2010

2011

2012

4 407

4 286

4 505

4 310

2002 ර්ශක සිට 2012 ර්ඹ දක් ලහ ඇති ඉවත
ශතොයතුමරු අනු ශඳනී ඹන්ශන් සියඨා අශශවිඹ
හර්ෂි උච්චහචනඹ  ව ඇති ඵයි ශශේ ුෆද
2011 ර්ශකදි මිිවඹන 4 505ක් ල වූ සියඨා

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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[රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ]

අශශවිඹ 2012 න විට මිිවඹන 4 310ක් ල දක් ලහ
එනම් මිිවඹන 195 (සිඹඹට 4 3කින්) ඳවශ ඵළ
ඇත සියඨා ඹනු මිර නභයතහ ඉතහ අුව අඹක් ල
න්නහ බහ්ඩබඹක් ල න ඵළවින් මිිවඹන 195
අශශවිශක අුව  වභද ළරකිඹ යුතුම ්රතිපරඹකි
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එ මිර ළඩි ුෆණහභ යජඹට ළඵවින්භ රළශඵන්ශන් ලත 71
නම් ඵදු ළඩි කිරීභ නිහ සියඨාටු මිර ළඩි න්ශන් ලත
71කින් කිඹරහ ශන් දළන් වභ ඳශ යන්න ඕනෆ වළඵළයි ඒ අඹ ඒ
අඹට රළශඵන ලත 29ත් යජඹට එන එක් ල විධිඹටයි දළන් වභ ඳශ
යන්ශන් භහ අවන්ශන් එශවභ යන්න ඉබ ශදන එ හධහයණද
කිඹරහයි

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී

ගරු (ණනළර්ය) වර්න අමුණුගම මශතළ

ගරු බුද්ධික පක රණ මශතළ

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(ரண்னறகு னத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි භභ
ඔඵතුමභහට ශෞය යනහ භට අං ම්පර්ණ පිළිතුමයක් ල රඵහ දීභ
පිළිඵ හර්ෂි සියඨා ඳරිශබෝජනශක උච්චහචනඹක් ල
පිළිඵයි ඔඵතුමභහ වන් ශශේ සියඨා මිර රුපිඹරකින් ළඩි
ුෆණහභ ලත 71ක් ල යජඹටත් ලත 29ක් ල සියඨා භහභට ව ශඵදහ
වරින්නන්ටත් ශඹොමු ශනහ කිඹරහ තභයි ඔඵතුමභහ වන් ශශේ
ඒ රුපිඹර ශඵශදන විධිඹ
වළඵළයි සියඨා භහභ වළභ තිසශේභ දළන් වභ ඳශ යන්ශන්
යජශක ඵදු ළඩි කිරීභ නිහ සියඨා එ මිර ළඩි යනහ
කිඹරහයි සියඨා භහභට රළශඵන ලත 29 සියඨා භහභ
වංනහ ඒ අඹට එශවභ දළන් වම් ඳශ යන්න අභහතයහංලඹ
ුමභන ඳදනභක් ල ඹටශත්ද ඉබ දීරහ තිශඵන්ශන්?

ගරු (ණනළර්ය) වර්න අමුණුගම මශතළ

(ரண்னறகு (கனரறற) சத் அனெனுக)

එශවභ දහරහ තිශඵනහ නම් ඒ හධහයණ නළවළ

ගරු බුද්ධික පක රණ මශතළ
(ரண்னறகு னத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

සිරැඨාටු මිර ළඩි වභත් භක ශොම්ඳළනිඹට රළශඵන
මුදර යජඹට රළශඵන මුදරක් ල ශේ වංමින් සියඨා ශොම්ඳළනි ශම්
යන සදු නත්න්න මුදල් අභහතයහංලඹට ශභොන හශ
භළදිවත්  වභක් ලද ඊශක මිර ළඩි යන අසථහශ්.දී යන්න
පුළුන්?

ගරු (ණනළර්ය) වර්න අමුණුගම මශතළ
(ரண்னறகு (கனரறற) சத் அனெனுக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒට සදුක් ල කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ ඔඵතුමභහ ශවළිදයුෆ යපු
රුණු අනු ඒ අඹට කිඹන්න අඳට පුළුන් ළඵෆ තත්ත්ඹ -ඒ
අඹටත් ලත 29ක් ල වම්ඵ ශනහඹ කිඹන එ- දන්න්න කිඹරහ

(ரண்னறகு (கனரறற) சத் அனெனுக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ශොශවේද දළන් වම් ඳශ යරහ තිශඵන්ශන්?

ගරු බුද්ධික පක රණ මශතළ
(ரண்னறகு னத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

හභහනයශඹන් සියඨා මිර ළඩි ුෆණහභ සියඨා භහශභනුයි
ඔඹ දළන් වභ ඳශ යන්ශන් යජශක ඵදු ළඩි  වභ නිහ මිර ළඩි
ුෆණහ කිඹනහ මි ඒ අඹට රළශඵන ශොට ළන ඒ අඹ
කිඹන්ශන් නළවළ

ගරු (ණනළර්ය) වර්න අමුණුගම මශතළ
(ரண்னறகு (கனரறற) சத் அனெனுக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

භභ දන්ශන් නළවළ ඒ අඹ ශභොනහ කිඹනහද කිඹරහ

ගරු බුද්ධික පක රණ මශතළ
(ரண்னறகு னத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

භභ එඹ ගිඹ තහශ්. වළන්හ් ත ශහ ඔඵතුමභහත් එඹ
දළක් ලහ

ගරු (ණනළර්ය) වර්න අමුණුගම මශතළ
(ரண்னறகு (கனரறற) சத் அனெனுக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

සියඨා එට රුපිඹරක් ල ළඩි ශන ශොට යජඹට ලත 71ක් ල
වම්ඵ ශනහ

ගරු බුද්ධික පක රණ මශතළ
(ரண்னறகு னத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි ශදන අතුමරු ්රලසනඹ
ශභශේයි රු නිශඹෝජය මුදල් ඇභතිතුමභනි රුපිඹරකින් සියඨා

උුරරු මෆද පෂළ්න වභළල මඟින් පළනය ලන
පරෝශල් : විවහතර
ட த்ற ரகர சகத றனோகறக்கும்
கத்றசரகனகள்: றதம்

HOSPITALS ADMINISTERED BY NORTH-CENTRAL
PROVINCIAL COUNCIL: DETAILS
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4. ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ
(ரண்னறகு ன. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ශෞය අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (3):
(අ)
(i) උතුමරු භළද ඳශහත් බහ භඟින් ඳහරනඹ යනු
රඵන ශයෝවල් ංයහ එක් ල එක් ල දිසත්රික් ලඹ
අනු ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;
(ii) එභ එක් ල එක් ල ශයෝවර වහ අනුභත වදයරු
ශවදිඹන් ශයෝවල් ම්රුන් වහ අශනුමත්
අනුභත හර්ඹ භ්ඩබරඹ ශන් ශන් ලශඹන්
ශොඳභණද;
(iii) එභ ශයෝවල් අතරින් අනුභත හර්ඹ භ්ඩබරශක
ඇති පුයේඳහුව ංයහ එක් ල එක් ල ශයෝවර අනු
ශොඳභණද;
ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ආ)
(i) උතුමරු භළද ඳශහත් බහ භඟින් 2012 ර්ඹ වහ
එභ ඳශහත් ශෞය අභහතයහංලඹ ශනුශන්
ශන් යනු රළබ මුදර ශොඳභණද;
(ii) එභ මුදිවන් ශයෝවල්ර සිදුශ ශේහන්
ශර්ද;
(iii) 2012 ර්ශකදී උතුමරු භළද ඳශහශත් එක් ල එක් ල
ශයෝවර ශතින් ්රතිහය රඵහ ශන ඇති ශයෝගීන්
ංයහ ශොඳභණද;
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භසතඹක් ල ලශඹන් එභ ර්ඹ තුමශ ්රතිහය
රඵහත් එක් ල ශයෝගිශඹක් ල වහ උතුමරු භළද ඳශහත්
බහශන් ළඹ ය ඇති මුදර ශොඳභණද;

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

(ii)

the services discharged in hospitals out of
that amount;

(iii)

the number of patients who have received
treatment from each of the hospitals in the
North Central Province in 2012; and
as a whole, the amount of money spent by
the North Central Province on each patient
who received treatment during that year?

(ඇ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?

(iv)

சுகரர அகச்சகக் தகட்ட றணர:
(அ) (i)

ட த்ற ரகர சகதறணரல் றனோகறக்கப்
தடுகறன்ந கத்றசரகனகபறன் ண்றக்கக
எவ்தரனோ ரட்டத்றற்கும் ற்த ணறத்
ணறரக வ்பதன்தகனம்;

(ii)

தற்தடி எவ்தரனோ கத்றசரகனக்கும் அங்கல
கரறக்கப்தட்டுள்ப னோத்துர்கள், ரறரர்கள்,
கத்றசரகன
தரறனரபர்கள்
ற்ன்ம்
கண அங்கலகரறக்கப்தட்ட தறரட்தடரகுற
றணர் தவ்தநரக வ்பதன்தகனம்;

(iii)

தற்தடி கத்றசரகனகபறல் றனவுகறன்ந
அங்கலகரறக்கப்தட்ட தறரட்தடரகுறறணரறன்
தற்நறடங்கள் எவ்தரனோ கத்றசரகனக்கும்
ற்த வ்பதன்தகனம்

(c)

If not, why?

ගරු ලි්න දිවළනළයක
අමළතයුරමළ)

தற்தடி தத்தரகககக்தகரண்டு கத்ற
சரகனகபறல் தற்தகரள்பப்தட்ட தசககள்
ரகதன்தகனம்;

(iii)

2012ஆம் ஆண்டில் டத்ற ரகரத்றன்
எவ்தரனோ கத்றசரகனறலினோந்தும் சறகறச்கச
ததற்ன்க்தகரண்ட தரரபறகபறன் ண்றக்கக
ரதன்தகனம்;

(iv)

(අ)

(i)

මිව ශයෝවල්
දිහ ශයෝවල්
්රහශේයඹ ශයෝවල්
භධයභ ශඵශවත් ලහරහ
එතුම

(ආ)

(b)

(ii)

ඇමුණුභ 03*හි වන් ශ්.

(iii)

ඇමුණුභ 04*හි වන් ශ්.

(iv)

දශ ලශඹන් එක් ල ශයෝගිශඹුම වහ 2012 ර්ඹ
වහ විඹදම් ය ඇති මුදර රුපිඹල් 539 81කි

இன்தநல், ன்?

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී
ඇමුණුම් වභළගත* යමි

Will he inform this House (i)

the amount of money allocated by the North
Central Provincial Council to the Ministry
of Health of that Province in 2012;

පප පෂ න්නරුල
දිවහත්රි්කකය
01
01
09
13
24

(iii) - ඇමුණුභ 01* වශ ඇමුණුභ 02* ඵරන්න
ඳශහත් උඳභහන ඳහද ්රතිඳහදන
රුපිඹල් මිිවඹන 20යි
ඳශහත් නිලසචිත ංර්ධන ්රදහන
රුපිඹල් මිිවඹන 184යි
ශරෝ ඵළංුම ්රදහන
රුපිඹල් මිිවඹන 05යි
එක් ලත් ජහීරන්ශ ජනවන අයමුදර
රුපිඹල් මිිවඹන 22යි
ශනත් රළබීම්
රුපිඹල් මිිවඹන 20යි
පුනයහර්තන විඹදම්
රුපිඹල් මිිවඹන 1742යි
70 ශඳොදු ශෞය ශේහන්
71 ශයෝවල් ශේහන්
72 භවජන ශෞය ශේහන්
73 ඳර්ශකණ වහ ංර්ධන ටයුතුම

இவ்னோடத்றல் சறகறச்கச ததற்ன்க்தகரண்ட
தரரபற எனோனோக்கரக ட த்ற ரகர
சகதறணரல் தசனறடப்தட்டுள்ப எட்டுதரத்
தத்தரகக வ்பதன்தகனம்

Will he state (i) separately and on the basis of each district,
the number of hospitals administered by the
North Central Provincial Council;
(ii) separately, the approved cadre including the
approved number of doctors, nurses,
labourers and other staff in each such
hospital; and
(iii) out of the above hospitals, the number of
hospitals with vacancies in the approved
cadre existing under each hospital?

අනුරළධාපුර
දිවහත්රි්කකය
03
04
30
22
59

(ii)
(i)

asked the Minister of Health:
(a)

උතුමරු භළද ඳශහත් බහ භඟින් ඳහරනඹ යනු
රඵන ශයෝවල් ංයහ එක් ල එක් ල දිසත්රික් ලඹ
අනු
ණයතනය

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ)

නිපයෝතය

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි ශෞය අභහතයතුමභහ
ශනුට භහ ශම් ්රලසනඹට පිළිතුමරු ශදනහ

2012ஆம் ஆண்டுக்கரக டத்ற ரகர
சகதறணரல் தற்தடி ரகர சுகரர அகச்
சுக்கு எதுக்கப்தட்ட தத்தரகக வ்ப
தன்தகனம்;

(ii)

(පවෞඛය

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

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i)

මශතළ

—————————
* පුවහතකළප තබළ ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(The Hon. P. Harrison)

(The Deputy Speaker)

(ரண்னறகு ன. யரறசன்)

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

්රලසනශක (ආ) ශොටසින් අහ ඇති එ ශයෝගිශඹුම වහ
ළඹ ය ඇති මුදර ම්ඵන්ධ ශඳොඩි ඳළවළදිිව කිරීභක් ල යන්න
පුළුන්ද?

රුණහය ්රලසනඹ ඇහුහභ පිළිතුමරු ශදන්න රු නිශඹෝජය
ඇභතිතුමභහ ශරහ පිළිඵ ්රලසනඹක් ල තිශඵනහ

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

(ரண்னறகு ன. யரறசன்)

ගරු ලි්න දිවළනළයක මශතළ

(The Hon. P. Harrison)

(ரண்னறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඳශහත් උඳභහන ඳහද ්රතිඳහදන

රුපිඹල් මිිවඹන 20යි

ඳශහත් නිලසචිත ංර්ධන ්රදහන

රුපිඹල් මිිවඹන 184යි

ශරෝ ඵළංුම ්රදහන

රුපිඹල් මිිවඹන 05යි

එක් ලත් ජහීරන්ශ ජනවන අයමුදර රුපිඹල් මිිවඹන 22යි
ශනත් රළබීම්

රුපිඹල් මිිවඹන 20

ශභශවභ තභයි මුදල් ශන් ය තිශඵන්ශන්

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

(ரண்னறகு ன. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි භභ ඇහුශ්. එ ශයෝගිඹුම වහ
ළඹ ය ඇති මුදර ශොච්චයද කිඹහයි

ගරු ලි්න දිවළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

දශ ලශඹන් එක් ල ශයෝගිශඹුම වහ 2012 ර්ඹ වහ
විඹදම් ය ඇති මුදර රුපිඹල් 539 81කි

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

(ரண்னறகு ன. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භශ ඳශමු න අතුමරු
්රලසනඹ ශභශේයි රු ඇභතිතුමභහශ අධහනඹට ශඹොමු යනහ
අනුයහධපුය දිසත්රික් ලශක ශයෝවල් 59න් ශයෝවල් 13 එභ nurse
ශශනක් ලත් නළති ඵ

ගරු ලි්න දිවළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශභොනහද ශයෝවල්?

එතළන වදයරුන්ශ cadre එශක් ල තුමන් ශදශනුම ඉන්න
ඕනෆ තළන එක් ලශනහයි ඉන්ශන් Nursesරහ වඹ ශදශනක් ල ඉන්න
ඕනෆ තළන එක් ලශශනක් ලත් නළවළ ඒ විතයක් ල ශනොශයි රු
නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භභ ශඵොශවොභ ීමශභන් කිඹනහ
භවය තළන්ර ශඵශවත් ශදන්ශන් labourersරහ ඵ භභ
නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහශන් අවන්න ළභළතියි ඒ තළන්ර
ශයෝගීන්ට ඇති න තත්ත්ඹ ශභොක් ලද කිඹහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
ඔඵතුමභහ න්නහ පිඹය ශභොක් ලද? භභ උඳශේල හය
බහශ්.දී ඒ රළයිසතුම ටි ශදන්නම්

ගරු ලි්න දිවළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි රු භන්ත්රීතුමභහ විසතය
දුන්ශනොත් අඳට ශවොඹහ ඵරන්න පුළුන් ශයෝවල් 13 එශවභ
නළවළ කිඹරහ කි්.හ ඒ නම් භභ පිළින්ශන් නළවළ ශයෝවල්ර
හර්ඹ භ්ඩබරඹ ්රභහණත් නළවළ ශභොද nursesරහ හශ
තනතුමරුර අනුභත හර්ඹ භ්ඩබරඹ නළවළ භවය වදයරුත්
ම්පර්ණ ංයහ නළවළ නමුත් ඵහහිය ශයෝගී අංලඹ ව අශනුමත්
තළන්ර ්රභහණත් වදයරු ංයහක් ල ඉන්නහ
එක් ලශශනක් ලත් නළවළ කිඹන එ භභ පිළින්ශන් නළවළ

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

(ரண்னறகு ன. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භභ රු නිශඹෝජය
ඇභතිතුමභහට අිදශඹෝ යනහ එතුමභහ පිළින්ශන් නළවළඹ
කිඹරහ ශම් රු බහශ්. අතය ්රහලඹක් ල යරහ ශම්ශන් භක
වරින එ ළන භභ නහටු ශනහ භභ එතුමභහට ආයහධනහ
යනහ භහත් එක් ල ඹන්න එන්න කිඹරහ [ඵහධහ කිරීම්] ශයෝවල්
ඵරන්න ඹන්න භශ ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹ ශභඹයි

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹ ඇහුහ

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. P. Harrison)

(ரண்னறகு ன. யரறசன்)

භභ රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහට උදහවයණඹක් ල කිඹන්නම් ඒ
තභයි ශනොච්චිඹහභ ශොඨාසහශක තිශඵන යශනෝයහ ශයෝවර

ගරු ලි්න දිවළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ග්රහමීඹ ශයෝවරක් ල?
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(ரண்னறகு ன. யரறசன்)

එනහද නළේද කිඹරහ එතුමභහ උත්තය දුන්ශන්ත් නළවළ

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුමන්ළනි අතුමරු ්රලසනඹ අවන්න

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

(ரண்னறகு ன. யரறசன்)

ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

(ரண்னறகு ன. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නළවළ ග්රහමීඹ ශයෝවරක් ල ශනොශයි

(The Hon. P. Harrison)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹ
ශභඹයි අනුයහධපුය දිසත්රික් ලශක ුමුව ශයෝගීන් 12 000ක් ල
අනුයහධපුය භව ශයෝවර ඇතුමළු ්රහශේයඹ ශයෝවල්ිවන් ශඵශවත්
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න්නහ ඒ හශ භ ශඳොශශොන්නරු දිසත්රික් ලශක 8 000
ංයහක් ල ුමුව ශයෝඹ වහ ශඵශවත් රඵහ න්නහ රු
නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි ශම් දිසත්රික් ල ශදශක් ලභ 22 000ට
ආන්න ංයහක් ල ුමුව ශයෝඹ වහ ශඵශවත් රඵහ
න්නහ භහ ශඵොශවොභ ීමශභන් යුතුම කිඹනහ ඒ භවය
ශයෝවල්ර ශරොුම ශඵශවත් හිකඹක් ල තිශඵන ඵ ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් න්නහ පිඹය ශභොක් ලද? රු නිශඹෝජය
ථහනහඹතුමභනි ඒත් එක් ලභ -

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ
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(ii)

ඉවත සිදු වභට අදහශ ළරුන්ට එශයහි
නීතිඹ ක්රිඹහත්භ කිරීභ ්රභහද  වභට ශවේතුම
ශර්ද;
ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
தற அகச்சனோம், ததபத் சரசண,  அலுல்கள்
அகச்சனோரணகக் தகட்ட றணர:
(அ) (i)

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

யலிதகரட,
தயறதரறட்ட
வீறறல்
(தணரன வீற) அகந்துள்ப, ரகர சகத
உன்ப்தறணர் றனோ. சறநறதரன கறரறல்னவுக்கு
உரறத்ரண "சறநறனக் ர்த்க றகனம்" னும்
கட்டிடத்றன் எனோ தகுற, வீறக றஸ்ரறக்கும்
அசறத்கக் குநறப்தறட்டு 2013.06.17ஆம் றகற
உகடக்கப்தட்டுள்பக
அநறரர
ன்தகனம்;

(The Deputy Speaker)

්රලසනඹ ඇහුහ ඒට පිළිතුමය රඵහ ශදන්න

ගරු ලි්න දිවළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි කිසිභ ශඵශවත් හිකඹක් ල
නළවළ ශභොද ුමුව ශයෝගීන් වහ ශම් ්රශේලශක විශලේෂිත වූ
ළබටවන් ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහ අලුශතන් ශයෝගීන් වඳුනහ
ළනීභ ඒ හශ භ ඔුෆන්ට ්රතිහය කිරීශම් ආඹතන ඇති කිරීභ ඒ
හශ භ රුධිය හන්දුයණ ක්රිඹහිවඹ වහ ශඹොදහ න්නහ ඹන්ත්ර
- dialysis
ඹන්ත්ර - රඵහ දී තිශඵනහ ශභොද ශම්
අිදශඹෝහත්භ ්රලසනඹක් ල ඊට අභතය රු දිශන්ස ගුණර්ධන
ඇභතිතුමභහශ ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයහංලඹ ඹටශත්
ජරඹ පිරිඳවදු කිරීශම් ඹන්ත්ර ඒ ්රශේලරට අපි ඳඹහ තිශඵනහ
ඒ නිහ ශම් ශයෝගීන් වහ අදහශ ඵහහිය ශයෝගී අංලිවන් රඵහ
ශදන ඳවසුම් ශභන්භ දිසත්රික් ල භඨාටශම් තිශඵන අශනුමත්
්රහශේයඹ ශේහනුත් ංර්ධනඹ යන්නට ටයුතුම ය අලය
උඳයණ රඵහ දී තිශඵනහ

සිරි්ක පලපෂඳ මධායවහාළනප පක ව්ක කඩළ
දෆමීම : නීක මය ිළයලර
சறநறனக் ர்த்க றகனக் கட்டிடப்தகுற
உகடக்கப்தட்டக : சட்ட டடிக்கக

DISMANTLING PART OF SIRILAK TRADE CENTRE: LEGAL
ACTION

4263/’13

7. ගරු අිත්න පී. පපපර්රළ මශතළ

(ආ)

(i)

ඉවත ශොබනළගිිව බහ දළමීභ පිළිඵ
2013 06 17 දින සිරිඳහර කිරිඇල්ර භවතහ විසින්
ඇවළිවඹශොබ ශඳොිවසිඹට යන රද ඳළමිණිල්ර
්රහය ශන ඇති පිඹය ශර්ද;

(iii)

தற்தடி கட்டிடத்க உகடப்தற்கு அடிப்தகட
ரகக் தகரள்பப்தட்ட அறகரங்கள் ரக
ன்தகனம்

(ஆ) (i)

உகடத்

தற்தடி கட்டிடம் உகடக்கப்தட்டக தரடர்
தரக 2013.06.17ஆம் றகற றனோ. சறநறதரன
கறரறல்ன யலிதகரட ததரலிசறல் தசய்துள்ப
னெகநப்தரட்டுக்கு
அக
தற்தகரள்பப்
தட்டுள்ப டடிக்கககள் ரக ன்தகனம்;

(ii) தற்தடி சம்தம் தரடர்தரக சந்தக
தர்களுக்கு றரக சட்டத்க
அனெல்தடுத்துறல் ரம் ற்தடுற்கரண
கரங்கள் ரக ன்தகனம்
அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ) இன்தநல், ன்?

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

Will he state (i) whether he is aware that a part of the
building known as "Sirilak Trade Centre"
situated along the Eheliyagoda-Dehiowita
Road (Panawala Road) belonging to
Provincial Councilor Siripala Kiriella has
been dismantled on 17th June, 2013
purportedly citing the need for expanding
the road;
(ii) if so, those who carried out the dismantling
of the said building; and
(iii) the powers upon which the said building
was dismantled?

(b)

Will he inform this House of -

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?

ஆதணறல், தற்தடி கட்டிடத்க
ர்கள் ரர் ன்தகனம்;

அர் குநறப்தறடுரர?

(ரண்னறகு அஜறத் ன. தததர)

අග්රහභහතයතුමභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි ටයුතුම
අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (2) :
(අ)
(i) ඇවළිවඹශොබ - ශදහිඕවිට භහර්ශක (ඳනහර
ඳහය) පිහිටි ඳශහත් බහ භන්ත්රී සිරිඳහර කිරිඇල්ර
භවතහට අයිති "සිරිරක් ල ශශශ භධයසථහනඹ"
නභළති ශොබනළගිල්ශල් ශොටක් ල භහර්ඹ පුළුල්
කිරීශම් අලයතහ හුහ දක් ලමින් 2013 06 17 දින
බහ දභහ ඇති ඵ දන්ශන්ද;
(ii) එශේ නම් එභ ශොබනළගිල්ර බහ දළමීභ සිදු ශ
අඹ ුෆරුන්ද;
(iii) එභ ශොබනළගිල්ර බහ දළමීභට ඳදනම් ය ත්
ඵරතර ශර්ද;

(ii)

(i)

the measures taken consequent to the
complaint lodged at the Eheliyagoda Police
Station on 17th June, 2013 by Mr. Siripala
Kiriella on the dismantling of the above
building; and

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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[රු අජිත් පී ශඳශර්යහ භවතහ]

(ii)

the reason for delay in taking legal action
against the suspects of the above incident?

(c) If not, why?
ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි අග්රහභහතයතුමභහ ව බුේධ
ලහන වහ ආමි ටයුතුම අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ
්රලසනඹට පිළිතුමරු ශදනහ
(අ)
(i) ඔ්.
ඇවළිවඹශොබ ්රහශේයඹ බහ භහර් ංර්ධන
අධිහරිඹ නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ රංහ
විදුිව ඵර භ්ඩබරඹ ජහති ජර ම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන භ්ඩබරඹ ්රහශේයඹ ශල්ම්
හර්ඹහරඹ ඇවළිවඹශොබ ශඳොලීසිඹ ශශශ
ංභඹ වහ අශනුමත් ආඹතනිවන් ළදුම්රත්
"නය අරංයණ මිටු" රඵහ ත් ීරයණඹක් ල
අනු ව භහර් යක් ලෂිත සීභහ තුමශ ඳළළති ශභභ
ශොබනළඟිල්ශල් ශොටක් ල බහ ඉත් ය ඇත
(ii) ඉවත දක් ලහ ඇති නය අරංයණ මිටු භඟින්
(iii) යහජය ආයක් ල වහ නහරි ංර්ධන
අභහතයහංලශකදී 2013 06 14 දින ඳළළති
ඇවළිවඹශොබ නය ංර්ධනඹ පිළිඵ විශලේ
හච්ඡහශ්.දී භහර්ඹ පුළුල් ය ංර්ධනඹ
කිරීශම් අනහත අලයතහඹ භත වහ අඩි ඳණශවේ
භහර් යක් ලෂිත සීභහ ඇතුමශත එභ ශොබනළඟිල්ර
පිහිටහ තිබීභ භත එභ ශොබනළඟිල්ශල් ශොටක් ල
බහ ඉත් ය ඇත
(ආ)
(i) සුළු ඳළමිණිිව ශල්නශක අං 2397/2013 ඹටශත්
ඳළමිණිල්ර ශල්නත ය සිවිල් අධියණශක
නුවක් ල ඳයන ශර ඳළමිණිිවරු ශත උඳශදස
රඵහ දී ඇත
(ii) ඳළමිණිිවරු විසින් ශොශමඅිදඹහචනහධියණශක
අං CA WRIT/212/2013 ඹටශත් නහරි
ංර්ධන අධිහරිඹ භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ
වහ ඇවළිවඹශොබ ්රහශේයඹ බහට විරුේධ නුව
ඳයහ ඇති ඵත් එභ නුව ශදඳහර්ලසශක
එකතහ භත භථඹට ඳත් ඇති ඵත් හර්තහ
 ව ඇත
(ඇ) ඳළන ශනොනඟී

ගරු අිත්න පී. පපපර්රළ මශතළ

(ரண்னறகு அஜறத் ன. தததர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භශ ඳශමුන අතුමරු
්රලසනඹ ශභඹයි ඳහශර් සිට අඩි 50 සීභහ එශවභ නළත්නම් street
lines තිබුණහ කිඹරහ සථීය ශොබනළඟිිව -අනුභත නීතයනුූලර
ඉදි යපු ශොබනළඟිිව- බහ දභන්න ඵරඹ ඔඹ විධිශක
මිටුට රළබුශ්ඩ ශශේද? ශභොන නීතිඹක් ල ඹටශත්ද?

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි ශභඹ යශඨා ඳතින
ආඹතනර ශයගුරහසි වහ අදහශ ඳනත ඹටශත් ක්රිඹහත්භ න
ංර්ධන ළබ ශොටක් ල භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ නහරි
ංර්ධන අධිහරිඹ ඇතුමළු ආඹතන යහශිඹට ඳහර්ිවශම්න්තුම
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නීති භඟින් ඵරඹ ඳයරහ තිශඵනහ ංර්ධන ටයුතුම යන්න
ඒ අනු ශම් නයඹට අද ඔඵතුමභහ ගිශඹොත් දළ ඵරහ ළනීභට
පුළුන් ඇවළිවඹශොබ නයඹ අරංහය නයඹක් ල ඵට ඳත්
ශරහ තිශඵන ඵ අශේ රු දිසත්රික් ල නහඹතුමභහත් ශම් රු
බහශ්. ඉන්නහ එතුමභහත් ඒට හක් ලෂි දයයි

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශදන අතුමරු ්රලසනඹ

ගරු අිත්න පී. පපපර්රළ මශතළ

(ரண்னறகு அஜறத் ன. தததர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ශම් අනු ඳළවළදිිවයි දිසත්රික් ල නහඹතුමභහශ
අනුදළනුභ
ඇතියි එක් ලත් ජහති ඳක් ලශක ඳශහත් බහ භන්ත්රී සිරිඳහර
කිරිඇල්ර භවතහට අයිති සිරිරක් ල ශශශ භධයසථහනඹ බහ
දහරහ තිශඵන්ශන් කිඹන එ ඒ විතයක් ල ශනොශයි තත්
ශොබනළඟිිව බරහ තිශඵනහ

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.පේ. පවපනවිර්නන මශතළ (රළතය පරිපළන
ශළ වහලපද් ක යුුර අමළතයුරමළ)

(ரண்னறகு டதறள்ன.டி.தஜ. தசதணறத்ண - ததரது றனோரக,
உள்ரட்டலுல்கள் அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භශ අනුදළනුභක් ල ඇති
ශනොශයි ඇත්ත ලශඹන්භ භභ එඹට විරුේධ ුෆණහ [ඵහධහ
කිරීම්]

ගරු අිත්න පී. පපපර්රළ මශතළ

(ரண்னறகு அஜறத் ன. தததர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භශ
තුමන්න අතුමරු
්රලසනඹ ශභඹයි රු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුමභහ උඳශදස භත
ිවඹවිල්ර ඵරහශන එතුමභහ දීපු පිළිතුමශර් ඇති රුණුර
හදයතහ ශජෝන් ශශනවියත්න ඇභතිතුමභහශ ්රහලශඹන්
නහථ ශනහ ශභළනි හිතුමක් ලහයම් අනහතශකදීත්
ශනොශ්.හ! කිඹරහ ඇභතිතුමභහ ල්ඳනහ යනහද?

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කිසිභ හිතුමක් ලහයභක් ල සිදු  ව ශනොභළත ඇවළිවඹශොබ
නයඹට ංර්ධනඹ සිදු  ව ඇත එඹයි තයඹ

ාකළ එනර්ිත පුද්ගලික වමළගම : කුඩළ ත විදුලි
බළගළර ලයළපතක 
இனங்கக ணர்ஜற ணறரர் றன்ணம் : சறநற லர்
றன்னுற்தத்றக் கனோத்றட்டங்கள்

LANKA ENERGY (PVT.) LIMITED : SMALL HYDROPOWER
PLANT PROJECTS

4411/’13

9. ගරු නලින් බණ්ඩළර තයමශ මශතළ

(ரண்னறகு லின் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක් ලති අභහතයතුමභහශන් ඇස
්රලසනඹ - (1):
(අ)
(i) ්රී රංහ සුනිතය ඵරලක් ලති අධිහරිඹ භඟින් අත්
ඳත් යන්නහ රද රංහ එනර්ජි පුේිව
භහභට අඹත් ුමබහ ජර විදුිව ඵරහහය යහඳිති
ශඹෝජනහ ංයහ ශොඳභණද;
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(ii)

එභ යහඳිති අතරින් ශම් න විට ඉදිකිරීම් ටයුතුම
ආයම්බ ය ඇති යහඳිති ංයහ ශොඳභණද;

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රමතයන්ත මශතළ

(iii)

එභ යහඳිති ශර්ද;

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(iv)

එභ එක් ල එක් ල යහඳිතිශක ඉදිකිරීම් නිභකිරීභට
තන හරඹ ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද;

(v)

ශභශතක් ල ළබ ටයුතුම ආයම්බ ය ශනොභළති
යහඳිති ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ඉදිරිශකදී
ළනීභට නිඹමිත ක්රිඹහභහර් ශර්ද;

ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?

(ரண்னறகு .டி. சுசறல் தறதஜந்)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි
ශභශේයි
(අ) (i)

(ii)

එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය

සුනිතය ඵරලක් ලති අධිහරිඹ භඟින් රංහ එනර්ජි
පුේිව භහභට අඹත් කිසිදු යහඳිතිඹක් ල අත් ඳත්
ය ශන ශනොභළත
ඉවත (i) පිළිතුමය අනු අදහශ ශනොශ්.

(iii) ඉවත (i) පිළිතුමය අනු අදහශ ශනොශ්.

(ආ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?

(iv) ඉවත (i) පිළිතුමය අනු අදහශ ශනොශ්.
சுற்நரடல், னதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சகக் தகட்ட
றணர:
(அ) (i)

இனங்கக
றகனததன்கு
சக்ற
அறகரசகதறன்னேனம்
சுவீகரறக்கப்தட்ட
இனங்கக ணர்ஜற ணறரர் றன்ணத்றற்கு
தசரந்ரண சறநற லர்றன்சக்ற உற்தத்றக்
கனோத்றட்டங்கபறன்
ண்றக்கக
வ்பதன்தகனம்;

(ii)

தற்தடி
கனோத்றட்டங்கபறல்
ற்ததரது
றர்ரப்தறகள்
ஆம்தறக்கப்தட்டுள்ப
கனோத்றட்டங்கபறன்
ண்றக்கக
வ்பதன்தகனம்;

(iii)

அக்கனோத்றட்டங்கள் ரக ன்தகனம்;

(iv)

தற்தடி
எவ்தரனோ
றர்ரப்தறககப
டுக்கும்
கரனம்
வ்பதன்தகனம்;

(v)

கனோத்றட்டத்றணதும்
றகநவுதசய்ற்கு
ணறத்ணறத

இற்கநக தகனகள் ஆம்தறக்கப்தடரதுள்ப
கனோத்றட்டங்ககப
அனெனரக்குற்கரக
றர்கரனத்றல்
தற்தகரள்பப்தடவுள்ப
டடிக்கககள் ரக ன்தகனம்

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) இன்தநல், ன்?

asked the Minister of Environment and Renewable
Energy:
(a)

Will he state (i) the number of small hydropower plant
project proposals owned by the Lanka
Energy (Pvt.) Limited, and acquired by the
Sri Lanka Sustainable Energy Authority;
(i)

the number out of the aforesaid projects of
which construction work has been started;

(ii)

what those projects are;

(iii)

the time period needed to complete the
constructions of each of the aforesaid
projects; and

(iv)

(b)

the courses of action that are to be taken in
the future to commence the projects that
have not yet been started?

If not, why?

(v) ඉවත (i) පිළිතුමය අනු අදහශ ශනොශ්.
(ආ) ඳළන ශනොනඟී

ගරු නලින් බණ්ඩළර තයමශ මශතළ

(ரண்னறகு லின் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භශ ඳශමුළනි අතුමරු
්රලසනඹ ශභඹයි රු ඇභතිතුමභනි ඳසු ගිඹ හරඹ තුමශ සුනිතය
ඵරලක් ලති අධිහරිඹ ඹටශත් ුමබහ විදුිව ඵරහහය ංර්ධනඹට
ුමබහ යහඹයින් ඉදිරිඳත් ශ ශනොශඹක් ල ශවේූනන් භත
cancel ුෆණු ශඹෝජනහ රංහ එනර්ජි කිඹන ශඳෞේිව
ආඹතනඹක් ල පිහිටුරහ - භභ හිතන වළටිඹට ඒ හරශක සිටිශක
රු ඳහසලී චම්පි යණ ඇභතිතුමභහ- ඒ ආඹතනඹට ඳයහ
තිබුශ්ඩ නළේද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රමතයන්ත මශතළ

(ரண்னறகு .டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඳළරීභක් ල පිළිඵ භභ දන්ශන් නළවළ නමුත් රංහ එනර්ජි
කිඹන ආඹතනඹටත් ුමබහ ජර විදුිවඵරහහය යහඳිීරන් කිහිඳඹක් ල
වහ ඵරඳත්ර රඵහ දී තිබුණහ

ගරු නලින් බණ්ඩළර තයමශ මශතළ

(ரண்னறகு லின் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

එතශොට රංහ එනර්ජි ආඹතනඹ විසින් ඳයහ ත් ඒ විදුිව
ඵරහහය ීමඹක් ල ංර්ධනඹ ය තිශඵනහද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රමතයන්ත මශතළ

(ரண்னறகு .டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒ ්රලසනඹට භට දළනට ඍජු පිළිතුමයක් ල ශදන්න ඵළවළ නමුත්
අශේ උඳශේල හය බහ රඵන තිශක තිශඵනහ එහිදී භභ
ඔඵතුමභහට ම්පර්ණ ශතොයතුමරු රඵහ ශදන්නම්

ගරු නලින් බණ්ඩළර තයමශ මශතළ

(ரண்னறகு லின் தண்டர ஜய)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඇත්තටභ ශම් රංහ එනර්ජි ආඹතනඹ කිඹන්ශන් සුදු
අිවශඹක් ල විලහර විඹදභක් ල දයරහ තභයි ඳහසලී චම්පි යණ
භළතිතුමභහ ශම් ආඹතනඹ පිහිටුරහ තිශඵන්ශන් අපි දන්නහ විධිඹට
ශම් ආඹතනශඹන් කිසිදු යහඳිතිඹක් ල ංර්ධනඹ යරහ නළවළ ඒ
ආඹතනඹ ඳසු චීන භහභට බහය ශදන්න උත්හව ය තිබුණහ
භභ හිතන වළටිඹට ඔඵතුමභහ ඇවිල්රහ ඒහ ළශළක් ලුෆහ ඔඵතුමභහ
ශවො ශදඹක් ල ශශේ අශේ යශඨා

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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asked the Minister of Education:

ආශඹෝජඹන් සිටිේදී රංහශ්. විදුිව ඵරහහය ඇති යන්න
පුළුන් සථහන ඒ සුදු අිවඹහට - ඔඵතුමභහශ අභහතයහංලඹට
ම්ඵන්ධ යජඹට ම්ඵන්ධ ශම් රංහ එනර්ජි කිඹන පුේිව
ආඹතනඹට ඳයන්න ඒ ආඹතනඹ පිහිටු වශම් අනලය ළශ් ට
ශොච්චය මුදරක් ල ශඹොදහ තිශඵනහද?

(a)

Will he inform this House (i)

whether conducting of tuition classes on
Sundays and Poya Days has been banned;

(ii)

if so, the areas where that ban is in force;

(iii)

the age limit of the students relevant to the
tuition classes that are subjected to this ban;
and

(iv)

the policy adopted by
Government in this respect?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් පප්රමතයන්ත මශතළ

(ரண்னறகு .டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි
ශභඹ ශඳෞේිව
භහභක් ල නිහ භහම් ඳනත අනු ්රලසනඹට අදහශ එහි
ආශඹෝජනඹ පිළිඵ ශතොයතුමරු රඵහ න්න පුළුන් නමුත් ශම්
අසථහශ්. භභ ඳළවළදිිව කිඹන්න අලයයි මින් ඉදිරිඹට අපි
රංහ එනර්ජි ආඹතනඹට ුමබහ ජර විදුිව ඵරහහය යහඳිති රඵහ
දීභට අශේක් ලහ යන්ශන් නළවළයි කිඹන එ ඳරීක් ලහ යරහ
ඵරන්න කිඹරහ දළනට භභ උඳශදස දීරහ තිශඵනහ ඒ අනු ඒ අඹ
ආයම්බ ශනොය තිශඵන සිඹලුභ යහඳිීරන් අශංගු යරහ
නිඹමිත ඳරිඳහටිඹ අනු එන ආශඹෝජයින්ට ඒහ රඵහ ශදන්න
අපි ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ

උපකළරක පන්ක  තශනම : ිළිතපලත

ணறரர் ததரகண குப்னக்கள் கட: கடனெகந
BAN OF TUITION CLASSES : POLICY ADOPTED

4437/’13

10.ගරු තතළ අුරපකෝර මශ්නමිය

(ரண்னறகு (றனோற) னர அத்துதகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අධයහඳන අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

ඉරිදහ දිනඹන්හි වහ ශඳොශවොඹ දිනඹන්හි උඳහය
ඳන්ති ඳළළත් වභ තවනම් ය තිශ්ලද;

(ii)

එශේ නම් එභ තවනභ ඵරඳත්නහ ්රශේල
ශර්ද;

(iii)

එභ තවනභ ඵරඳත්නහ උඳහය ඳන්ති අදහශ
න සිසුන්ශ ඹස සීභහන් ශර්ද;

(iv)

ශම් පිළිඵ භධයභ යජඹ අනුභනඹ යනු රඵන
පිළිශත ශර්ද;

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශේ නම් ඒ භන්ද?
கல்ற அகச்சகக் தகட்ட றணர:
(அ) (i)

ஞரறற்ன்க்கறககபறலும்,
றணங்கபறலும்
ணறரர்
குப்னக்ககப
டத்துல்
தட்டுள்பர ன்தகனம்;

ததரர
ததரகண
கடதசய்ப்

(ii)

ஆதணறல், தற்தடி கட
அனெலிலுள்ப
தறதசங்கள் ரக ன்தகனம்;

(iii)

தற்தடி கட அனெலிலுள்ப ணறரர் ததரகண
குப்னக்கள் ற்னகடரகறன்ந ரர்கபறன்
தல்கனகள் ரக ன்தகனம்;

(iv)

இது
தரடர்தரக
த்ற
அசரங்கம்
தறன்தற்ன்கறன்ந கடனெகந ரது ன்தகனம்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(ஆ) இன்தநல், ன்?

(b)

the

Central

If not, why?

ගරු පම ශළන් ළල් පරරු මශතළ (අධායළපන නිපයෝතය
අමළතයුරමළ)
(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறதனோ - கல்ற தறற அகச்சர்)

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of
Education)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි අධයහඳන අභහතයතුමභහ
ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය ශදනහ
(අ)
(i) භහන හිමිම් තත්ත්ඹන් ඹටශත් ශම් ම්ඵන්ධ
නීති ඳළන වභක් ල ශ ශනොවළකි ුෆද ඳහල්
ගුරුරුන්ට ඳහල් හරඹ තුමශදීත් ඉරිදහ දිනඹන්හි
උදඹ රුශ්.ත් ඳහල් සිසුන් වහ උඳහය
ඳන්ති ශනොඳළළත්විඹ යුතුම ඵ අධහයණඹ ය
ඇත එශවත් ඒහ නීතිභඹ ලශඹන් තවනම්
කිරීභක් ල ය ශනොභළත එන් නීතිභඹ චක්රශල්
නිුමත් කිරීභ වහ අලය න වනති ඵරඹක් ල
රළබීභට වළකි න ආහයඹට ශභභ රු බහ
භගින් ඳනතක් ල ම්භත කිරීභ අලය ශ්. එන්
ඳනතක් ල ම්භත වූ ඳසු ඒ ම්ඵන්ධ ටයුතුම ශ
වළකි ඵ දන්මි ේබහශඹන් යුක් ලත ගුරුරු
විසින් එශේ ශනොශ යුතුම ඵ දන්න රද ිවපිඹක් ල
රහඳ වහ ඳශහත් හර්ඹහරරට ඹහ තිශඵනහ
(ii) ඳහල් සිසුන්ට උඳහය ඳන්ති ඳළළත් වභ
ම්ඵන්ධශඹන් නිුමත් ය ඇති ිවපිඹ මුළු
දියිනටභ ඵරඳළළත්ශන ඳරිදි නිුමත් ය ඇත
(iii) ඳහල් ඹශේ සිටින ඳහල් ඹන දරුන් වහ
ඳභණක් ල ශභභ නිශඹෝඹ අදහශ ශ්.
(iv) භහන අයිතිහසිම් පිළිඵ තත්ත්ඹ ඹටශත් ශම්
ම්ඵන්ධ ඵරහත්භ නීති ඳළනවිඹ යුත්ශත් ශභභ
උත්තරීතය ඳහර්ිවශම්න්තුම විසිනි විඹ යුතුම ශදඹක් ල
පිළිඵ දළනුම් දීභක් ල විතයයි ශම් ිවපිශඹන් ය
තිශඵන්ශන්
(ආ) අදහශ ශනොශ්.

ගරු තතළ අුරපකෝර මශ්නමිය

(ரண்னறகு (றனோற) னர அத்துதகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි භශ ඳශමුළනි අතුමරු ්රලසනඹ
ශභඹයි ඔඵතුමභහශ පිළිතුමයත් එතයම් ඳළවළදිිව නළවළ තවනභ
කිඹනහ ඉල්ලීභක් ල කිඹරහ ආඳසු කිඹනහ ඔඵතුමභහ අහනශක
කි්.හ තවනභ පිළිඵ කිඹරහ ඒ ශශේ ශතත් සිඹලුභ ආම්
නිශඹෝජනඹ යන දවම් ඳහල්රට වහ උඳහය ඳන්තිරට
ම්ඵන්ධ න දරුන්ට ශම් පිළිඵ ළටලු වත තත්ත්ඹක් ල
ඇති ශරහ තිශඵනහ ඔඵතුමභහ ඔඹ කිඹන නිළරැදි ්රතිඳත්තිඹක් ල
නළති ටයුත්ත තුමළින් ශම් ඇති ශරහ තිශඵන ළටලු ඳහරනඹ
යන්න පුළුන් ශයිද කිඹන එ තභයි භශ ඳශමුළනි අතුමරු
්රලසනඹ
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ගරු පම ශළන් ළල් පරරු මශතළ

(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறதனோ)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

මිව පිඹයක් ල වළටිඹට අභහතයහංලඹ ගුරුරුන්ශන් ඉල්රහ
තිශඵනහ ඉරිදහ දිනර උශේ රුශ්. ඳහල් ඹන දරුන්ට ඳන්ති
ඳත්න්න එඳහඹ කිඹරහ එතශොට ඒ ළන හධහයණ සිතහ
ඵරහ ඒ ඉල්ලීභ ක්රිඹහත්භ කිරීශම් අයිතිඹ තිශඵන්ශන්
ගුරුරුන්ටයි භහන හිමිම් පිළිඵ නීතිඹ අනු ඵළලුහභ ඇත්ත
ලශඹන්භ ඳහර්ිවශම්න්තුමශන් අනුභත යන ඳනතකින් මි
ශභළනි ශදඹක් ල ශළින්භ තවනම් යන්න පුළුන්භක් ල නළවළ

ගරු තතළ අුරපකෝර මශ්නමිය

(ரண்னறகு (றனோற) னர அத்துதகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

භශ ඳශමුන අතුමරු ්රලසනඹ ඒ ශනොශයි

ගරු පම ශළන් ළල් පරරු මශතළ

(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறதனோ)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ඔඹ කිඹන ඉුෆම් පිහුම් ඳන්ති ආදී විශලේ ඳන්ති කිසික් ල
තවනම් යන්නටඹ කිඹහ ිවයුභක් ල ඹහ නළවළ නමුත් අපි ඳහල්
ගුරුරුන්ශන් ඉල්රහ සිට තිශඵනහ ඳහල් ඳත්න හරඹ
තුමශ වහ ඉරිදහ ශඳයරුශ්. ඳන්ති ඳළළත් වශභන් ශකින ශරට
එළනි ඉල්ලීභක් ල අඳ ය තිශඵනහ
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறதனோ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ශභොක් ලද?

ගරු තතළ අුරපකෝර මශ්නමිය

(ரண்னறகு (றனோற) னர அத்துதகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි ශම් නශොට සිඹලුභ
ආම් නිශඹෝජනඹ යන දවම් ඳහල්රට ව උඳහය
ඳන්තිරට ඹන දරුන් වළභ ශශනක් ල අතයභ ්රලසනඹක් ල ඇති
ශරහ දළන් ඒ ගුරුරුන් ව දවම් ඳහල් ආචහර්ඹ භ්ඩබර
අතය තිශඵන ළටලුක් ල ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ ඒ තත්ත්ඹ
ඳහරනඹ යන්න ඹම්කිසි ටයුත්තක් ල යනහද කිඹහයි භභ
අවන්ශන්

ගරු පම ශළන් ළල් පරරු මශතළ

(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறதனோ)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

දවම් ඳහල් අතය

ඳශහතභ තිශඵනහ අනුයහධපුයශකත් එළනි තත්ත්ඹක් ල
තිශඵනහඹ කිඹහ භට අවන්න රළබුණහ ඉරිදහ උශේ දවම් ඳහල්
ඳත්හශන ඹහභ තවනම් යනහද එශවභ නළත්නම් උඳහය
ඳන්ති ඳත්හශන ඹන එ තවනම් යනහද කිඹන එ ළන
යර ලශඹන් උත්තයඹක් ල දුන්ශනොත් ඇති

ගරු අකි විරළේ කළරියලවම් මශතළ

ගරු පම ශළන් ළල් පරරු මශතළ

ඒ කිඹන්ශන් ගුරුරුන් ව
ළටලු ඳහරනඹ යන්නද?
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තිශඵන

ගරු තතළ අුරපකෝර මශ්නමිය

(ரண்னறகு (றனோற) னர அத்துதகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔ්. එශවභ තභයි වළභ තළනභ එළනි තත්ත්ඹක් ල ඇති
ශරහ තිශඵනහ ඒ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ යන්න ඹභක් ල යනහද
කිඹන එයි භභ අවන්ශන්

ගරු පම ශළන් ළල් පරරු මශතළ

(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறதனோ)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ඇත්ශතන්භ භටත් ඒ ්රලසනඹ ඒ තයම් ඳළවළදිිව නළවළ
ගරු තතළ අුරපකෝර මශ්නමිය
(ரண்னறகு (றனோற) னர அத்துதகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

එශවභ නම් රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි භශ ශදන අතුමරු
්රලසනඹටත් පිළිතුමයක් ල ශදන්න ඒ තත්ත්ඹ යත්නපුය
දිසත්රික් ලශක තදඵර විධිඹට තිශඵන ්රලසනඹක් ල ඒ අතයහයශක
ඳශහත් බහශන් ඹම්කිසි ීරයණඹක් ල අයශන අද නශොට
උඳහය ඳන්ති ඳභණක් ල ශනො භළහුම් ඳන්ති ඉුෆම් පිහුම් ඳන්ති
ආදී විශලේ ඳන්තිත් තවනම් ය තිශඵනහ
එතශොට ඒ
ශදඳළත්තටභ වරිඹන ශභොක් ල ශවෝ ළබ පිළිශශක් ල ජහති
භඨාටශභන් ක්රිඹහත්භ යන්න ටයුතුම යනහද කිඹහ භහ
අවනහ යත්නපුය ඳභණක් ල ශනොශයි ශම් තත්ත්ඹ වළභ

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි තුමන්න අතුමරු ්රලසනඹ භභ
අවනහ රු නිශඹෝජය අභහතයතුමභහ කි්.හ ඉරිදහ උශේ රුශ්.
උඳහය ඳන්ති නත්නහ නම් ශවොයි කිඹහ රහඳ
අධයක් ලරුන් ඇතුමළු ඒ නිරධහරින්ට ිවපිඹක් ල ඹහ තිශඵනහ
කිඹහ ඉරිදහ උශේ රු කිඹන්ශන් හභහනයශඹන් දවල් 1 00
ඳභණ නශතක් ල හරඹයි ඒ ිවපිඹ අනු උශේ රු උඳහය
ඳන්ති තවනම් ශනහ බිංගිරිඹ තිශෝභ ්රශේලශක ඉන්න
ඳහල් සිසුුමට ුමරුණෆර ශවෝ ුමිවඹහපිටිඹ ඳන්තිඹට එදහ
වස රුශ්. ඹන්න ඵළවළ
ඔඵතුමභන්රහ දවම් ඳහල්රට ්රමුත්ඹ රඵහ දීශම්
අයමුණින් යන රද ශම් ශඹෝජනහ ශඵොශවොභ ශවොයි නමුත්
්රලසනඹ ශම්යි රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි ඔඵතුමභහභ දන්නහ
ශම් යශඨා 17 000 ඳභණ ගුරු හිකඹක් ල ඳතින ඵ ල්ිව
තිශඵන ශදභ්.පිඹන්ට පුළුන් ශල්රට ගුරුරුන් ශන්රහ
තනි ශවෝ ්ඩබහඹම් ලශඹන් තභන්ශ දරුන්ට උඳහය
ඳන්ති ඳත්න්න නමුත් ශම් නිහ හභහනය ශදභ්.පිඹන්ශ
දරුන්ට ඉරිදහ ද තුමශ උඳහය ඳන්තිරට ඹන්න
පුළුන්භක් ල රළශඵන්ශන් නළවළ යශඨා 17 000 ගුරු හිකඹක් ල
තිශඵනහ දරුන්ට උඳහය ඳන්තිරට ඹෆභට අලය ශනොන
විධිඹට ඒ ඳහල්රට ගුරුරු රඵහ දීරහ ඒ අලය ඳරියඹ වළදිඹ
යුතුමයි කිඹරහයි අපි විලසහ යන්ශන් රු නිශඹෝජය
අභහතයතුමභනි ඔඵතුමභහ ඒ ළන හිතන්ශන් ශභොක් ලද?

ගරු පම ශළන් ළල් පරරු මශතළ

(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறதனோ)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

රු භන්ත්රීතුමභනි ශම් තුමළින් උඳහය ඳන්ති තවනම්
කිරීභක් ල යරහ නළවළ භභ නළතත් ඉතහභ ඳළවළදිිව කිඹන්ශන්
අපි ඳහල් ගුරුරුන්ශන් ඉල්රහ තිශඵනහ -[ඵහධහ කිරීභක් ල]

ගරු අකි විරළේ කළරියලවම් මශතළ

(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

උඳහය ඳන්ති තවනම් යරහ නළති ුෆණහට ඔඵතුමභන්රහ
ිවයුම් ඹරහ ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් ඒ ශන්

ගරු පම ශළන් ළල් පරරු මශතළ

(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறதனோ)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ශම් ිවපිඹ භඟින් අපි ඳහල් ගුරුරුන්ට කිඹහ තිශඵනහ ඉරිදහ
දිනශක උදඹ රුශ්.ත් ඳහල් හරඹ තුමශත් ඵහහිය ඳන්ති
ඳළළත් වශභන් උඳහය ඳන්ති ඳළළත් වශභන් ශකින්න

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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[රු ශභොවහන් රහල් ශග්රේරු භවතහ]

කිඹරහ ඒ එභ ගුරුරුන්ට විතයයි ඇත්තටභ ශම් උඳහය
ඳන්ති ඳත්න හුකක් ල අඹ ඳහල් ගුරුරු ශනොශයි
ශඳෞේිව ඒ හර්ඹඹභ යන අඹයි අපි ඒ අඹ පිළිඵ
ශභොුමත්භ කිඹරහ නළවළ

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

රු භන්ත්රීතුමභනි එතුමභහ ඒ ළන ශභොුමත් කිඹරහ නළවළ
කිඹරහයි කිඹන්ශන්

අලු්නගම නගරප

කළනු පද්ධාක ය : අලහිර  වම

அளுத்க க டிகரல் தரகுற: தக்கம்

DRAINAGE SYSTEM OF ALUTGAMA TOWN : BLOCKAGE
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11. ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ (2) :
(අ) ංචහය පුයයඹක් ල න අලුත්භ නයශක පුළුල් භහර්
ඳේධතිඹට රිරන ඳරිදි ක්රභත් හ ශනොභළති හනු
ඳේධතිශක අඳද්රය රැී  අහිය  වභ නයඹ පුයහ දුර්න්ධඹක් ල
ඳළතිය ඹෆභට ශවේතුම ව ඇති ඵ එතුමභහ දන්ශනහිද?
(ආ) එශේ නම් එභ තත්ත්ඹ නිළයදි කිරීභට පිඹය නු
රඵන්ශන් දහද ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ඇ) අලුත්භ නයශක ඉදි ශ න ඵස නළතුමම්ඳශශහි බ
හේපු ශම් න ශතක් ල ශශශඳුන්ට රඵහ ශනොදීභට ශවේතුම
ශර්ද ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඈ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
உள்ளூரட்சற,
றணர:
(அ)

ரகரசகதகள்

அகச்சகக்

தகட்ட

சுற்ன்னர கரண அளுத்க கரறல் றரறரக்கப்தட்ட
வீற னெகநகக்கு ற்நரன் னெகநசரர்ந் றத்றல்
அகக்கப்தடரதுள்ப டிகரல் தரகுறறல் கறவுகள்
தங்கற இகடனொநரக இனோப்தத கரறல் துர்ரற்நம்
வீசுற்கு கரரக அகந்துள்பதன்தக அர்
அநறரர?

(ஆ) ஆதணறல், தற்தடி றகனகக சலரக்குற்கு
ப்ததரது டடிக்கக டுக்கப்தடுதன்தக அர்
குநறப்தறடுரர?
(இ)

(ஈ)

அளுத்க கரறல் றர்ரறக்கப்தட்ட னற ததனோந்து
ரறப்தறடத்றன் ககடகள் இதுக ர்த்கர்களுக்கு
ங்கப்தடரகக்கரண
கரங்கள்
ரகதன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
இன்தநல், ன்?

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

Is he aware that the drainage system of the
Alutgama tourist resort that has not been
constructed systematically to suit the wide road
system there, getting blocked with garbage, has
caused a stench to spread throughout the town?
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(b)

If so, will he state as to when measures will be
taken to rectify the aforesaid situation?

(c)

Will he inform this House of the reasons for not
making the shops and stalls of the new bus station
constructed in Alutgama town available to the
vendors to date?

(d)

If not, why?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ

(ரண்னறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත්
බහ අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුමරු ශදනහ
(අ)

එළනි තත්ත්ඹක් ල ශනොභළත

(ආ) ඳළන ශනොනඟී
(ඇ) ඵසනහහිය ඳශහශත් භහර්සථ භගී ්රහවන අධිහරිඹ විසින්
ශශශඳුන්ට බ හේපු රඵහ දීභට ටයුතුම යශන ඹනු
රළශ්ල
(ඈ) ඉවත විසතයඹට අනු අදහශ ශනොශ්.

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භශ
්රලසනඹ ශභඹයි

ඳශමුශනි අතුමරු

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි ඔඵතුමභහ රඵහ දුන් පිළිතුමය නිළයදි
නළවළ එඹ හදයයි භභ දන්ශන් නළවළ ඔඵතුමභහට ශම් උත්තය
ළඳයුශ්. ුෆද කිඹරහ අදටත් ශම් ්රශේලඹ ංචහය රහඳඹක් ල
වළටිඹට ක්රිඹහත්භ ශනහ ශම් ඳරියශක තිශඵන අපිරිසිදුබහඹ
තුමශ ඒ ංචහය ක් ලශේත්රශක බහ ළීමභක් ල තිශඵනහ ඒ වහ
ඔඵතුමභන්රහ න්නහ පිඹය ශභොක් ලද කිඹරහ භභ අවන්න
ළභළතියි

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ

(ரண்னறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි අපි ශම් පිළිඵ ශොඹහ
ඵරහ තිශඵනහ ශ්ලරුර ්රහශේයඹ බහ ඵර ්රශේලඹ තුමශ තභයි
අලුත්භ නයඹ පිහිටහ තිශඵන්ශන් වදනි ශම් නයශක
ුමණු ශ ඉත් කිරීම් ටයුතුම සිේධ යනහ ඒ නිහ රු
භන්ත්රීතුමභහ කිඹන ආහයශක තත්ත්ඹක් ල එහි නළවළ ඒ නයඹ
ශඵොශවොභ පිරිසිදු ඳත්හ ශන ඹනහ

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භශ ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹ
ශභඹයි
රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි අලුත්භ නයශක න ඵස
නළතුමම්ඳශශේ ඉදි ශ බ හේපු ටි ය තුමනක් ල මුළුල්ශල්
ශඵදහ දීරහ නළවළ ඒට ශවේතුම ශභොක් ලද?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ

(ரண்னறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි අපි ඉතහ ඩිනමින් ඒ ළබ
ටයුත්ත යනහ
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ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ii)

தகரளம்ன தங்குப் தரறர்த்கண றகனத்றன்
கறதரத்றம் ன்ணதன்தகனம்;

(The Hon. Sajith Premadasa)

அர் கூன்ரர?

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

භභ ඔඵතුමභහශන් ශභශවභ අවන්නම් ශෝ ඒ බ හේපු ඉදි
ය තිශඵන්ශන් ශඳෞේිව ඉබභ ඒ පුේරඹහට ශඳොශයොන්දු
ශරහ තිශඵනහ බ හේපු ශදක් ල රඵහ ශදනහ කිඹරහ දළන්
නීතිභඹ ්රලසනඹක් ල උේත ශරහ තිශඵනහ ඒ ගිවිසුභ
උල්රංකනඹ කිරීභ නිහ ශම් හශ ංර්ධන ළබ ටවනට
විලහර මුදරක් ල ළඹ යරහ තිබුණත් ශම් හශ නීතිභඹ ්රලසන
උේත ශන ආහයඹට ඒ ගිවිසුම් බ යන්ශන් ඇයි කිඹහ භහ
ඔඵතුමභහශන් අවන්න ළභළතියි

(ஆ) (i)

தறகங்கள், தரறர்த்கண ஆகக்குளறன்
னென்ணரள் கனர்கபரண றனோற இந்றரற
சுகரச ற்ன்ம் றனோ. றனக் கனோரத்ண
ஆகறதரரறணரல்
தபறப்தடுத்ப்தட்டரன்
2011 ற்ன்ம் 2012ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறகபறல்
தங்குச் சந்கறகணச் சூழ்ச்சறத் றநனுடன்
ககரளுல் தரடர்தறல் தகரளம்ன தங்குப்
தரறர்த்கண
றகனத்றல்
கடததற்ந
அநறக்கக தசய்ப்தட்டுள்ப குநறப்தறட்ட சறன
ரதறர டடிக்கககள் தற்நற றசரரறக்கப்
தட்டுள்பணர ன்தகனம்;

(ii)

தற்குநறப்தறட்ட றசரகறன் ற்ததரக
றகனறகணனம்;

(iii)

இது தரடர்தரக தனறக டடிக்கககள் ன்
டுக்கப்தடறல்கன ன்தகனம்;

(iv)

டடிக்கக
டுக்கப்தட்டு
சம்தங்ககபனம்;

(v)

லர்வுக்கு னோற்கு ற்தட்ட தசனறகணனம்;

(vi)

இவ்ரநரண லர்வுகளுக்கு னோற்கு அசறல்
அளத்ங்கள் இனோந்ர ன்தகனம்

ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ

(ரண்னறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි එළනි තත්ත්ඹක් ල අඳට
හර්තහ ශරහ නළවළ අඳ ඉතහභ ඉක් ලභනින් ශම් බ හේපු ශඵදහ
ශදන්න ටයුතුම යනහ අපි ඔඵතුමභහටත් ආයහධනහ යන්නම්

පක වහ පලෂඳ පප ෂ පමපශයුම් අ්රමිකතළ:
විමර්න ක යුුර

தங்குப் தரறர்த்கண றகனக் ககரளுலில்
எளங்கலணம் : றசரககள்
IRREGULARITIES IN STOCK EXCHANGE OPERATIONS :
INVESTIGATIONS
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12. ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு ற கனோரரக்க)

எத்றங்கற

அர் இச்சகதக்கு அநறத் னோரர?
(இ)

இன்தநல், ன்?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (3):
(අ)

(ආ)

asked the Minister of Finance and Planning:

(i)

සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමිශම් හර්ඹබහයඹ
ශර්ද;

(ii)

ශොශම ශොටස හුභහරුශ්. හර්ඹබහයඹ
ශර්ද;

(i)

the role of the Securities and Exchange
Commission; and

ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(i) සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමිශම් හිටපු
බහඳතිරුන් න ඉන්ද්රහනි සුතදහ භවත්මිඹ
ව තිරක් ල රුණහයත්න භවතහ විසින් ශවළි යන
රද 2011 ව 2012 ර්රදී ශොටස
ශශශඳොශ ශභශවයුම්රට අදහශ සිදු වූ ඵට
හර්තහ වූ "භහෆිඹහ" ක්රිඹහහයම් පිළිඵ
විභර්ලන සිදු ය තිශ්ලද;
(ii) එභ විභර්ලනර ර්තභහන තත්ත්ඹ ශර්ද;
(iii) ඒ ම්ඵන්ධශඹන් තදුයටත්
ක්රිඹහභහර්
ශනොළනීභට ශවේතුම ශර්ද;

(ii)

the role of the Colombo Stock Exchange?

(a)

(b)

Will he state -

Will he inform this House (i)

whether certain mafia activities reported in
the Colombo Stock Exchange in relation to
market manipulation during the years 2011
and 2012 as revealed by the former
Chairpersons of Securities and Exchange
Commission, Ms. Indrani Sugathadasa and
Mr. Tilak Karunaratne, have been
investigated;

(iv)

ක්රිඹහභහර් ශන භථඹට ඳත් යන රද
සිේධීන් ංයහ ශොඳභණද;

(ii)

the present status
investigations;

(v)
(vi)

එභ ශ්ලරුම් කිරීම්ර පිරිළඹ ශර්ද;
එභ ශ්ලරුම් කිරීම් ශේලඳහරන ඵරඳෆම් භත සිදු වූ
ඒහද;

(iii)

as to why further actions have not been
taken in that regard;

(iv)

the cases on which actions have been taken
and compounded;

(v)

the cost for the settlements; and

(vi)

whether such settlements were driven by
the political pressures?

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
றற, றட்டறடல் அகச்சகக் தகட்ட றணர:
(அ) (i)

தறகங்கள், தரறர்த்கண ஆகக்குளறன்
கறதரத்றம் ன்ணதன்தகனம்;

(c)

If not, why?

of

the

aforesaid

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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*

සුරැුමම්ඳත් ශශශ ශඳොශ ංර්ධනඹ
කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ආ්ඩුවට උඳශදස
දීභ;

*

ශොමින් බහශ්. ළබ ය ශන ඹෆභ
වහ අලය නිරධයඹන් වහ ශේඹන්
ශේශඹහි ශඹද වභ;

*

ඵරඳත්රරත් යහඳහය සතුම විනිභඹ
සථහනඹ සුරැුමම්ඳත් රළයිසතුමත කිරීභ
ව නිුමත් කිරීභ විධිභත් කිරීභ;

*

රළයිසතුමත කිරීභ වහ ඵරඳත්රරත්
යහඳහය සතුම විනිභඹ සථහනඹට ඉදිරිඳත්
යන රද ඹම් ඉල්ලුම් ඳත්ර ්රතික් ලශේඳ යන
ශර ඊට විධහන කිරීභ;

*

ඹම් සුරැුමම්ඳත් රළයිසතුමත කිරීභ ශවෝ
රළයිසතුමත සුරැුමම්ඳත් කිසික් ල ම්ඵන්ධ
ශශහම් කිරීභ ආශඹෝජඹන් ආයක් ලහ
කිරීභ වහ අරංගු කිරීභ ශවෝ අත්හිටු වභ
නළතශවොත් සිඹලුභ රළයිසතුමත ශ
සුරැුමම්ඳත් ම්ඵන්ධ ශශහම් කිරීභ එක් ල
යට දින තුමනට ළඩි ශනොන
හරසීභහට අත්හිටු වභ;

*

ඵරඳත්ර රත් යහඳහය සතුම විනිභඹ
සථහනඹ ඵරඳත්රරත් යහඳහය සතුම
තළරැ්.රුුමශ
ශවෝ ඵරඳත්රරත්
යහඳහය සතුම ශශශන්දුමශ
ඒ
බහයඹ
ඵරඳත්රරත්
ශභනහයණ
භහභක් ල ශවෝ බහයරුුමශ ිවඹහඳදිංචි
ශශ ශඳොශ අතයභළදිශඹුම විසින් ශවෝ
ඹම් රළයිසතුමත ශඳොදු භහභ ඹම්
ටයුත්තක් ල ළන ඳරීක් ලහ ය විභර්ලන
ඳළළත් වභ;

*

ඹම්
ඵරඳත්රරත්
යහඳහය
සතුම
තළරැ්.රුුම විසින් ශවෝ ඵරඳත්රරත්
යහඳහය සතුම ශශශන්දුම විසින් ශවෝ
ඒ බහයඹ ඵරඳත්රරත් ශභනහයණ
භහභක් ල විසින් ශවෝ බහයරුුම විසින්
ශවෝ
ිවඹහඳදිංචි
ශශශ
ශඳොශ
අතයභළදිශඹුම විසින් ශවෝ රළයිසතුමත
ශඳොදු භහභක් ල විසින් ශවෝ සිදු යන රද
අයුතුම ක්රිඹහ පිළිඵ ීරයණ ්රහලඹට ඳත්
කිරීභ;

*

සුරැුමම්ඳත් ශශ ශඳොශ ම්ඵන්ධශඹන්
ආ්ඩුවශ්. ්රතිඳත්ති ව ළබ ටවන්
ක්රිඹහත්භ කිරීභ;
ය ශවෝ ආහයඹකින් ඹම් නිලසචර ශවෝ
චංචර ශේඳශක් ල අත් ය ළනීභ දළරීභ
ඵේදට ශවෝ ුමිවඹට ළනීභ ශවෝ දීභ උස
කිරීභ ඔබඳනඹ කිරීභ විකිීමභ ශවෝ
ශනත් ආහයඹකින් ඵළවළය කිරීභ;
1982 අං 17 දයන භහම් ඳනශත් 227
න න්තිශඹන් භහම් ශයජිසට්රහර්යඹහ
ශත ඳළරී ඇති ඵරතර ක්රිඹහත්භ
යමින් සීමිත ීමම් හිත පුේිව
භහභට සීමිත ීමම් හිත ශඳොදු
භහභක් ල ඵට ඳත් න ශරට නිඹභ
යන ශභන් එභ ශයජිසට්රහර්යඹහශන්
ඉල්රහ සිීමභ; ව
ඳයහ ළනීභ ශවෝ ඒහඵේධ කිරීභ
රළයිසතුමත භහම් එක් ල ශවෝ ළඩි
ණනක් ල අතය න අථහ ශවෝ ඳයහ

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි
ශභශේයි
(අ)

(i)

එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය

්රී රංහ සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමින් බහ
සථහපිත යන රේශේ 1987 අං 36 දයන
්රී රංහ සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමින් බහ
ඳනත ඹටශත් න අතය ශභභ ඳනත 1991 අං
26 2003 අං 18 ව 2009 අං 47 දයන ඳනත්
භගින් ංශලෝධනඹ  ව ඇත
සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමින් බහශ්.
ශභශවය න්ශන් හධහයණ ව හර්ඹක් ලභ
වූත් නිඹභහනුූලර ව ඳහයදිලය වූත් සුරැුමම්ඳත්
ශශශ ශඳොශක් ල ්රර්ධනඹ ංර්ධනඹ ව
ඳත්හශන ඹෆභයි
සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමින් බහශ්.
හර්ඹබහයඹ එහි ඵරතර හර්ඹඹ ව ර්තය
ඹටශත් ්රී රංහ සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ
ශොමින් බහ ඳනශත් ශභශේ දළක් ලශ්.
*

*

*

*

*

*

*

ංසථහට යහඳහය සතුම විනිභඹ
සථහනඹක් ල ශර ක්රිඹහ කිරීභ
පිණි
ඵරඳත්රඹක් ල ්රදහනඹ කිරීභ ව එහි යහඳහය
ටයුතුම නිසි ශර ය ශන ඹන ඵට 
ඵරහ ළනීභ;
ඹම් තළනළත්ශතුමට අසථහශෝචිත ඳරිදි
යහඳහය සතුම ශශශන්දුම ශවෝ යහඳහය
සතුම තළරැ්.රුුම ශර ක්රිඹහ කිරීභ
පිණි ඵරඳත්රඹක් ල ්රදහනඹ කිරීභ ව
ඔහුශ යහඳහය ටයුතුම නිසි ශර ය
ශන ඹන ඵට  ඵරහ ළනීභ;
ඒ බහයඹක් ල ඳත්හශන ඹෆභ වහ
ශභනහයණ භහභට ඵරඳත්රඹක් ල
්රදහනඹ කිරීභ ව එභ ඒ බහයශඹහි
යහඳහය ටයුතුම නිසි ශර ය ශන ඹන
ඵට  ඵරහ ළනීභ;
ඹම් පුේරශඹුමට ශශශ ශඳොශ
අතයභළදිශඹුම ශර යහඳහය
ටයුතුම
ඳත්හශන ඹෆභ වහ ිවඹහඳදිංචි කිරීශම්
වතිඹක් ල ්රදහනඹ කිරීභ ව ඒ යහඳහය
ටයුතුම ඹථහ ඳරිදි ඳත්හශන ඹන ඵට
 ඵරහ ළනීභ;
ඵරඳත්රරත් යහඳහය සතුම විනිභඹ
සථහනඹට
ශවෝ
ශභනහයණ
භහභට ශවෝ ඵරඳත්රරත් යහඳහය සතුම
තළරැ්.රුශුමට ශවෝ යහඳහය සතුම
ශශශන්ශදුමට ශවෝ ඒ බහයඹ
ඵරඳත්රරත් ශභනහයණ භහභට
ශවෝ බහයරුට ශවෝ ිවඹහඳදිංචි ශශශ
ශඳොශ අතයභළදිශඹුමට ිවන් ර
හභහනය ශවෝ විශලේ විධහන නිුමත් කිරීභ;
රළයිසතුමත ශඳොදු භහම් වහ හභහනය
ශවෝ විශලේ විධහන ිවන් ර නිුමත්
කිරීභ;
ඹම්
ඵරඳත්රරත්
යහඳහය
සතුම
තළරැ්.රුශුම ශවෝ ඵරඳත්රරත් යහඳහය
සතුම ශශශන්දුම සිඹ ගිවිසුම්ත ඵළී ම්
ඉටු කිරීභට අශඳොශවොත්  වශම් ්රතිපරඹක් ල
ලශඹන් මුදිවන් ඳහුව විඳින ඹම්
ආශඹෝජශඹුමට න්දි ්රදහනඹ කිරීභ;

*

*

*
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ළනීභට ශවෝ ඒහඵේධ කිරීභට ම්ඵන්ධ
ඳහර්ලසරුන්ශන් එක් ල ඳහර්ලසරුුම
ශවෝ රළයිසතුමත ශඳොදු හභහභක් ල න
අසථහ ඳයහ ළනීභ ශවෝ ඒහඵේධ
කිරීභ විධිභත් කිරීභ;
*

*

(ii)

ශම් ඳනශත් විධිවිධහන ශවෝ ඒ ඹටශත්
හදන රද ඹම් රීතිඹක් ල ශවෝ නිශඹෝඹක් ල
ඹම් තළනළත්ශතුම විසින් සිදු යනු රළබුහ
ඹළයි කිඹනු රඵන උල්රංකනඹ කිරීභක් ල
ශවෝ බ කිරීභක් ල පිළිඵ විභර්ලන
ඳළළත් වභ; ව
ශම් ඳනත ඹටශත් ශොමින් බහශ්.
අයමුණු හක් ලහත් ය ළනීභට ශවෝ එහි
ඵරතර ක්රිඹහත්භ කිරීභට ආනුහංගි න
නළතශවොත් හිතය න ශනත් සිඹලු ක්රිඹහ
කිරීභ

ශොශම ශොටස හුභහරු 1982 අං 17 දයන
භහම් ඳනත ඹටශත් ඇඳශඹන් සීමිත භහභක් ල
ශර ංසථහඳනඹ ය ඇති අතය එහි භහම්
අංඹ වී එල් 12 ශ්. ඵරඳත්රරහී  යහඳහය සතුම
විනිභඹ සථහනඹක් ල ශර ක්රිඹහ කිරීභ වහ
ශොශම ශොටස හුභහරු ශත ්රී රංහ
සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමින් බහ භගින්
ඵරඳත්රඹක් ල රඵහ දී ඇත ශොශම ශොටස
හුභහරු හභහජිඹන්ට අයිති හුභහරුක් ල ශ්.
එහි හභහජිඹන් 15ක් ල සිටින අතය ශොටස වහ
ණඹය නුශදනු කිරීශම් ශඹශදන හභහජිඹන්
13ක් ල ව ණඹය ඳභණක් ල නුශදනු කිරීශම්
ශඹශදන එක් ල හභහජිශඹක් ල සිීම සිඹලුභ
හභහජිඹන් ව නුශදනු හභහජිඹන් ශොටස
තළරැ්.රුන් ශර ක්රිඹහ කිරීභ වහ සුරැුමම්ඳත්
ව විනිභඹ ශොමින් බහශන් ඵරඳත්ර රඵහ
ශන ඇත ඔුෆන් ශොශම ශොටස හුභහරුශ්.
ශොටස තළරැ්.හය රීතිරට

්රී රංහශ්. ේ වීරයි ශශ ශඳොශශේ ශොටස වහ
අශනුමත් උඳයණ නුශදනු කිරීභට අලය
ඹටිතර ඳවසුම් ළරසීභ ශොශම ශොටස
හුභහරු භගින් සිදු යනු රළශ්ල ර්තභහනශකදී
ශොටස ණඹය අිත්තහන්ත ඒබහය ව
යහජය සුරැුමම්ඳත්ර අර්ථරහී  අයිීරන් ශොශම
ශොටස හුභහරු තුමශ නුශදනු ශ්. ශම් වහ
ශොශම ශොටස හුභහරු විසින් සඹංක්රීඹ
නුශදනු ඳේධතිඹක් ල ඳත්හශන ඹන අතය ඒ
වයවහ ඉවත වන් ශ සිඹලු උඳයණ
නුශදනු ශ වළකි ශ්.
භධයභ තළන්ඳතුම ක්රභඹ ශොශම ශොටස ශශ ශඳොශශේ
අනු ආඹතනඹක් ල න අතය එඹ ශොටස හුභහරුශ්.
නිලසහණ පිඹ වම් ව තළන්ඳතුම ආඹතනඹ ශර
ක්රිඹහත්භ ශ්. ශොටස තළරැ්.හය ආඹතන ව බහයහය
ශේහ ඳඹන ඵළංුම භධයභ තළන්ඳතුම ක්රභශක
වබහගිරුන් ක්රිඹහත්භ ශමින් එහි ගිණුම් හිමිඹන්ට
ඳවසුම් රයි
ශොශම ශොටස හුභහරු තුමශ ශොටස ව ණඹය
රළයිසතුමත ය ඇති රළයිසතුමත භහම් ංයහ 288කි
ශභභ භහම් ශොශම ශොටස හුභහරුශ්. රළයිසතුමත
කිරීශම් රීතිරට අනු ටයුතුම ශ යුතුම ශ්.
තද ශොශම ශොටස හුභහරු සුරැුමම්ඳත් ශශ
ශඳොශ පිළිඵ ආශඹෝජඹන් දළනුත් කිරීශම් හර්ඹශක
ක්රිඹහහරී ශර ශඹදී සිීම
තභ ක්රිඹහහයම්රදී ශොශම ශටස හුභහරු
සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමින් බහ ්රී රංහ භව

ඵළංුම ළනි නිඹහභන ආඹතන ශොටස නිුමත් යන
භහම් ආශඹෝජඹන් බහයහය ශේහ ඳඹන ඵළංුම
ආශඹෝජන ඵළංුම අයමුදල් ශභනහරුන් ඳේධති
ඳඹන්නන් ශතොයතුමරු ඳඹන්නන් ඇතුමළු ඳහර්ලස
යහශිඹක් ල භක ටයුතුම යයි
පක ෂඹ පක වහ හුලමළරුපව් දෆ්කම
*

ධනඹ ව ටිනහභ ඇති කිරීභ වහ න ්රධහන ශත්රීභ
ඵට ඳත් වභ

පක ෂඹ පක වහ හුලමළරුපව් පමපශලර
*

ශොටස ශශ ශඳොශ වයවහ ශොටස නිුමත් කිරීශභන්
්රහ ධනඹ රැස කිරීභට භහම් ශඳශම වභ

*

ක්රිඹහහරී ආශඹෝජඹන් ංයහ ර්ධනඹ කිරීභ

*

ශොටස ණඹහය ව ුත්ඳන්න නුශදනු කිරීභ වහ
ඳවසුම් ළරසීභ

*

ශශශඳොශ විලසනීඹත්ඹ ව ආශඹෝජන විලසහඹ
තවුෆරු කිරීභ වහ ශොටස ශශ ශඳොශශේ භඵය
නිඹහභනඹක් ල ඇති කිරීභ
(ආ)

(i)

2011 ය තුමශදී යහජ ශශශඳොශක් ල නිර්භහණඹ
කිරීභ පිළිඵ ළඹට බහජන වූ නුශදනු
ම්ඵන්ධශඹන් විභර්ලන 14ක් ල ආයම්බ යන රද
අතය ඒ සිඹලු විභර්ලන ආයම්බ යන රේශේ
සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමින් බහශ්.
ආශ්.ක් ලණ අංලඹ විසින් ඉදිරිඳත් යන රද
හර්තහ ඳදනම් ය නිමිනි ඉවත ීම
විභර්ලනිවන් විභර්ලන 08ක් ල එභ ආශඹෝජන
උඳශේලඹන් ්ඩබහඹභක් ල විසින් සිදු යන රද
නුශදනුරට අදහශ වූ ඵළවින් එභ විභර්ලන 08භ
එක් ල විභර්නඹක් ල ශර රහ විභර්ලන ටයුතුම
සිදු යන රදී
2012 ය තුමශදී යහජ ශශ ශඳොශක් ල නිර්භහණඹ
කිරීභ පිළිඵ ළඹට බහජන වූ නුශදනු
ම්ඵන්ධශඹන් විභර්ලන 03ක් ල ආයම්බ යන රද
අතය ඒ සිඹලු විභර්ලන ආයම්බ යන රේශේ
සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමින් බහශ්.
ආශ්.ක් ලණ අංලඹ විසින් ඉදිරිඳත් යන රද
හර්තහ ඳදනම් ය නිමිනි ශභභ විභර්ලනිවන්
එක් ල විභර්ලනඹක් ල ඉවත ීම ශර 2011 ය තුමශදී
එක් ල විභර්ලනඹක් ල ශර රහ විභර්ලනඹ යන
රද
විභර්ලන
08
අදහශ
ආශඹෝජන
උඳශේලරුන් විසින් සිදු යන රද නුශදනු
ඳදනම් ශොට ත් නිහ එීම විභර්ලනඹ ඉවත ීම
විභර්ලනශකභ ශොටක් ල ශර රහ විභර්ලන
ටයුතුම සිදු යන රදී

(ii)

2011 ලවපර්දී සිදු කරන ද ලයළත පලපෂඳ
පප ෂ්ක නිර්මළණය කිරීම ිළිතබඳල විමර්නල
ලර්තමළන ප්රගක ය
2011 ර්ඹ තුමශදී සිදු යන රද යහජ ශශශ
ශඳොශක් ල නිර්භහණඹ කිරීභ පිළිඵ ළඹට
බහජන වූ නුශදනු ම්ඵන්ධශඹන් සිදු යන රද
සිඹලු විභර්ලන ශම් න විට අන් ය ඇත එභ
ය තුමශ සිදු ශ විභර්ලන 14න් 10ට අදහශ
ඵරහත්භ කිරීශම් ක්රිඹහ භහර් නු රළඵ ඇත
ඉවත පිළිතුමරු අං (ආ) (i)හි වන් ඳරිදි එක් ල
විභර්ලනඹක් ල ශර රහ විභර්ලනඹ යන රද
ඉවත ීම විභර්ලන 8ට අදහශ ්ඩබහඹභක් ල ශර
ක්රිඹහ යමින් නුශදනු සිදු ශ ආශඹෝජන
උඳශේලයින් සිුෆශදනුමට ිවඛිත අහද නිුමත්
යන රද අතය එභ අහද ්රසිේධිඹට ඳත් යන
රදී තත් විභර්ලනඹට අදහශ ආශඹෝජන

ඳහර්ිවශම්න්තුම

199

200

[රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ]

උඳශේලඹන් ශදශදනුමට ිවඛිත අහද යන
රද අතය එභ අහද ්රසිේධිඹට ඳත් යන රදී එීම
රුණට අදහශ ආශඹෝජඹන් තිශදනුමටද
අහද යන රද අතය අදහශ ළ ටයුතුම
නුශදනු සිදු යන රද ශොටස තළරැ්.හය
ආඹතනඹටද ිවඛිත අනතුමරු ඇක වභක් ල නිුමත්
යන රදී තත් විභර්ලනඹක් ල අහනශකදී
ආශඹෝජන උඳශේලයින් ශදශදනුමට ිවඛිත
අනතුමරු ඇක වම් නිුමත් යන රදී
යහජ ශශශ ශඳොශක් ල නිර්භහණඹ කිරීභ පිළිඵ ළඹට
බහජන වූ නුශදනු ම්ඵන්ධශඹන් සිදු යන රද අනිුමත් විභර්ලන
04 අදහශ ආශඹෝජඹන් ව/ශවෝ ආශඹෝජන උඳශේලඹන් එභ
යද සිදු ශ ඵට හක් ලෂි ශවළිදයුෆ ශනො වභ ශවේතුමශන් ඔුෆන්ට
ක්රිඹහ භහර්ඹක් ල ළනීශභන් ශතොය අන් යන රදී
2012 ලවපර්දී සිදු කරන ද ලයළත පලපෂඳ පප ෂ්ක
නිර්මළණය කිරීම ිළිතබඳල විමර්නල ලර්තමළන ප්රගක ය
2012 ර්ශකදී ආයම්බ යන රද යහජ ශශශ ශඳොශක් ල
නිර්භහණඹ කිරීභ පිළිඵ ළඹට බහජන වූ නුශදනු
ම්ඵන්ධශඹන් සිදු යන රද විභර්ලන 03භ අන් ය ඇත

(v)

ඉවත වන් ශ ආහයඹට 2011 ශර්දී ආයම්බ යන රද
විභර්ලන 08ක් ල භක එක් ල විභර්ලනඹක් ල ශර සිදු යන රද යහජ
ශශශ ශඳොශක් ල නිර්භහණඹ කිරීභ පිළිඵ ළඹට බහජන වූ
නුශදනු ම්ඵන්ධශඹන් සිදු යන රද විභර්ලනශකදී ආශඹෝජන
උඳශේලඹන් සි්.ශදනුමට ිවඛිත අහද නිුමත් යන රද අතය
එභ අහද ්රසිේධිඹට ඳත් යන රදී
යහජ ශශශ ශඳොශක් ල නිර්භහණඹ කිරීභ පිළිඵ අශනුමත්
විභර්ලන 02 අදහශ ආශඹෝජඹන් ව/ශවෝ ආශඹෝජන
උඳශේලඹන් එභ යද සිදු ශ ඵට හක් ලෂි ශවළිදයුෆ ශනො වභ
ශවේතුමශන් ඔුෆන්ට එශයහි ක්රිඹහ භහර්ඹක් ල ළනීශභන් ශතොය
අන් යන රදී
(iii)

(iv)

ඉවත විසතය ශ ආහයඹට විභර්ලනරදී
අනහයණඹ වූ ශතොයතුමරු භත පුේරයින් 9
ශදශනුමට ිවඛිත අහද නිුමත් යනු රළඵ ඇති
අතය තත් පුේරයින්ට ිවඛිත අනතුමරු ඇක වම්
නිුමත් ය ඇත අදහශ විභර්ලනඹන්රදී
අනහයණඹ වූ රුණු/හක් ලෂි යහජ ශශශ
ශඳොශක් ල නිර්භහණඹ කිරීභ පිළිඵ යද ඔේපු කිරීභ
වහ ්රභහණත් ශනො වභ ශවේතුමශන් ඇතළම්
විභර්ලනඹන්
ඵරහත්භ
ක්රිඹහභහර්ඹන්
ළනීශභන් ශතොය අන් යන රදී ඒහ
ම්ඵන්ධශඹන් ළඩිපුය ටයුතුම අලය ශනොන
ඵට න්නහ රද ීරයණඹ භත ඉවත ීම
විභර්ලනරට අදහශ ළඩිදුය ක්රිඹහභහර්
ශනොන්නහ රදී
ඉවත පිළිතුමරු (ii)හි විසතය ශ ඳරිදි එක් ල
විභර්ලනඹක් ල ශර රහ විභර්ලන ටයුතුම යන
රද විභර්ලන 09ට අදහශ ආශඹෝජන උඳශේලඹන්
සි්. ශදශනුමට ිවඛිත අහද නිුමත් යන රදී
තත් විභර්ලනඹට අදහශ ආශඹෝජන
උඳශේලඹන් ශදශදශනුමට අහද යන රද
අතය එභ අහද ්රසිේධිඹට ඳත් යන රදී එීම
රුණට අදහශ ආශඹෝජඹන් තිශදශනුමට
අහද යන රද අතය අදහශ ළ ටයුතුම

(vi)

නුශදනු සිදු යන රද ශොටස තළරැ්.හය
ආඹතනඹටද ිවඛිත අනතුමරු ඇක වභක් ල නිුමත්
යනරදී තත් විභර්ලනඹක් ල අහනශකදී
ආශඹෝජන උඳශේලඹන් ශදශදශනුමට ිවඛිත
අනතුමරු ඇක වම් නිුමත් යන රදී යහජ ශශශ
ශඳොශක් ල නිර්භහණඹ කිරීභ පිළිඵ 2011 දී ව
2012 දී සිදු ශ කිසිදු විභර්ලනඹට අදහශ
භථඹට ඳත් කිරීභක් ල සිදු  ව ශනොභළත
ශශේ ශතත් 2005 ව 2006 යරදී යහජ
ශශශ ශඳොශක් ල නිර්භහණඹ කිරීභ පිළිඵ සිදු
යන රද විභර්ලනඹට අදහශ භශවේත්ර
ස හත්
අධියණශක විබහ ශමින් ඳළති නුවට
අදහශ පුේරයින් සි්. ශදශනුමට එශයහි ළයදි
2011 ශර්දී ඔුෆන් විසින් යන රද ඉල්ලීම්
රහ ඵරහ ඔුෆන් විසින් න්දි අයමුදරට මුදල්
ශ වශභන් ඳසු භථඹට ඳත් යන රදී තද
2010 ර්ශකදී යහජ ශශශ ශඳොශක් ල
නිර්භහණඹ කිරීභ පිළිඵ සිදු යන රද
විභර්ලනඹට අදහශ පුේරශඹුමට එශයහි යද
2011 ර්ශකදී ඔහු විසින් න්දි අයමුදරට මුදල්
ශ වශභන් ඳසු භථඹට ඳත් යන රදී
ඉවත ීම භථඹන් ම්ඵන්ධශඹන් කිසිදු පිරිළඹක් ල
සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමින් බහ භඟින්
දයහ නළත සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමින් බහ
ඳනශත් 51(අ) න්තිශක ශභශේ ටවන් ශ්.
"ශම් ඳනත ඹටශත් වූ යදක් ල සිදු ය ඇත්ශත්
කිනම් අසථහත තත්ත්ඹදී ද ඹන හයණඹ
ළරකිල්රට ශන ශොමින් බහ විසින් ඒ
යද ම්ඵන්ධශඹන් නිඹභ ශ වළකි උඳරිභ
දබශඹන් 1/3 ශනොඉක් ලභන මුදල් ්රභහණඹට
සීභහ ශොට ඒ යද භථඹට ඳත් ශ වළකි
අතය ශම් න්තිඹ ඹටශත් ළයදි භථඹට ඳත්
කිරීශම්දී ශොමින් බහට රළශඵන සිඹලු මුදල්
්රභහණඹන් 38 න න්තිඹ ඹටශත් පිහිටුන
රද න්දි අයමුදරට ඵළය යනු රළබිඹ යුතුමඹ"
ඉවත 51(අ) න්තිඹ ්රහය සුරැුමම්ඳත් වහ
විනිභඹ ශොමින් බහ විසින් ළයදි භථඹට
ඳත් යනු රඵන්ශන් සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ
ශොමින් බහ ඳනත ව/ශවෝ ඒ ඹටශත්
ම්ඳහදනඹ යන රද රීති/ශයගුරහසි උල්රංකනඹ
යන රද පුේරයින්/ආඹතන විසින් අදහශ ළයදි
භථඹට ඳත් යන ශර යන ඉල්ලීම් රහ
ඵළලීශභන් අනතුමරු ශ්. ශභභ භථඹන්ට
අදහශ සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමින් බහ
විසින් කිසිදු පිරිළඹක් ල දයනු ශනොරළශ්ල
නළත
සුරැුමම්ඳත් ව විනිභඹ ශොමින් බහශ්.
ශල්ම් හර්ඹහරඹ භඟින් විභර්ලන සිදු යනු
රඵන්ශන් එභ ශල්ම් හර්ඹහරඹ විසින්
ම්ඳහදනඹ යන රද ව 2005 ශර් අශ්රේල්
භහශකදී ශොමින් බහ හභහජියින් විසින්
අනුභත යන රද විභර්ලන සිදු කිරීභ පිළිඵ ක්රිඹහ
ඳටිඳහටිඹට අනු ඵ දන්මි

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு ற கனோரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි ශඵොශවොභ
විසතය උත්තයඹක් ල රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුමභහට
සතුමතින්ත ශනහ නමුත් ශොටස ශශශ ශඳොශ අද මීට බහ
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ඉදිරිඹට ශන ඹන්න ඵළරි ශරහ තිශඵන්ශන් ශභළනි රුණු
නිහඹ කිඹන එ හිටපු මුදල් ඇභතියඹහ වළටිඹට ඔඵතුමභහ
පිළින්ශන් නළතිද? ශභළනි ළයදි සිදු ශරහ තිශඵනහ You
will get a final warning.

ගරු (ණනළර්ය) වර්න අමුණුගම මශතළ
(ரண்னறகு (கனரறற) சத் அனெனுக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු භන්ත්රීතුමභනි ශරෝශකභ තිශඵන ශොටස ශශශ
ශඳොශල්ර ඹම් ඹම් අක්රමිතහ සිදු ශනහ කිඹරහ ශචෝදනහ
රළශඵනහ එතශොට අදහශ වනති සථහපිත ආඹතනඹ ඒ
ඳරීක් ලහ යරහ ඵරනහ ශඵොශවෝ විට ඒ ශශයන ඳරීක් ලණඹ
අනු ඒ එක් ලභ alleged act එශක් ල -අනුභහන යන රද ක්රිඹහශ්.ඵයඳතශභ අනු ඒ ීරන්දු න්න අඹට විවිධ ීරයණ න්න
පුළුන් භවය විට අනතුමරු ඇක වභක් ල යන්න පුළුන් භවය
විට අහද යන්න පුළුන් භවය විට penalty එක් ල ශදන්න
පුළුන් ඒ විවිධ ීරයණ න්න ඒ අඹට අයිතිඹ තිශඵනහ ඒ අනු
තභයි ශම් ීරන්දු අයශන තිශඵන්ශන් අශේ ශොටස ශශශ
ශඳොශ ළන අවිලසහඹක් ල තිශඵනහ කිඹරහ ඔඵතුමභහ කි්.හට භභ
ඔඵතුමභහත් එක් ල එක ශන්ශන් නළවළ ඵරන්න ශොටස
ශශශ ශඳොශ නඟින වළටි

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
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them are excessive. Is there a way to reduce this and
intensify the number of transactions that are taking place?
Then, there is buoyancy that is set in the market. On one
side, you have a legal problem but on the other, if you
have the market trading situation improved, it will help.
ගරු (ණනළර්ය) වර්න අමුණුගම මශතළ
(ரண்னறகு (கனரறற) சத் அனெனுக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I am grateful for this lecture but I must respond in the
following way. Hon. Deputy Speaker, we have
endeavoured as much as possible to broadbase the stock
market. We have said so in the Budget and we have taken
certain actions to ensure that. In fact, we have requested
and given tax breaks for private companies to be quoted
companies. We are having publicity campaigns in many
places to bring in smaller investors. So, we are very
confident, because as the country progresses on a
trajectory of 7 to 8 per cent growth, the Stock Exchange
also will begin to reflect that. So, we will have no
problems. Whatever you say will be investigated. If there
are allegations of maleficence, they will be studied and no
attempt will be made in any way to condone any type of
maleficence done in the Stock Exchange.

ශදළනි අතුමරු ්රලසනඹ

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு ற கனோரரக்க)

තනමළධායපව්දීන් සිදුලන හිරිශෆර : අමළතය අනු
කමිටුල
ஊடகறனரபர்களுக்கு தனோம்
இகடனொன்கள் :அகச்சர்கள் உதகுள

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Deputy Speaker, my second Supplementary
Question is this. Almost 95 per cent of the portfolio in the
Stock Exchange is held by just 3 to 4 per cent of the
stakeholders. This type of action only stymie the
operation. The Securities and Exchange Commission is
there to protect the small investors. What they are doing
is, they allow such activities to take place and ultimately,
they will be given a final warning.You said that matters
have been resolved by compounding. When you have an
investigation into billions of rupees, owing to the fact that
there is friendliness between certain people, you will
basically get them compounded. But, you will fine a guy
who has a case of Rs. 200,000 through the normal
prosecuting procedure. I mean, where does this law [Interruption.]
ගරු (ණනළර්ය) වර්න අමුණුගම මශතළ
(ரண்னறகு (கனரறற) சத் அனெனுக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Hon. Member, this is your interpretation regarding the
decisions of the relevant authorities. So, I can only say
that I do not share your pessimism in this matter.
නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The third Supplementary Question please.

HARASSMENT TO MEDIA PERSONNEL : MINISTERIAL
SUBCOMMITTEE
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13. ගරු බුද්ධික පක රණ මශතළ
(ரண்னறகு னத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ජනභහධය වහ ්රිත්ති අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (2):
(අ) ්රී රංහශ්. ජනභහධයශ්.දීන්ට සිදු න හිරිවළය පිළිඵ
ශොඹහ ඵළලීභ වහ 2008 ජුනි භහශකදී ශඹෞන ටයුතුම
වහ නිපුණතහ ංර්ධන අභහතයයඹහශ ්රධහනත්ශඹන්
ඵ්ඩබහයනහඹ ම්භන්ත්රණ ලහරහශ්. හභය අං 2/08
හිදී ඇභති අනුමිටුක් ල පිහිටුනු රළබ ඵ එතුමභහ
දන්ශනහිද?
(ආ)
(i) ශම් න විට එභ අනුමිටු අශවෝසි ය තිශ්ලද;
(i) එශේ නම් ඊට ශවේතුම ශර්ද;
ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ)
(i) ඉවත ඇභති අනුමිටුශ්. ටයුතුම ඳත්හශන
ගිඹ ශොබනළඟිල්ශල් ුමිවඹ දුයථන බිල්ඳත් ව
විදුිව බිල්ඳත් වහ ළඹ යන රද මුදර හර්ෂි
ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;
(ii)

ඉවත (i) හි වන් විඹදම්රට අභතය දයන රද
ශනත් විඹදම් වහ ළඹ වූ මුළු මුදර හර්ෂි
ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;
ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ඈ)
(i) එභ විඹදම් සිදු යන රද අභහතයහංල ව ඊට අදහශ
ළඹ යර්ඹන් ශර්ද;
(ii)

ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ

(ரண்னறகு ற கனோரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

At present, you have stockbrokers playing in the
market. The commission fees that are being charged by

ඉවත වන් ශ වම් ශභශතක් ල සිදු ය ශනොභළති
නම් එභ ශ වම් සිදු යන දිනඹ ශර්ද;

ඹන්නත් එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඉ)

ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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(d)

தகுசண ஊடக, கல் அகச்சகக் தகட்ட றணர:
(அ) இனங்ககறல் ஊடகறனரபர்களுக்கு தரறடுகறன்ந
இகடனொன்கள்குநறத்து ஆரய்ற்கரக 2008 னொன்
ரத்றல் தண்டரரக்க ரரட்டு ண்டத அகந
இனக்கம் 2/08 இல் இகபஞர் அலுல்கள், றநன்
அதறறனோத்ற அகச்சரறன் கனகறல் அகச்சரா்
கபறன் உதகுளதரன்ன் றறக்கப்தட்டது ன்தக
அர் அநறரர?
(ஆ) (i)

ற்ததரது
தற்தடி
தசய்ப்தட்டுள்பர;

உதகுள

இத்துச்

(ii)
ஆதணறல், இற்கரண கரங்கள் ரக
ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ) (i)

தற்தடி உதகுளறன் டடிக்கககள் தற்
தகரள்பப்தட்ட கட்டிட ரடகக, தரகனததசறக்
கட்டப் தட்டில், றன்சரக் கட்டப்
தட்டில் ன்தற்ன்க்கரகச் தசனறக்கப்தட்ட
தத்தரகக னோடரந் ரலறறல் தவ்தநரக
ரது;

(ii)

ததன (i ) இல் குநறப்தறடப்தட்ட தசனவுகளுக்கு
தனறகரக ற்கப்தட்ட கண தசனவுகளுக்
கரக தசனறடப்தட்ட தரத்ப் தத்தரகக
னோடரந் ரலறறல் தவ்தநரக வ்பவு
ன்தக அர் குநறப்தறரர?

(ஈ)

(i)

தற்தடி தசனவுககப தற்தகரண்ட அகச்
சுக்கள் ற்ன்ம் அற்ன்க்கு உரற தசனவுத்
கனப்னக்கள் ரக;

(ii)

(உ)

ததன குநறப்தறடப்தட்ட தகரடுப்தணவுகள் இது
கறல் தற்தகரள்பப்தடறல்கனதணறன்,
இக்தகரடுப்தணவுகள் தற்தகரள்பப்தடும் றகற
ரது
ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
இன்தநல், ன்?

asked the Minister of Mass Media and Information:
(a) Is he aware that a Ministerial Subcommittee was
appointed in June 2008 in Room No. 2/08 at the
Bandaranaike Memorial International Conference
Hall - BMICH - under the leadership of the
Minister of Youth Affairs and Skills Development
to look into harassments taking place against
media personnel in Sri Lanka?
(b)

(c)

(e)
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Will he also inform this House (i)

of the name of the Ministry by which the
aforesaid expenditure was borne and the
relevant Expenditure Heads; and

(ii)

if the aforesaid payments have not yet been
made by now, of the date on which it will
be done?

If not, why?

ගරු පකපශිතය රඹු්කලෆල්
ප්රලත්නක  අමළතයුරමළ)

මශතළ (තනමළධාය ශළ

(ரண்னறகு தகதயலி ம்னக்தல்ன - தகுசண ஊடக,
கல் அகச்சர்)

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

Mass

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භහ එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය
ශදනහ
(අ)

එළනි අනුමිටුක් ල ම්ඵන්ධ ශතොයතුමරු ශොඹහ ළනීභට
ශභභ අභහතයහංලශක නළත
(ආ)
(i) ශනොදනී
(ii) අදහශ ශනොශ්.
(ඇ)
(i) අදහශ ශනොශ්.
(ii) අදහශ ශනොශ්.
(ඈ)
(i) ශනොදනී
(i) අදහශ ශනොශ්.

(ඉ)

අදහශ ශනොශ්.

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

්රලසන අං 14 රු පී වළරින් භවතහ

ගරු බුද්ධික පක රණ මශතළ
(ரண்னறகு னத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භභ අතුමරු ්රලසන ඇහුශ්.
නළවළ

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

දළන් ඳස රු 2 00 ඳහු ශරහ ඒ නිහ අතුමරු ්රලසන අවන්න
ඉබ ශදන්න ඵළවළ

Will he inform this House (i)

whether the aforesaid Subcommittee has
been abolished by now; and

(ii)

if so, of the reasons for that?

Will he state separately, on per year basis (i) the amount of money spent on the rent,
telephone bills and electricity bills of the
building in which the Ministerial
Subcommittee to look into harassments
taking place against media personnel in Sri
Lanka was housed; and
(ii)

the total amount of money spent for other
expenses in addition to the expenses
mentioned in (i) above?

වහලළභළවික ලන අලි වාර්කණ මධායවහාළන : විවහතර
இற்ககக் கரட்டு ரகண தரதுகரப்ன றகனங்கள் :
றதம்
NATURAL WILD ELEPHANT CONSERVATION CENTRES :
DETAILS

3383/’12
14. ගරු පී. ශෆරිවන් මශතළ

(ரண்னறகு ன. யரறசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නවී ව ම්ඳත් ංයක් ලණ අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ (3) :
(අ)

්රී රංහ තුමශ ඇති කිරීභට අශේක් ලෂිත සහබහවි න අිව
ංයක් ලණ භධයසථහන ංයහ ශොඳභණද ඹන්න
එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
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(இ)

(ආ) ඉවත වන් එක් ල එක් ල භධයසථහනශක
(i)

නභ පිහිීමභ විලහරත්ඹ ව ඉදිකිරීභ වහ
ඇසතශම්න්තුමත මුදර ශන් ශන් ලශඹන්
ශර්ද;

(ii)

අශේක් ලෂිත හර්ඹ බහයඹ ශර්ද;

(iii)

ඉදියනු රඵන විදුිව ළටල්ර දුය ්රභහණඹ වහ
ඒහ ඉදිකිරීභ වහ ශන් කිරීභට අශේක් ලෂිත
මුදර ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;

(iv)

විදුිව ළටල් නබත්තුම වහ ශඹද වභට
අශේක් ලෂිත නිරධහරින් ංයහ ව ඒ වහ
ළඹන මුදර ශොඳභණද;

(v)

එක් ල භධයසථහනඹ ශේශක ශඹොදනු රඵන මුළු
නිරධහරින් ංයහ ශොඳභණද;
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தயரப்தத்ரண கரட்டு ரகணகள் தரதுகரப்ன
றகனத்றல்,
(i )

றர்ரறக்க உத்தசறக்கப்தட்டுள்ப ரறகபறன்
ண்றக்கக ற்ன்ம் அற்ன்க்கரக றப்
தறடப்தட்ட தத்தரகக வ்பவு;

(ii )

றர்ரறக்கப்தடும் னற்நககபறன் ண்றக்கக
ற்ன்ம் அற்கரக எதுக்கப்தட்டுள்ப தத்
தரகக வ்பவு;

(iii )

ரகணகளுக்குப்
னணர்ரழ்பறப்தற்கு
றர்தரர்க்கப்தடும் கரனம் வ்பவு;

(iv )

னணர்ரழ்பறக்கப்தடும்
அந்
ரகணகள்
றடுறக்கப்தடும் தறதசங்கள் ரக;

(v )

னணர்ரழ்பறக்கப்தட்டு
றடுறக்கப்தடும்
ரகணகள் தரடர்தரக தறன்ணரய்வு தற்
தகரள்பப்தடுரறன்,
அது
வ்றத்றல்
தற்தகரள்பப்தடும்

ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශවොශයෝ.ඳතහන න අිව ංයක් ලණ භධයසථහනඹ තුමශ
(i)

ඉදිකිරීභට නිඹමිත ළ්. ංයහ වහ ඒහ වහ
ඇසතශම්න්තුමත මුදර ශොඳභණද;

(ii)

ඉදියන තණ පිඨාටනි ංයහ ව ඒ වහ ශන්
ය ඇති මුදර ශොඳභණද;

(iii)

අිව පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභට අශේක් ලෂිත හරඹ
ශොඳභණද;

(iv)

පුනරුත්ථහඳනඹ යනු රඵන එභ අිව මුදහවරින
්රශේල ශර්ද;

(v)

පුනරුත්ථහඳනඹ ය මුදහ වරින රද අිව
ම්ඵන්ධශඹන් ඳසු විඳයභක් ල යනු රඵන්ශන්
නම් එඹ සිදු යන ආහයඹ ශර්ද;

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர?
(ஈ)

asked the
Conservation:

(ii)

றர்தரர்க்கப்தடும் தறகள் ரக;

(iii)

றர்ரறக்கப்தடும் றன்சர தலிகபறன் லபம்
ற்ன்ம் அற்கந றர்ரறப்தற்கரக எதுக்க
றர்தரர்க்கப்தடும் தத்தரகக தவ்தநரக
வ்பவு;

(vi)

(v)

(c)

றன்சர
தலிககபப்
தரரறப்தற்கரக
ஈடுதடுத்துற்கு
றர்தரர்க்கப்தடும்
உத்றதரகத்ர்கபறன் ண்றக்கக ற்ன்ம்
அற்கு தசனரகும் தத் தரகக வ்பவு;
எனோ றகனத்றல் தசகறல் ஈடுதடுத்ப்தடும்
உத்றதரகத்ர்கபறன் தரத் ண்றக்கக
வ்பவு

ன்தக அர் இச் சகதக்கு அநறறப்தரர?

Resources

Will he inform this House with respect to each of
the aforesaid centre -

(ஆ) ததன குநறப்தறடப்தட்ட எவ்தரனோ றகனத்றணதும்,
ற்ன்ம்
தத்

Wildlife

(b)

இனங்ககறல் உனோரக்க றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந
இற்ககக் கரட்டு ரகண தரதுகரப்ன றகனங்கபறன்
ண்றக்கக வ்பவு ன்தக அர் குநறப்தறடு
ரர?
ததர்,
அகறடம்,
தப்தபவு
றர்ரறப்தற்கரக றப்தறடப்தட்ட
தரகக தவ்தநரக வ்பவு;

of

Will he state the number of Natural Wild Elephant
Conservation Centres expected to be established in
Sri Lanka?

ணசலரசறகள் பப் ததணுகக அகச்சகக் தகட்ட
றணர:

(i)

Minister

(a)

ඹන්නත් එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ඈ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?

(அ)

இன்தநல், ன்?

(d)

(i)

the name, location, extent and the estimated
cost of construction separately;

(ii)

the desired objective;

(iii)

the length of the electric fences constructed
and the amount expected to be allocated for
their construction separately;

(iv)

the number of officers expected to be
deployed for maintenance of the electric
fences and the cost in that respect; and

(v)

the total number of officers to be employed
at each centre?

Will he also state with respect to the Wild
Elephant Conservation Centre of Horawpatana (i)

the number of tanks expected to be built and
the estimated amount for them;

(ii)

the number of pastures to be constructed
and the amount allocated in that respect;

(iii)

the period for which elephants are expected
to be rehabilitated;

(iv)

the areas to which those rehabilitated
elephants will be released; and

(v)

if a follow-up of the elephants released after
rehabilitation is to be done, the manner in
which it will be done?

If not, why?

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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ගරු ගළමිණී විිත්න විතයමුණි ද පව යිවළ මශතළ (ලනවී ව
වම්ප්න වාර්කණ අමළතයුරමළ)
(ரண்னறகு கரறணற றஜறத் றஜனெணற
ணசலரசறகள் பப் ததணுகக அகச்சர்)



தசரய்சர

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි ්රලසනඹට පිළිතුමය ශභශේයි
04යි

(ආ)

(i)

(ii)
(iii)

දිසත්රික් ලඹ
අනුයහධපුයඹ

විලහරත්ඹ
ශවක් ලටඹහර් 1000

ශභොනයහර

ශවක් ලටඹහර් 2500

අම්ඳහය

භළනුම් ටයුතුම
ය නළත
භළනුම් ටයුතුම
ය නළත

ුමරුණෆර

ඉදි යනු රඵන විදුිව ළටල්ර දුය ්රභහණඹ වහ
ඒහ ඉදි කිරීභ වහ ශන් කිරීභට අශේක් ලෂිත
මුදල් Table here
පිහිීමභ
අනුයහධපුයඹ

කි මි
14 8

මිිවඹන ණන
200

ශභොනයහර

35

425

අම්ඳහය

නළත

ඇසතශම්න්තුම
ය නළත

ල්මු
ඳහළුබර

ුමරුණෆර

නළත

ඇසතශම්න්තුම
ය නළත

(ඇ)

(i)

(ඈ)

ශභභ
ංයක් ලණ
භධයසථහනඹට
අිවන්
ඳරිසථහඳනඹ (relocation) කිරීශභන් ඳසු එභ
ඳර්ශකණ අත් දළීමම් වහ චර්ඹහ යටහන් අනු ඳසු
විඳයම් කිරීභට ටයුතුම යනු රළශ්ල

අදහශ ශනොශ්.

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශදන ටඹ

අම්පළර දිවහත්රි්කකප පළවල් : ගුරු හි ය

அம்தரகந ரட்டப் தரடசரகனகள் : ஆசறரறர்
தற்நரக்குகந

ජනතහට පීබහහරී වහ ්රච්ඩබ වළසිශයන න
අිවන් අල්රහ පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ

නභ
ශවොශයෝ.ඳතහන
ජහති උදයහනඹ
ලුණුම්ශශවය
ජහති උදයහනඹ
භහදුරුඔඹ ජහති
උදයහනඹ

(v)

(v)

Table here

නභ
ශවොශයෝ.ඳතහන
ජහති උදයහනඹ
ලුණුම්ශශවය
ජහති උදයහනඹ
භහදුරුඔඹ ජහති
උදයහනඹ
ල්මු
ඳහළුබර

(iv)

ංයක් ලණ භධයසථහන තුමශ ඳරිසථහඳනඹ
(relocation) යන රද අිවන්ශ චර්ඹහ යටහන්
අධයනඹ කිරීශභන් අනතුමරු ඔුෆන් ංයක් ලෂිත
නහන්තයරට නිදවස කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඳසු
විඳයම් ය ීරයණඹ යනු ඇත

-

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

(අ)

(iv)

SCHOOLS IN AMPARA DISTRICT: TEACHER SHORTAGE

5.

3654/’13
ගරු පතෝන් අමරුරාග මශතළ (ගරු අපනෝමළ ගමපේ
මශ්නමිය පලනුල )

(ரண்னறகு தஜரன் அதுங்க - ரண்னறகு (றனோற)
அதணரர கதக சரர்தரக)

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

අධයහඳන අභහතයතුමභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (2) :
(අ)

විදුිව ළටල් නබත්තුම වහ ශඹද වභට
අශේක් ලෂිත නිරධහරින් ංයහ ව ඒ වහ ළඹ
න මුදර කි මී 10ට සථීය ශේයින් 3
ශදශනුම ඵළගින් ශඹද වභට ළරසුම් ය ඇත
අභ ලශඹන් නිරධහරින් 9කි අලයතහ අනු
ළඩි කිරීභට අශේක් ලෂිතඹ
ශවොශයෝ.ඳතහන
න
අිව
ංයක් ලණ
භධයසථහනඹ තුමශ දළනට ළ්. 03ක් ල ඉදි ය ඇත
* ඳශවේණු ළ - රු 4 911 426 00 (වතළිස
නරක් ල එශොශශොස දවස වහයසිඹ විසි
වඹයි)
* පුිවඹම්ුමරභ ළ - රු 5 232 098 00
(ඳනසශදරක් ල තිසශදදවස අන අටයි)
* සිඹමරස ළ - රු 1 309 413 00 (දවතුමන්
රක් ල නදවස වහයසිඹ දවතුමනයි)

(ii)

ශවක් ලටඹහර් 500 තණ බිම් ඉදි යනු රළශ්ල ඒ
වහ ශන් ය ඇති මුදර රුපිඹල් මිිවඹන 5යි

(iii)

ශවොශයෝ.ඳතහන අිව ංයක් ලණ භධයසථහනඹ
්රී
රංහශ්.
්රථභ
තහට
පිහිටුන
භධයසථහනඹකි ශභභ ංයක් ලණ භධයසථහනඹට
අිවන් ඳරිසථහඳනඹ (relocation) කිරීශභන් ඳසු
එභ ඳර්ශකණ අත් දළීමම් භත හර සීභහ
ළරසුම් කිරීභට ටයුතුම යනු රළශ්ල

(i)

අම්ඳහය දිසත්රික් ලශක ඇති ජහති ඳහල්
නශෝදයහ ඳහල් වහ ්රහථමි ඳහල් ංයහ
ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;

(ii)

එභ ඳහල්ර සිටින ශිය ංයහ වහ එක් ල එක් ල
විඹඹ අනු ගුරුරුන් ංයහ ශන් ශන්
ලශඹන් ශොඳභණද;

(iii)

ඉවත ඳහල්ර ගුරු හිකඹක් ල තිශ්ලද;

(iv)

එශේ නම් ගුරු හිකඹක් ල ඇති ඳහල්ර නම් ව
ගුරු හිකඹ ඳතින විඹඹන් ශර්ද;

(v)

එභ ්රශේලශක ගුරු හිකඹක් ල ඳීර නම් එඹ
විී භට ශන ඇති පිඹය ශර්ද;
ඹන්න එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) අම්ඳහය දිසත්රික් ලශක ඉවත (අ) (i) හි වන් ඳහල්
අතරින් පුසතහර ඳවසුම් ජර ඳවසුම් වහ
නීඳහයක් ල (ළසිකිිව) ඳවසුම් ශනොභළති ඳහල්
ශර්ද ඹන්නත් එතුමභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
கல்ற அகச்சகக் தகட்ட றணர:
(அ) (i )
அம்தரகந ரட்டத்றல் உள்ப தசற தரட
சரகனகள், தரத்ர தரடசரகனகள் ற்ன்ம்
னெணறகன தரடசரகனகபறன் ண்றக்கக
தவ்தநரக வ்பவு;
(ii ) தற்தடி தரடசரகனகபறல் கல்ற தறலும்
ரர்
கபறன்
ண்றக்கக
ற்ன்ம்
எவ்தரனோ
தரடத்துக்கும்
அக
ஆசறரறர்கபறன் ண்றக்கக
தவ்தநரக
வ்பவு;
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(iii )

தற்தடி தரடசரகனகபறல் ஆசறரறர் தற்நரக்
குகந றனவுகறன்நர;

(iv )

ஆதணறல், ஆசறரறர் தற்நரக்குகந றனவும்
தரடசரகனகபறன் ததர்கள் ற்ன்ம் ஆசறரறர்
தற்நரக்குகந றனவும் தரடங்கள் ரக;

(v )

தற்தடி தறதசத்றல் ஆசறரறர் தற்நரக்குகந
றனவுதணறல் அக லர்ப்தற்கு டுக்கப்
தட்டுள்ப டடிக்கககள் ரக

ன்தக அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?

(ii)

(b)

(c)

ඇමුණුභ 02 භඟින් දක් ලහ ඇත

(v)

2005න් ඳසු ජහති වහ ඳශහත් ඳහල්රට ගුරුරුන්
2 047ක් ල රඵහ දී ඇත එභ පිඹයඹන් භඟින් ර්තභහන
තත්ත්ඹ දක් ලහ ගුරු හිකඹ අභ යශන ඇත තදුයටත්
පුයේඳහුව පිය වභට ටයුතුම යමින් ඳීර

(ආ)

ඇමුණුභ 03 04 ව 05 භඟින් දක් ලහ ඇත

(ඇ)

අදහශ ශනොශ්.

්රලසන අං 6 - 3708/'13 - (2) රු අනුය දිහනහඹ භවතහ

ගරු සුනිල් ශඳුන්පන්නක  මශතළ

(ரண்னறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

the number of National Schools, Navodya
Schools and Primary Schools located within
the Ampara District;
the number of teachers available according
to each subject and the number of students
in each of those schools separately;

(iii)

whether there is a shortage of teachers in
these schools;

(iv)

if so, the names of the schools in which a
shortage of teachers prevail and subjects
for which the shortage exists; and

(v)

(iv)

(The Deputy Speaker)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි රු අනුය දිහනහඹ
භන්ත්රීතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ

Will he inform this House (i)

ඇතළම් ඳහල්ර ඇතළම් විඹඹන් වහ ගුරු හිකඹක් ල ඇත

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

இன்தநல், ன்?

asked the Minister of Education:
(a)

(iii)

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(ஆ) அம்தரகந ரட்டத்றல் ததன இனக்கம் (அ)(i ) இல்
குநறப்தறடப்தட்டுள்ப தரடசரகனகபறல் நூனகங்கள், லர்
சற ற்ன்ம் துப்ததற்தரட்டு (னசனகூட) சறகள்
இல்னர தரடசரகனகள் ரக ன்தக அர் இச்
சகதறல் அநறறப்தரர?
(இ)
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if a shortage of teachers do exist in the area,
the steps that have been taken to remedy it?

Will he also inform this House which of the
schools lack libraries and access to water and
sanitation (latrine) facilities out of the schools in
the Ampara District referred to in (a)(i) above?
If not, why?

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි අග්රහභහතයතුමභහ ව බුේධ
ලහන වහ ආමි ටයුතුම අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ
්රලසනඹට පිළිතුමය දීභ වහ ති ශදක් ල ල් ඉල්රනහ

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිප්න කිරීම නිපයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரனோ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ෂමළ නිලළව දරුලන්: වමළතගත කිරීම
சறன்ர் இல்னப் தறள்கபகள் : சனேகரக்கம்
CHILDREN FROM CHILDREN'S HOMES : REINTEGRATION TO
SOCIETY

4408/’13
8.

ගරු පතෝන් අමරුරාග මශතළ (ගරු ක වහව අ්නතනළයක
මශතළ පලනුල )

(ரண்னறகு தஜரன் அதுங்க
அத்ரக்க சரர்தரக)

(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறதனோ )

(අ)

(i)

්රී රංහශ්. යජශක වහ සශ්.ච්ඡහ ංවිධහන භඟින්
ඳහරනඹ න ශභහ නිහර හඹ යන දරුන්
එභ ශභහ නිහිවන් පිටභං ය භහජත කිරීභ
සිදු යනු රඵන ඹස සීභහ ශර්ද;

(ii)

එභ ඹස සීභහට එශළශමන ශතක් ල ශභහ නිහ
තුමශ දරුන් වහ අධයහඳනඹ රඵහ දීභට ශන
ඇති පිඹය ශර්ද;
ශභහ නිහිවන් පිටභං යන දරුන්ශ
අනහතඹ සුයක්ෂිත කිරීභ වහ ශන ඇති පිඹය
ශර්ද;

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි අධයහඳන අභහතයතුමභහ
ශනුශන් භභ එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය වභළගත* යනහ

* වභළපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:
* சதரனடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

ජහති ඳහල්

- 10

භහින්ශදෝදඹ ඳහල්
- 43 (නව ෝද්යා ුවෙව
ඳහල් දළනට ක්රිඹහත්භ ශනොන අතය දළනට ක්රිඹහත්භ
න්ශන් භහින්ශදෝදඹ ඳහල් ළබටවනයි එඵළවින්
භහින්ශදෝදඹ ඳහල් ංයහ ශභහි දක් ලහ ඇත)
්රහථමි ඳහල්
(ii)

றஸ்ம

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

(The Hon. Mohan Lal Grero)

(i)

ரண்னறகு

ශභහ ංර්ධන වහ හන්තහ ටයුතුම අභහතයතුමභහශන් ඇස
්රලසනඹ - (1) :

ගරු පම ශළන් ළල් පරරු මශතළ

(අ)

-

- 160

ඇමුණුභ 01 භඟින් දක් ලහ ඇත

(iii)

—————————
* ඇමුණුම් පුවහතකළප තබළ ඇත.

* சதரனடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்னக்கள்:
* Annexes placed in the Library

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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(iv)

ඔුෆන් රඵහ ඇති අධයහඳන සුදුසුම් භත කිසිඹම්
රැකිඹහ අසථහක් ල රඵහ දීශම් ළබ පිළිශශක් ල
ක්රිඹහත්භ න්ශන්ද;

ඹන්න එතුමභහ වන් යන්ශනහිද?
(ආ) ශනො එශේ නම් ඒ භන්ද?
சறன்ர் அதறறனோத்ற, கபறர் அலுல்கள் அகச்சகக்
தகட்தற்கு,
(அ) (i )

இனங்ககறல்
அச
ற்ன்ம்
தரண்டர்
அகப்னக்கள் ஊடரக றர்கறக்கப்தடும் சறன்ர்
இல்னங்கபறல் றனம் தறள்கபககப தற்தடி
சறன்ர்
இல்னங்கபறலினோந்து
தபறதற்நற
சனேகரக்கலுக்குட்தடுத்தும்
தல்கன
ரதன்தகனம்;

(ii )

தற்தடி
தல்கனக
அகடனம்க
சறன்ர் இல்னத்றல் உள்ப சறன்ர்களுக்கு கல்ற
கப் ததற்ன்க்தகரடுப்தற்கு தற்தகரள்பப்
தட்டுள்ப டடிக்கககள் ரக ன்தகனம்;

(iii )

சறன்ர் இல்னங்கபறலினோந்து தபறதற்நப்தடும்
தறள்கபகபறன்
றர்கரனத்கப்
தரதுகரப்
தற்கரக
தற்தகரள்பப்தட்டுள்ப
டடிக்
கககள் ரக ன்தகனம்;

(iv )

இர்கள் ததற்ன்ள்ப கல்றத் ககககபறன்
அடிப்தகடறல் தனும் தரறல் ரய்ப்கதப்
ததற்ன்க்தகரடுக்கும்
தகனத்றட்டதரன்ன்
கடனெகநப்தடுத்ப்தடுகறன்நர ன்தகனம்
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ගරු ක වහව කරල්ලියද්ද මශතළ (ෂමළ වාලර්ධාන ශළ
කළන්තළ ක යුුර අමළතයුරමළ)

(ரண்னறகு றஸ்ம கல்லித் - சறன்ர் அதறறனோத்ற, கபறர்
அலுல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women‟s Affairs)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය භභ
වභළගත* යනහ

* වභළපම්වය මත තබන ද ිළිතුරර:
* சதரனடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

සශ්.ච්ඡහ ශභහ නිහරට ඇතුමළු යනු රඵන්ශන් ඹ
අුෆරුදු 0 - 18 අතය න ශමුන් ශ්. ශභභ ශමුන්ශ ඳුෆල්
ඳසුබිභ භත ඔුෆන් තහහිව ය 03 හරඹට ශභහ
නිහරට ඇතුමළු යනු ඇත එීම හර ඳරිච්ශේදඹ තුමශදී
එභ ශමුන්ශ ඳුෆල් එීම ශමුන් නළත බහය ළනීභට සුදුසු
භඨාටභට ඳත් ය ශවෝ ශනත් විල්ඳ රැයණඹක් ල
රහ ඔුෆන් භහජත කිරීභට පිඹය නු රඵයි එභ ය
3 හරඹ තුමශ එශේ දරුන් නළත භහජත කිරීභට
ශනොවළකි නම් ඔුෆන් ශන්හසි සිටිනු රඵන හරඹ දීර්ක
යනු රඵයි ශශේ ශතත් අුෆරුදු 18න් ඳසු ශමුන්
භහජත කිරීශම් ළබ පිළිශශක් ල ඳශහත් ඳරිහ වහ
ශභහයක් ල ශේහ ශදඳහර්තශම්න්තුමරද අධීක් ලණඹ
ඹටශත් ශභහ නිහ විසින් ක්රිඹහත්භ යනු රළශ්ල
(ii)

ශභහ නිහඹට ඇතුමළු යනු රඵන ශමුන්ශ සබහඹ භත
ඔුෆනට විධිභත් ශනොවිධිභත් අධයහඳනඹක් ල රඵහදීභ සිදු
යනු රඵයි ඒ අනු ඳහල් ඹන දරුන්ට සිඹ අධයහඳන
ටයුතුම අ්ඩබ යශන ඹහභටද එශේ විධිභත්
අධයහඳනඹක් ල රළබීභ වහ සුදුසුම් ශනොරඵන දරුන්
ශනොවිධිභත් අධයහඳනඹට ශභන්භ ිත්තිඹ පුහුණු වහද
ශඹොමු යනු රඵයි

(iii)

ඒ ඒ ශමුන්ශ ඳසුබිභ භත ඔුෆන් ශභහ නිහර සිටිනු
රඵන හරඹ ීරයණඹ යනු රළශ්ල ශන්හසි හරඹ තුමශ
දී විධිභත් අධයහඳනඹක් ල රඵහ දීභ (උස අධයහඳනඹද
ඇතුමළු) ශනොවිධිභත් අධයහඳනඹක් ල රඵහ දීභ ිත්තිඹ
පුහුණුක් ල රඵහ දීභ ආදී ක්රිඹහභහර් එීම දරුන්ශ
අනහත සුයක් ලෂිත බහඹ ශනුශන් නු රඵයි එශභන්භ
දරුන් විවිධ රැකිඹහන් වහ ශඹොමු කිරීභ සඹං රැකිඹහ
අසථහ හ දීභ ව ශමුන් විහව ය දීභ ආදී ළබ
පිළිශශල්ද අනහත සුයක් ලෂිතතහ ශනුශන්
ක්රිඹහත්භ ශ්.

(iv)

ශමුන් රඵහ ඇති අධයහඳන භඨාටභ අනු සුදුසු රැකිඹහක් ල
වහ ඉල්ලුම් කිරීභ/ශඹොමු කිරීභ ඒ ඒ ශභහ නිහඹන්හි
ඳහර භ්ඩබරඹ විසින් යනු රඵයි

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) இன்தநல், ன்?

asked the Minister of Child Development and
Women‟s Affairs:
(a)

Will he state (i)

(ii)

(iii)

(iii)

(b)

the age limit that the children in Children's
Homes in Sri Lanka that are governed by
the
Government
and
volunteer
organizations are sent out of the Children's
Homes and reintegrated to the society;
the steps that have been taken to provide
education to the children in Children's
Homes until they reach that age;
the steps that have been taken to safeguard
the future of the children who are sent out
of the Children's Homes; and
whether there is a course of action to
provide
them
with
employment
opportunities based on their educational
qualifications?

If not, why?

ශමුන් වහ ශන්හසි ඳවසුම් ඳඹන ශභහ නිහ
ර්ඹ අනු එීම ඹස සීභහද ශනස ශ්. ඒ අනු යජඹ
ඹටශත් ඳහරනඹ න යජශක බහය ළනීශම් ශභහ නිහරට
ඇතුමළු යනු රඵන්ශන් ඹ අුෆරුදු 0 - 5 දක් ලහ ශමුන් ශ්.
ඔුෆන් අුෆයදු 05න් ඳසු භහජත කිරීභ යනු රඵයි
නළතශවොත් ශනත් ශභහ නිහඹට භහරු යනු රළශ්ල

(ආ)

අදහශ ශනොශ්.

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

්රලසන අං 15 - 3943/'13 - (3) රු අනුය දිහනහඹ භවතහ

ගරු සුනිල් ශඳුන්පන්නක  මශතළ

(ரண்னறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි රු අනුය දිහනහඹ
භන්ත්රීතුමභහ ශනුශන් භහ එභ ්රලසනඹ අවනහ
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ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි අග්රහභහතයතුමභහ ව බුේධ
ලහන වහ ආමි ටයුතුම අභහතයතුමභහ ශනුශන් භහ එභ
්රලසනඹට පිළිතුමය දීභ වහ භහ ශදක් ල ල් ඉල්රනහ

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිප්න කිරීම නිපයෝග කරන දී.

றணரக ற்தநரனோ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සථහය නිශඹෝ 23(2) ඹටශත් අනු රඵන ්රලසනඹ රු
යනිල් වික්රභසිංව භවතහ

ගරු රනිල්
නළයකුරමළ)

වි්රමසිාශ

මශතළ

(විරුද්ධා

පළර්හලප

(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற னெல்ர்)

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

රු නිශඹෝජය ථහනහඹතුමභනි භභ ඊට ශඳය ආ්ඩුවශ්.
්රධහන ංවිධහඹයඹහට ශම් හයණඹ භතක් ල යන්නට
ළභළතියි ගිඹ තිශක මුදල් අභහතයහංලශඹන් ්රහල යරහ
තිබුණහ 2013 හර්ෂි හර්තහ පිට ශහ කිඹරහ නමුත් ශම් න
විටත් අඳට එඹ බහට රළබිරහ නළවළ එභ හර්තහ අඳට ශවට
රඵහ ශදන්න පුළුන්ද?

ගරු දිපන්හ ගුණලර්ධාන මශතළ

(ரண்னறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එඹ ඉක් ලභනින් රඵහ ශදන්නම් රු විඳක් ල නහඹතුමභනි භභ
හිතන විධිඹට ඒ ම්ඵන්ධ විහදඹට ළනීභටත් අද ඳක් ල නහඹ
රැස වශම්දී ීරයණඹ යනහ ඇති

පපෞද්ගලිකල දෆනුම් දීපමන් ඇස ප්රහනය
ணற அநறறத்ல் னேன றணர

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

තළක ක වාහිදියළල වම්බන්ධාල ඉන්දියළනු
නළයකයන් පදන ද වශක කය
தசற ல்லிக்கம்தற்நற இந்றத்
கனர்களுக்குக் தகரடுத் உன்றனக

ASSURANCE GIVEN TO INDIAN LEADERS REGARDING
NATIONAL RECONCILIATION

ගරු රනිල් වි්රමසිාශ මශතළ

(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Deputy Speaker, on 26th May, 2014, President
Mahinda Rajapaksa attended the swearing-in ceremony of
the new Indian Prime Minister, Narendra Modi. The next
day, bilateral talks were held between the two sides. The
media reported that during the meeting President
Rajapaksa had explained the steps taken by the Sri
Lankan Government to achieve national reconciliation.
Subsequent to the talks, the Secretary to the Ministry of
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External Affairs in India, Srimathi Sujatha Singh, in her
media briefing stated, "We, on our side have urged upon
President Rajapaksa that it is important for the well-being
of the Tamils in Sri Lanka, that the Thirteenth
Amendment be implemented, and that it is also important
for it to go beyond. So, we are hopeful that this request
that is coming from the Prime Minister will be listened to
and that Sri Lanka will take appropriate action as
required".
An earlier Joint Press Statement issued by the two
Governments on 17th May, 2011, during the visit of Sri
Lanka's Minister of External Affairs to New Delhi to
discuss national reconciliation in Sri Lanka, stated, "The
External Affairs Minister of Sri Lanka affirmed his
Government's commitment to ensuring expeditious and
concrete progress in the ongoing dialogue between the
Government of Sri Lanka and representatives of Tamil
parties. A devolution package, building upon the
Thirteenth Amendment, would contribute towards
creating the necessary conditions for such reconciliation".
Sir, will the Hon. Minister of External Affiars inform
the House of the Government's response to this issue
raised by the Indian side in regard to national
reconciliation? What appropriate action will be taken in
this regard? What were the assurances given to the then
Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and the then
Leader of the Opposition in the Lok Sabha and the
present External Affairs Minister, Sushma Swaraj, in
regard to a political solution for national reconciliation,
by the President and the Government of Sri Lanka?
Thank you.
ගරු (මශළනළර්ය) වී.එල්.පීරිවහ මශතළ (විපද් ක යුුර
අමළතයුරමළ)

(ரண்னறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். னரறஸ் - தபறரட்ட
லுல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs)

Mr. Deputy Speaker, I am glad that the Hon. Leader
of the Opposition has raised this issue, because it gives
me the opportunity of clarifying some of the matters that
are involved in the statement that he has just made.
His Excellency President Mahinda Rajapaksa visited
New Delhi for the purpose of extending his warmest
felicitations to Shri Narendra Modi on his assumption of
the high office of the Prime Minister of India. As the
Hon. Ranil Wickremasinghe just stated, the swearing-in
ceremony took place at Rashtrapati Bhavan on the 26th of
May and His Excellency President Rajapaksa was among
the Leaders who were present on that occasion.
As the Hon. Leader of the Opposition said, on the very
next day - the 27th of May - there were bilateral talks
between the Indian side and the Sri Lankan side. Those
bilateral talks straddled a wide range of matters. There
was discussion about Shri Narendra Modi‟s vision for the
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ඳහර්ිවශම්න්තුම

[රු (භවහචහර්ඹ) වී එල් පීරිස භවතහ]

future of SAARC; that is how the discussion began.
There was also some discussion about expanding the
economic relations between Sri Lanka and India and
reference was naturally made as well, to matters
connected with fishermen, an issue which had been under
discussion for some time. It was not the case that there
was a detailed, in-depth discussion of constitutional
issues. That was among the matters that were discussed at
a very cordial, friendly, informal discussion between the
two Leaders and their delegations.
As far as the constitutional issue raised by the Hon.
Leader of the Opposition is concerned, we can give a very
simple answer. His Excellency President Rajapaksa
explained our position in this regard with great lucidity.
The Thirteenth Amendment, as the Hon. Leader of the
Opposition is well aware, is nothing new. It has been a
part of our law for more than a quarter of a century.
During that very long period, there were no fewer than
five different governments which ruled this country. Sir,
the fact of the matter is, that throughout the whole of that
period, none of those five governments of different
political complexions felt able fully to implement the
provisions that are contained in the Thirteenth
Amendment. Nobody felt able to do it. It was not done by
any of the governments which ruled this land for a quarter
of a century. The reason is clear. In order to implement
legislative provisions of this nature, which go to the very
heart of the country‟s constitutional structure, one of the
essential conditions is agreement among the people of this
country. There must be agreement; there must be
consensus. A minimum threshold of agreement with
regard to the core issues involved in this piece of
legislation is a condition precedent for orderly and proper
implementation of the Thirteenth Amendment. I do not
think anybody would seriously contest that proposition
and it is that that explains the fact that none of these
governments with different aspirations, different priorities
and different value systems were able, on the ground,
fully to implement the Thirteenth Amendment.
In those circumstances, Mr. Deputy Speaker, the Sri
Lankan side made it very clear that we must strive to
obtain this consensus as the foundation of a trajectory
forward. If that is the case, as we explained to the Indian
side on the occasion which the Hon. Ranil
Wickremasinghe referred to, the best mechanism, indeed
the only viable mechanism for the accomplishment of that
objective is a Parliamentary Select Committee. These are
matters that involve amendments, where necessary, to the
Constitution of the Republic. As you know, Sir, that is
essentially within the domain of Parliament. It is not a
matter for the Executive. It is, therefore, right and proper
that these deliberations must take place within a
Parliamentary Select Committee. Such a Committee has
been appointed under the Chairmanship of the Hon.
Leader of the House, my distinguished Colleague, the
Hon. Nimal Siripala de Silva, and many of us serve in that
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Committee. The Government has made it very clear that
this Committee is performing an indispensable function
at this time. It enables the articulation of different points
of view, all of which must be taken into account in order
to arrive at a consensus, which is necessary to carry this
exercise forward.
The Hon. Leader of the Opposition made reference to
the visit to our country, several months ago, by Srimathie
Sushma Swaraj, at that time the Leader of the Opposition
in the Lok Sabha and now my counterpart in the
Government of India, the Minister of External Affairs.
She came here; she had discussions with us. I vividly
remember, Mr. Deputy Speaker, a very fruitful discussion
which we had with her at which the Hon. Nimal Siripala
de Silva was also present. We told Srimathie Sushma
Swaraj on that occasion that it would be exceedingly
desirable for the Tamil National Alliance to take part in
these discussions; it would make the discussions
inclusive; their presence is of great importance and that
we would like to do everything on our part to prevail
upon them to come into these discussions. I remember
these discussions which took place during the visit to Sri
Lanka by Srimathie Sushma Swaraj.
There is one other matter on which I wish to be very
clear. We made it clear to the Indian side at the
discussion which took place at Hyderabad House in New
Delhi on the 27th of May, that the Government of Sri
Lanka has a very definite view with regard to one aspect
of this matter, namely, the devolution of police powers.
We made it crystal clear that the devolution of police
powers is not acceptable. We also said that this has
nothing to do with ethnic considerations. This reservation
is not linked to any policy that we have with regard to the
Northern and Eastern Provinces of the Island. We believe
that the attribution of police powers to any Provincial
Council, wheresoever it may be situated in Sri Lanka, is
undesirable for basic reasons of policy. We do not believe
that an orderly, coherent beneficial government is in
anyway facilitated by the devolution of police powers to
the provinces. That conviction on the part of the
Government of Sri Lanka was specifically articulated on
that occasion. Subject to that, Mr. Deputy Speaker, it is
the position of the Government of Sri Lanka that this is a
matter that must be dealt with above the level of partisan
politics, because it impinges crucially upon the destiny of
this country. We are, therefore, very eager to ensure,
within the Parliamentary Select Committee, the fullest
possible consultation with all shades of political opinion
in this country.
It is from such a series of deliberations that we can
arrive at a solution which will stand the test of time. So,
that is the position of the Government of Sri Lanka with
regard to the issue that was raised by the Hon. Leader of
the Opposition and these are the views which we
expressed at Hyderabad House on the occasion which
was referred to by the Hon. Ranil Wickremasinghe.
I thank you, Sir.

217

2014 ජුනි 04

ගරු රනිල් වි්රමසිාශ මශතළ

(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Then, I suppose, we can presume that no assurances
were given at any time to Dr. Manmohan Singh or to
Srimathie Sushma Swaraj when she was the Leader of the
Opposition, because if so, then we would have to go
ahead with it.
The second matter which I would like to remind the
Hon. Minister is that the Seventeenth Amendment to the
Constitution which dealt with police powers were
repealed without a Parliamentary Select Committee. So,
then can we go back and have the Seventeenth
Amendment in place?
ගරු ඉරළන් වි්රමර්නන මශතළ

(ரண்னறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Exactly. Where was the PSC?
ගරු (මශළනළර්ය) වී. එල්. පීරිවහ මශතළ

(ரண்னறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். னரறஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

Hon. Deputy Speaker, that was not the issue which
came up for discussion on this particular occasion. There
is a reference to police powers within the framework of
the Thirteenth Amendment. Now, what we are discussing
is the way forward with regard to the Thirteenth
Amendment. The Thirteenth Amendment consists of a
variety of facets, one of which is police powers. Now, we
are firmly convinced that to devolve police powers all
over the country, to Chief Ministers, to Provincial
Councils, will bring about a situation that is detrimental to
this country. That was the core of the discussion. I do not
think we should play party politics with this. Both sides
can play that and that has been going on for too long. But,
there really is a need to find a solution to this and we
cannot see how a pragmatic, realistic solution can be
evolved without the fullest possible consultation, and
what better forum for that consultation than the
Parliamentary Select Committee, which represents this
sovereign Legislative body of this country.
ගරු රනිල් වි්රමසිාශ මශතළ

(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Minister, especially, I am not playing party
politics. But, in 2010 when the Resolution was passed, the
Thirteenth and the Seventeenth Amendments together
dealt with police powers, taking it out of the hands of the
Provincial Councils. But, I suppose, I can take it for
granted that there have been no assurances that have been
given to Dr. Manmohan Singh and you all have put him
out of the job then for nothing.

people of India. There have been continuous discussions
between the two governments on this matter. There has
been a great deal of discussion. The latest discussion took
place on the occasion you referred to and what I have
informed this House is the substance of that discussion
and what we conceive to be the way forward with regard
to this matter.
නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීශකට අභහතයහංල ්රහලඹ රු යුෆෂස වීමම් අභහතයතුමභහ

2014 ජූනි 03 ලන දින "පේලිමිරර්"
ලළර්තළල: අධිකරණ අමළතයුරමළපේ ප්රකළය
2014 னொன் 03ஆம் றகற "தடய்லி றர்"
அநறக்கக : லற அகச்சரறணது கூற்ன்

"DAILY MIRROR" REPORT OF 3RD JUNE, 2014 :
STATEMENT BY MINISTER OF JUSTICE
ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ (අධිකරණ අමළතයුරමළ)
(ரண்னறகு நவுப் யகலம் - லற அகச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

Hon. Deputy Speaker, I wish to clarify the position
that was raised yesterday. In fact, I am reading this as a
Ministerial Statement, subject to my right and without
prejudice to my right to agitate to raise matters under
Standing Order No. 23 (2) after having discussed the
matter with the Hon. Speaker as agreed today at the Party
Leaders' Meeting. Subject to that, Hon. Deputy Speaker,
thank you very much for ගරු පතෝන් අමරුරාග මශතළ

(ரண்னறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

There was no agreement with regard to that matter.
Whether you have a right to make the statement ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ

(ரண்னறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

No agreement but I am very sorry that the Opposition
is being so harsh on this as far as minor parties are
concerned because this is a party which talks about
multiparty democracy in the country and the rights of
political parties, and they are in the forefront to deny us
our right as a political party to raise issues in this House. I
cannot see their excitement.
ගරු පතෝන් අමරුරාග මශතළ

(ரண்னறகு தஜரன் அதுங்க)

ගරු (මශළනළර්ය) වී. එල්. පීරිවහ මශතළ

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

නෆඟී සිටිප ය.

(ரண்னறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். னரறஸ்)

It is not we who change governments in India, Hon.
Leader of the Opposition. That is a sovereign right of the
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ளந்ரர்.
rose.
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ඳහර්ිවශම්න්තුම

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. John Amaratunga.
ගරු පතෝන් අමරුරාග මශතළ

(ரண்னறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

According to the Sixteenth Parliament, you are a
Member of the UNP. You are a Member of the United
National Party.
ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ

(ரண்னறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Hon. John Amaratunga, you try telling that to my
party members in the Eastern Province that they are - I
mean you will have to prove it in an election. At election
times, you want our support and you come to
understandings with us but when it comes our right as a
Party Leader in this House, it is very unfair to be making
such statements.
Having said that, Sir, let me come to my Statement,
which is on a very serious issue. I must thank the Hon.
Leader of the Opposition because he has also been
concerned about this particular issue and various other
issues concerning places of religious worship.
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Who gave these groups, purportedly claiming to be the
Wakf Board, the Ulema Organization and the Muslim
Youth Organization as has been reported yesterday in the
“Daily Mirror” news item, the right to intervene in an
issue that disturbed the entire Muslim community in the
country?
What does this solution offer to the concerned
community of Muslims living in that area? Are they to
leave the area? Are they to refrain from practising their
faith? Has anybody in authority found an alternate
location for the mosque? Why would the Chief Prelate of
the Rangiri Dambulla Raja Maha Viharaya, Venerable
Inamaluwe Sumangala Thero, negotiate with an unknown
entity who claim to represent the affected Muslims? Why
would he volunteer to lay the foundation stone for a
mosque elsewhere when a consensual decision has not
been reached with the persons who are directly affected?
Sir, I see this as a surreptitious effort to bury a problem
unilaterally devoid of any semblance of justice and
fairness. I wish to strongly object to the improper manner
in which this issue has been dealt with, keeping all
Muslim Ministers totally in the dark. I wish to seek
clarification from the Prime Minister and the Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs as to whether this
news item is correct and whether action has been taken to
reach consensus on this issue? Thank you
ගරු රනිල් වි්රමසිාශ මශතළ

It is with absolute dismay, Sir, that I read the
distressing news item in the front page of the “Daily
Mirror” of 3rd June, 2014 under the title “Muslims to
Remove Dambulla Prayer Centre”. First and foremost, the
reference to this site as a mere "prayer centre" is incorrect.
It is a mosque that was well established and used as such
for many years. The incidents connected with this mosque
including attacks on it are in the public domain and of
concern to all Muslims. This is an issue that was even
raised as one that impeded the religious rights of a
minority during the last Geneva Meeting of the UN
Human Rights Council. This is an issue that raises
questions on our capacity as a nation for tolerance and
harmony. The Ministry of Buddha Sasana and Religious
Affairs could have resolved this issue or the parties
involved could have followed legal recourse. His
Excellency the President had also promised to intervene
and had, in fact, assured the Muslim Ministers that it will
be settled in accordance with the law after identifying
alternate land.
In this context, we are concerned why a particular
group has suddenly surfaced to represent the Muslims and
to submerge the fundamental question of the right to
worship of a minority in total secrecy in a process that is
neither transparent nor equitable. On whose direction are
they acting? It is highly improper for any unknown group
claiming to represent the Muslims to arrive at a settlement
that did not involve the Muslim Ministers who were
totally immersed in resolving the issue at a national level.

(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Deputy Speaker, I would like to ask the Hon.
Minister who this individual is. Who is this individual
you referred to, as we saw in the newspapers, who claims
to have represented all of you?
ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ

(ரண்னறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

None of us know who these individuals are. They are
claiming to be members of the Wakf Board. When I
asked the Director, Muslim Religious Affairs, he denied
any decision being taken by the Wakf Board to go and
arrive at a solution. In fact, this is a matter that we have
always dealt with His Excellency the President. He has
given us the assurance that he will meet the Muslim
Ministers and arrive at a consensus on this issue. While
that was pending, there are these different groups dealing
with the Chief Prelate of the Rangiri Dambulla Raja
Maha Viharaya. That is the problem we have. This
should be settled as an issue of national importance with
the concerned community and the congregation of the
area. That is what we are saying.
ගරු රනිල් වි්රමසිාශ මශතළ

(ரண்னறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Minister, has the President given a date for the
Muslim Ministers to meet him?
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ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ

(ரண்னறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

That is after having discussed with the other
authorities in the area because it involves town
development as well.
නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

්රධහන ටයුතුම අද දින නයහඹ ඳත්රශක විඹ අං 1 ව 2
්රී රංහ ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිඹ ඳනත ඹටශත්
නිශඹෝ (අං 1 ව අං 2) අනුභත කිරීභට රු යහජිත
ශේනහයත්න භවතහ Order, please! Before that, the Hon.
Deputy Chairman of Committees will take the Chair.

අනුරරුල නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ මළවනපයන් ඉල්න
වුපයන් නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ ගගරු මුරුපේසු නන්්රකුමළර්
මශතළ මුළවනළරඪ විය.
அன்தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ன்
அகனத, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்னறகு
னெனோதகசு சந்றகுரர் ] கனக கறத்ரர்கள்.

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

නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you commence your speech.

I

ශ්රී ාකළ තළක ක තවී ව ලගළ වාලර්ධාන
අධිකළරිය පනත : නිපයෝග

இனங்கக தசற லரறல் ததரனோட்ககப
தண்தடுத்துல் அதறறனோத்ற அறகரசகதச்
சட்டம் : எளங்குறறகள்
NATIONAL AQUACULTURE DEVELOPMENT
AUTHORITY OF SRI LANKA ACT : REGULATIONS
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රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි ්රී රංහ ජහති ජරවී ව
හ ංර්ධන අධිහරිඹ ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ (අං 1 ව
අං 2) භහ ඉදිරිඳත් යනහ 1998 අං 53 දයන ්රී රංහ ජහති
ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිඹ ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ ව
ංශලෝධන පිළිඵ ශම් රු බහ දළනුත් කිරීභටයි භහ
ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් ශභහි ඳශමු න නිශඹෝ ිවන්
ඉදිරිඳත් ය ම්භත ය ත්තහ අඳනඹනඹ වහ ිත්රිභ
උඳසතයර ජරජ වී වන් හ කිරීශම් නිශඹෝ ිවන්භ ඉදිරිඳත්
යරහ ඳහර්ිවශම්න්තුමශ්. ම්භත ය ත්තහ ඒ අනු අඳ ළිවභ
ේඳයශතොට මුහුශේ මුල්භ යහඳිතිඹ ආයම්බ ශහ ඒ
ඉතහභත්භ හර්ථ අන් ුෆණහ
අද ඉදිරිඳත් ය තිශඵන්ශන් එදහ ඵරඹ රඵහ දුන් උඳසතයර
ජරජ වී වන් හ කිරීභ ඳහරනඹ කිරීශම් නිශඹෝයි දළනටභත් එ
භහභක් ල ශම් ිත්රිභ උඳසතය නිසඳහදනඹ ය ශම් න විට
අඳනඹනඹ කිරීභ ආයම්බ ය තිශඵනහ ඒ හශ භ ශම් නිසඳහදන
ක් ලශේත්රඹට තත් භහම් එනහ ශම්හ ශභනහයණඹ
යන්නට නීති - රීති ශන ඒභ වහ තභයි ශභභ නිශඹෝ
ඉදිරිඳත් ය තිශඵන්ශන් ශභයින් එ නිශඹෝඹක් ල තභයි අඳ
්රහශඹෝගි ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් වළභ උඳසතයඹභ
අංඹක් ල දභහ අශේ ජර වී ව හ ංර්ධන අධිහරිශක -NAQDA
එශක් ල- සීල් එ තඵහ තභයි තිශඵන්ශන් එශවභ නළත්නම් ිත්රිභ
උඳසතයත් භක ල්ඳය මුහුදුඳය ආදී අශනුමත් සහබහවි
ශේල් රහ අඳනඹනඹ කිරීභට ශම් භහම්රට පුළුන්
ඒහට ඹම්කිසි ඳහරනඹක් ල රඵහ දීභ වහ තභයි ශභභ නිශඹෝ අද
ඉදිරිඳත් ය තිශඵන්ශන් ශම් උඳසතයරට අද ශරෝශක ශවො
ඉල්ලුභක් ල තිශඵනහ ශම්හ ඳහවිච්චි යන්ශන් භත්ය ටළංකි
ශවත් ජරහරර රසනට හ යන්නටයි ශම් න විට ඒහ
නිසඳහදනඹ යරහ අඳනඹනඹ කිරීභත් ආයම්බ ය තිශඵනහ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි ශම් නිශඹෝ ඹටශත් ශම්
ිත්රිභ උඳසතය ළන විතයක් ල ශනො ජරවී ව ර්භහන්තඹ ව
මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ තුමශ ඳසු ගිඹ හරශක අඳ අනුභනඹ
ශ ක්රිඹහ භහර් ව ඒහශඹන් රඵහත් ්රතිඹ ළනත් ඹභක් ල ශම්
රු බහශ්. ථහ යන්න භභ ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ
තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ ්රී රංහ ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන
අධිහරිඹ පිහිශට්.ශ්. අශේ අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් ල
භළතිතුමභහ ධීය අභහතයයඹහ ශරහ ඉන්න ශොට ඵ අශේ ජිත්
ශ්රේභදහ භවත්භඹහශ පිඹහණන් 1991 දී ශනොශඹුමත් අඹශ
ඵරඳෆම් පිට එඹ තවනම් යරහ තිබුණු ශරහශ්. නළත ආයම්බ
යරහ අද විලහර-

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භවහ නහඹ වහමුදුරුන් වන්ශේශ ඉල්ලීභ ඳරිදි

[අ බහ 2 27]

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ (ීවලර ශළ තත
වම්ප්න වාලර්ධාන අමළතයුරමළ)
(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண
கடற்தநரறல், லக பனேனங்கள் அதறறனோத்ற அகச்சர்)

-

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ:

භහ ඳවත වන්

"1998 අං 53 දයන ්රී රංහ ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිඹ
ඳනශත් 37 ළනි න්තිශක (1) ළනි උඳන්තිශක (ඇ) ශ.දඹ
ඹටශත් ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයයඹහ විසින් හදන
රදු 2011 ශනොළම්ඵර් 30 දිනළති අං 1734/12 දයන අති විශලේ
ළඨා ඳත්රශක ඳශ යනු රළඵ 2014 05 20 දින ඉදිරිඳත් යන රද
නිශඹෝ අනුභත ශ යුතුම ඹ "

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
භභ දන්නහ ඒ තභයි භහ කි්.ශ්. ඵරතුම පුේරඹන්ශ
ඉල්ලීභ උබ එදහ එඹ තවනම් ශහ ඊට ඳසශේ අද එඹ නළත
ආයම්බ යරහ තිශඵනහ අද ශරෝශක තිශඵන ජන භතඹ තභයි
ශරෝශක අනහතඹ තිශඵන්ශන් මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ
ඹටශත් භත්ය නිසඳහදනඹ ළඩි  වභ භතයි කිඹන එ ශම් න
ශොට ශරෝශක භත්ය නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 50ක් ල
ඳඹන්ශන් මිරිදිඹ භත්ය නිසඳහදනඹ භඟිනුයි ශරෝශඹන්භ
මිරිදිඹ ව ජරවීවි භත්ය නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 90ක් ල
ශශයන්ශන් ආසිඹහශ්.යි එශවභ නම් ආසිඹහ තභයි ඒ වහ
ඉතහභ ළදත්භ රහඳඹ එභ නිහ ශරෝ ආවහය වහ ිෂිර්භ

ඳහර්ිවශම්න්තුම

223
[රු (වදය) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ]

ංවිධහනඹ දළන් ක්රභශ්.දඹන් ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ ඉදිරි
අුෆරුදු 30 තුමශ මිරිදිඹ ර්භහන්තඹ ව ජරවී ව ර්භහන්තඹ
ර්ධනඹ යන්න ඕනෆ ශොශවොභද කිඹරහ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි 2010 අුෆරුේශේ අපි
ශරෝ ආවහය වහ ිෂිර්භ ංවිධහනඹට වබහගි ුෆණහ භභ
්රී රංහශ්. නිශඹෝජිත ්ඩබහඹභට නහඹත්ඹ දුන්නහ එහිදී අපි
ඉල්ලීභක් ල ශහ ජරවී ව ර්භහන්තශඹන් සිඹඹට 90ක් ල තිශඵන්ශන්
ආසිඹහශ්. නිහ ආසිඹහති ධීය ඇභතිරුන්ශ ම්ශම්රනඹක් ල
ළන්න කිඹරහ අපි ඒ ශඹෝජනහ යපු ශරහශ්.
තහයිරන්තඹත් ශනත් ශඹෝජනහක් ල ශහ නමුත් ඉන්දිඹහ ඇතුමළු
යටර වශඹෝඹ පිට අපි අශේ ශඹෝජනහ ජඹග්රවණඹ ශහ
2011 භළයි භහශක දී ආසිඹහති ධීය ඇභතිරුන්ශ
ම්ශම්රනඹ ඉතිවහශක ඳශමුළනි යට රංහශ්. ශොශමදී
ආයම්බ ුෆණහ ඒ ශරහශ්. ශොශම ්රහලනඹක් ල ඉදිරිඳත් ශහ
"Colombo Declaration" කිඹරහ ඒ තභයි අද ආසිඹහ ඳහවිච්චි
යන්ශන් ජරවී ව ර්භහන්තශක අනහතඹ ශනුශන් එභ
ම්ශම්රනඹට ්රධහන අමුත්තහ ලශඹන් ආශ්. අශේ අතිරු
ජනහධිඳතිතුමභහයි එතුමභහශ මිව ශේලනශකදී එතුමභහ අදවක් ල
ඉදිරිඳත් ශහ එතුමභහ කි්.හ ශරෝශකභ ජරවී ව ර්භහන්තඹ
දියුණු කිරීභ වහ ශෝලීඹ ජරවී ව අයමුදරක් ල ආයම්බ යන්න
කිඹරහ එදහ එතුමභහශන් ඉදිරිඳත් වූ ඉතහභ ළදත් ශඹෝජනහ
එඹයි ඒ නිහ 2012 දී ශරෝ ආවහය වහ ිෂිර්භ ංවිධහනඹට
භභ ශම් ශඹෝජනහ ශන ගිඹහ
තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ අද අන්තර් ජහති ලශඹන් අශේ
යටට ශම් යජඹට ශොයි තයම් විශයෝධතහක් ල තිශඵනහද කිඹරහ
නමුත් අඳට වළකිඹහ රළබුණහ එදහ ආවහය වහ ිෂිර්භ
ංවිධහනශක රැස වශම්දී කිසිභ ශඵදීභක් ල නළතුම සිඹලුභ
ඇභතිරුන්ශ ව සිඹලුභ යටර වශඹෝඹ රඵහ න්න
ශරෝ ආවහය වහ ිෂිර්භ ංවිධහනඹට එක් ලත් ජහීරන්ශ
ංවිධහනශක සිඹලුභ යටල් නිශඹෝජනඹ ශනහ ශම් සිඹලුභ
යටර -ඵටහිය යටල් යුශයෝඳඹ ඇශභරිහ ඇතුමළු සිඹලුභ
යටර- එකතහ උබ ්රී රංහ ජනහධිඳතිතුමභහශ ශඹෝජනහභ
කිඹරහ -ඒ නමින්භ- ඒ ශඹෝජනහ අපි ඉදිරිඳත් ශහ ඒට අපි
විලහර ෆඹභක් ල ශහ විලහර උත්හවඹක් ල දයරහ අඳට ඒ ම්භත
යන්න පුළුන් ුෆණහ
2013 ර්ශක ලහන්ත පීටර්සඵර් නුය ඳළළත්ුෆණු ශරෝ
ආවහය වහ ිෂිර්භ ංවිධහනශක රැස වභට අපි ගිඹහ 2012
ර්ශකදී මුිවන්භ ශෝලීඹ අයමුදර වහ න ශඹෝජනහ
පිළිළනීභ ශහ 2013 දී ඒ අයමුදර ඇති යන්ශන් ශොශවොභද
කිඹන ළබ පිළිශශ ආහ එතළනදී අපි කි්.හ නහමි ලශඹන්
වරි අපි මුදල් රඵහ ශදන්නම් කිඹරහ කිඹන්න න්ශතෝයි ශම්
ශන ශොට අශේ ශඹෝජනහ අනු ඹමින් මුිවන්භ ශනෝර්ශ්.
යහජයඹ ශබොරර් මිිවඹන 25ක් ල රඵහ දීරහ ශම් අයමුදර ආයම්බ ශහ
අද ශනොශඹුමත් යටල් ශම් අයමුදර ශඳෝණඹ යමින්
තිශඵනහ ශභහි තිශඵන ළදත්භ තභයි ශම් මුදල් සිඹල්ර
දහ වරි රළශඵන්ශන් ආසිඹහට  වභ ආසිඹහශ්. අශේ යටර ශම්
ර්භහන්තඹ දියුණු කිරීභ වහ තභයි ඒ මුදල් රළශඵන්ශන්
ශභොද සිඹඹට 90ක් ල ශම් ර්භහන්තඹ තිශඵන්ශන් ආසිඹහශ්.
යටර නිහ
අපි 2012
ංවිධහනශකදී
ශශය්.හ හශ
ශන ඹන ඵ
ජනහධිඳතිතුමභහශ

ර්ශකදී ශරෝ ආවහය වහ ිෂිර්භ
ජනහධිඳතිතුමභහශ
ශඹෝජනහ
ජඹග්රවණඹ
භ අද අපි ඒ ක්රිඹහත්භ යමින් ඉදිරිඹට
භහ ශම් අසථහශ්.දී කිඹන්න ළභළතියි ඒ
ශඹෝජනහක් ල ලශඹන් වන් ශරහ තභයි
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ශටුම්ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන් ඒ විතයක් ල ශනොශයි ශරෝ
ආවහය වහ හෂිර්භ ංවිධහනශක යටල් 181 නිශඹෝජිතඹන්
එදහ මුල් යට ීරන්දුක් ල ත්තහ ඉදිරි අුෆරුදු ශද වහ
ශරෝශක ධීය ර්භහන්තඹ ශොබ නළඟීභට bureau එක් ල ඳත්
යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ Fisheries Bureau එට හභහජි යටල්
ඳව නිශඹෝජිතඹන් තභයි ඳත් ශශේ ඇශභරිහ එයින් එ
යටක් ල ත යටක් ල ලශඹන් රංහ ශතෝයහ ත්තහ ඒභති
ආසිඹහශන් ශතෝයහ ත්ශත් රංහයි ඒට ශවේතුමක් ල
තිශඵනහ ඳසු ගිඹ හරඹ න ශොට රංහ රඵහ ත්තුම දියුණු
ඒට ශවේතුම නහ නමුත් තහයිරන්තඹ විඹඨානහභඹ එක් ල ඵරන
ශොට අපි තභත් විලහර ඳයතයඹයි ඉන්ශන් තහයිරන්තඹ
අුෆරුේදට ශබොරර් බිිවඹන 6 භත්ය ම්ඳතක් ල අඳනඹනඹ
යනහ
භවරු කිඹනහ අපි පිට යටින් භහළු ශ නහ කිඹරහ නමුත්
තහයිරන්තඹ ශම් ශබොරර් බිිවඹන 6 වම්ඵ ය න්නට ශබොරර්
බිිවඹන 4 භත්ය ම්ඳතක් ල පිට යටින් ආනඹනඹ යනහ
එතශොට ඒ ශොල්රන්ශ රහබඹ ශබොරර් බිිවඹන 2ක් ල ශබොරර්
බිිවඹන 6ක් ල වම්ඵ යනහ ශබොරර් බිිවඹන 4ක් ල විඹදම් යනහ
ශබොරර් බිිවඹන ශද ශශශ හසිඹක් ල ඒශොල්රන් රඵනහ
ශම් තභයි අද ශෝලීඹයණඹ තුමශ ඇති ශරහ තිශඵන භත්ය
ර්භහන්තඹ නමුත් ඳසු ගිඹ අුෆරුදු තුමන වතය හර
ඳරිච්ශේදඹ තුමශ දී ධීය ර්භහන්තශක ර්ධනඹ ත්ශතොත්
විඹඨානහභඹත් තහයිරන්තඹත් අිදඵහ ්රී රංහ සිටිනහ
ඉන්දිඹහනු හය ටූනහ ශොමිභ රංහශ්. ඳළළත්ශන්ශන්
ශදළනි යට ශම් නශොට එඹ ඉතහභ හර්ථ යටල් 40
නිශඹෝජනඹක් ල භක ඳළළත්ශනහ ඳසු ගිඹ ළසිහයශක දී
හච්ඡහ වූ ශරෝ ධීය ර්භහන්තඹ ඉදිරිඹට ශන ඹන්ශන්
ශොශවොභද කිඹන ශඹෝජනහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන්
ඇශභරිහ ඇතුමළු යටල් ඳශවන් එ යටක් ල විධිඹට අශේ යටත්
ඒ Bureau එශක් ල හභහජිශඹක් ල ුෆණහ ඒ විතයක් ල ශනොශයි එභ
ළසි හයශක අහන ශටුම්ඳත ස කිරීභ වහ යටල් 13
භ්ඩබරඹක් ල ඳත් ශහ එභ ශටුම්ඳත් භ්ඩබරශක හභහජි
යටක් ල විධිඹටත් රංහ ඳත් ය ත්තහ 2013 දී ලහන්ත
පීටර්සඵර් නුය ඒ ළසිහයඹ ඳත්නශොට ඒ ශටුම්ඳත්
භ්ඩබරශක බහඳති ධුයඹ ්රී රංහට පිරිනළමුහ ඒ නිහ අද
ශරෝශකභ පිළිළනීභක් ල තිශඵනහ රංහශ්. ධීය ර්භහන්තඹ
ඉතහ ඉවශ පිම්භකින් ඉදිරිඹට භන් යමින් තිශඵනහ ඒ නිහ
ධීය ර්භහන්තශක ංර්ධනඹ වහ ටයුතුම යේදී රංහ
අභත යන්නට ඵළවළ කිඹරහ
ශම් ජරවී ව ර්භහන්තශක ව මිරිදිඹ ර්භහන්තශක තිශඵන
ළදත්භ ශභොක් ලද? ඳසු ගිඹ අුෆරුදු 10 තුමශභ මුහුශේ තිශඵන
භත්ය ම්ඳශත් ළඩි වභක් ල සිදු ශරහ නළවළ භත්ය නිසඳහදනශක
ළඩි  වභක් ල සිදු ශරහ නළවළ ඒට එ ශවේතුමක් ල තභයි overfishing. ළඩිපුය භත්යයින් ශනශහ ළනීභ ්රඵර යහජයඹන් අශේ
මුහුදට ඇවිල්රහ භවය ශරහට හර්මි ධීය ර්භහන්තශක
ශඹශදනහ ඒ කිඹන්ශන් Industrial Purse Seine කිඹන එ
ර්භහන්තලහරහ
ළනි
විලහර
ශනෞහ
ඳළමිශණනහ
ශවිවශොේටර් ශඹොදහශන ළටරයිඨා භහර්ශඹන් ශතොයතුමරු
අයශන භවය ශරහට ships ශදක් ල ශඹොදහ doubletrawling කිඹන method එකින් එ ශනෞහකින් ශභට්රික් ල
ශටොන් 1 000 භත්ය ම්ඳතක් ල ශනශහ න්නහ එශේ ශනශහ
නිමින් කිඹනහ අශේ යටල් තභයි ශම් භත්ය ම්ඳශත්
සුයක් ලෂිතබහඹ ළන ථහ යන්ශන් කිඹරහ අශේ යශඨා ඵහු දින
ඹහත්රහක් ල ජහතයන්තය මුහුදට ගිහිල්රහ ඕනෆ නම් ශභට්රික් ල ශටොන්
වතය ඳව භත්ය ම්ඳතක් ල ශනශහ නියි නමුත්
ඒශොල්රන්ශ එ ඹහත්රහකින් ශභට්රික් ල ශටොන් 1 000 භත්ය
ම්ඳතක් ල ශනශහ න්නහ ඒ කිඹන්ශන් අශේ ඹහත්රහ 250කින්
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ශනශන ම්ඳත ඒ අඹ එ ඹහත්රහකින් රඵනහ ඉතින් ශභන්න
ශම්හත් එක් ල තභයි අඳට ඉදිරිශක දී ජහතයන්තය ංවිධහන භක
වළසිශයන්නට සිදු ශරහ තිශඵන්ශන්
ඊශකට ශදළනි එ තභයි habitat degradation. ඒ කිඹන්ශන්
භත්ය හසථහන විනහල ශමින් ඳතිනහ ශම් ශනොශඹුමත්
ටයුතුම නිහ ඳරිය දණඹ හර ගුණ විඳර්ඹහ ළනි රුණු
නිහ [ඵහධහ කිරීභක් ල] ඔ්. රංහශ්. අපි තවනම් යරහ
තිශඵන්ශන් එශවභ නම් අශේ යටටත් අනහතශක ළඩි
්රතිරහබඹක් ල රළශඵන්ශන් විශලේශඹන්භ ශම් ජරවී ව ව මිරිදිඹ
ර්භහන්තශඹන් ශම්ට ්රධහන ශවේතුම තභයි අශේ යට ටහ
මුහුශේ ර් කිශරෝමීටර් ඳන්රක් ල දහවත්දව තුමය තිබීභ
හශ භ අශේ යට ඇතුමශත ශවක් ලටඹහර් තුමන්රක් ල නදව තුමය
තිබීභ ඊට අභතය ශපු තුමය තිශඵනහ ශවක් ලටඹහර් එක් ලරක් ල
වළටදව ඳසු ගිඹ හරශක අපි ත්තහ වූ ක්රිඹහ භහර් නිහ අශේ
භත්ය නිසඳහදනඹ ළඩි ුෆණහ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි උදහවයණඹක් ල ලශඹන්
අශේ ී. එස ශේනහනහඹ භළතිතුමභහ ආයම්බ යපු ඉඟිනිඹහර
පිහිටි ශේනහනහඹ මුද්රඹ න්න පුළුන් භහ කිහිඳ යක් ලභ
එතළනට ගිඹහ එතළන තභයි ඉතහභ ශවොඳින් මිරිදිඹ ර්භහන්තඹ
ශරීශන ඹන්ශන් අශේ රු ජිත් ශ්රේභදහ භවත්භඹහ හශ
ශනුම එතළනට ඹන්න ඕනෆ ඵරන්න උශේ ඳහන්දය ඹනහ නම්
ශවොඳින් ඵරන්න පුළුන් එතළන ඒ ශශශහභ සිදු න ආහයඹ
වක් ල ඹට තභයි ඒ මුළු ශශශහභභ තිශඵන්ශන් ඒ ධීයශඹෝ
ඔක් ලශෝභ භත්ය ම්ඳත අයශන එනහ ශනළල්රහ ධීය
මිතිඹට බහය ශදනහ අද අම්ඳහය දිසත්රික් ලශක වළභ තළනභ ශම්
ක්රිඹහ භහර්ඹ යශන තිශඵනහ ඒ ශොල්රන් electronic scale
එශන් තභයි ශම්හ කියන්ශන් ඒ ඔක් ලශෝභ ශොම්පියුටර් ත
ශනහ ශොම්පියුටර් ත ශරහ භහළු කිශරෝ එ මිර
ශභච්චයයි ටිනහභ ශභච්චයයි කිඹරහ ටවන් ශනහ ඒශන්
සිඹඹට 10ක් ල මිතිඹට සිඹඹට 10ක් ල අනිහර්ඹ තළන්ඳතුමරට
ඹනහ ඒහ අයින් යරහ ධීයඹන්ශ මුදර ශනහ ඒ විධිඹට
රසනට ඒ ටයුතුම ශරීශන ඹනහ වළභ ධීය මිතිඹක් ලභ අද
ඒ විධිඹට ටයුතුම යන්න රෆසති ශරහ තිශඵනහ වළභ තළනභ
ශම් ටයුතුම computerize යරහ තිශඵනහ භවය තළන්ර air
conditioners දහරහ ්රජහ ලහරහශ්. තභයි ශොම්පියුටර්
භධයසථහනඹ ඳත්හශන ඹන්ශන් භහළු මිරදී ළනීම් ඉතිරි
කිරීම් ශම්හ සිඹල්ර සිදු යනහ දළනට අපි අම්ඳහශර් ඒ ටයුතුම
ආයම්බ ය තිශඵනහ ඉදිරිශකදී යශඨා අශනක් ල වළභ තළනටභත්
ශම් ළබ පිළිශශ ශන ඹනහ
අද ඉඟිනිඹහර ධීයඹුම භහඹට රක් ල ණනක් ල තභන්ශ
ආදහඹභ ලශඹන් ශවොඹනහ අද දුේඳත් ධීයඹන් කිඹරහ කිසිභ
ශනුම නළවළ ඒ ඔක් ලශෝභ ශම් ශන ශොට භධයභ ඳහන්ති
ධීයඹන් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ ඉඟිනිඹහර 2011 දී
තිබුශ්ඩ භත්ය අසළන්න ශභට්රික් ල ශටොන් 225යි 2013 ර්ශක
එනම් ගිඹ අුෆරුේද අහනඹ ශන ශොට ඒ ්රභහණඹ ශභට්රික් ල
ශටොන් 615ක් ල දක් ලහ සිඹඹට 273කින් ළඩි ශරහ තිශඵනහ
ශම් භඟින් එ ඳළත්තකින් ග්රහමීඹ ජනතහශ වීශනෝඳහඹ
ංර්ධනඹ නහ ග්රහමීඹ ආර්කයඹ ලක් ලතිභත් ශනහ භහ ත
උදහවයණඹක් ල කිඹන්නම් අනුයහධපුයශක විරච්චිඹ ජරහලඹ
ම්ඵන්ධශඹන් විරච්චිඹ ජරහලඹ ආශ්රිත අද ශන ශොට ඳුෆල්
450ක් ල ධීය ර්භහන්තශක ශඹශදනහ ශම් ඳුෆල් 450 ශම් ශන
ශොට රුපිඹල් මිිවඹන 150 හර්ෂි ආදහඹභක් ල රඵනහ ශම්
අනු මුළු යශඨාභ ජරවී ව ර්භහන්තශක ආදහඹභ අද ශන ශොට
හර්ෂි රුපිඹල් බිිවඹන 10ක් ල ඉක් ලභහ තිශඵනහ ඒ නිහ ශම්
යශඨා ජරවී ව ර්භහන්තඹ ඉතහභත් ළදත් ර්භහන්තඹක් ල ශභභ
ර්භහන්තශක ළදත්භ හධඹ තභයි අපි ජහති ජර ජ ව
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ංර්ධන අධිහරිශඹන් ඉසට යන්ශන් ඒ තභයි භත්ය ඳළටුෆන්
නිඳද වභ 2009 දී අපි භත්ය ඳළටුෆන් මිිවඹන 36 7ක් ල නිඳද වූහ
2013 ර්ඹ අහන න ශොට භත්ය ඳළටුෆන් මිිවඹන 69 7ක් ල
නිසඳහදනඹ යරහ ධීයයින්ට රඵහ දීරහ තිශඵනහ ඒ කිඹන්ශන්
සිඹඹට 90කින් අපි නිසඳහදනඹ ළඩි යරහ තිශඵනහ
ශදන ළදත් හයණඹ තභයි ශයෝ නිහයණඹ
තමුන්නහන්ශේරහ සිඹලු ශදනහභ දන්නහ විලහර අඳනඹන
ආදහඹභක් ල රළබ අශේ ඉසන් ර්භහන්තඹ සුදු පුල්ිව ශයෝඹ නිහ
90 දලශකදී බහ ළශටන්න ඳටන් ත්ත ඵ ශම් ර්භහන්තශක
නිඹළලුණු අඹ අුෆරුදු ඳවශශොක් ල තිසශේ අයණ ශරහ සිටිඹහ
නමුත් අඳට ඳසු ගිඹ හරශකදී පුළුන්භ රළබුණහ -භභ අශේ
භව ඵළංුමශ්. අධිඳතිතුමභහට සතුමතින්ත ශනහ - ඔුෆන්ට ණඹ
රඵහ දුන් ඵළංුම ශන්රහ ඒ අඹ භක ථහ යරහ රඵහ ත්
ණඹ මුදර ශ වභට ශනොවළකි අඹට ඒ ශඳොිවඹ ඳහ වළයරහ ඒ
්රලසනඹට හධහයණ විඳුභක් ල රඵහ ශදන්න හය ණනහක් ල
හච්ඡහ ශහ ශම් ඵළංුම ශඳොශයොන්දු ශනහ; ඹනහ නමුත්
අහනශකදී භහ ශම් ම්ඵන්ධ භව ඵළංුම අධිඳතිතුමභහත් එක් ල
දීර්ක ථහ යරහ ශම් සිඹලු ධීයශඹෝ භව ඵළංුමට ළශ්.හ
ඔුෆන් ණඹ අයශන තිබුණහ රුපිඹල් මිිවඹන 321ක් ල නමුත්
ශඳොිවඹ ශන්නට තිබුණහ රුපිඹල් මිිවඹන 1 778ක් ල ඒ රුපිඹල්
මිිවඹන 1 778භ ඳහ වළරිඹහ ශම් රුපිඹල් මිිවඹන 1 778 තභයි
රංහ ඉතිවහශක ඳහ වළරිඹ විලහරතභ ශඳොිවඹ රුපිඹල් මිිවඹන
321ක් ල වූ ඒ ණඹ මුදර revolving loan එක් ල විධිඹට නළත රඵහ
දීභ ආයම්බ ශහ භහ වඹ හරඹක් ල ඒ මුදර ශන ශොට
අලුත් loan එක් ල ශදන්නත් රළවළසති ශහ භත්ය යහඳහයඹ
බහ ළටුණු ඒ අඹභ නළත ඒ යහඳහයඹ ආයම්බ යරහ දළන්
ඔුෆන් භත්ය අඳනඹනඹත් ආයම්බ යරහ තිශඵනහ
ශම් ්රලසනඹ ඇති ුෆශ්ඩ පුත්තරශම් ඒ නිහ අපි ශම් වහ
භබශපු දිසත්රික් ලශඹන් ඉබම් ශවක් ලටඹහර් 2 500ක් ල වඳුනහශන
ශම් වහ ශන් ය ශන තිශඵනහ ශම් ශවක් ලටඹහර් 2 500න්
ශම් න ශොට ශවක් ලටඹහර් 410ක් ල දීරහ තිශඵනහ ඉසන්
ර්භහන්තඹ වහ භබශපු දිසත්රික් ලශක ශනොශඹුමත් අඹ
අතශර් ශම් ඉබම් ශඵදහ වළයරහ දළන් එශවේ භත්ය නිසඳහදන
ආයම්බ ශමින් තිශඵනහ
අපි ශම් ජරවී ව ර්භහන්තශක අලුත් හන් ශදට ද ශඹොමු
ුෆණහ ඒ තභයි රංහශ්. ශභශතක් ල ල් ශනොතිබ එශවත් ශරෝ
ශශශ ශඳොශශේ ශවො මිරක් ල තිශඵන හන් ශදට එක් ල
තභයි ශභොද භත්ය ර්භහන්තඹ
ශම් අදව අඳට මුිවන්භ ඉදිරිඳත් ශශේ ඹම ඳශහත් බහශ්.
හිටපු ධීය අභහතය වික් ලටර් ඇන්තනී භළතිතුමභහ එතුමභහ පුත්තරශම්
අශඹක් ල එතුමභහ අදවක් ල ඉදිරිඳත් ශහ ශභොද භත්ය ර්භහන්තඹ
ආයම්බ යන්න කිඹරහ ඒ අනු NARA ආඹතනඹ භඟින් භුෆ
තුමන් රඵහ දුන්නහ; NAQDA ආඹතනඹ භඟින් භත්ය බීජ රඵහ
දීභ ආයම්බ ශහ එශේ රඵහ දීරහ අපි ශම් project එ ආයම්බ
ශහ ඳශමු ආයච්චිඨාටුශ්. එඹ ආයම්බ යරහ තිශඵනහ
අක් ලය තිසඳව භත්ය ශඳොුමණු 20ක් ල දහරහ තිශඵනහ දළනට
අුෆරුේදට ශභොද භහළු ශභට්රික් ල ශටොන් 120ක් ල නිසඳහදනඹ
යනහ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි ඒ හශ භ එදහ භභ
වරහත ගිහිල්රහ තත් යහඳිතිඹක් ල ආයම්බ ශහ ඒ ඉතහභත්භ
ශවොයි රංහශ්. අඹ ඊශ්රහඹල් ආශඹෝජශඹක් ල එක් ල තභයි ඒ
යන්ශන් එහි ඳශමුළනි අදිඹය අක් ලය 200යි භභ
ඊශක-ශඳශර්දහ ගිහිල්රහ ශදළනි අදිඹය ආයම්බ ශහ ඒ
අක් ලය 100යි ඒ අනු මුළු ්රභහණඹ අක් ලය 300ක් ල ඒශන්
දළනට අක් ලය 55 ශභොද භත්ය හ ය තිශඵනහ ශම්
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[රු (වදය) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ]

අුෆරුේශේ ඒශන් ශභොද භහළු අසළන්න ශභට්රික් ල ශටොන් 330ක් ල
රළශඵනහ ඉතිරි ්රභහණශක ඔුෆන් ඉසහ තිරහපිඹහ ළඨාරහ
කිඹන භත්ය ර් හ කිරීභ ආයම්බ ය තිශඵනහ

නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, your time is over.
ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

භට ත ශඳොඩි ශරහක් ල ශදන්න ථහ ආයම්බ ශහ විතයයි
I have 20 minutes.

නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

It has been reduced to 18 minutes because the Debate
started late.

ආඹතනශක අධයක් ල ධුයඹට ඳත් යරහ ශම් හ ආයම්බ
යන්න කිඹරහ ඔහුට කි්.හ අපි ඳශමුශන්භ කින්නිඹහර
ආයම්බ ශහ ංතුමයත් එක් ල pH අඹ ශනස  වභ නිහ ඒ
අහර්ථ ුෆණහ ඊට ඳසශේ අපි ජහති ජරවී ව ංර්ධන
අධිහරිඹත් එක් ල භන්නහයභට ගිඹහ ජහති ජරවී ව ංර්ධන
අධිහරිඹත් එක් ල එහි විලහර හක් ල ආයම්බ යරහ ගිඹ
අුෆරුේශේ ශඵල්රන් ශභට්රික් ල ශටොන් 4ට ළඩි ්රභහණඹක් ල
අඳනඹනඹ ය තිශඵනහ ඒ හශ භ ල්පිටිශක ශේහඩිඹ
කිඹන ්රශේලශක තත් ඳුෆල් 20ක් ල එක් ල අඳනඹන වහ
ශඵල්රන් හ කිරීශම් යහඳිතිඹක් ල අලුතින් ආයම්බ ය
තිශඵනහ ඒ අනු ශම් න විට ශඵල්රන් ශභට්රික් ල ශටොන්
13 38ක් ල නිසඳහදනඹ ය තිශඵනහ
ජහති ජරවී ව ංර්ධන අධිහරිඹ විඹඨානහභ යජඹත් එක් ල
භන්නහයශම් ශඳොකිරිසන් තය කිරීශම් යහඳිතිඹක් ල ආයම්බ ය
තිශඵනහ එහිදී ශඳොකිරිසන් ්රභහණශඹන් ශරොුම යරහ
අඳනඹනඹ වහ ශශශ ශඳොශට නිුමත් යනහ

නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up your speech.

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි
ඒ හශ භ
සශොඨාරන්ත ආශඹෝජයිනුත් එක් ල ත්රිුමණහභරශක මුහුශේ
අක් ලය 40 ශභොද භසුන් හ කිරීභ ආයම්බ ශහ ඒ ශොල්ශරෝ
ශම්
අුෆරුේශේ
ශභට්රික් ල
ශටොන්
610
අසළන්නක් ල
ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ ඒ අනු ශම් අුෆරුේශේ අපි ශභොද භසුන්
ඳභණක් ල ශභට්රික් ල ශටොන් 1000 අසළන්නක් ල ඵරහශඳොශයොත්තුම
ශනහ
මුහුදු ූලබළල්රන් ළන ඵරන්න වළශභෝභ මුහුදු ූලබළල්රන්
අල්රනහ විතයයි ශඵෝ කිරීභක් ල ුෆශ්ඩ නළවළ ඒ නිහ නහයහ
ආඹතනඹ භඟින් ඒ ඳශහශත් ජනතහත් එක් ල පුනරීන්ර ූලුව
තුමශ මුහුදු ූලබළල්රන් නිසඳහදනඹ කිරීභ ආයම්බ ශහ ඒට
පනරීන්ර ඳුෆල් 80ක් ල ම්ඵන්ධ ශරහ තිශඵනහ ඒ හශ භ
ල්පිටිශක ඳුෆල් 30ක් ල එක් ල ආයම්බ ශහ ඒ අනු අද ඒ මුහුදු
ූලබළල්රන් හ යනහ ඒ හශ භ NAQDA ආඹතනඹ
විඹඨානහභඹත් එක් ල භන්නහයශම් ශම් විධිඹටභ ූලුව තුමශ මුහුදු
ූලබළල්රන් හ කිරීභ ආයම්බ ය තිශඵනහ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි මුහුදු ඳළශෆටි - seaweeds
- හ කිරීශම් ඳශමුළනි යහඳිතිඹ ජහති ජරවී ව ංර්ධන
අධිහරිඹ භඟින් ආයම්බ ශහ දළනට ශවේලීස ආඹතනඹ භඟින් ශම්
යහඳිතිඹ ආයම්බ ය තිශඵනහ ඔුෆන් ශම් ය අහනශකදී
seaweeds container එක් ල අඳනඹනඹ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තුම
ශනහ ඒ හශ භ භයිශක්රෝ භහභත් ශම් ආහයඹට ආයම්බ
ය තිශඵනහ ශභඹට ජඳන් ආශඹෝජඹුමත් වබහගි ය ශන
තිශඵනහ ඒ අනු අද උතුමශර් seaweeds ර්භහන්තඹ විලහර
ශර යහේත ශරහ තිශඵනහ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි ශඵල්රන් ර්භහන්තඹ
ළනත් කියුතුමයි අශේ යශඨා ශඵල්රන් ර්භහන්තඹ තිබුශ්ඩ
නළවළ එ ද ඉරිදහ පුත් ඳතක් ල කිඹන ශොට භභ දළක් ලහ
භවහචහර්ඹ න්නිනහඹ ශඵල්රන් හශ්. ටිනහභ පිළිඵ
ිවඹහ තිබුණ පිටු ිවපිඹක් ල ඒ කිඹරහ භභ ඔහුශ දුයථන
අංඹ ශොඹහ ශන ථහ යරහ ඳසු ශර භභ ඔහු නහයහ
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(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

භභ අන් යන්නම් රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි
බ්රිතහනය ආ්ඩුව හරශක නුයඑළිශක හ ය තිබුණහ
ශර්න්ශඵෝ ට්රුෆඨා කිඹන භත්යඹන් ශම් ට්රුෆඨා කිඹන භත්යඹහට
යුශයෝඳශක ඉතහභත්භ ඉවශ අඹක් ල තිශඵනහ ඒ හරශක
ඔුෆන්ශ ඳරිශබෝජනඹ වහ ඒ භත්යඹන් හ ය තිබුණහ ඒ
නිහ NAQDA ආඹතනඹ ඒ ඔසශේ ගිහිල්රහ ශර්න්ශඵෝ ට්රුෆඨා
යහඳිතිඹක් ල නුයඑළිශක ආයම්බ ශහ අද ඒ භත්යහ ඉතහභත්භ
හර්ථ ළශබනහ ඒ කිඹන්ශන් අඳට පුළුන් ඒ යත
ශේලගුණඹ ඹටශත් යුශයෝඳශක නළති ුෆණත් නුයඑළිශක ට්රුෆඨා
භත්යඹහ හ යන්න
අපි වම්ඵන්ශතොට ඉසන් අිදජනනහහයඹක් ල ආයම්බ යරහ
එහි තළන්ඳත් ශ ඳළටුෆන් ශම් න විට රක් ල 140 200 ඳභණ
්රභහණඹක් ල හර්ෂි නිසඳහදනඹ යනහ ඒ නිහ ශම් තුමළින්
ඉසන් නිසඳහදනඹ ශභට්රික් ල ශටොන් 1000ක් ල ඉක් ලභහ තිශඵනහ
මිරිදිඹ ඉසශෝ කිශරෝ ග්රෆම් එක් ල රුපිඹල් 900ට
ශශශශඳොශට නිුමත් ශනහ
අශන තභයි mud crabs, ඒ කිඹන්ශන් භබ ුමළුන් හ
යහඳිතිඹ භබ ුමළුන් අිදජනනඹ කිරීශම් යහඳිතිඹක් ල
විඹඨානහභඹත් එක් ල අපි ආයම්බ ය තිශඵනහ අපි ශභශතක් ල
රක් ල භබ ුමළුන් අල්රරහ export ශහ තමුන්නහන්ශේරහ
දන්නහ සිංේපරුශ්. ඕනෆභ restaurant එට ගිඹහභ Menu
Card එශක් ල crabs ඹටශත් ඳශමුශන්භ තිශඵන්ශන් "Sri Lankan
crabs" කිඹරහ ඒ භබ ුමළුන්; Mud crabs. ුමළුන්
අල්රනහ විතයයි අිදජනනඹක් ල නළවළ

නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up. You have already
taken an extra five minutes.
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(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

භභ අන්යන්නම්
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි ඒ නිහ අපි
විඹඨානහභඹත් භක ඒ යහඳිතිඹ ආයම්බ ශහ ආහ - eel භත්යඹහට ශරොුම ශශශ ශඳොශක් ල තිශඵනහ අපි ඒ
යහඳිතිඹත් විඹඨානහභඹත් එක් ල දළන් ආයම්බ යරහ තිශඵනහ
ශම් අනු 2009 ජරවී ව නිසඳහදනඹ තිබුශ්ඩ ශභට්රික් ල ශටොන්
46 560යි ශම් න ශොට ජරවී ව නිසඳහදනඹ ශභට්රික් ල ශටොන්
66 910ට ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ ඒ සිඹඹට 44කින් භභ ශම්
රුණු ටි ඉදිරිඳත් ශශේ ජරවීවි ර්භහන්තඹ ළන ඹම්
අශඵෝධඹක් ල රඵහ ශදන්නටයි ශඵොශවොභ සතුමතියි

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

[අ බහ 2 49]

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි ්රී රංහ ජහති ජරවී ව
හ ංර්ධන අධිහරිඹ ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ හච්ඡහට
බහජනඹ න ශම් ශභොශවොශත් ඇභතිතුමභහශ අයඹත් ඇති
භසත ධීය ක් ලශේත්රඹ පිළිඵ අදවස ීමඳඹක් ල ඉදිරිඳත් යන්න
භභ ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ ජහතයන්තය ධීය ව මු්රීඹ
ආයක් ල විශලේඥ ශජෝන් චර්ච් භවත්භඹහ ඳසු ගිඹ ද
ශභන්න ශම් ආහයඹට ්රහලඹක් ල ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ එහි
ශභශේ වන් ශනහ:
"ධීය අංලඹ ්රී රංහශ්. ආර්කයශක ීරයණහත්භ අංලඹක් ල ශ්. එක් ල
අතකින් එඹ යශඨා ආවහය වහ ශඳෝණ භල්රට ළදත් දහඹත්ඹක් ල
ඳඹයි
අශනක් ල අතින් එඹ ශයශහන්න ජන ්රජහශ වීශනෝඳහඹ හදහ
ශදන්නහ වූ ඉතහභත්භ ළදත් මරහශ්රඹන්ශන් එක් ල "

ඇත්ත ලශඹන්භ එතුමභහශ ්රහලඹත් භ භභ ශඳොඩි
ශනක් ල ඇති යනහ ශයශහන්න ්රජහට ඳභණක් ල
ශනොශයි යට අබයන්තයශක ්රජහටත් ළදත් නහ
විශලේශඹන්භ ධීය ක් ලශේත්රඹ ත් විට මිරිදිඹ භත්ය ර්භහන්තඹ
හශ භ විසිතුමරු භත්ය යහඳහයඹත් අශේ යශඨා ජනතහට
ළදත්භ ක් ලශේත්රඹක් ල වළටිඹට වඳුන්න්නට පුළුන්
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි අශේ යශඨා ූමමි
්රශේලඹට ආන්න මුහුද - territorial sea - ර් කිශරෝමීටර්
21 500ක් ල තිශඵනහ භවහේ වපි තටඹ - continental shelf එ
- කිශරෝමීටර් 22ක් ල ඳශරයි එඹ ර් කිශරෝමීටර් 30 000ක් ල
තිශඵනහ ඒ කිඹන්ශන් යශඨා මුද්ර ්රශේලශඹන් සිඹඹට 5 8ක් ල
අනනය ආර්කය රහඳඹ - exclusive economic zone - ර්
කිශරෝමීටර් 517 000ක් ල තිශඵනහ අයිසරන්තඹ ජඳහනඹ
මිඹන්භහයඹ භළශල්සිඹහ ඹන යටල්රටත් ළඩිඹ විලහර අනනය
ආර්කය රහඳඹක් ල අශේ යශඨා තිශඵනහ ඒ හශ භ අශේ අනනය
ආර්කය රහඳශක ශඵොශවොභ පිරිපුන් ශන්හසි ව ංක්රභණි
භත්ය ම්ඳතක් ල සිටිනහ වී හයු ශතල් මුහුදු ඳතුමශල් නිජ
රණ හශ ම්ඳත් රැක් ල තිශඵන අනනය ආර්කය රහඳඹක් ල
අශේ යටට තිශඵනහ අශේ යශඨා ධීය ආශ්රිත වීශනෝඳහඹන්ශ
ශඹශදන ජනවනඹ රක් ල 26යි ිජු වහ ක්ර රැකිඹහ යනහ
540 000ක් ල
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රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි වළඵළයි ශම් න විට මුළු
යහජය විඹදමින් ධීය ක් ලශේත්රඹට ළඳ යන මුදර ශම් යජඹ ක්රභ
ක්රභශඹන් ේඳහදු යරහ තිශඵනහ මුළු යහජය විඹදශභන්
්රතිලතඹක් ල ශර ත් විට 2010 සිඹඹට 0 62යි ඒ 2011 සිඹඹට
0 45ක් ල ුෆණහ 2012 සිඹඹට 0 24ක් ල ුෆණහ 2013 සිඹඹට 0 20ක් ල
ුෆණහ වළඵළයි 2014 න ශොට ඇභතිතුමභහ ශඳොඩි අයශඹක් ල
යරහ ශම් ්රභහණඹ සිඹඹට 0 29 දක් ලහ ශඳෝ බක් ල න රහ
තිශඵනහ
වළඵළයි ධීය ක් ලශේත්රඹ ළන ශොච්චය ථහ ශත් ශොච්චය
ඳම්ශඳෝරි ළහුත් යජඹ තභන්ශ යහජය විඹදමින් ශඵොශවොභ අුව
මුදරක් ල තභයි ධීය ක් ලශේත්රඹට ශන් යරහ තිශඵන්ශන් ඒ
ශඵොශවොභ ඳළවළදිිව නහ ශම් ංයහ දත්තිවන් 2000 ශර්
දශ ශේයඹ නිසඳහදනඹට ධීය ක් ලශේත්රඹ දහඹ ුෆණහ සිඹඹට
2 7කින් නමුත්
භව ඵළංුම හර්තහ අනු ඵරන ශොට
ශඳශනනහ 2013 න ශොට ශභභ ්රභහණඹ සිඹඹට 1 3 දක් ලහ
අුවශරහ තිශඵන ඵ ශභච්චය ම්ඳත් ්රභහණඹක් ල අශේ යශඨා
සහබහවි පිහිටහ තිශඵන ශභොශවොත භභ ශම් හයණඹත්
අවන්න ළභළතියි 2012 භව ඵළංුම හර්තහ කිඹනහ අශේ යටට
යර ශභට්රික් ලශටොන් 41 000ක් ල ආනඹනඹ යරහ තිශඵනහඹ
උම්ඵරබ ඇතුමළු ශනත් නිසඳහදන ශභට්රික් ල ශටොන් 31 000ක් ල
ආනඹනඹ යරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ ඒ ශනුශන් රුපිඹල්
මිිවඹන 17 486ක් ල යට ළඳ ය තිශඵනහ දිනට ළභන් ටින්
120 000ක් ල
ඳරිශබෝජනඹ යනහ ළභන් ටින් ආනඹනඹ
ශනුශන් යට රුපිඹල් මිිවඹන 5 120ක් ල විඹදම් යනහ
ශභොක් ලද ශම්ට ශවේතුම? [ඵහධහ කිරීභක් ල] රු ඇභතිතුමභනි
භහශන්න භට ථහ අන් යන්න අසථහ ශදන්න
ශභොක් ලද ශම්ට ශවේතුම? ශම් ඇභතිතුමභහශ අදක් ලතහ
ශනොශයි ඇභතිතුමභහ ශඵොශවොභ උන්නදුකින් ශඵොශවොභ
උශදයෝඹකින් ශම් ක් ලශේත්රඹ ශොබ නංන්නට ශම් ක් ලශේත්රඹ
ලක් ලතිභත් යන්නට ශරොුම ළඳ කිරීභක් ල යනහ එතුමභහට ඒ
ළබ ටයුතුම යන්නට අලය වධර්ඹඹ ර්තභහන යජඹ විසින්
රඵහ දිඹ යුතුමයි නමුත් අද ශේලඳහරන ුමවභ යජ ශරහ
එතුමභහට ඒ යුතුමභ ඉසට යන්නට අලය ඳරියඹ ර්තභහන
යජඹ විසින් රඵහ දීරහ නළවළ ඒ තභයි ඇත්ත ථහ
විවිධ ශඳොශයොන්දු භහරහ වයවහ ධීය ක් ලශේත්රඹ ශනුශන්
ශභොක් ලද ශම් යජඹ ඉසට යනහඹ කිඹහ කි්.ශ්.? ධීයඹන් වට
වනදහයී ක්රභඹ ඹටශත් ය තුමනදී ඵහු දින ඹහත්රහ 500ක් ල රඵහ
ශදනහඹ කි්.හ දළල් ව අනිුමත් ආම්ඳන්න වනහධහය ක්රභඹ
ඹටශත් රඵහ ශදනහඹ කි්.හ ශයශ ීරයඹ ඔසශේ ධීය යහඹ
ව නළංගුයම් ශඳොශල් 100ක් ල වදනහඹ කි්.හ 2006 ජනහරිර
ඉරහ ධීයඹන් වහ ඉන්ධන වනහධහයඹක් ල රඵහ ශදනහඹ
කි්.හ යදිඹ වහ මිරිදිඹ ඉසන් හ වහ රහඳ 10ක් ල
අලුතින් ආයම්බ යරහ ශොවි ශඳොශල් 150ක් ල ඇති යනහඹ
කි්.හ ඒ ශඳොශයොන්දු ඨාශටෝරු එතළනින් නතය ුෆශ්ඩ නළවළ
2010දී කිඹනහ ඵහු දින ඹහත්රහ වහ රුපිඹල් රක් ල 100ට
ශනොළඩි මුදරක් ල ණඹක් ල වළටිඹට වන ශඳොිවඹක් ල ඹටශත් රඵහ
ශදනහඹ කිඹහ භ්. ඹහත්රහ ක්රභඹ ආයම්බ යනහඹ කිඹහ ්රහල
යනහ එඳභණක් ල ශනොශයි 2010 දීත් කිඹනහ ුමබහ ධීයඹන්
වහ න ඉන්ධන වනහධහයඹ දිටභ රඵහ ශදනහඹ කිඹහ
ශභන්න ශම් භවහ ශඳොශයොන්දු ඨාශටෝරු ක්රිඹහත්භ යන්න
ඕනෆ ුෆද? ධීය ඇභතිතුමභහයි නමුත් ධීය ඇභතිතුමභහට ඒ ළබ
ටයුතුම ක්රිඹහත්භ යන්නට අලය ලක් ලතිඹ ර්තභහන යජඹ රඵහ
දීරහ නළවළ ඒයි ඇත්ත ථහ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි භභ ඔඵතුමභහශ
අධහනඹ ශඹොමු යනහ ධීයඹන්ට රඵහ ශදන ඉන්ධන
වනහධහයඹ ළන 2006 ජනහරි භහශකදී තභයි ඒ ඉන්ධන
වනහධහයඹ ශදනහඹ කි්.ශ්. දහද ඳටන් ත්ශත්? 2012

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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ශර්දීයි යශඨා සිඹලු ශදනහශ දළන ළනීභ පිණි වළන්හ් 
හර්තහශ්. ඊට අදහශ පිටු කිහිඳඹක් ල භභ වභළගත* යනහ
ඒ 2013 භහර්තුම 20 ළනි දහ භභ අවපු ්රලසනඹට රළබුණු
පිළිතුමය එදහ ඉන්ධන වනහධහයඹ ක්රිඹහත්භ ශරහ ේඳහදුට
රක් ල ුෆණු අසථහක් ල ඉන්ධන වනහධහයඹ ළන ථහ
යනශොට ශභොක් ලද රු ඇභතිතුමභහ කිඹහ තිශඵන්ශන්? 2013
භහර්තුම 20 දිනළති වළන්හ්  හර්තහශනුයි භභ ශම් කිඹන්ශන්
එහි 863 ීරරුශ්. එතුමභහ ශම් විධිඹට කිඹහ තිශඵනහ
"ශඳොඩි ්රභහදඹක් ල තිශඵනහ නමුත් රඵන තිඹ ශනශොට ඒහ
රඵහ ශදනහ "

නළත ඒ ළන අවනශොට එතුමභහ
තිශඵනහ:

ශම් විධිඹට කිඹහ

"ශනොරළබීභ ශනොශයි ්රභහදඹක් ල ශරහ තිශඵනහ එඳභණයි "

නළත යක් ල ඒ ළන පුන පුනහ අවනශොට එතුමභහ ශම් විධිඹට
කිඹහ තිශඵනහ
"භහ හිතන වළටිඹට බහ්ඩබහහයඹ කිඹහ තිශඵනහ රඵන තිශක ඉරහ
රඵහ ශදනහ කිඹරහ "

අශේ යශඨා ඵහු දින ඹහත්රහ එක් ල දින ඹහත්රහ පිටත එන්ජින් වි
ශ fibreglass ඹහත්රහ ඳහයම්ඳරි එන්ජින් හිත ඹහත්රහ ආදී ශම්
ඔක් ලශොභ 40 750ක් ල තිශඵනහ නමුත් අද නම් ඉන්ධන
වනහධහයඹ ක්රභත් ක්රිඹහත්භ යරහ නළවළ ධීයඹන්ට රඵහ
ශදනහඹ කිඹපු ඉන්ධන වනහධහයඹ ඳහුගිඹ භහ අශඨාභ
වමුිවන්භ ඳහ දභහ තිශඵනහ
භභ රු ඇභතිතුමභහශන් අවන්න ළභළතියි ඔඵතුමභහශ ත්
්රතිඳහදන ේඳහදු
යන භවහ ධශඹක් ල භවහ ආර්කය
කහතශඹක් ල බහ්ඩබහහයශක ඉන්නහද කිඹහ ඔඵතුමභහ ශම්
උත්තරීතය ඳහර්ිවශම්න්තුමට ඇවිල්රහ දුන්නු උත්තයිවන් කිඹන
ශේල් ක්රිඹහත්භ යන්නට භවහ බහ්ඩබහහයශඹන් මුදල් රඵහ
ශනොශදන්ශන් ඇයි කිඹන එ අඳට තිශඵන ශරොුම ළඹක් ල භට
හිතන්න තිශඵන එභ ශදඹ තභයි ඔඵතුමභහ ධීය ක් ලශේත්රඹ නංහ
රන්න උත්හව ත්තත් යජශක ඉන්න ුමවයින් ශොඨාසහඹ
ඔඵතුමභහ ඒ ශේහ ඉසට යනහට අළභළතියි කිඹන එ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි ධීය ්රජහශ නිහ
්රලසනඹ වින්න රුපිඹල් ශෝටි 150ක් ල ශන් යරහ ශල්
30 000ක් ල වදනහඹ කිඹරහ 2010 ජනහධිඳතියණ හරශකදී
කි්.හ ශම් උත්තරීතය බහ තුමශදී රු ඇභතිතුමභහශන් භභ ඒ
ළනත් ්රලසන ශහ 2013 භහර්තුම 08ළනි දහ එතුමභහ දුන්න උත්තයඹ
ශභොක් ලද? ශල් 30 000න් ශල් 100යි වදහ තිශඵන්ශන්
කිඹරහ තභයි එතුමභහ එදහ කි්.ශ්.
ඊශක-ශඳශර්දහ
දිනඹ
භභ
ධීය
අභහතයහංලශක
නිරධහරින්ශන් ඇහුහ "ශම් නිහ ළබ පිළිශශ දළන්
ශොශවොභද?" කිඹරහ ධීය අභහතයහංලශක නිරධහරින් කි්.හ
එශවභ ධීය නිහ ළබටවනක් ල ක්රිඹහත්භ න්ශන් නළති ඵ
භභ අවන්න ළභළතියි ශම් තයම් ශරොුම ශඳොශයොන්දුක් ල රඵහ දීරහ

—————————
* පුවහතකළප තබළ ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ශම් ධීය ජනතහට නිහ 30 000ක් ල වදන්න ශන් ශ ල්ිව
ටි ශෝ කිඹරහ ධීය ඇභතිතුමභහශ ්රතිඳහදන ේඳහදු යන
ශම් ආර්කය කහතඹහ ුෆද? ශම් ශඳොශයොන්දු ටි ඉසට යන්න
එතුමභහට ඉබ ්රසථහ රඵහ ශනොශදන්ශන් ඇයි? රු නිශඹෝජය
හය බහඳතිතුමභනි දක් ල ඳක් ල වඳන්ම් තිශඵන වළකිඹහ
තිශඵන ධීය ඇභතිතුමභහ භළබ ඳත්න්නට නළත යක් ල
ශේලඳහරන ඊර්යහ ුමවභ ඉසභතුම ශරහ තිශඵන ඵ තභයි
භට එන එභ වළඟීභ
ඵරන්න රංහ නිජ ශතල් නීතිත ංසථහශ්. ඳහුව ශොයි
තයම්ද කිඹරහ 2013 දී රංහ නිජ ශතල් නීතිත ංසථහශ්.
ඳහුව රුපිඹල් ශෝටි 798යි ්රී රංහ භනහභන භ්ඩබරශක
ඳහුව රුපිඹල් ශෝටි 433යි SriLankan Airlines එශක් ල ඳහුව
රුපිඹල් ශෝටි 2 882යි මිහින් රංහ එශක් ල ඳහුව රුපිඹල් ශෝටි
195යි ශභළනි අහර්ථ යහඳිතිරට කිසිභ ්රලසනඹක් ල නළති
්රතිඳහදන ශන් යනහ ගිනි ශඳොිවඹට ණඹ අයශන ඒහට
මුදල් ශන් යනහ ශභළනි අහර්ථ සුදු අිව යහඳිතිරට
මුදල් ශන් යන ශභොශවොත ධීයඹහට ශඳොශයොන්දු ුෆණු
ඉන්ධන වනහධහයඹ රඵහ ශනොශදන්ශන් ඇයි? ධීය ්රජහ
ශනුශන් ඉදි යනහ කිඹපු නිහ 30 000 ඉදි යන්න
්රතිඳහදන රඵහ ශනොශදන්ශන් ඇයි? ශම් ඵයඳතශ ්රලසනඹක් ල භභ
හිතනහ ශම් ්රලසනඹට යජඹට ඳළවළදිිව පිළිතුමයක් ල නළවළ කිඹරහ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි ඵරන්න ක්රභ ක්රභශඹන්
ශේලඳහරන ුමවත්ඹ ඉසභතුම න ආහයඹ අරුභ පුදුභ
ආහයඹට තභයි ශම් ශේලඳහරන ුමවත්ඹ ඉසභතුම න්ශන්
අඳට තිබුණු ඵයඳතශ ළටලුක් ල තභයි ඉන්දිඹහත් ්රී රංහත්
අතය ධීය හර්මිඹන්ශ ්රලසනඹ ඒ ්රලසනඹ වින්න යහජිත
ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ ඉන්දිඹහට ගිඹහ එතුමභහ ඉන්දිඹහට
ගිහින් එට සිටි ඉන්දීඹ විශේල ටයුතුම ඇභති ල්භහන් ුමර්ෂි් 
භළතිතුමභහ ඇතුමළු ධීය ක් ලශේත්රශක ඵරධහරීන් වමු ශරහ ලයහේ
ඳර් භළතිතුමභහත් ධීය මිතිර අඹත් වමු ශරහ ශඵොශවොභ
ශවොට හච්ඡහ යරහ ශවො ංහිඳිඹහට ්රශ්.ල ුෆණහ; ශවො
අශඵෝධතහට එකතහට ඳළමිණිඹහ ඒ ළබටවන ශොයි
තයම් හර්ථ ුෆණහද කි්.ශොත් යහජිත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ
රංහට ඳළමිශණන විට ඵ්ඩබහයනහඹ ජහතයන්තය ගුන්
ශතොටුඳශශේදී එතුමභහ පිළිත්ශත් භල් භහරහ දභරහයි වළඵළයි ඳළඹ
24ක් ල ගිශක නළවළ විශේල ටයුතුම අභහතයහංලඹ භඟින්
පුත්ඳත්රට විශලේ නිශ්.දනඹක් ල නිුමත් ශහ විශේල ටයුතුම
අභහතයහංලඹ ්රහලඹට ඳත් ශහ ඉන්දිඹහශ්. වහ ්රී රංහශ්.
ධීය ්රජහශ ළටලු විඳුශ්ඩ විශේල ටයුතුම අභහතයහංලශක
භළදිවත් වශභන් කිඹරහ ඵරන්න ශේලඳහරන ුමවත්ඹ;
ශේලඳහරන ඊර්යහ
ඇත්ත ලශඹන්භ අශේ ඳළත්ශතන් යජඹට ම්ඵන්ධ ුෆණු
අශේ යහජිත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ විශේල ටයුතුම ඇභති වී එල්
පීරිස භළතිතුමභහ ඇතුමළු ඒ 17ශදනහභ එටයි ආ්ඩුව ඳළත්තට
ගිශක නමුත් ශම් 17ශදනහ එට ගිඹත් ඒ අඹ අතයත් ළපිිව
ශටිිව තිශඵන ඵ තභයි අඳට ශේන්ශන් ඵරන්න ධීය
ඇභතිතුමභහ ශම් තයම් විශලේ ර්තයඹක් ල ඉසට ශහට ඳසු අය
ශරෝඹ ශඨා ගිහින් Thirteen plus, ශදනහ කිඹපු Thirteen
ශදනහ කිඹපු අද දශේත් ශම් ඳහර්ිවශම්න්තුමට ඇවිත්
ඉන්දිඹහට රඵහ දුන් ශඳොශයොන්දු වමුිවන්භ බ යපු විශේල
ටයුතුම ඇභතිතුමභහ ධීය ඇභතිතුමභහට රළශඵන්න තිබුණු
ශෞයඹත් උදුයහ න්න ටයුතුම ශහ
ශභන්න ශේලඳහරන ුමවත්ඹ ශම් යශඨා ධීය ්රජහ
ශඵොශවොභ ුෆභනහශන්
ශඵොශවොභ ආලහශන් ඵරහශන
ඉන්නහ දහ ද ශම් ශදනහඹ කිඹපු ශඳොශයොන්දු ටි රඵහ
ශදන්ශන් දහ ද රඵහ ශදනහඹ කිඹපු වන ටි රඵහ ශදන්ශන්
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කිඹහ ධීය ඇභතිතුමභහත් ශඵොශවොභ ුෆභනහශන් ෆදයශභන්
ඵරහශන ඉන්නහ ශම් ශඳොශයොන්දු ටි ඉසට යන්නට එතුමභහට
්රතිඳහදන රළශඵන්ශන් දහද කිඹහ එතුමභහශ මුහුණ දිවහ
ඵළලුහභත් එතුමභහ ඉන්ශන් එච්චය තුමටකින් ශනොන ඵ ශේනහ
මුහුශණන් කිඹන්න පුළුන් ශරොුම ශකිරීභකින් සිටින ඵ භහ
හිතන විධිඹට ශම් යශඨා ධීය ්රජහ ශනුශන් එතුමභහ සුදුසු
ශරහට සුදුසු ීරන්දු නීවි ඒ භට විලසහයි භහ එතුමභහ
අඳවසුතහට ඳත් යන්ශන් නළවළ ශ්.දිහක් ල ශ්.දිහක් ල
ඳහහ ශම් යශඨා ධීය ්රජහට ශඳොශශො ඳළශශන ශඵොරු
ශඳොශයොන්දු දීරහ භසත ධීය ජනතහ අනහථ යපු යුඹයි අඳ
වීත් ශන්ශන් කිඹන එ භහ විශලේශඹන් කිඹන්නට ළභළතියි

ඹම් ්රභහදඹක් ල ඇති ුෆශ්ඩ ත දින කිහිඳඹක් ල ඇතුමශත ඒ ටයුතුම
අහන ශනහ කිඹරහ ශභොක් ල ද ශම් කිඹන්ශන්? 2013
ශනොළම්ඵර් 05 න දහ රු භහින්ද අභය වය ඇභතිතුමභහ කිඹනහ
2004 ර්ශක ශන්වූ ඒ "Doppler Radar" ඹන්ත්රඹ ශොන්ර
න්ශේ සථහඳනඹ කිරීභ ඉක් ලභනින්භ අහන යනහඹ කිඹහ
ශභඹ ඉටු ශනො වභ නිහ භහ ගිඹහ ආඳදහ ශභනහයණ ටයුතුම
පිළිඵ උඳශේල හය බහට උඳශේල හය බහට
ගිහින් භහ ඇහුහ දළන් ශම්ශක් ල තත්ත්ඹ ශභොක් ලද කිඹරහ ඒ
හයණඹ ම්ඵන්ධශඹන් උඳශේල හය බහශ්. හර්තහශ්.
පිටඳතක් ල ඔඵතුමභන්රහශ
දළන ළනීභ වහ භහ වභළගත*
යනහ

ඵරන්න එදහ රු භහින්ද යහජඳක් ල ජනහධිඳතිතුමභහ ධීය
අභහතයයඹහ ලශඹන් ඉන්නශොට ධිය ම්භහන ළබටවන
ඳටන් ත්තහ ඒ ශවො ළබටවනක් ල ශවො ශදඹට අඳ ශවොයි
කිඹන්න ඕනෆ වළඵළයි ජනහධිඳතියණ ණනහදී ශඳොශයොන්දු
දීරහ ඒ ජනහධිඳති ඵරඹ රඵහ ත්තහයින් ඳසශේ ධීය නිහ
ළබටවන අරංගු හසිඹක් ල ඵට ඳත් ශරහ ශම් වරිද? ශම්
හධහයණ ද? ශ්.දිහශ්. කිඹන්ශන් එ ශදඹක් ල ක්රිඹහත්භ
යනශොට ත ශදඹක් ල ශම් දි ශදශක් ල ශේලඳහරනඹ යශඨා
ජනතහට යන භවහ ජහති ුමභන්ත්රණඹක් ල ශනොශයි ද යශඨා
ජනතහට යන භවහ අඳවහඹක් ල ශනොශයි ද කිඹන එ භහ
අවන්නට ළභළතියි

විශලේශඹන්භ හරගුණ විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තුමශ්. අධයක් ල
ජනයහල්යඹහ ඳපු හයණහ එහි වන් නහ එතුමභහ
ශභොනහද කිඹන්ශන්? එතුමභහ කිඹනහ 2004 දී ඳටන් ත්තහලු
ඊට ඳසශේ නළත 2007 දී ඳටන් ත්තහලු 2011 දී ඒ ඹන්ත්රඹ
ශනහහලු එඹ වි යන්න ගිහින් ්රලසන ඇති ුෆණහලු කිඹරහ ඊට
ඳසශේ එතුමභහ කිඹනහ ශම් ඹන්ත්රඹ වි යනහට බහ රහබයිලු
අලුත් Doppler Radar ඹන්ත්රඹක් ල අශේ යටට ශන් වභ යශඨා
ල්ිව භවජන මුදල් රුපිඹල් මිිවඹන 400ට ළඩි මුදල්
්රභහණඹක් ල ළඹ යරහත් ය 10ක් ල ඹන ල් එඹ වි ය න්න
ඵළරි ුෆණහ ශම් ආලසචර්ඹත් ්රී රංහශ්. යහඹල් වළශදනහ
ශඵොශවොභ ශවොයි ගුන් ශතොටු ශඳොශල් වළශදනහ ශඵොශවොභ
ශවොයි ක්රීබහංණ වළශදනහ ශඵොශවොභ ශවොයි ශටිවසිශන්
ම්භහන වළශදනහ ශඵොශවොභ ශවොයි වළඵළයි නිළරැදි හරගුණ
දත්තඹන් රඵහ දිඹ වළකි Doppler Radar ඹන්ත්රඹ වි ය න්නට
ය 10ක් ල ගිහිල්රත් ඵළරි ුෆණහ ශම්ද ශම් ංර්ධනශක
ආලසචර්ඹඹ? ශම්ද අශේ යටට රඵහ ශදන ඉවශභ ළරකිල්ර?
යශඨා ජනතහට ශම් හශ ුමබම්භහශ ළරකිල්රක් ල දක් ලන්ශන්
ඇයි කිඹන එ ර්තභහන යජශඹන් භහ අවන්න ළභළතියි

ඒ විතයක් ල ශනොශයි රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි
විශලේශඹන් නිළයදි හරගුණ දත්ත ශතොයතුමරු රඵහ ළනීභ අශේ
ධීය ජනතහට ළදත් ශනහ කිඹරහ අඳ වළශභෝභ දන්නහ
අදහනම් තත්ත්ඹක් ල තිශඵනහ නම් තභන්ශ රැකිඹහශ්. නියත
න්නට ශඳය
ඒ ශ්.රහනින්භ අශේ ධීය ්රජහට රඵහ
ශදන්නට යටක් ල වළටිඹට යජඹක් ල වළටිඹට ආඹතන වළටිඹට අශේ
යට ඵළඳිරහ ඉන්නහ අද දශේත් ශම් ශභොශවොශත්ත් හරගුණි
ශේලගුණි යනඹට අශේ යට රක් ල ශරහ තිශඵනහ
විශලේශඹන් ධීය ඇභතිතුමභහශ දිසත්රික් ලශක ්රශේල ණනහ
ජනතහ විඳතට ඳත් ශරහ තිශඵනහ ඵසනහහිය ඳශහශත් ඒ
හශ භ භධයභ ඳශහශත් දුමණු ඳශහශත් විවිධ ්රශේලර තිස
දහවට ආන්න ්රභහණඹක් ල අද විඳතට ඳත් ශරහ තිවට
ආන්න ්රභහණඹශ වීවිත අහිමි ශරහ තත් ද දවස
ණනින් අනහථ ශරහ වමුිවන්භ භවහ අහධඹට ඇද ළටිරහ
විශලේශඹන් භහ ශම් හයණඹ භතක් ල යන්නට ළභළතියි
හරගුණි තත්ත්ඹන් පිළිඵ නිළයදි ශතොයතුමරු රඵහ
ශදන්නට "Doppler Radar" ඹන්ත්රඹක් ල 2004 දී ශම් යටට
ශනහහ රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි අද අඳ ඉන්ශන්
2014 ර්ශක ර.ජයි කිඹන්න තභ ශොන්ර න්ශේ
"Doppler Radar" ඹන්ත්රඹ වි යන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ
දළනට අුෆරුදු දවඹක් ල ත ශරහ ශම් ශනුශන් මිිවඹන 400ක් ල
ළඹ ය තිශඵනහ වළඵළයි ශම් පිළිඵ ඳහර්ිවශම්න්තුමශ්. ්රලසන
යනශොට ආඳදහ ශභනහයණ ඇභතිතුමභහ ශභොනද
කිඹන්ශන්? එතුමභහ කිඹන ශදඹ 2013 ශනොළම්ඵර් 05 න දහ
වළන්හ්  හර්තහශ්. 634 ව 635 න ීරරුර එතුමභහ ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ශ ්රහලඹක් ල වන් නහ භභ ඒහ වභළගත*
යනහ
එදහ රු ඇභතිතුමභහ කිඹනහ Doppler Radar ඹන්ත්ර ශම් න
විට වි යමින් ඹනහ අඹවඳත් හර ගුණ තත්ත්ඹ නිහ තභයි

—————————
* පුවහතකළප තබළ ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

ඒ විතයක් ල ශනොශයි රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි
අශේ රු ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන ඇභතිතුමභහ ්රහල
ශහ "මුහුදු ම්ඳත සීභහහිතයි භත්ය ම්ඳශත් ර්ධනඹක් ල සිදු
ශරහ නළවළ එභ නිහ අපි මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ ශද ළඩි
අධහනඹක් ල ශඹොමු යන්න ඕනෆ"යි කිඹරහ භහ එතුමභහට ශඹෝජනහ
යනහ යදිඹ වහ මිරිදිඹ ඹන ශදශොඨාසහඹටභ අධහනඹ
ශඹොමු යරහ අපි අශේ ක්රිඹහ භහර්ඹන් දිඹත් යන්නට ඕනෆඹ
කිඹරහ
රු ඇභතිතුමභහ දන්නහ අද යදිඹ ර්භහන්තඹට තිශඵන
ශරොුමභ තර්ජනඹ ශභොක් ලද කිඹරහ අය ශජෝන් චර්ච් භවත්භඹහ
කි්.හ නීතයනුූලර ශනොන හර්තහ ශනොවූ නිඹහභනඹට රක් ල
ශනොශ ධීය ර්භහන්තඹ - IUU - Illegal Unreported and
Unregulated fishing - නිහ අශේ යටට සිදු න වහනි ළන පිට
යටල් තදහන්න යටල් අශේ යශඨා අනනය ආර්කය රහඳඹට
ඇවිල්රහ අශේ භත්ය ම්ඳත සයහ ෆභ නිහ විශලේශඹන්භ
ළඹුරු ඳතුමශල් ධීය ර්භහන්තඹ - bottom trawling - නිහ
යට රුපිඹල් ශෝටි 800ට ළඩි ්රභහණඹ විලහර ඳහුවක් ල
අශේ යටට සිේධ නහඹ කිඹරහ ඇසතශම්න්තුම යරහ තිශඵනහ
අපි යටක් ල වළටිඹට ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ත යුතුම පිඹය ශභොක් ලද?
අපි ඹහත්රහ නිරීක් ලණ ඳේධති ක්රභඹ - VMS -Vessel Monitoring
System - ක්රිඹහත්භ යන්නට ඕනෆ ඒ හශ භ නිරීක් ල
ඳහර ව මුය ඳේධති - MCS -Monitoring Control and
Surveillance - ක්රභඹ ධීය ශභනහයණ ආයක් ලණ

—————————
* පුවහතකළප තබළ ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ළබටවන - Fisheries Management Protection Programme,
භ්. ඹහත්රහ සථහඳනඹ කිරීභ ක්රිඹ මුය ශේහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ
ලුහුඵඳින ඹහත්රහ - Intercept ඹහත්රහ - දිඹත් කිරීභ ළනි අලුත්
ළබටවන් අපි යටක් ල වළටිඹට ක්රිඹහත්භ යන්න ඕනෆ

(The Deputy Speaker)

රු ඇභතිතුමභනි ශම් සිඹල්රක් ලභ ක්රිඹහත්භ යන්නට
්රතිඳහදන අලය නහ; ම්ඳත් අලය නහ අශේ නිශඹෝජය
ධීය ඇභතිතුමභහ පිටුඳ ඉශන රුණු හයණහ ඉදිරිඳත්
යනහ ධීයඹන් 30ශදනුමට ළඩි ්රභහණඹක් ල කහතනඹ ුෆණු
ශභොශවොත ඇභතිරු ශදශඳොශක් ල එකිශනහට ඇඟිිව දික් ල ය
න්නහ අපි දළක් ලහ ආඳදහ ශභනහයණ ඇභතිතුමභහ ධීය වහ
ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයයඹහට ඇඟිල්ර දික් ල යනහ
ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන ඇභතිතුමභහ ආඳදහ ශභනහයණ
ඇභතිතුමභහට ඇඟිල්ර දික් ල යනහ ඇඟිිව දිගු කිරීශම් ශම් ඔළු
ශඩි ශල්රභ තුමළින් අහනශක ඒ ශේලඳහරන ශල්රම්
පිටිඹක් ල ඵට ඳත් නහ ධීය ්රජහ ඇතුමළු යශඨා භසත ජනතහ
ඒ නිහ අනහථබහඹට ඳත් නහ ඒයි ඇත්ත ථහ ඒ නිහ
භභ ධීය ඇභතිතුමභහශන් ඉල්ලීභක් ල යනහ අුවභ ණශන් යශඨා
ජනතහ ශනුශන්; ධීය ්රජහ ශනුශන් ළබිනඨා භ්ඩබරශක
ශඳොඩි ඵර කිරීභක් ල යන්න රුපිඹල් මිිවඹන 400ක් ල ළඹ යරහ
2004 ර්ශක ශනහ Doppler Radar ඹන්ත්රඹ වි යන්න එඹ
අුෆරුදු 10ක් ල තිසශේභ වි යනහ ඉක් ලභන් යරහ ඔඹ ඹන්ත්රඹ
වි යන්න කිඹන්න ඔඹ ඹන්ත්රඹ වි ශහ නම් ඳසු ගිඹ
දසර සිදු ුෆණු හරගුණි ශේලගුණි යන තුමළින් විඳතට
ඳත් ුෆණු ජනතහශන් ශොටක් ල ශවෝ ශ්ලයහ න්න තිබුණහ භභ
කිඹන්ශන් නළවළ විඳතට ඳත් ුෆණු ජනතහ ම්පර්ණශඹන්භ
ශ්ලයහ න්න තිබුණහ කිඹරහ නමුත් තිබුණහට ළඩිඹ ශුබ හදි
තත්ත්ඹක් ල විඳතට ඳත් ුෆණු 30 000ට ළඩි ජනතහට රඵහ
ශදන්න තිබුණහ නිඹමිත හරගුණි තත්ත්ඹන් යශඨා ජනතහ
දළන න්න ඕනෆ අදටත් යශඨා ජනතහට වරිඹහහය ඒ ශතොයතුමරු
රඵහ ශදන්න ඵළරි ආලසචර්ඹත් යුඹක් ල තභයි අශේ යශඨා
ක්රිඹහත්භ න්ශන්

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි භශ ථහ අන්
යන්නට ශඳය වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික් ලශක ඳතින ධීය ළටලු
ණනහක් ල ශශයහි විශලේශඹන්භ ධීය ඇභතිතුමභහශ අධහනඹ
ශඹොමු යනහ විශලේශඹන්භ ඔඵතුමභන්රහශ දර්ලනඹ තුමශ
යහඹල් නළංගුයම් ශඳොශල් ඉදි නහ කිඹන ශඳොශයොන්දු
තිශඵනහ රු ඇභතිතුමභනි ළඩිදුය ඹන්න අලය නළවළ
වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික් ලශක ඵයඳතශ ධීය ්රලසන රැක් ල තිශඵනහ
යහඹල් වදනහ කිඹරහ ධීයයින් ණනහට ශඳොශයොන්දු දීරහ
තිශඵනහ ශොබහඹ ධීය යහඹ චනඹට ඳභණක් ල සීභහ ශරහ
තිශඵනහ

නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනුරරුල නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ මළවනපයන් ඉල්න
වූපයන් නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ මළවනළරඪ විය.
அன் தறநகு, குளக்கபறன்
அக்கறரசணத்றணறன்ன் அகனத,
கனக கறத்ரர்கள்.

தறறத் றசரபர்
தறறச் சதரரகர்

அர்கள்
அர்கள்

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

ථහ යන්න රු භන්ත්රීතුමභහ

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

ශොබහඹ ධීය යහඹ හුදු ශඳොශයොන්දුක් ල ඵට ඳත් ශරහ
තිශඵනහ ය වඹට ශඳය වදපු ලයතහ හර්තහ ක්රිඹහට
නංන්න ඔඵතුමභහ රුණහයරහ ඒ මුදල් ටි රඵහ න්න අුෆරුදු
වතයට ඉසශල්රහ භළතියණඹට තදහන්න ළිවඳටන්විර
යහඹට ල් ඵළම්භක් ල දළම්භහ ඒ අහර්ථ ශරහ තිශඵනහ
ඔඵතුමභහ ඒත් වරිඹහහය යහඹක් ල ඵට ඳරිර්තනඹ යන්න
ඔඵතුමභහ හිනහ නහ ඔඵතුමභහ දන්නහ භභ ශම් කිඹන්ශන් ඇත්ත
කිඹරහ අපි අතය කිඹන්ශන් නළවළ
ඊශකට ශභළටිඹ ධීය යහඹ ළන ඵරන්න රු
ඇභතිතුමභනි විලසහ යන්න ශම් යහඹට මුල්ල් වතයක් ල
තිඹරහ තිශඵනහ ජුනි භහශක 19 ළනි දහ ඳසශනි මුල්රත් ඒ
යහඹට තිඹනහ භභ හිතන වළටිඹට ඳසශනි තහට මුල්ර
තිඹන උත්ඹට ඔඵතුමභහත් ඹනහ ඳසශනි තහශ්.දීත් ශම්
මුල්රට ඳළශ න්න ඉබ තඵන්න එඳහ රුණහයරහ ශභළටිඹ
ධීය යහශක ංර්ධන ටයුතුම ක්රිඹහට නංන්න
ඊශකට වම්ඵන්ශතොට ධීය යහශක ඵයඳතශ ්රලසන රැක් ල
තිශඵනහ; ළටලු රැක් ල තිශඵනහ භභ ඔඵතුමභහශ අධහනඹට
ඒහ රක් ල යරහ තිශඵනහ ඒ හශ භ කිරින්ද ධීය යහශක
ඵයඳතශ ළටලුක් ල තිශඵනහ රැ උණහූලරු භහළල්ර
යහඹන්ර තත්ත්ඹත් එශවභයි වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික් ලඹ
ත්ශතොත් ආලසචර්ඹශක පුයයඹ වළටිඹට ථහ යන දිසත්රි ක් ලශක
ධීය ්රජහ භවහ බඹංහය තත්ත්ඹට අද ඳත් ශරහ තිශඵනහ
ශභොද යනහ කිඹපු ංර්ධන ළබ ටයුතුම කිසික් ල ධීය
්රජහ ශනුශන් ඉසට සිේධ ශරහ නළවළ
ධම්භඳදශක හථහකින් භශ
ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ

ථහ අන් යන්න භභ

"අහශය හයභතිශනො - හශය චහහයදසසිශනො
ශත හයං නහධිච්ඡන්ති - මිච්ඡහඞ්ේඳශොචයහ"
ශභොක් ලද ඒශක් ල ශත්රුභ?
"නිරු ශේ රු වළටිඹටත් රු ශේ නිරු වළටිඹටත් ඹම් කිසි
පුේරශඹුම නිභනඹට එනහද ඔහුශ
ක්රිඹහන්
සිඹල්රක් ලභ නිරු නහ "
භභ දන්නහ තමුන්නහන්ශේ කිසිභ ද රු ශේට නිරු
කිඹන්ශන් නළවළ කිඹහ නිරු ශේ රු යන්න ඹන්ශන්ත් නළවළ
ඔඵතුමභහ ශළින් ථහ යන ධීය ඇභතියශඹක් ල එශවභ නම්
ශම් යශඨා ධීය ්රජහ ශනුශන් ශළින් ථහ යන්නට හරඹ
ඇවිල්රහ තිශඵනහ රුණහයරහ ඔඵතුමභන්රහ ීරන්දු න්නහ වූ
ඒ ආඹතනඹ තුමශ -ළබිශනඨාටුට ගිහිල්රහ- රු ශේට රුයි
කිඹන්න නිරු ශේට නිරුයි කිඹන්න ශභොනහ වරි කිඹරහ
ඉන්ධන වනහධහයඹට ල්ිව ටි න්න ශභොනහ වරි කිඹරහ අය
ශඳොශයොන්දු ුෆණු ශල් 30 000 වදන්නට ඒ ්රතිඳහදන රඵහ
න්න ශභොනහ වරි කිඹරහ "භහින්ද චින්තන දිනමු ්රී රංහ"
ව "භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක් ලභ" හි වන් ශඳොශයොන්දු
ම්බහයඹ ඉසට යන්න ඔඵතුමභහට ්රතිඳහදන රඵහ න්න
වළකිඹහ බුේධිඹ ලක් ලතිඹ ්රඥහ ඳවශ ශ්.හ කිඹහ ්රහර්ථනහ
යමින් භභ නිවඬ නහ
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ගරු මුරුපේසු නන්්රකුමළර් මශතළ (නිපයෝතය කළරක
වභළපක ුරමළ)

(ரண்னறகு னெனோதகசு சந்றகுரர் - குளக்கபறன் தறறத்
றசரபர்)

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

தகப தறறச் சதரரகர் அர்கதப, இனங்கக தசற
லரறல்
ததரனோட்ககபப்
தண்தடுத்துல்
அதறறனோத்ற
அறகரசகதச் சட்டத்றன்கலரண எளங்குறறகள் சம்தந்ரண
றரத்றதன கனந்துதகரள்பச் சந்ர்ப்தம் ந்கக்கரக
உங்களுக்கு ன்நற தரறறக்கறன்தநன். தகப கடற்தநரறல்,
லக பனேனங்கள் அதறறனோத்ற
அகச்சர்
அர்கள்
கடற்தநரறனரபர்கபறன்
ரழ்க்கக
னென்தணற்நம்
தரடர்தரகவும் இனங்கக கடற்தநரறல் றகப் ததரற அபறல்
பர்ச்சற
கண்டினோப்தது
தற்நறனம்
ணது
உகறல்
தபறவுதடுத்றணரர். கடற்தநரறனரபர்கள் இன்ன் த்ற
குப்னக்குரற ரழ்க்ககத் த்க தரக்கற னென்தணநறக்
தகரண்டினோக்கறன்நரர்கள்;
அர்கபது
ரழ்க்ககத்ம்
தம்தட்டினோக்கறன்நது ன்ன்ம் அர் குநறப்தறட்டரர். குநறப்தரக
ஆசறரறதனத ன்ணலர் லன்தறடித் தரறல் 90 வீம்
பர்ச்சறகடந்றனோக்கறன்நக தற்நறனம் தகப அகச்சர்
அர்கள் இங்கு தபறவுதடுத்றணரர்.
இனங்ககறல்
டக்கு,
கறக்குப்
தறதசத்றதன
கடற்தநரறகன
ம்தறறனோக்கும்
ஆறக்கக்கரண
குடும்தங்கபறன் ரழ்ரர தம்தரட்டில் ற்தடக்கூடி
சறக்கல்கள் தரடர்தரக ரன் இந் அகறன் கணத்க
ஈர்க்க றனோம்னகறன்தநன். ங்கபது டக்கு ரகரத்றதன
ன்ணலர் லன்தறடித் தரறல் னத்த்துக்குப் தறன்ன றகப் ததரற
அபறல் தம்தடுத்ப்தட்டினோக்கறன்நது ன்தக ரன் இங்கு
தரறறத்துக்தகரள்ப றனோம்னகறன்தநன். தகப அகச்சர்
அர்கள் அறல் கரட்டி அக்ககந குநறத்தும் தரரட்டுத்
தரறறக்கறன்தநன். ஆணரல், இங்கு அன்கட தசய்ப்தடும்
லன்களுக்கரண சந்கரய்ப்ன
ன்தது றகப்
ததரற
தறச்சறகணரக இனோக்கறன்நது. அரது, ன்ணலர் லகண
உள்ளூர் க்கள் ததனோபறல் உட்தகரள்பரரல் அக
தபறப்
தறதசங்கபறன்
சந்கக்குக்
தகரண்டுதசல்ன
தண்டினள்பது. இணரல் அர்கள் அந் லன்ககப 100
னௌதரய்க்கும் குகநரண றகனக்தக றற்கதண்டி கட்டரம்
ற்தடுகறநது. அந் ககறல் இன்ன் இந்த் தரறல்
றந்ரகதர, தரடர்ச்சறரகதர அர்கபறன் ரழ்க்கக
னென்தணற்நத்துக்கு றகுக்கறல்கன. இணரல் இன்ன்
இர்கள்
அகண
தகுறதத்
தரறனரகத
தற்தகரள்கறன்நரர்கள்.
ஆகத,
அர்களுக்கு
உரற
சந்கரய்ப்கத ற்தடுத் தண்டிது னெக்கறரகும்.
அதகரக
ட
ரகரத்றலுள்ப
ல்னர
லர்றகனகபறலும்
ன்ணலர்
லன்
குஞ்சுகள்
றடப்தட்டினோக்கறன்நண. இன்ன் அக ம்தறத் தரறலில்
ஈடுதடுகறன்ந
குடும்தங்கபறன்
ண்றக்கக
அறகரறத்
துனோகறன்நததரறலும் உரற சந்க ரய்ப்ன இல்னரரல்,
அர்கள் அந்த் தரறலில் ம்தறக்ககறந்து தன்
தரறற்ன்கநககபத் தரறவுதசய் தண்டி துர்ப்தரக்கற
றகன ற்தடுகறநது. ஆகத, தகப அகச்சர் அர்கள்
இது றடத்றல் அக்ககந தசலுத் தண்டும். இன்ன் லங்கள்
றகப் ததரற அபறல் ன்ணலர் லன்குஞ்சுககப உற்தத்ற
தசய்னம்
எனோ
றகனத்க
இகடுறதன
ஆம்தறத்றனோக்கறன்நலர்கள்.
றர்கரனத்றல்
அறலினோந்து
இனட்சக்கக்கரண, றல்லின் கக்கரண லன் குஞ்சுகள்
உற்தத்ற தசய்ப்தடும். இந்த் தரறகன றகப் ததரற
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அபறல் அதறறனோத்ற தசய்த் றட்டறட்டுள்ப இந்
தகபறல்,
றக
னெக்கறரக
அற்குச்
சரறரண
சந்கரய்ப்னக்ககப ற்தடுத்றக் தகரடுக்க தண்டும்.
ரன் இன்னுதரனோ றடத்கனம் னெக்கறரகச் தசரல்ன
தண்டும். அரது, இன்ன் இநரல் உற்தத்ற றகப் ததரற
அபறல்
ஊக்குறக்கப்தடுகறன்நது
ன்ன்
லங்கள்
தரறறத்றனோந்லர்கள்.
ட
தகுறறதன
ஆகணறநவுக்
கடல்லதரற இநரல் பத்துக்கரக றகவும் தறதல்ம் ததற்ன்
றபங்குகறன்நது. கறட்டத்ட்ட இண்டரறம் குடும்தங்கள்
இங்கு தரறல் தசய்து னோகறன்நண. அங்கு அர்கள்
லன்ககபனம் இநரல்ககபனம் அன்கட தசய்கறன்நரர்கள்.
அர்கள் season இல் ட்டும் இந்த் தரறலில் ஈடுதட்டு
ந்ரலும் னோடம்தரன்ம் அர்கள் இந் னோரணத்கத
ரழ்ரரரகக் தகரள்கறன்நரர்கள். றகவும் தறதல்ரண
ஆகணறநவு
கடல்லதரறறல்
அன்கட
தசய்ப்தடும்
லன்கள், இநரல்கபறன் உற்தத்றக தர எனோ ககறல்
டுக்கும்
ண்த்துடன்
அந்
கடல்லதரறக
ன்ணலதரறரக்கும்
றட்டதரன்ன்
இப்ததரளது
குக்கப்தடுகறன்நது. அற்கு "ஆன்னெகம் றட்டம்" ன்ன்
தசரல்னப்தடுகறன்நது. இந்த் றட்டம் அனெல்தடுத்ப்தட்டரல்
தரம்தரறரக - லண்டகரனரக அந்க் கடல்லதரறறல்
கடற்தநரறலில்
ஈடுதட்டுனோம்
இண்டரறத்துக்கும்
தற்தட்ட
தரறனரபர்கபறன்
ரழ்ரரம்
ன்தது
தகள்றக்குநறரகறறடும். இனங்ககறல் ரளம் க்கபரல்
றகவும்
றனோம்தற
உண்க்கூடி
அங்கு
அன்கட
தசய்ப்தடும்
இநரல்கள்
இல்னரற்ததரகும்
றகனக
உனோரகும். அதுட்டுல்ன, அந் இண்டரறத்துக்கும்
தற்தட்ட குடும்தங்கபறன் றர்கரனனெம் தகள்றக்குநறரகும்.
அந்க் கடல்லதரறக ன்ணலதரறரக ரற்ன்ம் இந்த்
றட்டத்துக்கு அந்ப் தகுறறல் இனோக்கறன்ந கடற்தநரறல்
சரசங்கள் ங்கபது றர்ப்கதத் தரறறத்றனோக்கறன்நண. அந்
ககறல், அர்கபது உர்க ரன் இந் இடத்றதன தறவு
தசய்துதகரள்ப றனோம்னகறன்தநன். - [Interruption.] That is a
water supply project. ஆகத, இந் றடத்றல் தகப
அகச்சர்
அர்கள்
கணதடுத்து
அர்கபது
ரழ்ரரத்கக் கரப்தரற்ந தண்டுதன்தக ரன் இங்கு
தபறப்தடுத்துகறன்தநன்.
அடுத்ரக, னெக்கறரண றடதரன்கந ரன் இங்கு
னென்கக்க றனோம்னகறன்தநன். னெல்கனத்லவு தரடக்கம்
ன்ணரர் கனள்ப கடற்தறதசங்கபறல்
தபறறடங்
கபறலினோந்து ந்து சறலிண்டர்ககபப் தன்தடுத்ற அட்கட,
இநரல்
தறடித்லிலும்
ற்ன்ம்
சங்கு
குபறத்லிலும்
ஈடுதடுதரரறணது ஆக்கறறப்தரணது அங்குள்ப உள்ளூர்
கடற்தநரறனரபர்களுக்கு றகவும் அதசபகரறங்ககபனம்
அர்கபது
தரறலில்
தரறப்னக்ககபனம்
ற்தடுத்றக்
தகரண்டினோக்கறன்நது. குநறப்தரக, ரழ்ப்தரக் குடரரட்டில்
ட்டும் அட்கட தறடித்ல் ற்ன்ம் சங்கு குபறத்னரணது கட
தசய்ப்தட்டினோப்தரகவும் னெல்கனத்லவு, ன்ணரர் ததரன்ந
கண
ரட்டங்கபறல்
இக
அனுறக்கப்
தட்டினோப்தரகவும் ரன் தகள்றப்தட்தடன். ன்நரலும், தபற
ரட்டங்கபறலினோந்து னோகறன்ந தரறனரபர்கள் ரழ்.
குடரரட்டுக்குள்ளும்
ந்து
ங்கபது
ஆக்கறறப்கதச்
தசய்துதகரண்டினோக்கறன்நரர்கள்.
இர்கள்
னெற்ன்னெளரக
டக்கறன் ல்னரப் தகுறகபறலும் அட்கட ற்ன்ம் சங்கு
குபறத்லில் ஈடுதடுகத் கடதசய்தண்டுதன்ன் ரன்
கூந றனோம்னகறன்தநன். தணன்நரல், இர்கபது தசற்தரடு
அங்குள்ப
உள்ளூர்
லணர்கபறன்
ரழ்ரரத்கப்
தரறக்கறன்நது. சங்கு குபறத்தனன்ந ததரர்கறல் அர்கள்
சட்டறதர
ங்கூசற
கனககபனம்
தன்தடுத்ற
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லன்தறடிறல்
ஈடுதடுகறன்நரர்கள்.
அர்ககபக்
கட்டுப்தடுத்துற்கு அங்குள்ப லரறல்பத் றகக்கப
அறகரரறகபரதனத னெடிரல் இனோக்கறன்நது. ஆகத,
தகப
அகச்சர்
அர்கள்
இக
னெற்ன்னெளரக
கடதசய் தண்டும். அர்கள் தன்தடுத்தும் கனகள்,
சறலிண்டர்கள் ன்தணவும் அட்கட தறடித்ல் ற்ன்ம் சங்கு
குபறத்ல் ததரன்ந றடங்களும் ங்கள் லணர்கபது
தரறல்கபறல்
தரரற
தரறப்னக்ககப
ற்தடுத்றக்
தகரண்டினோக்கறன்நண.
தலும்,
அர்கள்
ங்கபது
கடற்தநரறனரபர்கபறன்
றனங்ககபனம்
ஆக்கறறத்துக்
தகரண்டினோக்கறன்நரர்கள்.
தபறரட்டங்கபறலினோந்து
ந்ர்கள்
அங்தக
றந்
குடிறனோப்தரபர்கபரக
ரன்ற்கும்
இப்ததரது
றட்டறடுகறன்நரர்கள்.
அர்களுக்கரண
றனங்ககப
ங்குற்கரண
டடிக்கககள்கூட டுக்கப்தடுகறன்நண. ஆகத, இந்
றடத்றல் தகப அகச்சர் அர்கள் கனறட்டு
லர்க்கரண
னெடிறகண
டுக்கதண்டுதன்ன்
ரன்
லினன்த்துகறன்தநன்.
ரழ்ப்தரக் குடரரட்டில் ட்டும் 43 multi-day boats தன-ரள் லன்தறடிப் தடகுகள் - இனோக்கறன்நண. ஆணரல்,
துறனோஷ்டசரக இந்ப் தடகுககபப் தன்தடுத்தும்
தரறனரபர்களுக்கு அற்கந ங்கூறடும் ககறல்
லர்தகரளம்ன,
றனோதகரகன
ததரன்ந
தகுறகபறலுள்
பரநரண எனோ துகநனெகம் அங்கறல்கன. ஊர்கரற்ன்கநறல்
இனோக்கறன்ந எனோ சறநற துகநனெகத்கத்ரன் அர்கள்
தன்தடுத்துகறன்நரர்கள்.
ரழ்ப்தரத்றல்
றகவும்
தறதல்ரண றலிட்டித் துகநனெகம் இனோக்கறன்நது. அது
இப்ததரது இரணுத்றன் ஆக்கறறப்தறல் இனோக்கறன்நது.
அக லட்டு அந் தரறனரபர்களுக்கு ங்குற்கரண
டடிக்கக டுக்கப்தட தண்டும். இந் றலிட்டித்
துகநனெகம் சரர்ந் கடற்தநரறனரபர்கபறன் குடிறனோப்னக்கள்
இதுக அர்களுக்குத் றனோப்தற எப்தகடக்கப்தடரல்
இனோப்தது றகவும் தகணக்குரற றடரகும். கறட்டத்ட்ட
5,000
கடற்தநரறனரபர்கள்
தனோத்றத்துகந
ததரன்ந
தகுறகளுக்கு இடம்ததர்ந்து தசன்ன், லண்ட கரனரக அங்கு
கடற்தநரறலில் ஈடுதடுகறன்நரர்கள். அர்கள் ங்களுகட
தசரந் ண்ரண றலிட்டிப் தறதசத்றல் கடற்தநரறலில்
ஈடுதடுற்கு உரற றகககள் தசய்து தகரடுக்கப்தடல்
தண்டும்.
இன்ன் உனகபரற ரலறறல் multi-day boats னேனம்ரன்
அறகபவு
லன்கள்
தறடிக்கப்தடுகறன்நண.
இப்தடகுகள்
ங்களுகட தறதச கடற்தநரறனரபர்களுக்கும் ங்கப்
தடதண்டும்.
தணணறல்,
இன்ன்
து
டதகுற
கடற்தநரறனரபர்கள் றர்தரக்கும் சரல்ககப இந்ப்
தடகுகள்னேனம்ரன் றர்தகரள்ப னெடினம். னத் கரனத்றல்
ததனோபறல் தரறக்கப்தட்ட சனேகம் கடற்தநரறல் சனேகம்!
அக்கரனப்தகுறறல் அர்கள் கடலுக்குச் தசல்ற்கு அனுற
ங்கப்தடறல்கன. னத்ம் னெடிந் தறன்ன அர்களுக்கு
அனுற ங்கப்தட்டரலும்கூட, இன்ன் அர்கள் இண்டு
றரண தரரற ஆக்கறறப்னககப றர்தகரள்கறன்நரர்கள்.
என்ன் இந்ற இளகப் தடகுகபறன் ஆக்கறறப்ன; ற்கநது
தன்ணறனங்ககறலினோந்து தசல்லும் கடற்தநரறனரபர்கபறன்
ஆக்கறறப்ன.
ணத,
இவ்ரநரண
ஆக்கறறப்னககப
றர்தகரள்ற்கு ங்களுகட கடற்தநரறனரபர்களுக்கு
multi-day boats ங்குற்கு தகப அகச்சர் அர்கள்
உரற டடிக்ககககப டுக்கதண்டும்.
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அடுத்து,
இன்தணரனோ
னெக்கறரண
றடம்ரன்
கடற்தநரறனரபர் வீட்டுத் றட்டம். ரழ். ரட்டத்றல்
இனோக்கறன்ந கடற்தநரறனரபர் குடிறனோப்னக்கள் றகவும்
தரசரண றகனறல் இனோக்கறன்நண. இர்கள் கடற்ககக்கு
அண்றத் தகுறகபறதன சறநற வீடுககப அகத்து, தம்தக
தம்தகரக ரழ்ந்து னோகறன்நரர்கள். லங்கள் 2-3
னோடங்களுக்கு னென்ன லணர்களுக்தகணத் ணறரண வீட்டுத்
றட்டதரன்கந கடனெகநப்தடுத்துரகப் தகறங்கரக
அநறறத்றனோந்லர்கள்.
ஆணரல்,
இதுகக்கும்
அது
கடனெகநக்கு றல்கன ன்தக ரன் இச்சகதறதன
ஞரதகப்தடுத் றனோம்னகறன்தநன்.
கடற்தநரறனரபர்களுக்கு ரறததரனோள் ரணறம் ங்கும்
டடிக்ககரணது 2012ஆம் ஆண்டு ஆம்தறக்கப்தட்டது.
அண்கறல் கடற்தநரறல் அகச்சு தபறறட்டுள்ப னற
சுற்ன்றனோதத்றன்தடி, 2013ஆம் ஆண்டு ரறததரனோள் ரணறம்
ததற்நர்கள் றர்கரனத்றல் லன்தறடி அகச்சறன் ந்
றரண
உறத்
றட்டங்கபறலும்
உள்ரங்கப்தட
ரட்டரர்கள்
ன்ன்
குநறப்தறடப்தட்டுள்பரக
ரன்
அநறகறன்தநன். இணரல், தடகுககப கத்றனோக்கறன்ந
ஆறத்துக்கும்
தற்தட்ட
கடற்தநரறனரபர்கள்
தரறப்தகடனம் துர்ப்தரக்கற றகனக ற்தடும் ன்தக
ரன் இங்கு லினன்த் றனோம்னகறன்தநன். ணத, 2013ஆம்
ஆண்டு
ரறததரனோள்
ரணறம்
ததற்நர்ககபனம்
இவ்வுறத்றட்டங்கபறல்
உள்ரங்கதண்டுதண
ரன்
தகப அகச்சர் அர்ககபக் தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.
அடுத்து, னெல்கனத்லவு ரட்டத்றன் ததய்ப்தரகப்தறட்டி
ன்ந தறதசத்றலுள்ப கடற்தநரறனரபர்கள் றர்தரக்கும்
தறச்சறகணககப ரன் இந் அகறதன னென்கக்க
றனோம்னகறன்தநன். கடந் கரனங்கபறல் னெல்கனத்லவு ற்ன்ம்
கறபறதரச்சற
ரட்டங்கபறன்
ல்கனப்
தறதசரண
ததய்ப்தரகப்தறட்டிறல் கடற்தநரறலில் ஈடுதட்டு ந்
கடற்தநரறனரபர்களுக்கு சுணரற அணர்த்த்துக்குப் தறன்ணர்,
கறபறதரச்சற ரட்டத்றலுள்ப கல்னரன் ன்ந தறதசத்றல்
வீட்டுத் றட்டதரன்ன் அகக்கப்தட்டு குடிறனோப்னக்கள்
ங்கப்தட்டண.
ணறனும்,
அர்கள்
னெல்கனத்லவு
ரட்டத்றலுள்ப ததய்ப்தரகப்தறட்டிறதனத தம்தக
தம்தகரகக்
கடற்தநரறலில்
ஈடுதட்டு
ந்றனோக்
கறன்நரர்கள்.
ற்ததரளது,
னெல்கனத்லவு
ரட்டக்
கடற்தநரறல் றனோரகம் அர்களுக்கு அங்கு கடற்தநரறலில்
ஈடுதடுற்குத் கட றறத்றனோக்கறன்நது. அப்தறதசரணது
தன்ணறனங்ககறல் இனோந்து னோகறன்ந கடற்தநரறனரபர்
களுக்கு சங்கு குபறத்ல், அட்கட தறடித்ல் ததரன்ந
டடிக்கககளுக்கரக
எதுக்கப்தட்டுள்பது.
ணத,
ததய்ப்தரகப்தறட்டி கடற்தநரறனரபர்கள் அர்களுகட
தசரந்ப்
தறதசத்றல்
கடற்தநரறலில்
ஈடுதடுற்கு
தகப அகச்சர் அர்கள் உரற டடிக்ககககப
டுக்கதண்டும். இப்தறதசத்றல்ரன் ங்கூசற கனகள்
அறகரகப் தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண ன்தகனம்
ரன்
இங்கு குநறப்தறட றனோம்னகறன்தநன்.
தலும், னெல்கனத்லவு தரடக்கம் ஊர்கரற்ன்கந
கரண
தபறச்சவீடுககபப்
னணகக்க
தண்டிறனோக்கறநது. னத்ம் கரரக இக றகவும்
தசகடந்ண.
குநறப்தரக
தனோத்றத்துகநனெகண,
கரங்தகசன்துகந, கரககர், ரழ்ப்தரம், தடுந்லவு,
இகலவு ற்ன்ம் கல்னெகண ததரன்ந தறதசங்கபறல்
இனோந்
தபறச்சவீடுகள்
தன்தடுத்
னெடிரபவுக்கு
சறகந்துததரறனோக்கறன்நண.
உண்கறல்
இவ்றடம்
இனங்கக துகநனெக அறகரசகதறன்கலழ் ந்ரலும் தகப
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அகச்சர் அர்கள் கடற்தநரறனரபர்கபறன் னன்கனோற இந்
தபறச்சவீடுககபப் னணகப்தற்கு டடிக்ககதடுக்க
தண்டும்.
லன்தறடி இநங்குதுகநககப - jetties - னணகப்தற்கு
லங்கள் உரற டடிக்ககககப டுத்றனோக்கறநலர்கள். குனோகர்,
இன்தனோட்டி
ததரன்ந
இநங்குதுகநகள்
தரரறபறதன
னணகக்கப்தட்டுக்தகரண்டினோக்கறன்நண.
அற்கரக
உங்களுக்கு ன்நற கூன்கறன்தநன். தலும் சறககடந்துள்ப
தன
இநங்குதுகநககபப்
னணகப்தற்கும்
டடிக்ககதடுக்க தண்டும். அண்கறதன உங்கபது
அர னெற்சறறணரல் கடற்தகடறணரறடறனோந் கறபரலி
இநங்குதுகந லட்கப்தட்டு, அது கடற்தநரறனரபர்கபறடம்
எப்தகடக்கப்தட்டது.
அந்
இநங்குதுகநக
ரனும்
லங்களும்
தசன்ன்
தரர்கறட்டினோக்கறதநரம்.
அகப்
னணகத்துத் னோரக லங்கள் உன்றபறத்றனோக்கறநலர்கள்.
ஆகத, அந் கறபரலி இநங்குதுகநக னெகநரகப்
னணகப்தற்கும்
லங்கள்
டடிக்ககதடுக்க
தண்டுதண ரன் இங்கு லினன்த்துகறன்தநன்.
இன்றரக, தகப அகச்சர் அர்கதப, நன்னனவு,
தசந்ரன்குபம்,
ரழ்ப்தர
லகம்,
ததரன்ணரகன,
கரட்டுப்னனம் ததரன்ந தறதசங்கபறல் அண்கறல்ரன்
க்கள்
லள்குடிதற்நம்
தசய்ப்தட்டணர்.
அக
இரணுத்றன்
உர்
தரதுகரப்ன
னத்றலினோந்து
றடுறக்கப்தட்ட
தறதசங்கபரகும்.
அர்களுக்கரண
ரழ்ரர உறகள் றகக் குகநந் அபறல்ரன்
கறகடத்றனோக்கறன்நண.
ஆகத,
தற்குநறப்தறட்ட
தறதசங்கபறல்
லள்குடிதற்நப்தட்ட
கடற்தநரறனரபர்
களுக்குத்
றனோப்றகரண
ரழ்ரர
உறககப
ங்குற்கு தகப அகச்சர் அர்கள் டடிக்கக
டுக்கதண்டுதன்தகனம் இங்கு லினன்த்ற, இந்
அகச்சறன் லரண றரத்றல் கனந்துதகரண்டு ததசுற்கு
சந்ர்ப்தம் ற்தடுத்றத் ந்கக்கரக தகப தறறச்
சதரரகர் அர்களுக்கு லண்டும் ன்நற தரறறத்து,
றகடததன்கறன்தநன். க்கம்.

නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! The next speaker is the Hon. Selvam
Adaikkalanathan. Before he starts, will an Hon. Member
propose the Hon. Mohan Priyadarshana De Silva to take
the Chair?
ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

I propose that the Hon. Mohan Priyadarshana De Silva
do now take the Chair.
ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුල නිපයෝතය කාළනළයකුරමළ මළවනපයන් ඉල්න
වුපයන් ගරු පම ශළන් ප්රියදර්න ද සිල්ලළ මශතළ මුළවනළරඪ

විය.

அன்தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ன்
அகனத, ரண்னறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the Chair.
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ගරු පවල්ලම් අවඩ්කකනළදන් මශතළ
(ரண்னறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

தகப கனகரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கதப,
இனங்கக தசற லரறல் ததரனோட்ககபப் தண்தடுத்துல்
அதறறனோத்ற அறகரசகதச் சட்டத்றன்கலரண எளங்குறறகள்
சம்தந்ரண
றரத்றல்
ததசுற்கு
ரய்ப்ன
கறகடத்கக்கு உண்கறல் ரன் சந்தரசகடகறன்தநன்.
தகப
அகச்சர்
அர்கள்
ங்களுகட
லண
சனேகத்றன்தரல்
அக்ககந
தகரண்டர்.
அதததரன,
ங்களுகட
றறணத்றன்தரலும்
றகவும்
அக்ககந
தகரண்டர். ங்களுகட இணப்தறச்சறகண சம்தந்ரக
அர் தல்தன் துறச்சனரண கனோத்துக்ககப தபறறட்டு
னோகறன்நரர். அந் ககறதன, அனோகட அகச்சறன்
லரண
றரத்றதன
ததசுறல்
ரன்
றகவும்
ததனோகப்தடுகறன்தநன்.
இந்
ரட்டிதன
இண்டு
தறரண
தரறல்கள்
இனோக்கறன்நண. என்ன் றசரம்; ற்கநது கடற்தநரறல்!
இறல் றசரத்துகந றக தரசரண றகனறலினோப்தரக
தற்ன் ரன் தன உரங்ககப தற்தகரள்கரட்டி டுத்துச்
தசரன்தணன். அவ்ரதந டக்கு, கறக்கறதன ங்களுகட
லண
சனேகத்றணனோம்
தன
சரல்ககப
இன்ன்
சந்றத்துக்தகரண்டினோக்கறன்நணர். அறதன தரரற சரனரக
இந்ற 'தரனர்'கபறன் னோகககக் குநறப்தறடனரம். தற்ன்
னென்றணம்கூட
ன்ணரரறதன
இந்ற
லணர்கள்
'தரனர்'களுடன்
தறடிதட்டினோக்கறநரர்கள்.
அர்களுகட
கனகபறன் டிககபப் தரர்த்ரல் அற்நறன் கலத அர்கள்
இனோம்னப் தட்டத்கப் ததரனோத்றறனோப்தரகத் தரறகறநது.
அரது, அது றனத்றதன தசன்ன் சறன் சறன் லன்ககபக்கூட
அந் டிக்குள் தகரண்டுதசல்கறன்ந எனோ றகனகரன் அங்கு
கரப்தடுகறன்நது.
ங்களுகட
தறதசத்றதன
லன்
பங்கள் கூடுனரக இனோக்கறன்நண. ஆணரல், இன்ன் அர்கள்
அக இல்னரல் தசய்கறன்நரர்கள். அரது ப்தடி
இரஸ்த்றதன
லனுற்தத்ற
இல்னரற்ததரணதர,
அதததரன்ந எனோ றகனக ற்தடுத்தும்ககறல் அர்கள்
இன்கநக்கு ங்களுகட கடல் பத்கச் சுண்டுகறன்ந எனோ
தகனகச் தசய்துதகரண்டினோக்கறன்நரர்கள்.
தகப சந்றகுரர் அர்கள் தசரன்ணதுததரன ததரர்க்
கரனங்கபறதன ங்களுகட லணர்கள் கடலிதன இநங்க
னெடிர அந் தத்றலும்கூட இந்றப் தடகுகள் றகத்
துறச்சதனரடு,
சர்சரரரக
ங்களுகட
கடற்
தறதசத்றல் லன்தறடிறல் ஈடுதட்டண. இப்ததரளதும் அந்
றகன தரடர்கறன்நது. இன்ன் உண்கறதன ங்களுகட
லணர்கபறன்
'தரனர்'களுக்குத்
கட
றறக்கப்
தட்டினோக்கறன்நது.
குநறப்தறட்ட
கரனத்றல்ரன்
அர்கள்
தரறல் தசய்னரம். அததம் plastic ள்பங்ககபக்
தகரண்டினோக்கறன்ந
அர்களுகட
கனகள்
ற்ன்ம்
உகடககள் ல்னரம் இன்கநக்கும் தசரக்கப்தடுகறன்ந
றகனகத கரப்தடுகறன்நது. உண்கறதன அர்கள்
றகுந் எனோ சரனரண றகனகக்குள் இனோக்கறன்நரர்கள். இந்
றகனக ரற்நப்தட தண்டும். அற்கரக அகச்சர்
அர்களும் தன தகனத்றட்டங்ககப அநறனெகப்தடுத்ற
னோகறன்நரர்.
தகப அகச்சர் அர்கதப! இன்ன் 'கதனரன்' கன
கடதசய்ப்தட்டினோக்கறன்நது. அகறட தரசரணதுரன்
'கடணதர' தகரளுத்றப் ததரட்டு லன்தறடிக்கறன்ந னெகந.
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ඳහර්ිවශම්න්තුම

[රු ශල්ම් අවබක් ලරනහදන් භවතහ]

ஆணரல், அது இப்ததரளதும் கடனெகநறல் இனோக்கறன்நது.
ங்களுகட
லணர்கள்
கூடுனரக
இடம்ததர்ந்து
லள்குடிதற்நப்தட்டர்கள். ணத, அர்கள் குநறத் ஏர்
ஆதனரசகணக ரன் இங்கு னென்கக்க றனோம்னகறன்தநன்.
அரது, அர்கள் கனககப ரங்குற்கு லங்கள் ங்கறக்
கடன் அடிப்தகடறல் அர்களுக்கு உற தசய் தண்டும்.
தணன்நரல் இன்ன் அர்கபறடம் துற னெலீடும் இல்கன.
அர்கள் கதனரன் கனக ம்தறறனோந்ரர்கள். அது
இப்ததரளது கட தசய்ப்தட்டினோக்கறன்நது. இன்ன் அர்கள்
நூல் கனக ரங்குற்கு றகவும் சறப்தடுகறன்நரர்கள்.
ஆகத, அறதன கணம் தசலுத்ற அர்கள் அந் நூல்
கனக ரங்குற்கரண எனோ ங்கறக் கடன் றட்டத்க
லங்கள் ற்தடுத் தண்டும்.

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ධීය ආම්ඳන්න ම්ඵන්ධ භභ උතුමශර් ධීය ංවිධහන
භකත් ථහ ශහ Bottom trawling එ අත වරින සිඹලුභ
ධීයයින්ට අපි දළල් රඵහ ශදනහ අපි පුත්තරශම් bottom
trawling එ තවනම් යරහ raid යරහ අයශන bottom
trawling එ අත්වළරිඹ සිඹලුභ ධීයයින්ට දළල් රඵහ දුන්නහ ඒ
හශ භ පුල්මුශ්  ධීයයින්ටත් අපි අලුශතන් දළල් දුන්නහ අපි ඒ
දළල් ඵළංුම ණඹක් ල නළති ශදනහ තංගුස දළල් ඳහවිච්චි යන
අඹටත් කිඹන්න ඒ නත්න්න කිඹරහ තභත් වළභතළනභ
තංගුස දළල් ඳහවිච්චි යනහ අපි ඒහ raid යනහ අපි තංගුස
දළල්ිවන් ඉත් ශරහ ඹන සිඹලුභ අඹට අලුශතන් දළල් ශදනහ

ගරු පවල්ලම් අවඩ්කකනළදන් මශතළ
(ரண்னறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

அகச்சர் அர்களுக்கு ன்நற.
அகறட இன்னுதரனோ றடம். அரது, அட்கட
தறடித்ல், சங்கு குபறத்ல் ன்தண ரழ்ப்தரத்றதன கட
தசய்ப்தட்டினோக்கறன்நது.
ஆணரல்,
இன்கநக்கும்
சறனர்
தகரளம்தறலினோந்து
அனுற
ததற்ன்
ந்து
ன்ணரர்,
னெல்கனத்லவுப் தகுறகபறல் அந்த் தரறகனச் தசய்ரகச்
தசரல்னப்தடுகறன்நது.
அங்தக
இனோக்கறன்ந
குநறத்
உத்றதரகத்ர்கபரல்கூட அகணத் கடதசய் னெடிரல்
இனோக்கறன்நது. தணன்நரல் அர்களுக்கு இங்கறனோந்து அனுற
கறகடக்கறன்நததரது,
அர்கபரல்
அகத்
கடதசய்
னெடிரதுள்பது.

தரனம்,
சவுத்தரர்,
னெசலி
ததரன்ந
தகுறகபறல்
ததனோம்தரன்கறணச் சதகரர்கள் ந்து ங்கறறனோந்து
லன்தறடிப்தது க்கம். இது ஏர் அந்றதரன்ரண
தசற்தரடு! இச்தசற்தரட்டில் னோம் தறச்சறகணப்தடரல்,
றகவும் சறநந் னெகநறதன தசய்துதகரண்டு னோகறன்நரர்கள்.
அண்கறதன, ன்ணரர் ரட்ட அசரங்க அறதர் அர்கள்
றடுத்றனோந் அநறக்ககதரன்கந ரன் தத்றரறககறதன
தடித்தன்.
அறதன,
இர்கள்
அங்கு
னர்வீகரகக்
குடிறனோந்ர்கள் ன்ன்ம் அர்களுக்கு அப்தறதச்றல்
றந்ரகக் குடிதன்ற்கு கரறகள் ங்குற்கரண
னெற்சறகள்
தற்தகரள்பப்தடுகறன்நண
ணவும்
குநறப்தறடப்தட்டினோந்து. இச்தசய்றரணது, அப்தறதசத்றல்
சறதணகனர்ரகவும் எற்ன்கரகனம் லன்தறடித்தரறலில்
ஈடுதடுகறன்ந சறங்கப, றழ் க்கள் த்றறல் தறச்சறகணக
ற்தடுத்துகறன்நது. னெசலிப் தறதசத்றதன குநறப்தறட்ட அபவு
ததனோம்தரன்க இணத்கச் தசர்ந் சதகரர்கள் தம்தக
தம்தகரக
ரழ்ந்ரர்கள்.
அர்களுக்கு
கரறகள்
தகரடுக்கதண்டரம் ன்ன் தசரல்னறல்கன. ஆணரல்,
னறரகக்
குடிதந
னோகறன்நர்களுக்குக்
கரறககப
ங்குது தரடர்தறல் லங்கள் கணம் தசலுத்தண்டும்.
ற்ததரளது,
எற்ன்கரகத்
தரறலில்
ஈடுதடுகறன்ந
றகனககப் தரறக்கறன்ந ககறதன இச்தசற்தரடுகள்
அகந்துறடக்கூடரது ன்தக ரன் இச்சந்ர்ப்தத்றதன
கூநறக்தகரள்ப றனோம்னகறன்தநன்.

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අපි උතුමයට අලුශතන් කිසිභ ඵරඳත්රඹක් ල දීරහ නළවළ යුේධඹට
ශඳය දුමශණන් උතුමයට ගිඹ සිංවර ධීයයින් හිටිඹහ ඒ අඹට
විතයයි ඵරඳත්ර ශදන්න කිඹරහ තිශඵන්ශන් ශන කිසිභ
ශශනුමට ඵරඳත්ර ශදන්ශන් නළවළ අපි වමුදහට කිඹරහ
තිශඵනහ මුරතිුෆරට අලුශතන් එන අඹත් ඉත් යන්න
කිඹරහ ඒ විතයක් ල ශනොශයි ඒ හරශකදී එල්ීමීමඊ ංවිධහනඹ
ඳහ ඵරඳත්ර රඵහ දීරහ තිබුණහ අපි ඒ අඹශ ඵරඳත්ර අයින්
ශශත් නළවළ ශභොද ඒ අඹ ශම් දුේඳත් මිනිසුන් ඉසශල්රහ
හිටපු ධීයඹන්ටයි එල්ීමීමඊ ංවිධහනඹ ඵරඳත්ර නිුමත් ශ
ධීයයින්ටයි ඉබ තිබුශ්ඩ නළති හරශක අපි භහදළල් ඳහුව ව ට
ඳහුව කිඹන ක්රභරට ර්භහන්තඹ යශන ඹන්න රළවළසති
යරහ දීරහ තිශඵනහ ඒ අඹ සිඹලු ශදනහභ එකතහශන් ළබ
යනහ අලුශතන් එන පිරිට ඉබම් ශදන්න අලය නළවළ
ශභොද අපි ඵරඳත්ර ශදන්ශන් නළවළ ශොශවේ ශවෝ ඵරඳත්ර රඵහ
දීභට උත්හව කිරීභක් ල ශවෝ රඵහ දීභක් ල තිශඵනහ නම් ඔඵතුමභහ
අඳට දන්න්න එවිට අපි ක්රිඹහ යන්නම්

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

ගරු පවල්ලම් අවඩ්කකනළදන් මශතළ

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

රු අවබක් ලරනහදන් භන්ත්රීතුමභහ කිසිභ ඵරඳත්රඹක් ල අපි
ශොශඹින් නිුමත් යන්ශන් නළවළ ඇල්ලීභට ශොශඹින්
ඵරඳත්රඹක් ල නිුමත් යන්ශන් exportsරට ඳභණයි ඵරඳත්ර දීරහ
තිශඵනහ නම් ඒ එශවේ අධයක් ලයඹහ භභ ඒ ළන ශොඹහ
ඵරන්නම් ඔඵතුමභහ භට ඒ ළන විසතය ශදන්න අපි ශොශඹින්
කිසිභ ශශනුමට ඵරඳත්ර ශදන්ශන් නළවළ අපි කිඹරහ තිශඵන්ශන්
්රශේලශක අඹට විතයක් ල ඵරඳත්ර ශදන්න කිඹරහ
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(ரண்னறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

தகப அகச்சர் அர்கதப, ரன் னறரக உரறங்கள்
ங்குது தற்நறச் தசரல்னறல்கன. னறரக னோதர்ககப
அங்கு
றந்ரகக்
குடிதற்ன்ற்கரண
றட்டத்க
குத்றனோக்கறன்நரர்கள். அரது, கரற தகரடுத்து வீடுககபக்
கட்டிக்தகரடுத்து
அர்களுககப
அங்கு
குடிதற்ன்ற்கரண றட்டத்க குத்றனோக்கறன்நரர்கள்.

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ
ගරු පවල්ලම් අවඩ්කකනළදන් මශතළ
(ரண்னறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

அகறடப் தரரற எனோ தறச்சறகண இனோக்கறன்நது.
ன்ணதன்நரல், கனன்ணரர் தறர், கனன்ணரர் தக

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඵරඳත්රඹක් ල රළශඵන්ශන් නළත්නම් අලුත් ධීයයින්ට නිහ
ශදන්ශන් ශොශවොභද? එශවභ නම් ධීයශඹෝ ශනොශයි ශනත්
අඹ
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ගරු පවල්ලම් අවඩ්කකනළදන් මශතළ
(ரண்னறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ன்நற, தகப அகச்சர் அர்கதப.
ரன் னெல்கனத்லவு, ன்ணரர் ததரன்ந இடங்களுக்குச்
தசன்நததரது, அங்குள்ப ன்ணலர் லன்தறடித் தரறனரபர்கள்
குபங்கபறதன ன்ணலர் லன்கள் இல்கன ன்ன் ன்ணறடம்
தசரல்கறன்நரர்கள். அது தரடர்தரண கல்ககப ரன்
உங்களுக்குத்
ந்ரல்,
அங்குள்ப
குபங்கபறல்
லன்
குஞ்சுககபறட்டு, பர்த்து அர்களுகட ரழ்க்ககக
தம்தடுத்துற்குரற
றட்டதரன்கந
உங்கபரல்
கடனெகநப்தடுத் னெடினர? தணன்நரல், ட்சறறன்
கரரக அங்குள்ப குபங்கள் ற்ன்கறன்ந றகனக
கரப்தடுகறன்நது. அணரல், அக்குபத்க ம்தறறனோக்கறன்ந
லணக்
குடும்தங்கள்
றகவும்
கஷ்டத்றதனத
ரழ்ந்துதகரண்டு இனோக்கறன்நண. இன்ன் தன குபங்கள்
னணகக்கப்தட்டு னோகறன்நண. அற்நறல் ன்ணலகறட்டு,
தற்தசரன்ண றட்டத்க லங்கள் தசற்தடுத் தண்டுதணக்
தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.
கடற்தநரறலின்ததரது
'கதனரன்'
கனகப்
தன்தடுத்ற லன்தறடித்ல் கடதசய்ப்தட்டு இனோக்கறன்நது.
அவ்ரதந ன்ணலர் லன்தறடிறலும் இம்னெகந கடதசய்
ப்தட்டினோக்கறன்நது. கடற்தநரறனரபர்களுக்கு வ்ரநரண
சலுகககள் ங்கப்தடுகறன்நதர, அவ்ரநரண சலுகககள்
ன்ணலர்
ா்
லன்தறடிரபர்களுக்கும் ங்கப்தடல் தண்டும்.
தணன்நரல்,
இவ்றனோசரரனோம்
லன்தறடித்
தரறகன
தற்தகரள்தர்கள். ன்ணலர் லன்தறடிரபர் கபறடறனோந்து
'கதனரன்' கனகள் தநறக்கப்தட்ட தறன்ணர், அர்கள்
தரறல் இல்னரல் இனோக்கறன்நரர்கள். கடற்தநரறல் ன்நரல்
னோரணம் ஈட்டுகறன்ந எனோ தரறல்! ணறனும், குபத்றதன
தறடிக்கறன்ந எனோ கறதனரகறரம் லணரணது கறட்டத்ட்ட 100 -150
னௌதரய் றகனக்தக றற்தகணரகறன்நது. தணன்நரல், அந்ப்
தறதசங்கபறல் னோம் குபத்து லகணச் சரப்தறடுறல்கன.
ஆகத, இர்களுக்கு எனோ றட்டத்க அநறனெகப்தடுத்
தண்டும்.

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)
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தகுறகபறலுள்ப
றழ்
லணர்களுக்குத்
தரறல்
தசய்ற்கரண துகநகள் - தரடுகள் ங்கப்தட தண்டும்.
அற்கரக
அர்கள்
றகவும்
றண்டரடிக்
தகரண்டினோக்கறன்நரர்கள்.
அங்கறனோக்கறன்ந
றழ்
லணர்கபறன்
தரறல்ககப
இனகுதடுத்துற்கரக தகரண கற்ககதநறககப தட்டப்தடிப்னக்கள் - வுணறர, ரழ்ப்தரம் ததரன்ந
தல்ககனக்ககங்கபறதன
ங்களுகட
லணர்களுக்கரக
ஆம்தறக்க தண்டும். அனூடரக றகந றடங்ககப
அர்கள் தரறந்துதகரள்ரர்கள். இந்றரறதன அத்கக
தன தட்டப்தடிப்னக்ககப அநறனெகம் தசய்றனோக்கறநரர்கள்.
லன்பம்
சம்தந்ரக
Aquaculture,
Engineering,
Management ண இப்தடி தன துகநகபறல் தட்டப்தடிக்ககப
அங்கு அநறனெகம் தசய்றனோக்கறநரர்கள். ணத, அகனம்
லங்கள்
கணத்றதன
டுக்க
தண்டுதன்ன்
ரன்
இச்சந்ர்ப்தத்றதன தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.
டக்கு, கறக்கறதன, கூடுனரக ங்களுகட ன்ணற
ரட்டத்றதன -

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

In the Jaffna University, you have the diploma course.
I have employed them as fisheries inspectors.
ගරු පවල්ලම් අවඩ්කකනළදන් මශතළ
(ரண்னறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

Is that a four-year course?
ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

It is not a four-year course. Only thing, they have
started following the diploma course and they have now
become fisheries inspectors.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ධීය ංසථහ භඟින් උතුමයට freezer trucks 6ක් ල දහරහ භහළු
මිරදී ළනීභ ආයම්බ යරහ තිශඵනහ ඒ අඹ ශඵොශවෝ ශරහට
න්ශන් මුහුදු භහළු ඔඵතුමභහ ඒ ්රශේල ටිශක් ල මිරිදිඹ ධීයයින්
භක ථහ ය න්නහ නම් ධීය ංසථහට පුළුන් ඒ භහළු ටි
ඔක් ලශොභ මිරදී න්නට අඳට තිරහපිඹහ හශ භත්ය කිශරෝක් ල
වහ රුපිඹල් 250ක් ල 300ක් ල හශ මිරක් ල රඵහ ශදන්න පුළුන්

ගරු පවල්ලම් අවඩ්කකනළදන් මශතළ
(ரண்னறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ன்நற.
உண்கறதன,
லங்கள்
அர்களுகட
ரழ்க்ககக
தம்தடுத்துற்குரற
றகச்
தசரல்
லிறனோக்கறன்நலர்கள்.
அடுத்து,
இன்தணரனோ
னெக்கறரண
தறச்சறகண!
னெல்கனத்லறல் தகரக்கறபரய் தறதசத்றதன ததனோம்தரன்க
க்களுக்கு கககனப் தரடு தகரடுக்கப்தட்டினோக்கறன்நது.
அங்தக அர்கள் இவு, தகனரக டிக்டகப் னட்டிக்
கககனககப இளக்கறநரர்கள். அர்கள் இப்ததரளதும்
அவ்ரதந தசய்துதகரண்டினோக்கறன்நரர்கள். அக லங்கள்
கணத்றதன டுக்க தண்டும். னெல்கனத்லவு - தகரக்கறபரய்

ගරු පවල්ලම් අවඩ්කකනළදන් මශතළ
(ரண்னறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

தகப அகச்சர்கதப, உண்கறதன ரங்கள்
உங்களுக்கு ன்நற தசரல்ன தண்டும். ங்களுகட
லணர்கள் தடுகறன்ந துன்தங்ககப உர்ந்து, ரங்கள்
குநறப்தறடும்
றடங்களுக்கு
உடனுக்குடன்
தறல்
தசரல்கறன்நலர்கள்.
அகறட,
இணப்தறச்சறகண
சம்தந்ரகக்கூட குதனளப்தற றரரண கனோத்துக்ககப
லங்கள் தசரல்லிறனோக்கறநலர்கள். அந் ககறதன, ரங்கள்
உங்களுக்கு ன்நற தசரல்னக் கடகப்தட்டினோக்கறதநரம்.
ங்களுகட
டக்கு,
கறக்கு
லணர்கபறன்
ரழ்க்ககனெகந
ன்தது
இன்ன்
ததனோம்
தகள்றக்குநறரகறனள்பது. தகப சந்றகுரர் அர்கள்
தசரன்ணதுததரன
அர்களுக்கரண
வீட்டுத்
றட்டங்கள்
ற்தடுத்றக் தகரடுக்கப்தடுறல்கன. இது சம்தந்ரகவும்
லங்கள் கணம் தசலுத்தண்டும். அதுததரல் லணக்
குடுங்களுக்தகண ஆம்தப் தரடசரகன ற்ன்ம் ந்ரம்
ஆண்டுகக்கரண
தரடசரகனககப
உனோரக்குறலும்
லங்கள் கணம் தசலுத் தண்டும். தணன்நரல், கடல்சரர்ந்
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ඳහර්ිවශම්න්තුම

[රු ශල්ම් අවබක් ලරනහදන් භවතහ]

து ததற்தநரர் இப்ததரளது கல்றறதன றகவும் ஆர்ரக
இனோக்கறநரர்கள். ங்களுகட குந்கககப உற்சரகரகப்
தடிப்தறத்துக்தகரண்டினோக்கறநரர்கள்.
ஆகத,
கல்றசரர்ந்
றடத்றலும் ங்களுகட கணம் இனோக்கதண்டுதன்ன்
ரன் இச்சந்ர்ப்தத்றதன தகட்டுக்தகரள்கறன்தநன்.
இன்றரக,
இந்
அகச்சுடன்
சம்தந்ப்தடர
இன்தணரனோ றடத்கனம் இங்கு குநறப்தறட றனோம்னகறன்தநன்.
அரது, றழ்ரட்டு னெனகச்சர் அர்களுக்கு ரங்கள்
ன்நற தசரல்னக் கடகப்தட்டினோக்கறன்தநரம். ங்களுகட
இணப்தறச்சறகண தரடர்தறல் இந்றப் தறரறடம் அர்
றகவும்
தட்டத்தபறரக
டுத்துக்கூநறறனோக்கறநரர்.
அற்கரக ங்களுகட றழ் க்கள் சரர்தரகவும் றழ்த்
தசறக் கூட்டகப்தறன் சரர்தரகவும் அனோக்கு ன்நறகத்
தரறறத்துக்தகரண்டு அர்கறன்தநன். ன்நற. க்கம்.
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ගරු සුවන්ත පුාිකනිපම් මශතළ (ණර්ථික වාලර්ධාන
නිපයෝතය අමළතයුරමළ)

(ரண்னறகு சுசந் னஞ்சறறனத - ததரனோபரர அதறறனோத்ற
தறற அகச்சர்)

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි අද දින ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ංර්ධන අභහතයතුමභහ විසින් අං 1734/12 දයන අති විශලේ
ළඨා ඳත්රශක ඳශ ය ඉදිරිඳත් යන රද ්රී රංහ ජහති ජර වී ව
හ ංර්ධන අධිහරිඹ ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ ඉතහභත්භ
ළදත් ශනහ
අශේ අභහතයහංලඹ ඹටශත් ශම් තුමළින්
විශලේශඹන්භ ුමබහ ඳුෆරට අතිශර් ආදහඹභක් ල රඵහ න්න
පුළුන්භ රළශඵනහ ඒ හශ භ ්රී රංහට විලහර විශේල
විනිභඹක් ල රඵහ න්න පුළුන් යහඳිතිඹක් ල ශම් යහඳිතිඹ 2008
දී ඳටන් ශන එහි pilot project එ යරහ අද එයින් හර්ථ
්රතිපර රඵහ තිශඵනහ භහ හිතන වළටිඹට ිත්රිභ උඳසතය
2000ක් ල තුමශ ජර වීවින් නිසඳහදනඹ ශශොත් භහඹට රුපිඹල්
රක් ලඹ ඳභණ ආදහඹභක් ල රඵහ ළනීශම් වළකිඹහක් ල තිශඵනහ
විශලේශඹන්භ ්රී රංහශ්. ල්පිටිඹ ත්රිුමණහභරඹ භබරපු
ළනි ්රශේලරත් ශපු ආශ්රිත ්රශේලරත් ශභඹ ක්රිඹහත්භ
යන්න පුළුන්
ශම් යහඳිතිඹ ඳටන් ත්ශත් ්රී රහංීමඹ
භහභක් ල න ශට්රොපිල් ෆිස ඉන්ටර්නළනල් ්රයිශඨා ිවමිට් 
ආඹතනඹයි ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් උඳසතය ඇශභරිහ ළනි
යටරට තභයි ඹන්ශන් ශම් ර්භහන්තඹට ඵහධහ කිහිඳඹක් ල
තිබුණහ ශම් යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භ යන්න වදන විට ශම් වහ
රුණු හයණහ ශොබක් ල ම්පර්ණ යන්න තිබුණහ ශයශ
ංයක් ලණ ශදඳහර්තශම්න්තුමශන්
ඳහරිරි ආඹතනිවන්
හශ භ නවී ව ංයක් ලණ ශදඳහර්තශම්න්තුමශන් අය ඳත්ර රඵහ
න්න ශරොුම භවන්සිඹක් ල දයන්න ුෆණහ නමුත් රු අභහතයතුමභහ
විසින් ත් ක්රිඹහ භහර්ඹ නිහ ්රී රංහට එහි ්රතිපර රඵහ
ළනීශම් වළකිඹහ රළබුණහ ශම් ම්ඵන්ධ නීති-රීති හ අති
විශලේ ළඨා ඳත්රශක ඳශ යරහ ක්රිඹහත්භ යන්න ටයුතුම
කිරීභ පිළිඵ රු යහජිත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහට විශලේ
සතුමතිඹක් ල කිරීභට හිටපු ධීය නිශඹෝජය අභහතයයඹහ ලශඹන්
භට යුතුමභක් ල ශනහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි
හභහනයශඹන්
උඳසතයඹක් ල වදන්න ඉතහභත් සුළු මුදරක් ල ගිඹත් රුපිඹල්
ළනි මුදරට ශම් ආඹතනඹ ඒහ න්නහ ඒශන්
ජනතහට විලහර හසිඹක් ල රළශඵනහ ශභොද හයන්
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හරරදී ශම් ටයුත්ත කිරීභ තුමළින් ඒ අඹට අතිශර් ආදහඹභක් ල
රඵහ න්න පුළුන් දිවි නළගුභ ඹටශත් අඳ ඵරහශඳොශයොත්තුම න
ඳුෆර නළං වශම් ර්තය ඒ තුමළින් ඉටු කිරීශම් වළකිඹහ රළබී
තිශඵනහ ශම් ඳරියඹට හිතහමී ටයුත්තක් ල ශභඹ මුහුශේ
තිශඵන අශනුමත් ජර වී ව හන්ට අහිතය අන්දමින් ඵරඳහන
යහඳිතිඹුමත් ශනොශයි
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ඒ හශ භ අද ශරෝශක
ශොයල්ඳයරටත් විලහර ඉල්ලුභක් ල තිශඵනහ ශම් විධිඹට
ශොයල්ඳයත් නිසඳහදනඹ යරහ පිට යට ඹන්න පුළුන් නම්
ඉතහභ ළදත් රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ ශභතළන ඉන්න නිහ ඒ
පිළිඵ එතුමභහශ අධහනඹ ශඹොමු යන්න භභ ළභළතියි
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ශම් හශ අතිශර් ආදහඹම්
රඵහ න්න පුළුන් විශලේ යහඳිති යහශිඹක් ල තිශඵනහ දළනට
අපි ශභොද භත්ය යහඳිතිඹ ූලුව තුමශ යන්න ඳටන් අයශන
තිශඵනහ ඒ හශ භ ුමළුන් ූලුව තුමශ වදන්න ඳටන් අයශන
තිශඵනහ ශභළනි යහඳිති තුමළින් අඳට විලහර විශේල විනිභඹක් ල
රළශඵනහ හශ භ ්රී රංහශ්. මුහුදුයශක වීත් න ජනතහට
ඒ තුමළින් විලහර අතිශර් ආදහඹභක් ල රඵහ ළනීශම් වළකිඹහ රළබී
තිශඵනහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ඒ හශ භ මිරිදිඹ
ර්භහන්තඹ ත්ශතොත් අපි අද මිරිදිඹ භහළු ඉසශෝ ළ්.රට
මුදහ වළයරහ ඒ අඹ සබහවි ෆභ ර් ආවහයඹට ශන ශරොුම
ුෆණහභ තභයි අශේ ධීය ජනතහ ඒ ම්ඳත ශනශහ න්ශන්
හිශන්ශන් නළති ළ්. ශතෝයහ ශන ඉසශෝ ඒ හශ භ තිරහපිඹහ
ළනි භත්ය ර් ඇති යන්න අඳට පුළුන් නම් ඒ තුමළිනුත් ත
තත් භත්ය ම්ඳත ශනශහ න්නට හශ භ ත තත් රැකිඹහ
අසථහ ඇති ය ළනීභට වළකිඹහ තිශඵනහ භභ ඒ පිළිඵත්
රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහශ ව ඇභතිතුමභහශ අධහනඹ ශඹොමු
යන්නට ළභළතියි ඒ වහ අලය යන මුදල් ්රතිඳහදන දිවි
නළඟුභ ශදඳහර්තශම්න්තුම වයවහ ඒ ්රතිරහී න්ට රඵහ දීශම්
වළකිඹහ තිශඵනහ දළනටභත් අපි ඒ ්රශේලර රු
භන්ත්රීතුමභන්රහට ඒ වහ මුදල් ශන් ය දීරහ තිශඵනහ
විශලේශඹන්භ දිවි නළඟුභ තුමළින් ඒ වහ අලය යන
්රභහණශඹන් සිඹඹට 60ක් ල ශඹොදහ න්න අශේ අභහතයහංලශඹන්
අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ
ත්රිුමණහභරඹ දිසත්රික් ලඹ ත්තහභ අශේ රු නිශඹෝජය
ඇභතිතුමභහත් දන්නහ ත්රිුමණහභරඹ මුහුශේ බයිනභයිඨා බහවිතඹ
විලහර ලශඹන් සිේධ ුෆණහඹ කිඹහ අද එඹ ඹම් තහක් ල දුයට
භර්දනඹ ශරහ තිබුණත් එහි හර්ථත්ඹ ්රභහණත් නළවළ
ශභොද ශතොයතුමරු රළබීභ ්රභහණත් නළති නිහත් ඒ හශ භ එඹ
ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් මුහුශේ නිහත් ඒහ අල්රන්නට අභහරුයි
නමුත් ළටලීම් ත තත් ළඩි යරහ ශම් තත්ත්ඹ
ම්පර්ණශඹන් නතය ශශොත් විශලේශඹන්භ ූලුව තුමශ ශභොද
භත්ය යහඳහයඹ යශන ඹන්නට ඒ අඹ ශඳොශමහ ළනීශම්
වළකිඹහ අඳට තිශඵනහ එභ නිහ භභ ඉල්ලීභක් ල යනහ
නහවි
වමුදහශ්.
ශඳොලීසිශක
ඒ
හශ භ
ධීය
ශදඳහර්තශම්න්තුමශ්. දළඩි අධහනඹ ත තත් ශඹොමු යරහ
භත්ය ම්ඳත අල්රහ ළනීශම් තවනම් ක්රභ බයිනභයිඨා බහවිතඹ
නතය යන්න කිඹරහ ඒ හශ භ කිශරෝමීටර් 7ට ශභවහ coarse
දළල් දහන එ නතය යරහ ඒ වහ අලය යන ඳසු බිභ ස
ය ශදන්න කිඹරහත් ඉල්රහ සිටිනහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ඒ හශ භ තත් ඉල්ලීභක් ල
යන්න ළභළතියි භභ ධීය නිශඹෝජය අභහතයයඹහ වළටිඹට
ඉන්න ශොට ශම් ඉල්ලීභ ශහ විශලේශඹන්භ තඹුහ භත්යයින්
අද ඵහුර ලශඹන් භයරහ ශශශ ශඳොශට ශ නහ ධීය වහ
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ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහට තඹුහ භත්යඹහ
පිළිඵ අමුතුමශන් කිඹන්න ඕනෆ නළවළ පිට යට ඹන "යතුම
ඉසහ" ර්ධනඹ ශන්ශන් තඹුහ කිඹන භත්යහ ආශ්රිතයි ඒ
භත්ය ම්ඳත අල්රන එ තවනම් යන්න ධීය
ශදඳහර්තශම්න්තුමට එශවභ නළත්නම් ශඳොලීසිඹට ඵළවළ ශභොද
ඒ වහ තභ නීති - රීති ස යරහ නළවළ ඒ නිහ භභ
ඉල්ලීභක් ල යන්න ළභළතියි ඒ වහ නීති - රීති ස යරහ
වළකි ඉක් ලභනින් තඹුහ භත්යහ භයන එ නතය යන්න කිඹරහ
එශවභ ශශොත් ඉදිරි හරශකදී යතුම ඉසහ   වශන ඹහභ නතය
යරහ රංහට විශේල විනිභඹ ශන්හ ළනීශම් වළකිඹහත්
රළශඵනහ
විශලේශඹන්භ අපි ත ඉල්ලීභක් ල යන්න ඕනෆ අද අපි දිවි
නළඟුභ ක්රිඹහත්භ යන ශොට ශඳශනනහ විශලේශඹන්භ ශභොද
භත්ය
යහඳහයඹ
ශනුශන්
අඳට
ජහති
ජරවී ව
ශදඳහර්තශම්න්තුමශ්. ඉන්න නිරධහරින් ්රභහණඹ අුවයි කිඹන එ
ඒ කිඹන්ශන් අශේ ්රශේලශක සිටින නිරධහරින්ට පුහුණු යරහ
තිශඵන විධිඹට ආවහයඹට න්නහ භත්යයින් ඒ කිඹන්ශන් ළ්.
තුමශට නිදවස යන භත්යයින් පිළිඵ දළනුභ තභයි ඔුෆන්ට
ළඩිශඹන් තිශඵන්ශන්
ඒ අඹට ඒ දළනුභ තිබුණත් අද තිශඵන ඉල්ලුභ අනු ඒ
extension service එ යන්නට නිරධහරින් ්රභහණඹත් භදියි ඒ
නිහ රු ඇභතිතුමභහශ අධහනඹ ඒ වහ ශඹොමු යන ශර භහ
ඉල්රහ සිටිනහ
රු ඇභතිතුමභනි අශේ දිසත්රික් ලඹ තුමශ විසිතුමරු භත්ය
ර්භහන්තඹ ම්ඵන්ධ දළනුභක් ල තිශඵන නිරධහරින්ශ හිකඹක් ල
තිශඵනහ ඒ පිළිඵත් ඔඵතුමභහශ ත් රු නිශඹෝජය
ඇභතිතුමභහශ ත් අධහනඹ ශඹොමු යරහ විසිතුමරු භත්ය
ර්භහන්තඹ පිළිඵ පුහුණු ශ නිරධහරින් අපිට රඵහ දුන්ශනොත්
එහි ත තත් ්රතිඹ රඵහ ළනීශම් වළකිඹහ තිශඵනහ ශභොද
2013 ර්ශක දී අපි විසිතුමරු භත්ය ර්භහන්තඹ තුමළින් විලහර
ආදහඹභක් ල රඵහ ශන තිශඵනහ විශලේශඹන්භ ඔඵතුමභන්රහට භහ
ශම් රුණු හයණහ ටි ඉදිරිඳත් ශශේ ්රී රංහශ්. සිටින දුගී
දුේඳත් අහිං ජනතහට අතිශර් ආදහඹම් භහර්ඹක් ල රඵහ දීශම්
අදවසිනුයි ඒ හශ භ භහින්ද චින්තනඹට අනු අශේ යජඹ
ඵරහශඳොශයොත්තුම න ළබටවන්ර එ ශොටක් ල ලශඹන්
රංහශ්. විශේල විනිභඹ ළඩි යන භන්භ ජනතහශ ජන
වීවිතඹ දියුණු යරහ ඔුෆන්ට ශවො වීවිතඹක් ල ත යන්නට
අසථහ රහ දීශම් අයමුණින් ඵ ්රහල යමින් භශ ථහ
අන් යනහ සතුමතියි
[අ බහ 4 04]

ගරු සුනිල් ශඳුන්පන්නක  මශතළ

(ரண்னறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ධීය ර්භහන්තඹට ළදත් වූ
ළඨා නිශ්.දනඹක් ල ම්ඵන්ධ හච්ඡහ යන ශම් ශරහශ්.දී
අශේ යශඨා ධීය ර්භහන්තඹ ධීය ජනතහ මුහුණ දීරහ තිශඵන
්රධහන ්රලසන ීමඳඹක් ල ළන අධහනඹ ශඹොමු යන්න භහ
ඵරහශඳොශයොත්තුම නහ
අපි දන්නහ ඊශක දිනශක දීත් රු ජනහධිඳතිතුමභහශ
නිඹභශඹන් ඉන්දිඹහනු ධීයඹන් 29 ශදශනුම නිදවස ශ ඵ
ශභොද අලුශතන් ඳත් ුෆණු අභළති ශභෝදි භවත්භඹහට රංහශ්.
තිශඵන ශවො හිත ශඳන්න්න මීට ිවනුත් ඉන්දිඹහනු
අභළතියඹහ දිුෆරුම් ශදන්න ිවන් ඒ න ශොට රංහශ්. අත්
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අබංගුශ්. සිටිඹ ඉන්දීඹ ධීයඹන් නිදවස ශහ භභ දන්නහ තයභට
අද න ශොට රංහශ්. අත් අබංගුශ්. ඉන්දිඹහනු ධීයඹන් නළවළ
වළඵළයි ඉන්දිඹහශ්. අත් අබංගුශ්. තභත් රංහශ්. ධීයඹන්
ඉන්නහ ඳසු ගිඹ දත් අං ුමභහය ඇතුමළු 14 ශදශනක් ල
ූනත්තුමුමඩිශක දී අත් අබංගුට ත්තහ රංහශ්. අපි හිත ශවො
ඳහන තයභට ඉන්දිඹහ අඳට හිත ශවො ඳහරහ නළවළ ඒ විතයක් ල
ශනොශයි මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ශම් න ශොටත් ශම්
ශභොශවොත න ශොටත් ඉන්දිඹහනු ධීය ඹහත්රහ රංහශ්. ධීය
රහඳඹට ඇවිල්රහ ඉතහ දළළන්ත විධිඹට අශේ භත්ය
ර්භහන්තඹ විනහල යමින් ඉන්නහ ඒ උතුමරු ව
නළශකනහිය ඳශහත්ර ඉතහ ඵයඳතශ විධිඹට සිේධ නහ අඳට
ශත්ශයන්ශන් නළත්ශත් ශම්යි ඉන්දිඹහනු යජඹ දවතුමන්න
ආ්ඩුවක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ක්රිඹහත්භ යන්න කිඹරහ
අඳට ඵර යන අතය ඉන්දිඹහශ්. ධීයශඹෝ රංහට ඇවිල්රහ
අශේ ධීය ර්භහන්තඹ බළවළ ශන ඹන එට ට පිඹහ ශන
ඉන්න එයි අශේ යශඨා ජනහධිඳතියඹහත් ඉන්දිඹහට ගිහින්
දවතුමන්න ආ්ඩුවක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ක්රිඹහත්භ
යන්නම් කිඹනහ වළඵළයි ඉන්දිඹහනු ධීයශඹෝ රංහට
අවිල්රහ අශේ උතුමරු වහ නළශකනහිය ධීයඹහශ
ධීය
ර්භහන්තඹ විනහල යනහ ඒ ළන ට පිඹහ ශන ඉන්න එ
වරි පුදුභයි
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි හභහනයශඹන් උතුමයට
තිඹට දින තුමනක් ල ඉන්දිඹහනු ඩිංගි ශඵෝඨාටු එනහ ඊශකට
දස තුමනක් ල හභහනය ශඵෝඨාටු එනහ ඒහ ඉන්දිඹහනු මුහුශේ ඉ
ශන රංහශ්. ධීය ර්භහන්තඹ විනහල යනහ ශනොශයි;
රංහශ්. මුහුදු ශයශට කිශරෝ මීටයඹක් ල ඳභණ ආන්නඹට
එනහ දළන් අශේ රු ඇභතිතුමභහ කි්.හ තවනම් ඳන්න ක්රභ
බයිනභයිඨා දහන ඒහ ළනි විවිධහහයශක තවනම් ක්රභ raid
යනහ; ඒහ යන අඹ අල්රනහ කිඹරහ ඒ අල්රන්ශන්
රංහශ්. ධීයඹනුයි ඉන්දිඹහශ්. ධීයඹහ ඇවිල්රහ -ඉන්දිඹහශ්.
ශඵෝඨාටු ඩිංගි ශඵෝඨාටු ඇවිල්රහ- තිඹට දින තුමනක් ල රංහශ්.
ධීය ර්භහන්තඹට බහවිත ශනොශ යුතුම සිඹලුභ ඳන්න ක්රභ
ඳහවිච්චි යනහ තවනම් කිඹන සිඹලුභ ඳන්න ක්රභ ඳහවිච්චි
යනහ ඒහ තවනම් ශරහ තිශඵන්ශන් අශේ ධීයඹන්ට
විතයයි ඉන්දිඹහශ්. ධීයඹහ රංහශ්. ධීය රහඳඹ ඇතුමශශේ ඒ
සිඹලු ක්රභ ඳහවිච්චි යනහ
ගිඹ තිශක භන්නහයශම් න්හරයි ්රශේලශක ඹහත්රහ 15
දළල් ළපුහ ඒ අඹ ඇවිල්රහ අශේ රහඳශක ධීයඹහශ භහළු ටි
අල්රහශන ඹනහ විතයක් ල ශනොශයි අශේ ධීයඹහට ශවට දශේ
වීත් න්න තිශඵන දළලුත් ඳරහ ඹනහ ඒ දළල් ළපුහට
ඳසශේ රුපිඹල් රක් ල 15ක් ල විතය ඳහුව ුෆණහ න්හරයි
්රශේලශක ඹහත්රහ 15 දළල් ළපුහ උේපුශ්.ිව ධීයඹන්ශ
රුපිඹල් රක් ල 5ක් ල විතය ටිනහ දළල් ඳහ දභහ ගිඹහ ඒ අඹ භහළු
ටි විනහල යනහ විතයක් ල ශනොශයි; තවනම් ඳන්න ක්රභ
ඳහවිච්චි යරහ භහළු ටි විනහල යනහ විතයක් ල ශනොශයි
රංහශ්. ධීයඹහට වීත් න්න තිශඵන වීන භහර්ඹත් නළති
යරහ තභයි ඉන්දිඹහශ්. ශඵෝඨාටු රංහශ්. ධීය රහඳඹ
ආක්රභණඹ යන්ශන් ආක්රභණඹ යරහ දළල් ඳහශන ඹනහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ඒ තවනම් ඳන්න ක්රභ ඳහවිච්චි
යන එශන් ජරජ වීවින් විනහල ශනහ; මුහුදු ඳතුමර විනහල
ශනහ; ශරොුම ුමබහ භහළු සිඹල්ර විනහල ශනහ අද අල්රන
භහළුහ විතයක් ල ශනොශයි ශවට ෆභට සිටින භහළුහත් විනහල
ශනහ ශම් ්රලසනඹ ඵයඳතශ විධිඹට තිශඵනහ ළටුභක් ල ඇති
ුෆණහභ ශදශොල්රන් ථහ යශන ශ්ලයහ න්නහ ක්රභඹක් ල
රංහශ්. තිශඵනහ ශන් ඒ විධිඹට ඳසු ගිඹ ද අපි දළක් ලහ
යජඹ භළදිවත් න්ශන් නළති ඉන්දිඹහශ්. ධීයඹනුයි රංහශ්.
ධීයඹනුයි හච්ඡහ යරහ ශම් ්රලසනඹ ශ්ලයහන්නහ තළනට
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ඳහර්ිවශම්න්තුම

[රු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ]

ඳත් යනහ නමුත් ඒ සිේධ න්ශන් නළවළ ඇත්තටභ ශම්
්රලසනඹට අද න ශොට අලය න්ශන් යහජය තහන්ත්රි භළදිවත්
 වභක් ල ඒ යහජය තහන්ත්රි භළදිවත්  වභ කිඹරහ කිඹන්ශන් හධහයණ
භළදිවත්  වභක් ල ඉන්දිඹහට ශවො හිත ශඳන්නහන්න ශභශවේ
සිටින සිඹලු ඉන්දිඹහනු ධීයඹන් නිදවස යරහ විතයක් ල වරි
ඹන්ශන් නළවළ යජඹ වළටිඹට යහජය තහන්ත්රි භළදිවත්  වභක් ල මීට
බහ ්රභහණත් ඳරිදි සිේධ න්න ඕනෆ කිඹන එ තභයි අඳ
අධහයණඹ යන්ශන් ඒ නිහ අපි විශලේශඹන් කිඹනහ ධීය
අභහතයතුමභහ විතයක් ල ශනො ශම් ආ්ඩුවත් -ශම් යජඹත්- භළදිවත්
ශන්න ඕනෆඹ කිඹහ ශම් න ශොට ඉන්දිඹහනු අත් අබංගුශ්.
සිටින අශේ ධීයඹන් වහ නිදවස යන්න කිඹන ඵර කිරීභ
ඉල්ලීභ යන්න ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඉන්දිඹහනු යජඹත් එක් ල
නිලසචිත හච්ඡහ යන්න ඉන්දිඹහශ්. අභළතිතුමභහ දිුෆරුම්
දුන්නහට ඳසශේ ශවො හිත ඳහන්න කිඹරහ අල්රහ ත්ත පිරිත්
නිදවස ශහ ශභශවේ සිටින ඉන්දිඹහනු ධීයඹන් නිදවස යන්න
ඕනෆභ තිශඵන්ශන් ඉන්දිඹහශ්. සිටින අශේ ධීයඹන්ට ශභොද
යන්ශන් කිඹන ්රලසනඹත් එක් ලයි; ඒ අඹට අඳ ශදන උත්තයඹ
ශභොක් ලද කිඹන ්රලසනඹත් එක් ලයි
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ශම් හයණහ ළන ථහ යන
ශොට නම් ශම් රු බහශ්. ුෆරුත් නළවළ ඒ තභයි ශම්
ආ්ඩුවශ්. වළටි ථහ අවන්නත් ශනුම නළති එ සබහඹ
ඵ අපි දන්නහ නමුත් ඉන්න තළන ඉරහ වරි භක් ල නළවළ ශම්
හධහයණ ඉල්ලීභ අවශන ඉන්න විශලේශඹන් රංහශ්. ධීයඹහ
අද මුහුණ ශදන ශරොුමභ ්රලසනඹ තභයි ඔුෆන්ට ධීය ර්භහන්තඹ
නිදවශේ යශන ඹන්න ූමමිඹක් ල නළතිභ 13 ශදන්නම් 13ට
ළඩිශඹන් ශදන්නම් කිඹරහ ශඳොශයොන්දු න අශේ නහඹශඹෝ අුව
තයමින් ඒ ජනතහශ වීත්  වශම් භහර්ඹ පිළිඵත් තළීමභක් ල
යන්ශන් නළති එ පුදුභවතයි මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි
ඳසු ගිඹ අඹ ළශකදී ජනහධිඳතිතුමභහ කි්.හ සිරහතුමය
ගුරුනර් න්දය රභළටිඹ ධීය යහඹන් වදන්න රුපිඹල්
මිිවඹන 1 000ක් ල ශන් යනහ කිඹරහ රභළටිඹ ළන ජිත්
ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුමභහ ථහ ශහ වළඵළයි සිරහතුමය ව
ගුරුනර්ර නම් තභ ල් ළටඹක් ලත් තිඹරහ නළවළ රුපිඹල්
මිිවඹන 1 000ට ශභොද ුෆශ්ඩ කිඹරහ දන්ශන් නළවළ ල්
ළටඹක් ලත් අලුතින් තිඹරහ නළවළ ධීය යහඹක් ල තිඹහ අුව තයමින්
ධීය ශතොටු ශඳොශක් ලත් ඒහශක නළවළ ඒ අඹට භක ශොඹහන්න
තිශඵන රහම්පුත් නළවළ ධීයඹන්ට එළනි ඳවසුභක් ලත්
එතළන වදරහ දීරහ නළවළ ඒ නිහ ඒ රුපිඹල් මිිවඹන 1 000ට
ශභොද ුෆශ්ඩ කිඹරහ දළන න්න ළභළතියි ඉන්න තළන ඉරහ
වරි ශම් හයණඹත් අවන්න කිඹරහ ධීය ඇභතිතුමභහශන්
ඉල්ලීභක් ල යනහ භන්නහයශම් න්හරයි ්රශේලශක ධීය ඳුෆල්
146ට ශල් වදහන්න ඳර්චස 20 ණශන් දුන්නහ දළන්
ආ්ඩුවශ්. නිරධහරින්භ නළත ගිහිල්රහ ඒ අඹ එතළනින් අයින්
යරහ එතළන ුමරුලු අබඹ ූමමිඹක් ල වදන්න ළරසුම් යනහ දළන්
ශම් ශදශන් ශෝද ශශයන්ශන්? ඒ ජනතහට ශල් වදහ
න්න දුන්න ඉබශම් ධීය ම්භහන පිහිටුනහද එශවභ
නළත්නම් ආ්ඩුවශ්. ංචහය ළරළසශම් තිශඵන - ආ්ඩුවශ්. ඹටි
නුශදනු ්රතිපරඹක් ල වළටිඹට ශොශවේ වරි ශොම්ඳළනිඹට
ශදන ශොමිස මුදල් රළශඵන- ඒ ුමරුලු අබඹ ූමමිඹ පිහිටුනහද?
පුත්තරභ ශපු ආශ්රිත අදත් උේශකෝණඹක් ල තිශඵනහ
ශනොශයොච්ශචෝශල් ඉරහ අනුයහධපුයඹට ඹන අධිඵර විදුිව රැවළන්
ඳේධතිඹක් ල අදින්න ශඹෝජනහක් ල තිශඵනහ ඒ අධිඵරළති විදුිව
රැවළන් ඳේධතිඹ අදින්ශන් පුත්තරභ ධීය ශපු වයවහ භවය
දඳත්ර ඒ high-tension ුමලුනු වි යනහ එතශොට ශම් විදුිව
රැවළන් ඳේධතිඹ ඹන්ශන් ධීය ර්භහන්තශක ශඹශදන ධීයඹන්
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ඉන්න මුහුදු ජරඹ තිශඵන ඒ ජර ඳේධතිඹට උඩින් අද ඒ
ධීයඹහට ඒශන් අනතුමරුදහඹ තත්ත්ඹක් ල ඇති ශරහ
තිශඵනහ රු වික් ලටර් ඇන්ටනි භන්ත්රීතුමභහත් ඒ ළන දන්නහ
ඇති

ගරු වි්ක ර් ඇන් නි මශතළ (පප ල් වාලර්ධාන ශළ තනතළ
ලුර වාලර්ධාන නිපයෝතය අමළතයුරමළ)

(ரண்னறகு றக்டர் அன்டணற - தங்கு அதறறனோத்ற, க்கள்
தரட்ட அதறறனோத்ற தறற அகச்சர்)

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

රු භන්ත්රීතුමභනි ඔඵතුමභන්රහ පිළිත්තත් නළතත් අශනක් ල
යටර තිශඵන්ශන්ත් එශවභයි

ගරු සුනිල් ශඳුන්පන්නක  මශතළ

(ரண்னறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔන්න කිඹන ථහ! ඒ ්රශේලශක ඉන්න නිශඹෝජය
ඇභතියශඹක් ල කිඹන ථහ ඵරන්න අශනක් ල යටර
තිශඵන්ශන්ත් එශවභ තභයි ලු අඳට ඒ අදහශ නළවළ ඒ යටර
ශොබ බිමින් ඹන්න ඳහයක් ල නළතුම ඇති
ඒ ්රශේලශක ධීය ජනතහ ශඳන්රහ ශදනහ ඒ විදුිව රැවළන්
ශපු වයවහ ඇදරහ ධීය ජනතහශ වීවිත අදහනභට රක් ල
යන්ශන් නළතුම ශොබ බිමින් අදින්න කිඹරහ එශවභ ඹන්න
ඳහයක් ල තිශඵනහ එශවභ ඹන්න ඳහයක් ල තිශඵන නිහ ශපුට
භළදින් අදින්න එඳහ කිඹරහ ඒ ධීය ජනතහ කිඹනහ ඒ ශපු
භළදින් ඒ ශන ඹන අධි ඵර විදුිව ඳේධතිඹ ඒ ධීය ජනතහට
ඵයඳතශ ළටලුක් ල ඇති යරහ තිශඵනහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ඒ විතයක් ල ශනොශයි අශේ
රු යත් ගුණයත්න නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහත් පිළින්නහ ඇති
අද මීමු ශපු ධීයඹන්ශ ශපුක් ල ශරහ නළවළ කිඹන
හයණඹ ඳසු ගිඹ ද "සිය" රඳහහිනිශක "විභර්ලන" ඒ
ළන ම්පර්ණ ළබටවනක් ල ශහ එහි තිශඵන අනය
ඉදිකිරීම් නිහ ඒ හශ භ විවිධ ර්භහන්ත ලහරහිවන් පිට ශන
අඳද්රය ළළි ශ යහඹනි ද්රය ඇතුමළු සිඹලු ුමණු න්දල්
ඒ ශපුට පිට යන්න දීපු අයඹ නිහ අද විලහර ්රලසනඹක් ල
ඇති ශරහ තිශඵනහ ඇත්තටභ ඒශන් පීබහට ඳත් ශරහ
සිටින්ශන් ඒ ශපුශන් වීත්න දවස ණන ධීය ඳුෆල් අද
මීමු ශපුක් ල නළති භඨාටභට ඳත් යරහ තිශඵනහ ඒශක් ල
ම්පර්ණ ීමභ තිශඵන්ශන් ශන හටත් ශනොශයි ධීය
අභහතයහංලඹට; ධීය ඇභතිතුමභහට ළළි ශ දහරහ අඳද්රය
දහරහ ර්භහන්තලහරහිවන් පිට යන ශේල් දහරහ අනය
ඉදිකිරීම් යරහ මීමු ශපුට ය තිශඵන විනහලඹ නිහ අද
මීමු ශපු ධීය ජනතහට අහිමි යරහ තිශඵනහ ඒ නිහ
විශලේශඹන්භ ඒ පිළිඵත් අධහනඹ ශඹොමු යන්න කිඹරහ
ධීය-

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ (ීවලර ශළ තත වම්ප්න
වාලර්ධාන නිපයෝතය අමළතයුරමළ)

(ரண்னறகு சத் குர குத்ண - கடற்தநரறல், லக
பனேனங்கள் அதறறனோத்ற தறற அகச்சர்)

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

රු භන්ත්රීතුමභනි දළනට ශම් න විට ඳනතක් ල අනුභත ශහ
තිබුණු නීති-රීති සිඹලු ශේල් ංශලෝධනඹ යරහ ඊට අභතය
දළන් ති කිහිඳඹට ශඳය මීමු ශපු අධිහරිඹ පිහිටුරහ ඒ
අධිහරිඹට රඵහ දීරහ තිශඵන ඵරතර පිළිඵ කි්.හ ඒ ළයදි
යන අඹට නීතිශඹන් ශදන දඬුම් ළඩි යරහ තිශඵනහ
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ඳළවළදිිවභ අපි ශම් ශන ශොට සිඹලුභ අනලය ශේල් අයින්
යන්නත් ශපු නළත භළනුම් යන්නත් ළබ ටයුතුම ආයම්බ
යරහ තිශඵනහ මීමු ශපු ආයක් ලහ යන්න යන්න ඕනෆ
සිඹලුභ ශේ යන්න භභ ඵළී  ඉන්නහ ඒට දිඹ වළකි වහඹ රඵහ
ශදන්න භභ ඔඵතුමභහත් එක් ල ඉන්නහ

ගරු සුනිල් ශඳුන්පන්නක  මශතළ

(ரண்னறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)
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එක් ලත් ජනඳදඹත් අයිසරන්තඹ ව භවය සළන්ඩිශන්විඹහනු
යටල් ශද තුමනක් ල වළරුණුශොට ඉතහ ඉවශ භඨාටමින් මුහුදු
භසුන් ඇල්ලීශම් ටයුතුමර නියත න යටල් සිඹල්රක් ලභ ඳහශවේ
තිශඵන්ශන් ආසිඹහනු රහඳශක
්රී රංහ අට මුහුශේත් ඉතහ විලහර ශර භසුන් භළරීභ සිදු
යන නිහ අශේ යටට අලය භත්ය ්රභහණඹ පිළිඵත් ඉදිරි
හරශක දී විලහර ළටලුක් ල භතුම නහ

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ශභශවභයි නීති වදන්ශන්ත් ඔඵතුමභන්රහ ඒ දඬුම්
වදන්ශන්ත් ඔඵතුමභන්රහ අශනක් ල ඳළත්ශතන් අය ශදන්ශන්ත්
ඔඵතුමභන්රහ ඒ ඔඵතුමභහඹ කිඹරහ භභ කිඹන්ශන් නළවළ
නීතයනුූලර ශනොන විධිඹට ර්භහන්ත ලහරහ වදන්න
නීතයනුූලර ශනොන විධිඹට අනය ඉදිකිරීම් යන්න
නීතයනුූලර ශනොන විධිඹට ළළි ශ දහන්න ඒ සිඹලු අයඹ
ඹටින් ශදන්ශනත් ශම් ඨාටිඹභ තභයි අය ශදන්ශන් නළවළ
කිඹරහ නීති වදනහ වළඵළයි නීති වභස ශඳඨාටිශක අශනක් ල
ඳළත්ශතන් ඒ ඵරඹ අයශන ශේලඳහරන ඵරඅධිහරිඹ ඒ ටයුතුම
යනහ ශේලඳහරන වයිඹ නළතුම ුෆරුත් එතළන ශභොුමත්
යන්ශන් නළවළ ශේලඳහරන වයිඹ ඇතුම තභයි එතළන සිඹලු
අනය ඉදිකිරීම් යන්ශන්; සිඹලු ර්භහන්ත යන්ශන් ඒ නිහ
ඒ අයඹ ශදන එ තභයි නත්න්න ඕනෆ තිශඵන නීති
්රභහණත් තිශඵන නීති ්රභහණත් මීමු ශපු ආයක් ලහ ය
න්න ඒ නිහ ඒ නීති බන්න අය ශදන ශේලඳහරන ඵරඹ
තභයි නත්න්න ඕනෆභ තිශඵන්ශන් මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි
ශම් හයණහ අධහයණඹ යන අතය විශලේශඹන්භ රංහශ්.
ධීය ජනතහශ අයිතිහසිම් ශනුශන් ඉන්දිඹහනු යජඹත්
එක් ල යහජයතහන්ත්රි භළදිවත් වභක් ල ්රභහණත් ඳරිදි සිදු යරහ
උතුමරු නළකනහිය ධීය ජනතහශ
අයිතිහසිම් ආයක් ලහ
යන්න ටයුතුම යන්න ඒ හශ භ ඉන්දිඹහශන් අත් අබංගුට
අයශන ඉන්න සිඹලු ධීයඹන් හධහයණ විධිඹට නිදවස යන්න
කිඹන ඉල්ලීභ ඉන්දිඹහනු යජඹට රංහශ්. යජශඹන් ඉදිරිඳත්
යන්න කිඹන ඉල්ලීභ යමින් භශ අදවස දළක් ල වභ අන්
යනහ ශඵොශවොභ සතුමතියි
[අ බහ 4 18]

ගරු (වලදය) රපම්හ පක රණ මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) தஷ் தற)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ිත්රිභ උඳසථය භත ජරවී ව
හ ංර්ධනඹ කිරීභ ශනුශන් අදහශ නිශඹෝ කිහිඳඹක් ල
හච්ඡහට බහජන න ශම් අසථහශ්. දී ශම් රු බහ අභතහ
චන කිහිඳඹක් ල ්රහල කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ භශ
සතුමතිඹ පුද ය සිටිනහ
රු අභහතයතුමභහ ඉතහභ දීර්ක ශර ඳළවළදිිව ශහ ශම් නිශඹෝ
භඟින් අඳ ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් ය හයණඹක් ලද කිඹන
එ ඉදිරි හරඹ තුමශදී අශේ යටට ඳභණක් ල ශනොශයි ශම් අට
රහඳශක යටරට විතයක් ල ශනොශයි ශරෝශක ෆභ යටටභ
මුහුදු භහළු ඳරිශබෝජනඹ පිළිඵ ළටලුක් ල ඇති න ඵ ශඵොශවොභ
ඳළවළදිිව ශඳශනනහ ඒ ළටලු අශේ රහඳඹට විශලේයි ශම්
රහඳශක අට තිශඵන ඉන්දිඹහ තහයිරන්තඹ පිිවපීනඹ
ඉන්දුනීසිඹහ චීනඹ ජඳහනඹ හශ යටල් අද ඉතහ ඉවශ
භඨාටශම් තහක් ලණඹක් ල ශඹොදහශන විලහර පිරිස ඵරඹක් ල
ශඹොදහශන ඉතහ විලහර භත්ය අසළන්නක් ල ඉන්දිඹහනු
හයශඹන් රඵහ න්නහ ශරෝශක භත්ය නිසඳහදනඹ අතින්
ඉතහ ඉවශ භඨාටශම් යටල් 10ක් ල ත්ශතොත් ඒ අතරින් ඇශභරිහ

භෆත ඉතිවහඹ තුමශදී රු අභහතයතුමභහ ඉතහ ලක් ලතිභත් විධිඹට
ශම් අභහතයහංලඹ ශභශවඹමින් ශම් යශඨා ධීයඹහ ලක් ලතිභත්
යන්න හශ භ ශම් යශඨා භත්ය නිසඳහදනඹ ළඩි යන්න
ටයුතුම ය තිශඵනහ එහි ්රතිපරඹක් ල වළටිඹට අශේ යශඨා
භත්ය නිසඳහදනඹ යදිඹ ව මිරිදිඹ ශදඅංලශඹන්භ ර්ධනඹ
ශරහ ශභට්රික් ලශටොන් රක් ල ඳවට ආන්න ්රභහණඹක් ල දළන්
රළබුණත් ඒ ්රභහණඹ ෆශවන්ශන් නළවළ ඒ නිහ අශේ යශඨා
භත්ය නිසඳහදනඹ තත් ඉදිරිඹට ර්ධනඹ ය න්න අලයයි
නමුත් ශෝලීඹ තත්ත්ඹන් ඹටශත් අශේ යටටත් විලහර
අිදශඹෝඹක් ල තිශඵනහ අශේ භත්ය නිසඳහදනඹ ළඩි ය
ළනීභ ම්ඵන්ධ ඒ ශනුශන් අඳට යන්න පුළුන් ශවොභ
ශේ තභයි ශේයඹ ිත්රිභ උඳසථය ආශ්රිත ජරහල ආශ්රිත ව
අබයන්තය මිරිදිඹ ආශ්රිත භත්ය ර්භහන්තශක ර්ධනඹ
ශනුශන් ටයුතුම කිරීභ ඒ තභයි යන්න අලය ශරහ
තිශඵන්ශන් ඒ ශනුශන් ශනළවිත් තිශඵන නිශඹෝ ඉතහභ
හශරෝචිත ශඹෝජනහ වළටිඹට අපි වන් යනහ
රු
ඇභතිතුමභහ වන් ශහ හශ ඉදිරි හර හනු තුමශ ශභයට
ඳරිශබෝජනඹට හශ භ විශේයඹ ශශශ ශඳොශ වහත් අලය
භත්ය නිසඳහදනඹ යශඨා අබයන්තය ජරහල තුමශ නිසඳහදනඹ
යන්නටත් ඒ වහ අලය ඳවසුම් රන්නටත් අපි ටයුතුම
ශ යුතුම තිශඵනහ ඒ ඵ එතුමභහ ශඵොශවොභ ඳළවළදිිව ්රහල
ශහ
්රී රහංීමඹ ශශශ ශඳොශශේ හශ භ විශේයඹ ශශශ
ශඳොශශේ සුවිශලේෂි මිරක් ල රඵහ න්න පුළුන් ඉසන් ුමළුන්
මුහුදු ුමුමශන් ශඵල්රන් මුහුදු අලසයින් ළනි තුමන් ශම් යශඨා
ජරහල ආශ්රිත ඇති යන විවිධ යහඳිති යහශිඹක් ල දළනට
ක්රිඹහත්භ නහ ඉතහ ඉවශ භඨාටශම් විශේල ත්ම් ශභයටට
රඵහන්න පුළුන් ඒ හශ භ ශඳෝණ ගුණඹ අතින් ඉතහ ශවො
ශ්රෝීමනභඹ ඳදනභක් ල තිශඵන ආහ ශභොදහ ළනි භහළු විශලේ
යහශිඹක් ල ශම් වයවහ නිසඳහදනඹ නහ ශම් ළබටවන බහත්
්රචිවත භඨාටභට අයශන ඇවිල්රහ ්රී රහංීමඹ ජනතහ දළනුත්
යන්න අඳට අලයයි මිරිදිඹ භත්ය ඳරිශබෝජනඹ ළඩි
යන්න හශ භ මිරිදිඹ භත්ය හ වයවහ යටට රළශඵන
ශඳෞේිව යහඹඹන්ට රළශඵන ්රතිරහබ පිළිඵත් අපි
ඒ අඹ දළනුත් යන්න අලයයි නමුත් භහජයීඹ භඨාටමින් ශම්
දළනුත් කිරීභ තයභ අුව භඨාටභ ඳතිනහ කිඹරහ භහ
හිතනහ අශේ ශේයඹ ශශශ ශඳොශ ත්ශතොත් මිරිදිඹ භහළු
ඳරිශබෝජනශක සුළු අුවක් ල දකින්නට රළශඵනහ නිසඳහදනඹ ඹම්
්රභහණඹකින් ළඩි ුෆණත් ඒ නිහ අපි එ ඳළත්තකින් ශඳෝණ
ගුණඹ පිළිඵ ජනතහ දළනුත් කිරීභක් ල යන්න අලයයි
අශනක් ල ඳළත්ශතන් අඳට ශභයින් රළශඵන ්රතිරහබ පිළිඵ විලහර
පිරික් ල දළනුත් කිරීභත් අලයයි
රු ඇභතිතුමභහ වන් ශ විශලේ යහඳිතිරට අභතය
අශේ හලු දිසත්රික් ලඹ ආශ්රිතත් ශභළනි යහඳිති ක්රිඹහත්භ
යන්න පුළුන් සථහන කිහිඳඹක් ලභ තිශඵන ඵ අපි දන්නහ
විශලේශඹන්භ භහදු ක ආශ්රිත යත්භ ශපු ආශ්රිත
ශො ර ශපු ආශ්රිත දළනට සුළු ්රභහණශඹන් ශශයන
ශභළනි භත්ය නිසඳහදන ටයුතුම බහත් ්රචිවත භඨාටභට
ශන ඹන්නට අලය තහක් ලණි වශඹෝඹ රඵහ ශදන ශරත්
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ඳහර්ිවශම්න්තුම

[රු (වදය) යශම්ස ඳතියණ භවතහ]

විශලේ යහඳිති ක්රිඹහත්භ යන්නට අසථහක් ල රඵහ ශදන
ශරත් රු ඇභතිතුමභහශනුත් නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහශනුත් ශම්
අසථහශ්. දී ඉල්ලීභක් ල යනහ ශභොද විලහර ටිනහභක් ල
තිශඵනහ අපි භෆතදී දළක් ලහ භවය ධීය හර්මියින් නුපුහුණු
භඨාටමින් ුෆණත් තමුන්ශ ශපු අට හර්ථ අන්දමින් ශම්
ටයුතුම යශන ඹන ආහයඹ යත්භ ශපු ශොක් ලර
ශපු අට ්රශේලර තභන්භ රඵහ ත්ත දළනුශභන් ඉසන්
ශොයටු ඳත්හ ශන ගිහිල්රහ ඉතහභ ඉවශ භඨාටශම් ආදහඹභක් ල
රඵහ න්නහ ආහයඹ අපි දළක් ලහ භවය දසරට රුපිඹල්
තුමන්දව වහයදව ඳභණ ආදඹභක් ල ඒ අඹ රඵනහ වදනි
ආදහඹභ වළටිඹට ඒ ඉතහභ විලහර ආදහඹභක් ල වළඵළයි ඔුෆන්ට
අලය තහක් ලණි දළනුභත් ශම් විදයහනුූලර ය
ආහයශඹන් යශන ඹහ යුතුමද කිඹන දළනුම් ම්බහයඹත්
රළබිරහ නළවළ ඒ දළනුභ ඒ ජනතහට රඵහ ශදන්න අඳට පුළුන්
නම් විශලේශඹන්භ ශම් ිතිභ උඳසතය වයවහ මිරිදිඹ භත්ය
නිසඳහදනශක ඇති යන්න පුළුන් දියුණු පිළිඵ ජනතහ
දළනුත් යන්න පුළුන් නම් ඒ අඳට විලහර ලක් ලතිඹක් ල
අද අශේ රහඳශක තිශඵන යටල් අතරින් ව ශරෝශකභ
ඉවශභ භත්ය නිසඳහදනඹ යන යට තභයි චීනඹ ඔුෆන් ඒ දියුණු
තහක් ලණඹ ශඹොදහ ශන යදිඹ භත්ය ර්භහන්තශඹන්
අතිවිලහර අසළන්නක් ල රඵහ න්නහ හශ භ අද චීනශක
අබයන්තය ජරහලර මිරිදිඹ භත්ය ර්භහන්තඹ ඉතහභ විලහර
ශර ්රර්ධනඹ යරහ අතිවිලහර භත්ය අසළන්නක් ල රඵහ
න්නහ ඒ වයවහ තභයි භෆත ඉතිවහඹ තුමශදී ඉතහභ හර්තහත
භත්ය නිසඳහදනඹක් ල ඒ යශඨා රඵහ න්න පුළුන්භ ඇති
යශන තිශඵන්ශන් ඒ නිහ ඒ තහක් ලණි දළනුභ අඳට රඵහ
න්න අලයයි
ඒත් එක් ලභ ඔුෆන් ඒ යන ටයුතුම පිළිඵ ශවො දළනුත්
 වභක් ල රඵහ ශන චීනශක ළනි මිරිදිඹ භත්ය ර්භහන්තඹක් ල
එශවභ නළත්නම් විඹඨානහභශක ළනි මිරිදිඹ භත්ය ර්භහන්තඹක් ල
ශම් යශඨාත් ඇති යන්න අලයයි අද විඹඨානහභශක සිඹඹට
ඳණවට බහ ජනතහ ඉතහභ ශවො යදිඹ භත්ය අසළන්නක් ල
රඵහ ත්තත් සිඹඹට ඳණවක් ල ඳභණ ංහ ශඳොුමණු ඇතුමළු
අබයන්තය ජරහලිවන් ඉතහභ ශවො මිරිදිඹ භත්ය අසළන්නක් ල
රඵහ න්නහ ඉතහභ ඉවශ භඨාටශම් ඳහරිශබෝජන යටහුමත්
තිශඵනහ ශඳෝණ ගුණශඹන් ඉතහභ ඉවශ භඨාටශම් භත්ය ර්
ඒ ජරහලර හ යනහ
රු ඇභතිතුමභනි ඒ නිහ ඉදිරි හරශකදී ශම් මිරිදිඹ භත්ය
හ විශලේශඹන්භ ිත්රිභ උඳසතය වයවහ ්රර්ධනඹ යරහ
අශේ යශඨා ජනතහශ ශ්රෝීමන් අලයතහ ශනුශන් හශ භ
ආර්කය ංර්ධනඹට අලය දහඹත්ඹ රඵහ ශදන්න ඔඵතුමභහ
ඉදිරි ළබ ටයුතුම ළරසුම් වත යරහ අශේ ඳශහත්ර
ජනතහටත් ශම් ්රතිරහබ අත්ය ශදන්න ටයුතුම යහවි කිඹන
විලසහඹ අඳට තිශඵනහ
අශේ රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ වන් ශහ ශම් මිරිදිඹ
භත්ය හට හශ භ අය විසිතුමරු භත්ය ර්භහන්තඹ
පිළිඵත් අශේ ඳශහත්ර ජනතහ දළනුත්  වභ අුවයි කිඹරහ
ඔුෆන්ට ශම්ශන් රඵහ න්න පුළුන් ්රතිරහබ පිළිඵ ව ශම්
භඟින් ශම් යටට ශශනන්න පුළුන් විශේල විනිභඹ පිළිඵත්
ශවො අශඵෝධඹක් ල තිශඵනහ නමුත් ශම් ටයුතුම යශන
ඹන්න අලය තහක් ලණි දළනුභ වශඹෝඹ ව මරය ්රතිඳහදන
රඵහ ළනීශම් සුළු සුළු ළටලු ඳතිනහ ඒ ටයුතුම විධිභත්
ස ශශොත් අශේ යටට ධීය ර්භහන්තශඹන් දළනට රළශඵන
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දළළන්ත ආදහඹභ ශදගුණ ශතගුණ ය න්න ඉදිරි හරශකදී
අසථහ රළශ්ලවි කිඹහ විලසහඹක් ල අඳට තිශඵනහ
අශේ රු ඇභතිතුමභහ ඉතහභ හර්ථ ශර ශම් අභහතයහංලඹ
ශභශවඹමින් භෆත ඉතිවහඹ තුමශ දී ශම් වහ ඵළඳුණු ශවො
ජඹග්රවණ රැක් ල ධීය ර්භහන්තඹට රඵහ දුන්නහ ඒ නිහ අද
ිජු ධීය ර්භහන්තශක නිඹළශරන පිරි රක් ල තුමනක් ල ඳභණ
නහ ක්ර ඒ වහ ඵළඳුණු තත් රක් ල තුමන ඳභණ පිරික් ල
ඉන්නහ ඉතින් ිජු ව ක්ර රැකිඹහ රක් ල වඹක් ල ඳභණ ශම්
අංලශඹන් ළඳශඹනහ ඒ වහ ඵළඳුණු වීත් න ඳුෆල් අතිවිලහර
ංයහක් ල ඉන්නහ භෆත ඉතිවහඹ තුමශදී ුමබහ නළ්. ඵහුදින
ඹහත්රහ ඇතුමළු විලහර ්රභහණඹක් ල ශම් ර්භහන්තඹට එතුම ුෆණහ
වළඵළයි අශේ රු ඇභතිතුමභහශ වශඹෝශඹන් ශම් ර්භහන්තඹ
ර්ධනඹ න විට අපි දකින එ හයණඹක් ල තභයි ම් භඨාටශම්දී
ශම් ධීය ඳුෆල්ර ආර්කය භඨාටභ ක්රභහනුූලර ර්ධනඹ  වභක් ල
අපිට දකින්නට ශනොරළබීභ ඒට ශවේතුමක් ල තිශඵනහ ශම්
ඵහුදින ඹහත්රහර ගිහිල්රහ යහඹට එන භවය ධීය හර්මියින්
එ තහට එ භහඹට රුපිඹල් අසදව රක් ලඹ ආදහඹම්
රඵනහඹ කිඹන හයණඹ අපිත් භක ශඳෞේිව ්රහල ය
තිශඵනහ භහඹට රුපිඹල් රක් ලඹ ආදහඹභක් ල රඵන්න ශම්
ධීය හර්මිඹුමට පුළුන් නම් ඒ ඉතහභ ඉවශ ආදහඹභක් ල
නමුත් අහනහට හශ ඊශක තහශ්. මුහුදු ඹන ශොට
ඔුෆන් නළත රැකිඹහට ඹන ශොට භවය ශරහට අශත් තිබුණු
සිඹලුභ මුදල් විඹදම් යරහයි ඹන්ශන් තභන් වම්ඵ යපු සිඹල්ර
ශදයදී විඹදම් යරයි ඹන්ශන් ඒ නිහ මරය ශභනහහරීත්ඹ
අතින් ඉතහභ ඳවශ භඨාටභක් ල තභයි ශඵොශවෝ ඳුෆල්ර
ඳතින්ශන් ඉතින් ශම් ශශනන ආදහඹභ නිශස භඨාටශම්දී ම්
භඨාටශම්දී
තභන්ශ
ඳුෆල් ඒ භඨාටශම්දී වරිඹට
ඳහරිශබෝජනඹ යන්න ශවො ක්රභත් ළරළසභක් ල හිත ශම් වහ
ඵළඳුණු අධයහඳනඹක් ල ශම් ධීය හර්මියින්ට රඵහ ශදන්න
පුළුන් නම් ඒත් ඉතහභ ළදත් ටයුත්තක් ලඹ කිඹරහ භහ
හිතනහ
විශලේශඹන්භ හම්්රදහයි ඳුෆල් වයවහ එශවභ නළත්නම්
තහත්තහශන් පුතහට ශම් ර්භහන්තඹ උරුභ න අසථහ
තිශඵනහ ශඵොශවෝ ශරහට පුතහත් ඒ අදහශ තහක් ලණි දළනුභ
නළති විදයහත්භ ුමරතහ නළති මරය ශභනහයණඹ
පිළිඵ වරි දළීමභක් ල නළති තභයි ඒ ර්භහන්තඹට ශඹොමු
ශන්ශන් එභ නිහ ශම් ජනතහ ශවො ළරළසභක් ල ඇති භහජ
ත යන්න ශවො ළරළසභක් ල ඇති ශභභ ර්භහන්තඹට ශඹොමු
යන්න අඳට වළකිඹහ තිශඵනහ නම් ශම් ර්භහන්තශඹන් ශම්
රඵන ආදහඹභ ශදගුණ ශතගුණ ය න්න පුළුන් නහඹ
කිඹන හයණඹත් භහ ශම් අසථහශ්.දී භතක් ල යනහ
අපි රු ඇභතිතුමභහශ අධහනඹ ශඹොමු යන්න ළභළතියි
අශේ ඳශහශත් ධීය හර්මිඹන් මුහුණ ශදන ්රලසනඹක් ල ශශයහි
ඒ තභයි ඵහු දින ඹහත්රහක් ල ගිහිල්රහ එක් ල තහදී විලහර
්රභහණඹක් ල භසුන් අයශන එනහ; භවයක් ල අසථහරදී කිසිභ
භත්ය අසළන්නක් ල නළති නළත වළරිරහ එන්න සිදු න
අසථහනුත් ඕනෆ තයම් හර්තහ ශරහ තිශඵනහ එශවභ ුෆණහභ
ශඵෝඨාටු හිමිඹනුත් ශම් භශන් ශඹශදන ධීය හර්මිඹනුත්
විලහර අඳවසුතහට ඳත් ශනහ භභ හිතන්ශන් ශම්ට ශවේතුම
තභයි -රු ඇභතිතුමභහ වන් ශ විධිඹට- overexploitation.
විශේයඹ ඹහත්රහ ඇවිල්රහ අශේ මුහුශදන් ඉතහ ඉවශ භඨාටශම්
භත්ය ්රභහණඹක් ල අල්රහ ශන ඹනහ ඒ නිහ භවයක් ල
ශරහට අශේ ධීයඹන්ට හිස අතින් එන්න ශනහ ඒ වහ
ශෝටහ ක්රභඹක් ල ක්රිඹහත්භ යන්න පුළුන් නම් විශේශිඹන්
අන්තර්ජහති මුහුශේ භසුන් අල්රනහ හශ භ අශේ යශඨා
ධීයඹනුත් විලහර ඹහත්රහ ශඹොදහ ශන යන භසුන් ඇල්ලීභ ඹම්
ඳභණට සීභහ ය ුමබහ ධීයඹන්ට රළශඵන අසළන්නටත් ඹම්
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කිසි හධහයණඹක් ල යන්නට පුළුන් නම් එශවභත් නළත්නම්
භසුන් ශනොරළශඵන අසථහරදී ඔුෆන්ට විලහර ශර භසුන්
රළශඵන ඹහත්රහකින් අුව මුදරට භසුන් මිරදී අයශන ළඳයීම්
යන්න පුළුන් ක්රභඹක් ල තිශඵනහ නම් ඔුෆන් ශම් අන්ත
ශදට ශදෝරනඹ න තත්ත්ඹ ඹම් තයභට ඳහරනඹ ය
න්නට පුළුන් ශයි කිඹන විලසහඹ අඳට තිශඵනහ

ධීයඹන් නිදවස ශශේ නළවළයි කිඹන හයණඹ කි්.හ අශේ
ජනහධිඳතිතුමභහ දිගු ශශේ මිත්රත්ශක වසතඹයි; ශවො හිත ්රහල
කිරීභයි එහි ්රතිරහබ අශේ ධීයයින් නිදවස කිරීශභන්
ශනොනළීර ඉදිරි හරශකදී අන්තර්ජහති භඨාටමින් රහපීඹ
භඨාටමින් ඉතහ විලහර ශර රළශඵයි කිඹන විලසහඹ අඳ තුමශ
තිශඵනහ

භෆතදී හලු ්රශේලශක ධීයඹන්ශන් රළබුණු තත්
ඳළමිණිල්රක් ල තභයි රු ඇභතිතුමභනි විශේයඹ ශශශ ශඳොශ
වයවහ විශලේශඹන්භ ශම් යර වහ භසුන් ශම් යටට
ශන් වශම්දී එභ භසුන් යර වහ ශඹොදහ න්ශන් නළති
අලුත් භහළු ලශඹන් ශශශ ශඳොශට නිුමත් කිරීභ නිහ
්රී රහංකි ධීයඹන්ට කිසිඹම් අටයුත්තක් ල සිදු ශනහයි කිඹන
හයණඹ එඹ ධීය ජනතහශ භළසිවිල්රක් ල වළටිඹට භභ ශඹොමු
යනහ එ ඳළත්තකින් අපි ජනතහශ ශඳෝණ අලයතහ
ශනුශන් යර වහ රඵහ ශදන භහළු පිළිඵ ළරකිිවභත්
 වභ අලයයි නමුත් ඒ වයවහ ඒ භසුන් ිජු ශශශ ශඳොශට
ඳළමිීමශභන් ්රී රහංකි ධීයඹන්ට සිදු න අඳවසුතහ ව
අටයුත්ත පිළිඵත් අධහනඹ ශඹොමු යන්න අලයයි කිඹන
හයණඹ ශභහිදී අපි වන් යන්නට ළභළතියි

අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ හශ භ රු අභහතය යහජිත
ශේනහයත්න භළතිතුමභහටත් ඉන්දිඹහනු යජඹ භ ඉතහභ ශවො
ම්ඵන්ධතහ තිශඵනහ එතුමභහට වළභ තිසශේභ ඉන්දිඹහනු
යජශඹන් විශලේ ළරීමභක් ල තිශඵනහ ශභොද ශම් යශඨා ධීය
ර්භහන්තඹට එවහ ගිඹපු විලහර ටයුත්තක් ල පිළිඵ: ශම් යශඨා
ජහති අයශඹ පිළිඵ එතුමභහ දීර්ක ශර ථහ යරහ
තිශඵනහ එතුමභහශ ිජු ්රතිඳත්ති භත ශම් යශඨා සිංවර ද්රවිබ
මුසිවම් ශේදඹක් ල නළතුම ශම් යශඨා ජනතහට අයිති විඹ යුතුම
හිමිම් පිළිඵ එතුමභහ වළභ දහභ වඬ නළඟුහ ශම් පිළිඵ ශවො
්රහදඹක් ල ඉන්දිඹහනු යජඹ වයවහ එතුමභහට රළශඵනහ ඒ
ම්ඵන්ධඹ අඳට විලහර ලක් ලතිඹක් ල ශයි දීර්කහලීන ලශඹන්
අශේ ධීය ළටලු විහ න්න

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

රු භන්ත්රීතුමභහ භට විනහඩිඹක් ල රඵහ ශදන්න
ගිඹ අුෆරුේශේ හර්තහ අනු භත්ය ආනඹනඹ සිඹඹට 19කින්
අුව ශරහ තිශඵනහ යර ආනඹනඹ සිඹඹට 26කින් අුව ශරහ
තිශඵනහ උම්ඵරබ ආනඹනඹ සිඹඹට 44කින් අුව ශරහ
තිශඵනහ ශභොද දිවි නළගුභ ළබටවන ඹටශත් අපි රංහ
පුයහභ ඇති ශ ිව ර්භහන්ත නිහ ශභශේ න්නට ශවේතුම
ආනඹනඹ යන භහළු නිහයි කිඹරහයි ශඵොශවෝ අඹ සිතන්ශන් ඒ
නිහ ශනොශයි එශේ සිදු න්ශන් නිසඳහදනඹ ළඩි  වභ නිහයි
ශභට්රික් ල ශටොන් 339 000 තිබුණු භත්ය නිසඳහදනඹ ශභට්රික් ල
ශටොන් 515 000ට දක් ලහ ඉවශ ඹන ශොට නිසඳහදනඹ ළඩි න
ශොට මිශරහි ඹම් කිසි ්රලසනඹක් ල ඇති ශනහ ඒයි සිදු
ශන්ශන් ආනඹනඹ අුව ශරහ තිශඵනහ ඇත්තටභ අඳනඹනඹ
සිඹඹට 35කින් ළඩි ශරහ තිශඵනහ

ගරු (වලදය) රපම්හ පක රණ මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) தஷ் தற)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ශඵොශවොභ සතුමතියි රු ඇභතිතුමභනි ඔඵතුමභහශ
කිරීභට

ඳළවළදිිව

ඇභතිතුමභහ කි්.හ හශ එතුමභහ ශම් හර්ඹ බහයඹ බහය
ත්තහට ඳසශේ ශභට්රික් ල ශටොන් 339 000 භත්ය අසළන්න
්රභහණඹ ශදගුණඹට ආන්න ්රභහණඹට ර්ධනඹ ශරහ
තිශඵනහ ර්ඹට සිඹඹට 10ට ආන්න ්රභහණඹකින් ශම්
ර්භහන්තශක නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ අපි ඉතහභ තුමටු
ශනහ ශම් හයණඹ පිළිඵ රු ඇභතිතුමභහ කි්.හ හශ ශම්
රුණත් ිජුභ මිර ශශයහි ඵරඳහනහ
භට ශඳය ථහ ශ සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුමභහ වන්
ශ රුණක් ල පිළිඵත් භහ අධහනඹ ශඹොමු යන්න අලයයි
අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් ල භළතිතුමභන් විසින් ශභයට අත්
අබංගුශ්. සිටින ධීයඹන් නිදවස කිරීභ පිළිඵ ශචෝදනහ
මුශඹන් ථහ ශහ රංහශ්. අත් අබංගුශ්. සිටින ඉන්දීඹ
ධීයඹන් නිදවස ශහට ඉන්දිඹහශ්. අත් අබංගුශ්. සිටින අශේ

ශම් ධීය ර්භහන්තඹ ශනුශන් එහි ්රර්ධනඹ ශනුශන්
අබයන්තය මිරිදිඹ භත්ය ර්භහන්තඹ ව ශම් ිත්රිභ උඳසතය
තුමශ ජරවී ව හ ංර්ධනඹට අපි ෆභ ශදශනක් ලභ එතුම ශරහ
ටයුතුම යන්න ්රර්ධනඹ යන්න ම් භඨාටමින් ටයුතුම
යමුයි කිඹන ඉල්ලීභ යන අතයභ අශේ ධීය අභහතයතුමභහ ව
ධීය නිශඹෝජය අභහතයතුමභහ ඇතුමළු අභහතයහංලශක සිඹලු
ශදනහටභත් ශම් ශනුශන් ටයුතුම කිරීභ පිළිඵ අශේ සතුමතිඹ
පුද යනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි භට ශම් අසථහ
රඵහ දීභ පිළිඵ ඔඵතුමභහටත් සතුමතින්ත ශමින් භභ නිවඬ
ශනහ

[අ බහ 4 33]

ගරු ගළමිණී තයවි්රම පපපර්රළ මශතළ

(ரண்னறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි භශ
මිත්ර රු යහජිත
ශේනහයත්න භළතිතුමභනි භභ නම් භහළු න්ශනත් නළවළ භස
න්ශනත් නළවළ ඒ නිහ ඒ අංලඹ ළන භභ ථහ යන්ශන්
නළවළ රු ඇභතිතුමභනි ශභතළනදී ඔඵතුමභහශ ථහ ඉතහ
ළදත් අඳට වීත්  වශම් ඳයභ අයමුණක් ල තිශඵනහ තභයි නමුත්
රු ඇභතිතුමභනි අඳ වීත් ය වභ වහ ත වීඹක් ල විනහල
යන්න ශවො නළවළ අපි ඳරියඹ ආයක් ලහ කිරීභ ළනත් ඵරන්න
ඕනෆ භභ ඳනශත්ත් ඵළලුහ ඔඵතුමභහශ ථහට න් දී ශනත්
සිටිඹහ ඔඵතුමභහශ අභහතයහංලඹ තුමශ කිසිභ අසථහ ඳරියඹ
ආයක් ලහ කිරීභ ළන කිඹරහ නළවළ අශේ ඳරියඹ ළන ඵරන
ශොට ශරෝශක යටල් අතරින් ළඩිභ ළ්. ංයහක් ල
තිශඵන්ශන් රංහශ්.යි රංහශ්. ංහ ජරහල 103ක් ල තිශඵනහ
ශම්හ තුමශ තිශඵන ශේයඹ භත්ය ර් වී ව ර් ස ර්
ආයක් ලහ කිරීභ වහ ඹන භනක් ල ඔඵතුමභහශ අභහතයහංලඹ තුමශ
ශවෝ ශම් ඳනත තුමශ ශවෝ භට ශඳශන්නශන් නළවළ රු
ඇභතිතුමභනි එ ඇවළකින් විතයක් ල ඵරහ ළබ යන්න එඳහ
ඳරියඹ විනහල න තළනදී ඳරියශඹන් අඳට වනහ අද
ජනහධිඳති ඔඵහභහට සිදු ශරහ තිශඵනහ දළඩි පිඹය න්න ඔහු
ජහතිඹ අභතමින් ්රහල ශහ විලහර ශර ශ ඳරිය විනහලඹ ඒ
යටට අද දළඩි ශර ඵරඳහ තිශඵන ඵ අද ඒ යටට tornadoes
එනහ Earth slips එනහ භවහ ංතුමය එනහ මුහුද ශොබ
රනහ කිඹනහ ඳහඹන හරඹට ගිනි න්නහ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් නහහ ආඹතනශඹන් ඳරීක් ලණඹක් ල යරහ ශම්ට
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ගරු ගළමිණී තයවි්රම පපපර්රළ මශතළ

(ரண்னறகு கரறணற ஜறக் தததர)

ශවේතුම වළටිඹට ඔුෆන් ශඳන්හ දී තිශඵනහ ඳරියඹ විනහල
කිරීභ තුමළින් න විඳතක් ල තභයි ඇශභරිහට ඇවිල්රහ
තිශඵන්ශන් කිඹරහ ඳළසිෆික් ල හයශක ජඳහනශක සිදු ුෆණ
ශේලුත් ඇශභරිහට ඵරඳහනහඹ කිඹනහ
රු ඇභතිතුමභනි රංහ කිඹන්ශන් ශඵොශවොභ පින්ත් යටක් ල
ඔඵතුමභහත් ශඵෞේධශඹක් ල ශම් පින්ත් ූමමිශක ඇශ ශදොශර
තිශඵන ලහ ර් ජර වී වන් ආයක් ලහ කිරීභ වහ රු
ඇභතිතුමභහට ඳර්ශකණ ඒඹක් ල තිශඵනහද කිඹරහ භභ දන්ශන්
නළවළ
ඒහ යහේත කිරීශම් කිසිභ ළබ පිළිශශක් ල නළවළ
ඇභතිතුමභනි භභ ථහ යන්ශන් ශභන්න ශම් ළනයි භභ
ඳරියඹට ශඵොශවොභ හිතහමී ශශනක් ල ඔඵතුමභහ දන්නහ භභ
යනිල් වික්රභසිංව භවතහශ
යජශක හරිභහර් ව ජර
ශභනහයණ ඇභති විධිඹට ඉන්න හරශක ඔඵතුමභහ අපි එට
හිටිශක ඒ හරශක හරිභහර් ආඥහඳනශත් තිශඵන නීතිඹ ඹටශත්
ළිව ළනීභ ඳස ළපීභ ඇශ ශදොශල් විනහල කිරීභ භභ තවනම්
ශහ අකවරුහදහ ව සිුමයහදහ ඳභණයි ඒ ඵරඳත්ර තිශඵන අඹට
ළිව ඇදීභට ඉබ දුන්ශන් ඒ ළබිනඨා එ ඇතුමශශේ භශ භ ශඹෝ
අභළතිතුමභහට ඵරඳෆම් ශත් භභ ශනොශල් ව හිටිඹහ ඒ ශභොද
අනහතඹ දිවහ ඵරරහ අද ංතුමය රන්ශන් ශභොද? ංතුමය
සුනහමි ශම් ෆභ ශදඹක් ලභ එකින් එ එනහ නහඹ ඹෆම් ශනහ
තභ ශම්හ ආයම්බ ුෆණහ විතයයි
රු ඇභතිතුමභනි ඔඵතුමභහශ අභහතයහංලඹ විලහර ීමභක් ල
තිශඵන අභහතයහංලඹක් ල විධිඹට ශභච්චය භහළු ඇල්ලුහ ශභච්චය
විශේලත ශහ ශභච්චය ශබොරර් රළබුණහ කිඹන එ විතයක් ල
ශනොශයි භඵය ඹන ළබ පිළිශශට ඹන්න ඔඵතුමභහ
බුේධිභශතක් ල යටට ශඵොශවොභ ආදයඹ යන ශශනක් ල ඵ භභ
දන්නහ රුණහයරහ ඔඵතුමභහ ශේයඹ ඳර්ශකණ වහ යහඳිති
කිරීභ ඒ විධිඹට යරහ ඒහ ම්ඵන්ධශඹන් ක්රිඹහ යරහ අලය
පිඹය න්න කිඹරහ භභ විශලේශඹන් ඉල්රනහ
ඵරන්න දළන් නවී ව ංයක් ලණ ශදඳහර්තශම්න්තුමශන් යටට
ආශ්.නි ටිනහ ලහ භත්ය විශලේ පිට යට ඹනහ නමුත් ශම්
ළන ඵරතර තිශඵන්ශන් ඔඵතුමභහටයි

මළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ශම් අසථහශ්.දී මරහනඹ වහ රු
(වදය) යශම්ස ඳතියණ භන්ත්රීතුමභහශ නභ ශඹෝජනහ යන
ශර භහ ඉල්රහ සිටිනහ

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි "ශම් අසථහශ්. රු යශම්ස
ඳතියණ භවතහ මරහනඹ ත යුතුමඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුල ගරු පම ශළන් ප්රියදර්න ද සිල්ලළ මශතළ මළවනපයන්
ඉල්න වුපයන් ගරු ගරු (වලදය) රපම්හ පක රණ මශතළ
මුළවනළරඪ විය.
அன் தறநகு, ரண்னறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர
அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ன் அகனத, ரண்னறகு (கத்ற
கனரறற) தஷ் தற அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA
left the Chair and THE HON. (DR.) RAMESH PATHIRANA took the
Chair.

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ශභතළනදී ඹම් ශශනක් ල එළනි යහඳිති යරහ පිට යට
ඳටන්න වදනහ නම් රුණහය ඒ ළන පිඹය න්න ඉන්න
භහළු ශනොශයි පිට යට ඳටන්න ඕනෆ එශවභ නම් භත්ය
ම්ඳත වහ ලහ ම්ඳත යහේත යන්න ඵරතර ශදන්න අශේ
ළ්.ර තිශඵන ඳළශ ර්රට ජඳහනශක විලහර ඉල්ලුභක් ල
තිශඵනහ භට භතයි භභ හරිභහර් ව ජර ශභනහයණ
ඇභතියඹහ ලශඹන් ඉන්න ශරහශ්. ඒහ ජඳහනඹට ඹන්න
භශන් අය ඉල්ලුහ භභ කි්.හ "නළවළ ඔඵතුමභහ ළ්.ර ඳළශ
ර් යහේත කිරීභ ඳටන් න්න ඒ යහේත කිරීභ තුමශ භභ අය
ශදන්න ටයුතුම යන්නම්" කිඹරහ තිශඵන ඳළශ විනහල කිරීභ
ශනොශයි යන්න ඕනෆ කි්.හ එතුමභහ ආනභුවශ්. ශශනක් ල
ශෝටිඳතිශඹක් ල ුෆණහ නමුත් CCTV cameras තිශඵේදීත්
ශදයට ඇවිල්රහ ඔහුට ශඩි තිඹරහ ගිඹහ ඒ නිහ ඔඵතුමභහ
ධනහත්භ ථහ යන මරය ංයහ ශල්නරට බහ ඳරියඹ
කිඹන එට විශලේශඹන් අධහනඹ ශඹොමු යන ශර භභ
ඉල්ලීභක් ල යනහ ශභොද ශම් ටයුත්ත ශනොශරුශණොත් ශම්
යට විනහලයි ඔඵතුමභහ ''තිත්තඹහ'' කිඹන භහළුහ ළන දන්නහ
ශන් ඔඵතුමභහට පුළුන් නම් ඒ ''තිත්තඹහ'' කිඹන භහළුහ ශවොඹරහ
ශදන්න ශෝ අද ඒ භහළු නළවළ ශන් ඇභතිතුමභහ භශ ඉබශම් භභ
ළක් ල වදරහ තිශඵනහ ආහශ ඉරහ එ භහළුශක් ලත්
අල්රන්න ශදන්ශන් නළවළ ශේයඹ භහළු ඉන්ශන් ආහ ලරහ
ණඹහශ ඉරහ ෆභ භහළු ර්ඹක් ලභ ඉන්නහ ඇභතිතුමභහ
ශම්හ සබහ ධර්භශඹන් අඳට දුන්නු ශේල් අපි ශ යුත්ශත්
තිශඵන ඒහ නිම් පිට යට ඳටන එ ශනොශයි ශම් යහඳහයඹ
යන ශශනුම ඉන්නහ නම් ඔුෆන්ට ශම් භත්ය ම්ඳත
යහේත යන්නඹ කිඹන්න
්රී රංහ ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිඹ ඳනත
ඹටශත් නිශඹෝ පිළිඵ ථහ යන අද දශේ ශම් රුණු භභ
විශලේශඹන් ඔඵතුමභහශ අධහනඹ වහ ශඹොමු යනහ
නළත්නම් අන්තිභට අපි විලහර විනහලඹට ඳත් නහ අශේ යටට
ආශ්.ණි සිටින වී වන් ආදී ෆභ ශේභ අපි රැ න්න ඕනෆ රු
ඇභතිතුමභහ භට බහ ඔඵතුමභහ ශම් හයණහ පිළිඵ දන්නහ
ශයොවහන් ශඳතිඹහශොබ භළතිතුමභහ ිවඹපු ශඳොශත් ශේයඹ භහළු
ළන තිශඵනහ ඔඵතුමභන්රහට ශේයඹ භහළු යහේත යන්න ඵළරි
ඇයි? ශනභ ශඵෝ කිරීභක් ල දභන්න; ඳර්ශකණ යන්න; ඒ
දිරින්න්න ඒ අශේ ඇශශේ ශදොශශේ ළශ්. ඉන්න භහළු ශම්
වීත් න ඳරියඹට ආදයඹ යන මිනිශවුම විධිඹටයි භභ ථහ
යන්ශන් වඳුන්හ දිඹ යුත්ශත් Chinese Carps හශ භහළු
ශනොශයි ඒ ශනොශයි ඕනෆ යන්ශන් අශේ යශඨා ඉන්න
ගුණහත්භ භහළු ටිත් ශඵෝ යන්න ගුණහත්භ භහළුන්ශ
යහේත  වභ තුමළින් අනික් ල ශේල් ඇති ශ්.වි
භභ ඔඵතුමභහට ශම් හයණඹත් කිඹන්න ළභළතියි භභ ්රධහන
ඇභති ශරහශ්. ආචහර්ඹ ශොටභ Department of Wildlife
Conservation එශක් ල Director ශරහ හිටිඹහ ඳරියඹ ආශ්රිත ළබ
ටයුතුමරදී එතුමභහ එක් ල ම්ඵන්ධ ශරහ භභත් ක්රිඹහ ශහ
නහතවිල්ලුශ්. ක අේදය තිශඵන මුහුද ළන ඔඵතුමභහ අවරහ
තිශඵනහද දන්ශන් නළවළ නහයහ ආඹතනඹ නම් ඒ පිළිඵ
දන්නහ ඒ හරශක ඔුෆන් ම්ඵන්ධ ශරහ හිටිඹහ Sea pig
කිඹන තහ ශඵොශවොභ දුර්රබ ශතක් ල භභ ළඨා නිශ්.දනඹක් ල
නිුමත් යරහ ඒ තුමන් ඉන්න ්රශේලඹ protected area එක් ල
ශහ භභ එශවභත් ශහ ඒ ශරහශ්. Kalpitiya Islandsර
Police Post එක් ල දහරහ තිබුණහ අද ංචහයයින්ට ඒ තුමන්
නයමන්න ඳවසුම් රසරහ තිශඵනහ ඒ ශවොයි නමුත්
ඳරියඹ විනහල ශනො ව ශභන්න ශම් විධිඹට අශේ ම්ඳත් ටි රැ
න්න ඕනෆ අශේ භහළු ඔක් ලශොභ සයහ හරහ භහළුන්ශ බීජ
නළති මුහුදක් ල ඵට අද ඳත් යරහ තිශඵනහ
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සුනහමිඹ ඇති ශරහ දස වතයකින් භභ භහතය වයවහ
තයභට ගිඹහ භභ දළක් ලහ ශබොරහන ශබොරහන තිබුණු
තළන්ර එ වක් ල ළරවිරහ තිබුශ්ඩ නළවළ ඳළඹට කිශරෝමීටර්
500කින් 600කින් ආපු ඒ ජර යුමහශ ශ්.ඹ ශබොරහන නිහ
අුව ුෆණහ ශබොරහන ළරුෆශ්ඩ නළවළ ශන් භභ ශම් ඔක් ලශොභ
film ශහ බුදු පිළිභ තිබුණහ සීනිභ ශේහරඹ ආදී වළභ තළනභ
ශඳොඩි බුදු පිළිභ ඉතුමරු ශරහ තිබුණහ දුම්රිඹ ශේදහචඹ ුෆණු
තළන ශල් ඔක් ලශොභ භතරහ ශරහ තිබුණහ ශයි තිබුණු
ශඳොඩි ශොන්ක්රීඨා එක් ල උබ පිළිභ වන්ශේරහ එශවභභ විනහල
ශනො ව තිබුණහ භභ ථහ යන්ශන් බුේධ ධර්භඹ ළන ඳභණක් ල
ශනොශයි වළභ ආභටභ භභ රු යනහ තභන්ශ ආභ
තුමශ වීත් නහ නම් ශවොයි
දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුමභහශ ශවෝදයඹහ library එශක් ලදී
ථහ යරහ කි්.හ සුනහමිශඹන් මිඹ ගිඹහ ඹළයි සිූන මුසිවම්
පජතුමභුම දහනඹක් ල ශදන තළනට ඇවිල්රහ ශ ථහක් ල ඒ
පජතුමභහ කිඹරහ තිබුණහ "ඳ්. යන උමරහ දළවළමි ශඹල්රහ"
කිඹරහ අන්න ඒ විධිඹට ටයුතුම යන්න අලයයි ඇභතිතුමභහ
සුනහමිඹ ඇති ුෆණු දශේ භභ එතළන ඉරහ තයභ ගිඹහභ භභ
අඳුනන්ශන් නළති එක් ලතයහ ශශනුම 45 000ක් ල 50 000ක් ල භළරුණු
තළන කිඹපු ථහක් ල භට භතයි භභ ඒ ථහ කිඹන්න ළභළති
නළවළ ඔහු භභ අඳුනන්ශන් නළවළ භභ ළරහ බහනහ යරහ එේදී
යභ ඇරහ හිටපු ශශනුම ඇවිල්රහ ඒ භයණ ථහ ශහ ඔහු
හික් ලුවශ්.ද කිඹරහ ඇහුහ විසතය වරිඹට කි්.ශ්. නළවළ අද
දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුමභහශ
ශවෝදයඹහත් ඒ හයණඹ
අනුභත ශහ ඒ මුසිවම් පජතුමභහශ නභ භට භත නළවළ
ෆල්ශල් ශශනක් ල

ගරු අල්ශළේ ඒ.එච්.එම්. අවහලර් මශතළ

(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ශභොශවොභ්  නිඹහස භුෆරවිතුමභහ

ගරු ගළමිණී තයවි්රම පපපර්රළ මශතළ

(ரண்னறகு கரறணற ஜறக் தததர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ශන්න ඇති එතුමභහ කිඹරහ තිශඵනහ ඳ්. යන ඔක් ලශොභ
ශභශරොදීභ භළශයනහ කිඹරහ ඇභතිතුමභහ තයභදී අය භභ
කි්. පුේරඹහත් කි්.ශ්. ''ඒ භළරුණ ඔක් ලශොභ ඳ්.හයශඹෝ
ශන්'' කිඹරහ භභ නම් එශවභ කිඹන්ශන් නළවළ භභ අුෆරුදු
එවභහයක් ල ට වශන හිටිඹහ භභ එශවභ කිඹන්ශන් නළවළ
යතුම ඉන්දිඹන් නහඹඹහ අන්තිභට ථහක් ල ශහ ශන් රු
ඇභතිතුමභහ ඔඵතුමභහ ඒ ්රහලඹ දන්නහ ශන් බුදුයජහණන්
වන්ශේ හශ
ලහසතින් වන්ශේරහ ශ ථහ එක් ල
ශඳශනනහ ශඳොශශොත් ඳරියඹත් හයු ශෝරඹත් ජරඹත්
කිඹන ශම් ෆභ ශදඹභ අනන ම්ඵන්ධතහක් ල තිශඵන ඵ
භභ ජඳහනඹට ගිඹ ශරහශ්. ශනහපු ශඳොත water crystals
ළන තිශඵනහ ඇයි අපි ජරඹ පිරිත් යරහ ශදන්ශන්?
ඳල්ිවශකත් ඒ විධිඹට ශඵොන්න තුමය ශදනහ ජරඹට වීඹක් ල
තිශඵනහ බුදුයජහණන් වන්ශේ කි්.ශ්. ශභොක් ලද ඇභතිතුමභහ?
බුදුයජහණන් වන්ශේ ශභශේ ශේලනහ ය තිශඵනහ:
"න උදශ උච්චහයංහ - ඳසහංහ
ශරංහ රිසහමි ඉතිලඛිතහ
යීමඹහ"

ජරඹට භශ ඵළවළය කිරීභ මුත්රහ කිරීභ ශශ ළසීභ
ශනොයන්නට තයම් හික් ලමිඹ යුතුමයි කිඹහ බුදුයජහණන්වන්ශේ
ශේලනහ ය තිශඵනහ අද ජරශඹහි ටිනහභ ඔේපු ය
තිශඵනහ ඒ පිළිඵ ිවඹළුෆණු ශඳොත් තුමනක් ල භභ ඵළලුහ
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රුසිඹහශ්. තභයි ජරඹ පිළිඵ ළඩිපුයභ ඳර්ශකණ ය
තිශඵන්ශන් ඒ පිළිඵ ිවඹළුෆණු තත් ශඳොතක් ල භභ
ජඳහනශඹන් ශනහහ විශලේඥඹන් ශ ඳර්ශකණ තුමළින් ශම්
ශරෝශක ඳතින තය ධර්භඹ තුමළින් අඳ වීත් විඹ යුත්ශත්
ඳරියඹත් එක් ලඹ කිඹන එ ශම් ශඳොත්ර අබංගු  ව තිශඵනහ
ජඳහන භවහචහර්ඹයඹහ අතින් ිවඹළුෆණු ශඳොශත් මිනිහ ව ස
අතය තිශඵන ම්ඵන්ධඹ ඔේපු ය තිශඵනහ ඳර්ශකණ තුමළින්
ජඳහනඹ ඒ හයණඹ ශොච්චය දුයට ඔේපු ය තිශඵනහද
කි්.ශොත් අධියණ ටයුතුමරදී ඒ අඹ lie detectors කිඹන ඒ
හයණඹ ඉවල් ය ශන තිශඵනහ ඒ භවහචහර්ඹයඹහ
stethoscope හශ උඳයණඹක් ල ආධහයශඹන් ක් ල lie detector
එක් ල විධිඹට උඳශඹෝගි ය ළනීභයි අද ස පිළිඵ ශම් තයඹ
ජඳහනඹ නීතිශඹන් පිළිශන තිශඵනහ ස ථහ යනහ ඔුෆන්
ඒහ record ය තිශඵනහ ඕනෆ නම් ඔඵතුමභන්රහට ශම් ශඳොත්
ටි කිඹන්න පුළුන්
යට ංර්ධනඹ කිඹන්ශන් ශොබනළඟිිව ඉදි කිරීභ
ශනොශයි; ඳහයල් වළදීභ ශනොශයි ඉතිවහශක අශේ මුතුමන්
මිත්ශතෝ අඳට ශභොනහද දුන්ශන්? භවහ ඳයහක්රභඵහහු යජතුමභහ
ශභොක් ලද කි්.ශ්.? එතුමභහ ඒ භවහ ංර්ධනඹ යන භන්
ඇභති භ්ඩබරඹට කි්.ශ්. "ශතොපි භහ කිඹන ශේ පිළිනි්. එඹ
විලසහ ය ළබ යපිඹ්. ඹම් තළන හ යන්න පුළුන්
නම් හ යපිඹ්. ඇර ශදොශ වදහ ජරඹ තළන්ඳත් ය්. ඹම්
තළන හ ශ ශනොවළකි යළු ඳක් ල තිශ්ල නම් එතළන භල් ස
සිටුහ උදයහනඹක් ල ඇති ය්. ඹම් තළන ූම ම්ඳත් තිශ්ල නම්
ඒ ූම ම්ඳත් ආයක් ලහ ය නි්." ඹනුශනුයි රු ඇභතිතුමභනි
අශන්! අද ජරඹත් විනහල යනහ; ූම නිධහනත් විනහල යනහ
ඳත් විනහල යනහ හයු ශෝරඹත් විනහල යනහ ල්ිව
වම්ඵ යන්නට ංචහයයින් ශන් වභ තුමළින් අශේ යට විනහල
ශනහ ශභන්න ශම්යි තත්ත්ඹ ශම් හයණඹ ශඵොරුක් ල
ශනොශයි ශන් ශම්ශන් විඳත් තභයි ශන්ශන් සබහ ධර්භඹහ
අඳට counter attack එ තභයි ශදන්ශන් එතළනදී ඔක් ලශොභ
විනහල ශරහ ඹනහ
ඇශභරිහ එදහ ඳරිය ඳනතට විරුේධ ුෆණහ ජඳහනඹ ඳරිය
ඳනත අනුභත ශහ දළන් ඔුෆන් ඒ ක්රිඹහත්භ යනහ නහහ
ආඹතනඹ ශළින්භ ශඳන්හ දී තිශඵනහ ශම් ඔක් ලශොභ
සිේධීන් ඇති ශන්ශන් ඇශභරිහනු ඵරඳෆභ නිහ විතයක් ල
ශනොශයි කිඹහ යුශයෝඳශක භව ංතුමය ඇති ශනහ විවිධ
ශේල් ශනහ හිභහර අබවිශක අය භවහ පජනීඹ ූමමිඹ ඹට
යශන ගිඹහ අඳට තභ ුෆශ්ඩ නළවළ නහඹ ඹෆම් නිහ
අනහතශකදී ඳුයට අඹට ඹම ්රශේලඹට එන්නට ශ්.වි
පුත්තරභ ඳළත්තට ඳදිංචිඹට එන්න ශන යුඹක් ල ඒවි එදහ මුහුද
ළලීභ නිහ ඇති ුෆණු සුනහමිඹ ළන භභ තහ යන්ශන් නළවළ
ජඳහනශක විලහර තල්භසුන් භයන ්රශේල තභයි සුනහමිශඹන්
විනහල ශරහ ගිශක
රු ඇභතිතුමභනි ශභතළනදී අඳත් ඔඵතුමභහත් ථහ යන
මුදල් ඉඳයීශම් වහ වීත්  වශම් ටයුත්ශත්දී මිනිහ විතයක් ල
අයශන ඵළවළ ඳරියඹ තහ ව ශොශ ජරඹ හයු ශෝරඹ
ශඳොශශො ඹන ශම් ඔක් ලශොභ එක් ල ශොට න්න ඕනෆ
භභ අද ශම් රු බහට එනශොට වම්ඵන්ශතොට ්රශේලශක
ධීයයින් ීමඳ ශදශනුමට ථහ ශහ ඒ අඹ භහශ ශඳොශවොඹ
දශත් ඳශශොස ශඳොශවොඹ දශත් මුහුදු ඹන්ශන් නළවළ
කි්.හ ශඳොශවොඹ දට භහළු ඹට ඹනහලු ළුය දට මුහුද
යළුයි කි්.හ වයි ශඳොශශොයි වයි හයු ශෝරඹයි ඹන ශම්
ෆභ ශදඹක් ල අතයභ ම්ඵන්ධඹක් ල තිශඵනහ ඒ නිහ රු
ඇභතිතුමභනි ංර්ධනශකදී ඳරියඹත් ආයක් ලහ යශන ශේයඹ
ශේල් ආයක් ලහ යශන ටයුතුම කිරීභට ඔඵතුමභහට වළකිඹහක් ල
තිශඵන ඵට භට විලසහඹක් ල තිශඵනහ ඔඵතුමභහට ඒ වහ
ලක් ලතිඹ රළශ්ලහ'යි ්රහර්ථනහ යමින් භභ නතිනහ ශඵොශවොභ
සතුමතියි
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ගරු පම ශළන් ප්රියදර්න ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்னறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ංර්ධන අභහතයතුමභහ විසින් ්රී රංහ ජහති ජරවී ව හ
ංර්ධන අධිහරිඹ ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ ඉදිරිඳත් ය ඇති ශම්
අසථහශ්. ඒ පිළිඵ අදවස ්රහල යන්න භටත් අසථහක් ල
රළබීභ තුමටට හයණඹක් ල
අද දින ඉදිරිඳත් යන රද නිශඹෝිවන් අශේ රු ඇභතිතුමභහ
්රමු අශේ ආ්ඩුව ඵරහශඳොශයොත්තුම න්ශන් ිත්රිභ උඳසතයර
ජරවී ව හ භනහ ඳහරනඹක් ල ඇති යන්නයි අශේ රු හමිීම
ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුමභහ වන් ශ හයණඹට භභ සිඹඹට
සිඹඹක් ලභ එකයි එතුමභහ කි්.ශත් ශම් ශභොන ශේ ශත් අඳ
ඳරියඹ ආයක් ලහ ශ යුතුම ඵයි අඳට ශේනහ භවය ශේල්
ඉඵහහශත් කිරීභ නිහ ඒහයින් අඳට විලහර වහනිඹක් ල ශරහ
තිශඵන ඵ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ිත්රිභ උඳසතයර ජර වීවින්
හ යන එ ඇත්තටභ අශේ යටට එතයම් ඳළයණි ශදඹක් ල
ශනොශයි අඳ ශඳොත්ඳත්ිවන් කිඹහ තිශඵන විධිඹට අහ
තිශඵන විධිඹට ශභඹ ඇශභරිහ එක් ලත් ජනඳදඹ චීනඹ
ඉන්දුනීසිඹහ ශනදර්රන්තඹ ළනි යටල් ඵහුර ශර ශ
යහඳහයඹක් ල අශේ යට මුහුදින් ට ශරහ තිබුණත් ශම් ටයුත්ත
අඳට මුිවන්භ යන්න පුළුන්භ රළබුශ්ඩ 2008 ශර්දීයි
්රී රංහ ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිඹ ආයම්බ ශහට
ඳසු අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහශ භක ශඳන් වභ ඹටශත් භහතය
ේඳයශතොට ්රශේලශකත් හල්ර උණටුන ්රශේලශකත් නිඹමු
යහඳිතිඹක් ල ආයම්බ ශහ ශම් යහඳිතිඹ ඉතහභ හර්ථ ුෆණහ
එඹ හර්ථ  වශම් ්රතිපරඹක් ල වළටිඹට ධීය අභහතයහංලඹ ව
්රී රංහ ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිඹ ශම් ළබ
පිළිශශ යට පුයහභ යහේත යන්න ක්රිඹහ ශහ ඉතහභ ළඹුරින්
අධයඹනඹ යරහ අද අශේ නිරධහරින් ශම් යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භ
යන්න පුළුන් සථහන ශතෝයහ ශන තිශඵනහ නමුත්
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි භභ ිවන් කි්.හ හශ භ ශම්
ළබ පිළිශශ ම්ඵන්ධශඹන් නීති රීති තිබුශ්ඩ නළවළ ඒ නිහ
තභයි අශේ රු ඇභතිතුමභහ ශම් වහ අලය යන නීති රීති ස
යරහ 2011 11 30ළනි දින ළඨා ඳත්රඹක් ල භගින් ඒහ ්රහලඹට
ශශේ අශේ හමිීම ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුමභහ කි්.හ හශ භ
භහ හිතන්ශන් ශම් වළභ එකින්භ උත්හව යන්ශන් ශම් ඳරියඹ
ආයක් ලහ ය න්නයි
ශභභ ළඨා නිශ්.දනශක ශදළනි නිශඹෝශක වන්
ශනහ ශම් ිත්රිභ හ ශ යුත්ශත් නවී ව ංයක් ලණ
ශදඳහර්තශම්න්තුම විසින් යක් ලෂිත ඹයි ්රහලඹට ඳත් යනු රළබ
්රශේලරට ඳරිඵහහිය ්රශේලරයි කිඹරහ ඳළවළදිිවභ ්රී රංහ
ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිඹ අනුභත යන රද
්රමිීරන්රට අනු තභයි ශම් ටයුත්ත යන්න ඕනෆ ඒ හශ භ
ජර වී වන් හ ම්ඵන්ධශඹන් වූ ිත්රිභ උඳසතයර ්රී රංහ
ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිඹ ව ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ශදඳහර්තශම්න්තුමශ්. මුද්රහ තිශඹන්න ඕනෆ අධිහරිශක අධයක් ල
ජනයහල්තුමභහශ නිශඹෝ නළති ශම්හ එවහට ශභවහට ්රහවනඹ
යන්න ඵළවළ ඒ නිහ අශේ යජඹ ශම් ළබ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ
යනහත් එක් ලභ ශම් ඳරියඹත් ආයක් ලහ යන්න දළඩි නීති රීති
ශභභඟින් ඳනනහඹ කිඹන හයණඹත් අඳ ඉතහභ ඳළවළදිිව
කිඹන්න ඕනෆ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් අශේ රු ඇභතිතුමභහට
සතුමතින්ත ශනහ ඒ හශ භ රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහටත්
අභහතයහංල ශල්ම්තුමභහ ඇතුමළු ඒ නිරධහරින්ටත් විශලේශඹන්භ
්රී රංහ ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිශක රු
බහඳතිතුමභහ අධයක් ල ජනයහල්තුමභහ ඇතුමළු නිරධහරින් සිඹලු
ශදනහටභත් අශේ ශෞයඹ ව සතුමතිඹ පුද යන්න ඕනෆ
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එතුමභන්රහ ශම් ළබ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ යමින් අශේ යශඨා
ආර්කයඹ ලක් ලතිභත් යන භන් අශේ අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද
යහජඳක් ල භළතිතුමභහ අඳ යශඨා ආර්කයඹ ලක් ලතිභත් කිරීශම්
අයමුණින් දිඹත් ය ඇති ළබ පිළිශශට එයින් භවඟු පිටුවරක් ල
රඵහ ශදනහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ශම් ළබ පිළිශශ ක්රිඹහත්භ
යන ශොට ඊට අලය ඹටිතර ඳවසුම් අඳ රඵහ ශදන්න ඕනෆ
අඳ දන්නහ ශම් ළබ පිළිශශ ඉතහභ ශවොඳින් ක්රිඹහත්භ
ුෆශණොත් ඒ වයවහ අශේ යටට විශේල විනිභඹ විලහර ්රභහණඹක් ල
ශ න්න පුළුන් න ඵ විරුේධ ඳක් ලශක රු භන්ත්රීතුමභන්රහ
අශේ ආ්ඩුව යන කිසිභ ශදඹක් ල ශවොයි කිඹරහ කිඹන්ශන්
නළවළ
ශම් රු බහශ්. මීට ශඳය ජිත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුමභහ ථහ
ශහ ශම් ආ්ඩුවශන් ධීය ්රජහට කිසිභ ශදඹක් ල සිදු ුෆශ්ඩ
නළති විධිඹටයි එතුමභහ ථහ ශශේ භහ නිශඹෝජනඹ යන හල්ර
දිසත්රික් ලශක යත්භ ආනශක ඵහුතයඹක් ල ඉන්ශන් ධීය
ජනතහයි ශම් ආ්ඩුවශන් ධීය ජනතහට ළබක් ල යරහ
නළත්නම් ඳසු ගිඹ භළතියණරදී අශේ ආනර ජනතහ
අතිරු භහින්ද යහජඳක් ල ජනහධිඳතිතුමභහට ඡන්දඹ ශදන්ශන්
නළවළ රු භහින්ද යහජඳක් ල භළතිතුමභහ ශම් යශඨා ධීය ඇභතියඹහ
ශරහ හිටිඹහ ඉන් ඳසු තත් ධීය ඇභතිතුමභන්රහ හිටිඹහ
ර්තභහන ධීය අභහතය රු යහජිත ශේනහයත්න අභහතයතුමභහ ශම්
යශඨා ධීය ජනතහට දළශනන ශේඹක් ල යන අභහතයයශඹක් ල
දළන් ධීය ණඹ ක්රභඹ ආයම්බ ය තිශඵනහ ඒ හශ භ ධීය
විශ්රහභ ළටුඳ ධීය යක් ලණ ක්රභඹ ආයම්බ ය තිශඵනහ ඒ
හශ භ ධීය ්රජහ ශනුශන් "යුය ගුන් විදුිව ශේඹ" කිඹහ
ශනභ ගුන් විදුිව ශේහක් ල ආයම්බ ය තිශඵනහ ඒ හශ භ
ධීය යහඹන් විලහර ්රභහණඹක් ල ංර්ධනඹ ය තිශඵනහ ඒ
ළන අශේ රු ඇභතිතුමභහට භහ සතුමතින්ත ශනහ ඉදිරිශකදී
එතුමභහ ඒහ ළන විසතය කිඹහවි
භහ නිශඹෝජනඹ යන ආනශක ඳළරෑිවඹ ්රශේලශක ධීය
ජනතහට ධීය යහඹක් ල ශනොභළතිභ නිහ විලහර ්රලසනඹක් ල
තිබුණහ රු ඇභතිතුමභනි ශම් ශනශොට ඔඵතුමභහ ඳළරෑිවඹ
ජනතහට අලුශතන් ධීය යහඹක් ල රඵහ දීභට අලය ටයුතුම
ශඹොදහ තිශඵනහ
ඒ හශ භ භහ ශම් හයණඹ ඔඵතුමභහශ අධහනඹට නළත
නළත ශඹොමු යන්නට ඕනෆ ශදොබන්ද ව හික් ලුව ධීය
යහඹන්ර තිශඵන තත්ත්ඹන් ඉතහ ඉක් ලභනින් නිළයදි ය
ශේවිඹ කිඹන විලසහඹ අඳට තිශඵනහ ශම් යශඨා ධීය
ජනතහශ ්රලසන ව ළටලු නියහයණඹ ය න්න ඔඵතුමභහ
මිව ශරහ සිුමයහදහ  4 30ට අඳට අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහත්
එක් ල හක් ලච්ඡහක් ල කිරීභට අසථහ රඵහ දී තිශඵනහ රු
ඇභතිතුමභනි ඒ ළන අඳ ඔඵතුමභහට සතුමතින්ත ශනහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි විරුේධ ඳක් ලඹ ශභොනහ
කි්.ත් අතිරු භහින්ද යහජඳක් ල ජනහධිඳතිතුමභහ ්රමු අශේ
ආ්ඩුව ධීය ්රජහ ශනුශන් අති විලහර ළබ ශොටක් ල
යනහඹ කිඹන එ අද ශම් යශඨා ධීය ජනතහ ඉතහභ ශවොඳින්
අශඵෝධ ය ශන තිශඵනහ භහ ංයහශල්න එකින් එ
කිඹන්නට ඹන්ශන් නළවළ අද ශම් යශඨා ධීය හර්මිඹන්ශ
්රභහණඹ ළඩි  ව තිශඵනහ ඔඵතුමභහ ඳළවළදිිව වන් ශ
ආහයඹට ශම් ර්භහන්තඹ තත් විදයහත්භ ආහයඹට
යන්නට පුළුන් නම් අශේ යටට රළශඵන භත්ය අසළන්න
තත් ළඩි ය න්නට පුළුන් ශයි
අද ශම් යශඨා යුේධඹ අහන ය තිශඵනහ යුේධඹ තිබුණු
හරශක අශේ යශඨා හය ම්ඳතින් තුමශනන් එයි අඳට ඳහවිච්චි
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යන්නට පුළුන්භ රළබුශ්ඩ අද ශනශොට යුේධඹ
අහනශරහ තිශඵන නිහ ඹහඳනඹ ව ත්රිුමණහභරඹ ළනි
උතුමරු නළශකනහිය ්රශේලිවන් විලහර භත්ය අසළන්නක් ල අශේ
යටට රහ ශන එනහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි අශේ යජඹ ය ශන ඹන්නහ
වූ ශම් ළබ පිළිශශ පිළිඵ ්රහදඹ ඳශ යමින් ඉදිරිඹටත් එභ
ළබ පිළිශශ හර්ථ ය ශන ඹන්නට අශේ රු ඇභතිතුමභහ
ඇතුමළු යජඹට ලක් ලතිඹ වධර්ඹඹ රළශ්ලහයි ්රහර්ථනහ යමින්
භශ අදවස ්රහල කිරීභ අන් යනහ ශඵොශවොභ සතුමතියි
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අනුරරුල ගරු (වලදය) රපම්හ පක රණ මශතළ මළවනපයන්
ඉල්න වුපයන් ගරු පම ශළන් ප්රියදර්න ද සිල්ලළ මශතළ මුළවනළරඪ
විය.

அன் தறநகு, ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) தஷ் தற
அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ன் அகனத, ரண்னறகு தரயரன்
தறரறர்ண  சறல்ர அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. (DR.) RAMESH PATHIRANA left the
Chair and THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took
the Chair.

ගරු අිත්න කුමළර මශතළ

(ரண்னறகு அஜறத் குர)

[අ බහ 4 56]

ගරු අිත්න කුමළර මශතළ

(ரண்னறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ංර්ධන අභහතයතුමභහ විසින් අද දින ඉදිරිඳත් යන රද නිශඹෝ
ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යේදී ශඵොශවෝ භන්ත්රීරු විශලේශඹන් ඒ
පිළිඵ ථහ ශහ භට ධීය විඹ ළන ථහ යන්න ඉබ
රළශඵන්ශන් වදිසිශඹන් නිහ ශනත් රුණු කිහිඳඹුමත්
අධහනඹට ශඹොමු යනහ [ඵහධහ කිරීභක් ල]
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි විශලේශඹන්භ එතුමභන්රහ
ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ්රී රංහ භව ඵළංුම හර්තහ අනු ඉතහ
ඳළවළදිිව ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ 2000 දී ධීය ර්භහන්තඹ දශ
ශේයඹ නිසඳහදිතශඹන් සිඹඹට 2 4 දහඹත්ඹක් ල දක් ලහ තිශඵන
ඵ 2013 දී සිඹඹට 1 3 දහඹත්ඹක් ල දක් ලහ තිශඵනහ ධීය
වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයහංලශක හර්තහර වන් න
්රී රංහ භව ඵළංුම හර්තහ ටවන් ඒ අනු ධීය ර්භහන්තශක
දහඹත්ඹ අුව ශරහයි තිශඵන්ශන් විවිධ ඳළවළදිිව කිරීම්
යන්න පුළුන් දහඹත්ඹ ළඩි ුෆණහ ශභශවභ ශභශවභයි
කිඹරහ නමුත් ශම්හ ්රී රංහ භව ඵළංුම හර්තහශ්. ඉදිරිඳත් යන
රුණුයි දශ ශේයඹ නිසඳහදිතශක ්රතිලතඹක් ල විධිඹට ධීය
ර්භන්තශක දහඹත්ඹ අුව ශරහ තිශඵනහ ඒ අපි පිළින්න
ඕනෆ
ධීය ර්භහන්තඹ නකහ සිටුන්න යන හච්ඡහශ්.දී එඹට
ශවේතුම ශභොනහද කිඹහ ඵරන්න ඕනෆ ශභභ හච්ඡහශ්.දී සිදු ුෆණු
ශවො ශේල් ළන ආ්ඩුව ඳක් ලශඹන් ථහ ශහ ඇභතිතුමභහත්
රුණු ඉදිරිඳත් ශහ ඒ විතයක් ල ශනොශයි ඇති  ව තිශඵන ළටලු
ශභොනහද කිඹහ හච්ඡහ ශ යුතුමයි ශම් ංයහ ශල්න අනුභ
එඹ ඳළවළදිිවයි ශම් හර්තහ අනුභ අශේ යශඨා දශ ශේයඹ
නිසඳහදිතඹට විලහර දහඹත්ඹක් ල දයන අඳභ නිසඳහදනඹ යන
ශදඹක් ල ශනුශන් යන යහජය විඹදශම් ්රතිලතඹට ශභොක් ලද
ශරහ තිශඵන්ශන්?

මළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රුණහය නිලසල්ලද න්න ශභභ අසථහශ්.දී ුෆරුන් ශවෝ
රු භන්ත්රීයශඹක් ල රු ශභොවහන් රිඹදර්ලන ද සිල්හ
භන්ත්රීතුමභහශ නභ මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ යන්න

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

"රු ශභොවහන් රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ දළන් මරහනඹ ත
යුතුමඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

(The Hon. Ajith Kumara)

2010 ඉරහ යහජය විඹදශභන් සිඹඹට දලභ 62යි ධීය
ර්භහන්තඹට ශන් ය තිශඵන්ශන් 2014 න ශොට එඹ
සිඹඹට දලභ 29දක් ලහ අුව ශරහ තිශඵනහ යහජය විඹදශම්
්රතිලතඹක් ල විධිඹට අුව ශරහ තිශඵනහ එභ නිහ ශභඹ ල්ඳනහ
ශ යුතුම ශදඹක් ල ශඳොදුශ්. ධීය ර්භහන්තශක දහඹත්ඹ විලහර
ලශඹන් රඵහ න්න නම් යජඹක් ල විධිඹට ඒ ශනුශන් ශන්
යන මුදල් ්රභහණඹ වහ භළදිවත් න ්රභහණඹ ළඩි ශ යුතුමයි
නමුත් යජඹභ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ංයහ ශල්න අනු එශවභ
ශරහ නළවළ ශ ළබ ්රභහණඹක් ල කිඹන්න පුළුන් ශම්
ශහඹ අය ශහඹ කිඹරහ අලුත් ශේල් කිඹන්න පුළුන්
නමුත් ශම් ංයහ ශල්න ඵළලුහභ එළනි ළඩි භළදිවත්  වභක් ල
ශරහ නළවළයි කිඹරහ ඳළවළදිිවයි
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි මිරි දිඹ ශවෝ ය දිඹ ශවෝ
භසත ධීය ර්භහන්තඹභ යට තුමශ නිසඳහදනඹ ළඩි යන ඒ
තුමළින් රැකිඹහ අසථහන් ළඩි යන අශේ ජහති ආදහඹභ
ර්ධනඹ යන ඵ අපි පිළින්නහ යට ටහ මුහුශදනුත් යට
අබයන්තයශක ජරහලිවනුත් ඒ වහ ඉබබක් ල තිශඵනහ ඒ
වහ ්රගුණ ුෆණු වළකිඹහන් තිශඵන පිරික් ල අශේ යශඨා
ඉන්නහ රු ඇභතිතුමභනි ඔඵතුමභහ දන්නහ විශලේශඹන්
දුමශ්ඩත් ඒ හශ භ ඵටහිය ශයශ ීරයශකත් ඒ වහ විලහර
දහඹත්ඹක් ල ඳඹන ඵ දළන් උතුමරු නළශකනහිය ශයශ
ීරයඹටත් ඒ වහ දහඹත්ඹක් ල දීශම් වළකිඹහ තිශඵනහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ධීය ර්භහන්තඹ නකහ සිටු
 වශම්දී ඒ වහ ුෆභනහ තිශඵන අඹට ඇති  ව තිශඵන ළටලු
ණනහක් ල ම්ඵන්ධශඹන් ඳසු ගිඹ හරශක අපි හච්ඡහ යරහ
තිශඵනහ අපි දන්නහ ධීය ර්භහන්තශක ශඹශදන අඹ අුව
ළරකිල්රට රක් ල න වළභ ඳළත්ශතන්භ ශනභ රන
්ඩබහඹභක් ල ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ ඔඵතුමභහ
ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න නිශඹෝජිතඹන් ධීය ංවිධහන එතුම
යරහ වදන ළරසුම්රදී අපි ශම් ම්ඵන්ධශඹන් හච්ඡහ ශහ;
අධහනඹට රක් ල ශහ විශලේශඹන් අඹ ළඹ විහදශකදී ශම්
ඳහර්ිවශම්න්තුමශ්.දී ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ථහ ශහ එ ඳළත්තකින්
ඔුෆන්ශ වීවිතඹට රැයණඹක් ල නළවළ ඒ යක් ලණ ක්රභඹ
හර්ථද නළේද කිඹන හයණඹ ඉදිරිශකදී උඳශේල හය
බහරදී හච්ඡහ ශ යුතුම ්රලසනඹක් ල ඔුෆන්ට ඇත්ත
යක් ලණඹක් ල
නළවළ
ශම්
දසර
හරගුණ
විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තුම ශවෝ යජඹ දිටභ ්රහලඹට ඳත්
යනහ ශම් දසර මුහුදු ඹන්න එඳහඹ කිඹරහ ඒ නිළරැදියි
ශභොක් ල ශවෝ විදයහත්භ ඇළයුභක් ල භත ශම් තත්ත්ඹ අනු
එශවභ කිඹන්න ඕනෆ වළඵළයි ඔුෆන් වීත් න්ශන් ශොශවොභද?
යජශක ශේශඹක් ල දක් ල ළබට ශනොගිඹහට වීත් න්න
පුළුන් ඔහුට නිලසචිත ළටුඳක් ල රළශඵනහ ධීය ර්භහන්තශක
ශඹශදන පුේරඹහ ඔහුශ රැකිඹහ -වීශනෝඳහඹ- ශනුශන්
මුහුදට ගිශක නළත්නම් කට ඔඹට ගිශක නළත්නම් ඔහුශ
වීවිහ ය න්ශන් ශොශවොභද? අදහනම් අසථහ ඒ
රැකිඹහට ගිශඹොත් අනතුමයට ඳත් ශරහ රැයණඹක් ල නළති
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ඳහර්ිවශම්න්තුම

[රු අජිත් ුමභහය භවතහ]

නහ හශ භ ශනොගිශඹොත් ඔහුට තිශඵන රැයණඹ
ශභොක් ලද? ඒ ශනුශන් වදපු ළබ පිළිශශ ශභොක් ලද? අපි ඒ
වහ හච්ඡහක් ල ආයම්බ ශ යුතුමයි කිඹරහ භභ හිතනහ නමුත්
එශවභ හච්ඡහක් ල නළවළ

ගරු මන්ත්රීලරපය්ක

(ரண்னறகு உன்ப்தறணர் எனோர்)
(An Hon. Member)

තිශඵනහ

ගරු අිත්න කුමළර මශතළ

(ரண்னறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

භභ හිටපු නළති ශරහශ්. ඔඵතුමභහ ථහ ශහ ද භභ දන්ශන්
නළවළ
හරගුණඹ අඹවඳත් දිනරට ධීයඹන්ට මුහුදු ඹන්න එඳහ
කිඹරහ අපි කිඹනහ ශම් දසර භහඹක් ල ශදක් ල ධීයඹහ මුහුදු
ඹන්ශන් නළවළ ඉතින් ඔහු වීත් න්ශන් ශොශවොභද? ධීයඹහ
කිඹන්ශන් භව මුහුශේ ජර ත් එක් ල ඔඨාටු ශරහ ජහති
නිසඳහදනඹට දහඹත්ඹ ශදන ශශනක් ල ඔහු රහ න්ශන්
තභන්ශ
වීවිහ ඳභණක් ල ශනොශයි ඔහු යශඨා ජහති
නිසඳහදනඹටත් දහඹ නහ එශවනම් ඔහු භහඹක් ල එශවභ
නළත්නම් තිඹක් ල ශදක් ල ඒ ර්භහන්තශක ශඹශදන්ශන් නළති
ුෆණහභ ඔහුශ
වීවිතඹට න ඳහුව ඔහු වීත් න්ශන්
ශොශවොභද කිඹන එ අපි ළරකිල්රට ත යුතුමයි නමුත් එළනි
ළරළසභක් ල පිළිඵ හච්ඡහ නහඹ කිඹරහ භභ හිතන්ශන්
නළවළ
ඒ හශ භ වීවිත වහනි ශේඳශ වහනි ළනි ඔහුට සිදු න
අයතළ්ලඵරදී ඔහුට රළශඵන ්රතිරහබඹ ශභොක් ලද? ඳසු ගිඹ
හරශකත් ශම්හ හච්ඡහ ශහ නමුත් තභත් ඒහට වරිභ
උත්තය නළවළ ඒ තභයි ්රධහන ළටලු
ඔහු මුහුශේ ඒ රැකිඹහ යරහ ශොබට ශශනන භහළු ටිට
ඔහුශ ශ්රභඹට භවන්සිඹට ටිනහභ වම්ඵ නහද? අද ධීයඹහ
ශොයි තයම් භහළු ශනහත් හභහනය ඳහරිශබෝගිඹහට දයහ
න්න ඵළරි තත්ත්ඹ භහළු මිර ඵ අපි දන්නහ ශම් වහ
හර්ථ විඳුභක් ල ශදන්න යජඹට වළකිඹහුමත් නළවළ ධීය
ංසථහ වයවහ අලය ඉල්ලුභට රිරන විධිඹට හධහයණ භහළු
ඳඹන්න යජඹ අභත් ශරහ තිශඵනහ යජඹ ශභොනහ ශත්
ළඩි මිරට ශඳෞේිව අංලශඹන් තභයි ඳහරිශබෝගිඹහට භහළු
මිරදී න්න සිේධ ශරහ තිශඵන්ශන් භහළු මිර ළඩි න ශොට ඒ
ළඩි ුෆණු ටිනහභ හසිඹ ධීයඹහට වම්ඵ ශරහ තිශඵනහද?
නළවළ ඔහු අතයභළදදී ඵයඳතශ සයහ ෆභට රක් ල ශරහ
තිශඵනහ ශම් ළටලුරට තභත් නිසි ළරළසභක් ල නළවළ යජඹ
භළදිවත් ශරහ ධීයඹහශ භහළු අසළන්න මිරදී ළනීශම් ිජු
ක්රභඹක් ල තභ වරිඹට ස යරහ නළවළ ඒ නිහ ශදඳළත්තකින්
ශම් ර්භහන්තඹ ඵයඳතශ සයහ ෆභට රක් ල ශරහ තිශඵනහ
එ ඳළත්තකින් ඒ ර්භහන්තශක ශඹශදන ශනහ අශනක් ල
ඳළත්ශතන් ඒ භහළු අසළන්න මිරදී න්නහ ඳහරිශබෝගිඹහ ශම්
ශදඳළත්තභ ළන අපි දිටභ හච්ඡහ ශහ අතයභළදිඹහට සයහ
න්න ඵළරි න විධිඹට ශදඳළත්තටභ හසි න විධිඹට භහළුරට
හධහයණ මිරක් ල නිසි මිරක් ල ශදන්න රඵහ ශදන්න ඕනෆ තභ ඒ
ය න්න නිසි ළබ පිළිශශක් ල නළවළ

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

රු භන්ත්රීතුමභනි 2012 ර්ශක ඉරහ 2014 ර්ඹ න
ශතක් ල තභත් භහළු මිර සථහය තිශඵනහ අශනක් ල එ
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ඔඵතුමභහ කි්.හ GDP එ ම්ඵන්ධශඹන් භභ ඒ ළනත්
කිඹන්නම් ඔඵතුමභහ ඔඹ ථහ යන්ශන් GDP එශක් ල දහඹත්ඹ
විතයයි ශන් ඔඵතුමභහ ඵරන්න GDP එශක් ල ර්ධනශක
දහඹත්ඹ දළනට ඳතින්ශන් සිඹඹට 23 6යි 2002 ර්ශක
සිඹඹට 9 3යි ඒ අනු ධීය ර්භහන්තඹ ර්ධනඹ ශරහ
තිශඵනහ

ගරු අිත්න කුමළර මශතළ

(ரண்னறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

භව ඵළංුම හර්තහශ්. දත්ත තභයි භභ ඉදිරිඳත් ශශේ
අශනක් ල රුණ තභයි ධීය ර්භහන්තශක ශඹශදන
ධීයඹන්ට තිශඵන ්රධහන ළටලු ඳසු ගිඹ හරශක ශම් පිළිඵ
හච්ඡහ ශහ යජඹ දිටභ ්රහලඹට ඳත් ශහ ආම්ඳන්න මිර
ඵදුිවන් ම්පර්ණශඹන් නිදවස යනහ කිඹරහ රු
ඇභතිතුමභනි ඔඵතුමභහ ඳහර්ිවශම්න්තුමශ්.දීත් එඹ ්රහල ශහ ඒ
ෆශවන හරඹක් ල තිසශේ ධීයඹන් ශ ඵරඳෆභක් ල ඉල්ලීභක් ල ඒ
හශ භ ඉන්ධන මිර ළන අපි ශනභ ථහ යන්න ඕනෆ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි භට ිවන් ථහ යපු ජිත්
ශ්රේභදහ භළතිතුමභහත් ශම් ්රලසනඹ භතුම ශහ ඒ තභයි ධීය
ර්භහන්තශක ශඹශදන පිරිට අලය නිහ ශෞයඹ
අධයහඳනඹ ඇතුමළු අශනුමත් ඹටිතර ඳවසුම් පිළිඵ දක් ලන
ළරකිල්ර ඒ ළන අඳට ශම් යජඹට ශචෝදනහ යන්න පුළුන්
එශරභ ශම් යජඹටත් කිඹන්න පුළුන් ශම්ට  කිඹන්න
ඕනෆ ිවන් යජඹ කිඹරහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ධීයඹන් වීත් න හල්ර
දිසත්රික් ලඹ නිශඹෝජනඹ යන භන්ත්රීයඹුම විධිඹට ඔඵතුමභහත්
ශම් ළන දන්නහ හල්ර දිසත්රික් ලශක ධීය ම්භහන දිවහ
ඵරන්න හරහන්තයඹක් ල තිසශේ ශම් ම්භහනර අධයහඳනඹ
ශෞය ඇතුමළු ඹටිතර ඳවසුම් ශභොන තත්ත්ශකද තිශඵන්ශන්?
දළන් අඳට කිඹන්න පුළුන් ශඳයට බහ ශවොයි කිඹරහ ඒ ිවන්
ර් වහ හශේක් ල ඵළලුහභ නමුත් අනිුමත් ර්භහන්ත තිශඵන
නයර
එශවභ නළත්නම් ශනත් ර්භහන්ත තිශඵන
්රශේලරට හශේක් ලස ශම් ්රශේලර තත්ත්ඹ ශභොක් ලද? ශම්
ධීය ්රශේලර ශවොභ ඳහල් තිශඵනහද? ඳහල්ර ඳවසුම්
තිශඵනහද? ධීයඹන්ශ
දරුන් ඹන ඳහල්රට තිශඵන
ළරකිල්ර ශභොක් ලද? ඒ ඳහර ගුරුයශඹක් ල සථහන භහරු
ුෆණහභ ඒ ශනුට ගුරුයශඹක් ල රළශඵනහද? ඒ ්රලසනඹ ධීය
අභහතයහංලඹට අදහශ නළවළ නමුත් යශඨා ජහති නිසඳහදනඹට
දහඹත්ඹක් ල ශදන -ඒ ශල්සි ඳවසු දහඹත්ඹක් ල ශනොශයිදිඹමත් එක් ල ටනක් ල යරහ දහඹත්ඹක් ල ශදන ධීයඹහශ
දරුන්ශ අධයහඳනඹ ශනුශන් ඔුෆන් ඒ ඉන්න තළනින් ඊට
බහ ඉවශ භහජ භඨාටභට ඔහ තඵන්න ඔුෆන්ශ අනහතඹ
ශනුශන් අධයහඳනඹ වහ යන භළදිවත්  වභ ශභොක් ලද?
ඔුෆන්ශ ශෞය වහ යන භළදිවත්  වභ ශභොක් ලද? ඒ
තත්ත්ඹ ඉතහභ ශේදජනයි ඒ ඔඵතුමභහ දන්නහ; අපි
දන්නහ අඳට උදහවයණ අයශන ඒහ ළන ථහ යන්න
පුළුන් ඒ නිහ ඒ අඹශ දහඹත්ශඹන් ජහති නිසඳහදනඹට
රළශඵන ශේ ළන අපි ආබම්ඵය නහ හශ භ ඒ ංයහශල්න
කිඹනහ හශ භ අශනක් ල ඳළත්ශතන් එහි ්රතිරහබ ධීයඹහටත්
රළශඵන විධිශක භළදිවත්  වභක් ල තිබිඹ යුතුමයි
නමුත් ඊට ිවන් භභ රු ඇභතිතුමභහශ අධහනඹට ශඹොමු
යනහ ශම් හයණඹ රු ඇභතිතුමභනි ඳසු ගිඹ හරශක දිගින්
දිටභ ශචෝදනහ තිබුණහ විශේල ඹහත්රහ අශේ මුහුද ශොල්ර
නහඹ කිඹරහ විශලේශඹන්භ උතුමරු නළශකනහිය ඳශහශත්
තභත් ඒ ළටලු විරහ නළවළ ඒහ භවහ ළටුම් ඵට ඳත්
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ශනහ ඒහ විී භ වහ ධීයඹන්ශ
අදවස ශම්
ඳහර්ිවශම්න්තුමශ්. ඳක් ල විඳක් ල භන්ත්රීරුන්ශ ත් අදවස එතුම
යශන යහජයතහන්ත්රි භළදිවත්  වභක් ල යන්න කිඹන හයණඹ
ඳභණක් ල ශම් අසථහශ්. භභ භතුම යනහ ඒ ම්ඵන්ධ දීර්ක
ලශඹන් ථහ යන්න ශ්.රහ අුව නිහ
රු ඇභතිතුමභනි ඊශක හයණඹ තභයි අපි හර්ෂි
ශන්න භහළු ්රභහණඹ ඒ ශන්න එශන් රහබද ඳහුවද කිඹන
හච්ඡහ තිශඵනහ ශම් හයණඹ හල්ර දිසත්රික් ලශක ධීය
ංවිධහන ණනහක් ල භතුම ශහ ඒ හශ භ පුත්තරභ වරහත වහ
මීමුශ්. ධීය ංවිධහනත් ශම් ්රලසනඹ භතුම ශහ ශම් ඔඵතුමභහට
හර්තහ ුෆණ ශදඹක් ල අද යර පිට යටින් ශන්න්න පුළුන්
භභ දන්න විධිඹට ඒට ඵදු වනඹක් ල තිශඵනහ නළත්නම් ඒට
අඹ යන්ශන් අුව ඵේදක් ල නමුත් අද යර කිඹරහ භහළු
ශන්නහ එතශොට ඒ ජහහයභක් ල ඒශන් ශභොක් ලද
ශන්ශන්? ඒශන් ශන්ශන් ශේයඹ භහළු නිසඳහදඹහ ශේයඹ
ධීයඹහ ඵයඳතශ අසීරුතහට ඳත් වභයි ඒ පිළිඵ භළදිවත්
 වභක් ල ශ යුතුමයි කිඹරහ භභ විශලේශඹන් ඔඵතුමභහට භතක් ල
යනහ
රු ඇභතිතුමභනි ධීයඹහට ධීය ර්භහන්තඹ ය න්න
අලය ඳවසුභ යජඹ වළභ ඳළත්ශතන්භ රඵහ දිඹ යුතුමයි ඊශකට
භභ අධහනඹට ශඹොමු යනහ ඉන්ධන වනහධහයඹ ළන අද
ශම් රු බහශ්.දී ථහ ශහ ඉන්ධන වනහධහයඹ ළන
ඔඵතුමභහත් දන්නහ විධිඹට ඳසු ගිඹ හරශක ධීයඹන්ශ විලහර
අයශඹක් ල තිබුණහ ඒ ඳක් ලඹ අයශඹක් ල ශනොශයි එශවභ
නළත්නම් ඒ විඳක් ලශක අයශඹක් ල ශනොශයි ඒ ශඳොදු
අයශඹක් ල රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ දන්නහ ඔඵතුමභහශ
දිසත්රික් ලශකත් විලහර අයශඹක් ල තිබුණ ඵ ඉන්ධන වනහධහයඹ
ම්ඵන්ධ ඒ ඉන්ධන වනහධහය ්රලසනශකදී ජනතහ යජශඹන්
ඉල්ලුශ්. ශන ශභොත් ශනොශයි මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන
අභහතයහංලශඹන් භළදිවත් ශරහ ශඳය තිබුණු මිරට ඉන්ධන
ශදන්න කිඹරහ තභයි ඉල්ලුශ්. ධීයඹහ ඉන්ධන වනහධහයඹක් ල
ඉල්ලුශ්. නළවළ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ධීයඹහ ඉල්ලුශ්.
තිබුණු මිරට ඉන්ධන ශදන්න කිඹරහ යජඹ ඒ ඹම් කිසි
්රභහණඹට පිළිත්ත හයණඹක් ල ඒ ශරහශ්. යජශඹන් තභයි
ඉන්ධන වනහධහයඹක් ල ශඹෝජනහ ශශේ 2012 භහර්තුමර ඉන්ධන
වනහධහයඹ දුන්නහ භට භත විධිඹට 2013 අශ්රේල් භහශක
ෆශවන රඵෆනිඹකින් ඳසු ඒ වනහධහයඹ දුන්නහ භළයි
භහශක දුන්නහ යජඹ ශඹෝජනහ යපු වනහධහයඹභ නමුත් දළන්
භහ ණනක් ල තිසශේ ශදන්ශන් නළවළ 2014 03 24න දහ
ඳල්ිවශක පිඹතුමභන්රහ ඇතුමළු ධීය ංවිධහන නිශඹෝජිතශඹෝ රු
ඇභතිතුමභහත් නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහත් එක් ල ඒ වනහධහයඹ
පිළිඵ හච්ඡහ ශහ ඒ හච්ඡහශන් ඳසු ඇභතිතුමභහ ඒ අඹට
එපු ිවයුභ භහ ශක තිශඵනහ භභ හිතන විධිඹට ඒ රු
ඇභතිතුමභහශ ශඳෞේිව අදව විතයක් ල ශනොශයි යජශකත්
අදව එභ ිවපිඹ වළන්හ්  හර්තහට ඇතුමශත් කිඹරහ ඉල්රමින්
භභ වභළගත* යනහ
ඒ ිවපිශඹන් රු ඇභතිතුමභහ ශභොක් ලද කි්.ශ්.? "මුදල් වහ ක්රභ
ම්ඳහදන අභහතයහංලශක ශල්ම් ආචහර්ඹ පී බී ජඹසුන්දය භවතහ
ඇතුමළු නිරධහරින් භක ූමමිශතල් වනහධහයඹ පිළිඵ හච්ඡහ
ශහ ඔඵතුමභන්රහශ
ශඹෝජනහ එන්න ඉදිරිශකදී ශම්
ම්ඵන්ධ ටයුතුම යනහ" කිඹරහ ඊට ඳසශේ ඒ ධීය
ංවිධහන ශඹෝජනහ එරහ තිශඵනහ නමුත් උඳශේල හය
බහශ්.දී ශවළිදය්. ුෆණහ එතුමභහ යජඹ ශනුශන් ්රහල ශහ ඒ

—————————
* පුවහතකළප තබළ ඇත.

* நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඉන්ධන වනහධහයඹ ඉදිරිශකදී ම්පර්ණශඹන් නත්නහ
කිඹරහ ඒ ශනුට ඔුෆන්ට ආම්ඳන්න මිරදී ළනීභට එ යක් ල
ඳභණක් ල මුදරක් ල ශදනහ කිඹරහ ශම් යජඹ භහින්ද චින්තන ළබ
පිළිශළින් වහ අඹ ළඹිවන් ශඹෝජනහ ශ ශඳොශයොන්දු ුෆණු
වනහධහයඹ අද නත්රහ තිශඵනහ ඒ නිහ ශම් ඵයඳතශ
ළටලුක් ල
එතශොට ශොශවොභද ඒ ධීයඹන් එ යක් ල විතයක් ල
ආම්ඳන්නරට මුදරක් ල රඵහ ශන ශම් ජහති නිසඳහදනඹට
ඔුෆන්ශ දහඹත්ඹ රඵහ ශදන්ශන්? ඒ පිළිඵ මීට බහ
හධහයණ භළදිවත්  වභක් ල යන්න කිඹරහ භභ විශලේශඹන්
තමුන්නහන්ශේරහශන් ඉල්රහ සිටිනහ ශඵොශවොභ සතුමතියි
[අ බහ 5 11]

ගරු වි්ක ර් ඇන් නි මශතළ (පප ල් වාලර්ධාන ශළ තනතළ
ලුර වාලර්ධාන නිපයෝතය අමළතයුරමළ)

(ரண்னறகு றக்டர் அன்டணற - தங்கு அதறறனோத்ற, க்கள்
தரட்ட அதறறனோத்ற தறற அகச்சர்)

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

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි අශේ රු ධීය අභහතය යහජිත
ශේනහයත්න භළතිතුමභහ ්රී රංහ ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන
අධිහරිඹ ඳනත ඹටශත් ිත්රිභ උඳසතය ඇති කිරීභ පිළිඵ
නිශඹෝ ශන ආ අසථහශ්. භටත් ඒ පිළිඵ චන සල්ඳඹක් ල
තහ කිරීභට අසථහ රහ දීභ ළන සතුමතින්ත ශනහ
එතුමභහ මීට ශඳය මුහුදු ජරජ ඳළශෆටි පිළිඵ නිශඹෝ ශම් රු
බහට ශනහහ අද ිත්රිභ උඳසතය පිළිඵ නිශඹෝ ශන
ආහ ඉතින් අපි එතුමභහට සතුමතින්ත ශන්න ඕනෆ ශම් හශ
ළරසුම් විධිභත් විධිඹට ඉදිරිඳත් යරහ ධීය ජන වීවිතඹ නකහ
සිටු වභ වහ යන ටයුතුම පිළිඵ අපි එතුමභහට ශඵශවවින්
සතුමතින්ත ශන්න ඕනෆ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි අශනක් ල ඳළත්ශතන් ශභඹ
ඉතහභ හශරෝචිත අසථහ යපු හශරෝචිත ළබක් ල
තමුන්නහන්ශේරහ දන්ශන් නළති ඇති -භවය ශරහට
දන්නහත් ඇති- ශම් න ශොට මුහුද ඳතුමශල් ඇති න ඹම් ඹම්
සිේධි නිහ ඳහරිරි ඵරඳෆම් නිහ සහබහවි ශොයල් ඳය ළිව
තඨාටුකින් ළසී ඹන තත්ත්ඹක් ල අද උදහ ශරහ තිශඵනහ කිඹහ
එශවභ ළිව තඨාටුකින් ඹට ශන ශොට සහබහවි ශොයල් ඳය
භළරිරහ ඹනහ ඒ නිහ ශම් හශ ිත්රිභ උඳසතය එශවභ
නළත්නම් ිත්රිභ ශොයල් ඳය ඇති යරහ මුහුශේ ඳතිත කිරීභ
ඉතහභ ළදත් ශදඹක් ල වළටිඹට භභ දකිනහ අද ඒ වහ අශේ
රු අභහතයතුමභහ දයන ඵරත් උත්හවඹ පිළිඵ භහ එතුමභහට
්රලංහ යන්න ළභළතියි ධීය යහඹන් පිළිඵ ධීය ජන
වීවිතශක ඳතින ළටලු පිළිඵ ඉතහභ ශවොඳින් විභස
අභහතයයඹුම වළටිඹට එතුමභහ ශ ශම් ටයුත්තත් ඉතහභ අඹ
ශ යුතුම ශදඹක් ල වළටිඹට භභ දකිනහ ශභොද භට භතක් ල
ශනහ භහත් ධීය අභහතයයඹුම ලශඹන් අුෆරුදු නඹක් ල
ඹම ඳශහශත් ටයුතුම ශ ආහයඹ මරහනහරඪ රු
භන්ත්රීතුමභනි භභ සින්නඳහුව කිඹන ්රශේලශක ිත්රිභ ශොයල්
ඳය ශනොශයි සහබහවි ශොයල් ඳය ඇති කිරීශම් යහඳිතිඹක් ල
ඳටන්ත්තහ ළනබහශන් ආපු කිසිඹම් ඳරිතයහයිවඹුම එක් ල
එශවභ ඳටන් අයශන එඹ ජන වීවිතඹට මුහු යන්න ටයුතුම
ශහ ිව ර්භහන්තඹක් ල වළටිඹට ශොයල් ඳය වළදීභ සහබහවි
ශොයල් ඳය හ කිරීභ ආයම්බ ශහ නමුත් ඵහධහක් ල ඇති ුෆණහ
අඳ ඒ එක් ලභ ිත්රිභ ශොයල් ඳය ටිුමත් සිටුරහ මුහුදට
දළම්භහභ විලහර ්රලසනඹක් ල භතුම ුෆණහ භහදළල්රුන්ශන් ශම්
හශ අිදශඹෝ එන්න පුළුන් එදහ කිශරෝමීටර් එවභහයක් ල
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[රු වික් ලටර් ඇන්ටනි භවතහ]

ශදක් ල ට යපු භහදළල් දළන් කිශරෝමීටර් වතයඳව ට යනහ
එක් ලතයහ සීමිත ්රශේලඹ තභයි තිශඵන්ශන් ශනොළඹුරු මුහුද
ශනොළඹුරු මුහුශදන් එවහ ඳළත්ශත් -ළඹුරු මුහුශේ- ශොයල් ඳය
දහරහ ඳරක් ල නළවළ ශනොළඹුරු මුහුදට තභයි ඒහ ළශශඳන්ශන් ඒ
නිහ අනහත අිදශඹෝ යහශිඹට මුහුණ ශදන්නත් සිදු ශ්.වි
කිඹරහ භට හිශතනහ ශොශවොභ නමුත් ශොයල් ඳය විනහල න
ආහයඹ දිවහ ඵළලුහභ ශම් ටයුත්ත ඉතහභ ළබදහඹ ශදඹක් ල
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ශම් පිළිඵ වවහ ටයුතුම
කිරීභ ඉතහභ හශරෝචිත ශදඹක් ල වළටිඹට රරහ තභයි අශේ රු
අභහතයතුමභහ ශම් නිශඹෝ ටි අද ඳනන්ශන් ඒ ළන අපි
න්ශතෝ ශනහ අපි දන්නහ ශොයල් ඳය විනහල න ක්රභ
ළන
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ල්පිටිඹ ්රශේලශක පිහිටි
සහබහවි ශොයල් ඳයඹ ශඵොශවොභ රසන ශඵොශවොභ ශවො
ශොයල් ඳයඹක් ල අද ඒ ශොයල් ඳයඹටත් අිදශඹෝ ඇවිල්රහ
රයිරහ දළල්ිවන් ට කිරීභ නිහ බයිනභයිඨා ඳහවිච්චි කිරීභ නිහ
අද ඒ ශොයල් ඳයඹ විනහල ශ්.ශන ඹනහ අද එළනි
තත්ත්ඹන් ඳහ ඳතිනහ ඉතින් ශම් තත්ත්ඹන් තුමශ
ශොයල්ඳය රැීමභ අශේ යුතුමභක් ල ශනහ ශබොරහන වහ
භහනභ ශොයල්ඳයත් ආයක් ලහ යන්න ඕනෆ ශබොරහනිවන්
ඹවඳතක් ල සිදු නහ හශ භ ශොයල්ඳයිවනුත් ඹවඳතක් ල සිදු
නහ අද භහළුන්ශ labour room එ වළටිඹට රන්ශන්
ශබොරහන ව ශොයල්ඳයයි ශොයල්ඳයශක ඇති න ීමටඹහ
ශොයල්ඳයශක ඇති න ඇසිත්තහ ඇඟිල්රහ දක් ලහ ශරොුම ශරහ
අශනුමත් භහළුන්ට අල්රහ න්න ඵළරි න විධිඹට මුහුදට විහිදී
ඹන්න පුළුන් ක්රභඹට තභයි ඒහ වළදිරහ තිශඵන්ශන් නමුත් ඒහ
විනහල ශේදී භත්ය ම්ඳත විනහල  වශම් සබහඹ නත්න්න
පුළුන් ශදඹක් ල ශනොශයි
එ අතකින් අද ශම් හශ භහ වළඟි ශඹෝජනහ ශශනන
ශොට ඇභතිතුමභහට මුහුණ ශදන්නට සිදු න භවය ශේල්
පිළිඵ අපි නහටු ශනහ; විඳක් ලශඹන් භතුම යපු ශේල්
ළන අපි නහටු ශනහ ජරවී ව හ දියුණු යන්න ඕනෆ
භත්ය ම්ඳත දියුණු යන්න ඕනෆ මිරිදිඹ ම්ඳත දියුණු යන්න
ඕනෆ කිඹරහ අද භව ශරොුමට ථහ ශහට ඳසු ගිඹ එක් ලත්
ජහති ඳක් ල ආ්ඩුව ඒ අුෆරුදු 17 තුමශභ මිරිදිඹ හ තවනම්
ශහ
ඒ හරශක යපු ඒහ ළන ථහ යන්ශන් නළවළ
ධීයඹහට කිසිභ ශදඹක් ල ශනොයපු එක් ලත් ජහති ඳක් ලඹ අද
තභයි ධීයඹහට අය යන්න ශම් යන්න කිඹරහ ථහ
යන්ශන් ශම් ශන ශොට භහින්ද චින්තන ළබටවන ඹටශත්
ධීය ජනතහ ශනුශන් විලහර ළබ ශොටක් ල ක්රිඹහත්භ
ශශයනහ ඹම් කිසි ්රභහණඹක් ල විතයයි තභ ආයම්බ යරහ
නළත්ශත් නළංගයම් ශඳොශල් ශතොටුඳශල් ඉතහභත් ඉක් ලභනින්
ක්රිඹහත්භ යන්න සදහනම් යරහ තිශඵනහ විඳක් ලඹ අතය
ශචෝදනහන් යනහ
එක් ල රු භන්ත්රීයශඹක් ල කි්.හ භහළු අසළන්න නළති
හරශක ධීයඹහට ශභොනහ ශවෝ ශදන්න විධිභත් ළබ පිළිශශක් ල
නළවළයි කිඹරහ චීනඹ හශ යටර ජඳහනඹ හශ යටල්ර
ධීය මිති තිශඵනහ ඒ මිතිිවන් මුදරක් ල එතුම යනහ ශම්
හශ භ හයන් හරඹක් ල රහර හරඹක් ල ඒ ශොල්රන්ටත්
තිශඵනහ ඒ හයන් හරශකදී ඒ ශොල්ශරෝ ශභොද
යන්ශන්? ඒ එතුම යන මුදිවන් තභයි ඒ ශොල්ශරෝ
ඹළශඳන්ශන්; විල්ඳ රැකිඹහ යන්ශන් ඒ අඹ විල්ඳ රැකිඹහ
වළටිඹට ශනොශඹක් ල ශේල් යනහ නමුත් රංහශ්. එශවභ
ක්රභඹක් ල නළති එයි ්රලසනඹ අහනහට රංහශ්. ඳළට්. බිහි
යන්න භබට එන භුෆ තහ තුමරනහත්භ ජරඹට එන භුෆ
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තහ අල්රහ න්නහ මික් ල ආයක් ලහ යන්ශන් නළවළ
එතශොට ශභොද ශන්ශන්? ඒ තහශ බිත්තය ටි ඒ ඳළට්.
ටි ඔක් ලශෝභ විනහල ශරහ ඹනහ ඔුෆන් ආයක් ලහ යන්න
තයම් දියුණු තත්ත්ඹට අපි ඇවිල්රහ නළවළ නමුත් ජඳහනඹ
චීනඹ හශ
යටල්ර ධීයශඹෝ භබට එන භුෆ ත්තුම
අල්රන්ශන් නළවළ ඳළට්. දහරහ බිත්තය දහරහ ඹන ශොට තභයි ඒ
ත්තුම අල්රන්ශන් ඒ ශොල්රන්ට එශවභ ක්රභඹක් ල තිශඵනහ ඒ
ශොල්රන්ට ඒ හරඹට වීත් ශන්න විල්ඳ ක්රභ තිශඵනහ
අඳට එශවභ ක්රභඹක් ල නළවළ
භභ ඳසු ගිඹ ද ශේයක් ලුමිවඹ ්රශේලශක ංචහයඹට
ගිඹහ ගිහිල්රහ ඒ ධීය ජනතහශ ජන වීවිතඹ පිළිඵ ශොඹහ
ඵළලුහ එතළනදී භභ දළක් ලහ සබඹහ හුරුල්රහ හරඹහ අහු ශරහ
තිශඵන වළටි එ ඇසක් ල ඇසක් ල හශන් භහළු සිටිඹහ ධීයශඹෝ
නම් ඉතහභත් න්ශතෝ ශනහ ඇත්ත ලශඹන්භ ඒ වළභ
ශතක් ලභ භුෆ ශතක් ල වළභ ශතක් ලභ බිත්තය දහන්න සදහනම්
ශරහ සිටි ශතක් ල ඒ ම්ඳත එතළනින් විනහල ුෆණහභ ඊට ඳසශේ
ශොශවන්ද මුහුදට භහළු? ශම්යි ළඵෆ තත්ත්ඹ ශම් හශ
තත්ත්ඹන් තුමශ අපි ධීය ජනතහ දළනුත් යන්න ක්රභඹක් ල
ස කිරීභත් ළදත් දළල්රහශ ්රජනන ටයුතුම ුෆණත් ඒ
ආහයශඹන්භයි සිේධ න්ශන් ඒ හරශකදී අපි දළල්ශරෝ ශේයභ
අල්රහ න්නහ ්රජනන හරශකදී අපි දළල්ශරෝ ශේයභ
අල්රහශන ශශශ ශඳොශට ශ නහ එතශොට නළත යක් ල
්රභහණත් ංයහක් ල දළල්ශරෝ බිහි ශන්ශන් නළවළ ශභළනි
ශේල් ධීය ර්භහන්තඹ ඇතුමශශේ තිශඵනහ ඒ නිහ
විශලේශඹන්භ අශේ ඇභතිතුමභහ දයන සථහය ක්රිඹහභහර් පිළිඵ
තවනම් දළල් ම්ඵන්ශඹන් දයන භතඹ පිළිඵ ඒහ ක්රිඹහත්භ
කිරීභ පිළිඵ අපි සතුමතින්ත ශන්න ඕනෆ ඒ හශ භ භසත
ධීය ජනතහටභ ඵරඳහන අනිටු විඳහ අභ යන්න එතුමභහ
යන ටයුතුම පිළිඵ අපි එතුමභහට සතුමතින්ත ශන්නට ඕනෆ
ඒයි ළඵෆ තත්ත්ඹ
ිත්රිභ ශොයල් ඳය -ඒහට උඳසථය කිඹරහ අපි බහවිත
යනහ- ඉතහභත් ටිනහ එ අතකින් ශම්හ ිව ර්භහන්ත
වළටිඹට ජන වීවිතරට හුරු යන්නට පුළුන් එවිට එ
ඳළත්තකින් ිව ර්භහන්තර දියුණුක් ල ඇති ශනහ අශනක් ල
ඳළත්ශතන් විසිතුමරු භත්ය හ වහ ශභොන තයම් ්රභහණඹක් ල
ශම්හ අශශවි යන්නට පුළුන්ද? අද රංහශන් ජහතයන්තය
ශශශ ශඳොශට විසිතුමරු භසුන් ඳඹන්ශන් සිඹඹට 2යි අශේ
විසිතුමරු භසුන් ශරෝඹට ඹනහ නම් ඒ සිඹඹට 2ක් ල ඳභණයි ඉතිරි
සිඹඹට 98ත් ඳඹන්නට පුළුන් ුෆණත් එඹ ඳඹන්නට පුළුන්
ක්රභශ්.දඹක් ල තභ අඳට නළවළ භට භතයි භභ ධීය
ඇභතියඹහ ලශඹන් ඉන්න විට ළනබහශ්. විසිතුමරු භසුන්
ශශශ ශඳොශක් ල ඇති යන්නට භට ආයහධනහ ශහ නමුත් ඒ
අසථහශ්.දී ඒ වහ මුදල් රළබුශ්ඩ නළවළ; එඹට අනුභළතිඹක් ල
රළබුශ්ඩ නළවළ එභ නිහ එභ අසථහ ගිිවහී ගිඹහ නමුත් අද
ඒශක් ල ටිනහභ ශත්ශයනහ විසිතුමරු භසුන් ඇති යරහ ඒ
නිසඳහදන විශේල ශශශ ශඳොශට ඹරහ විශේල ශශශ ශඳොශ
දියුණු ය ළනීභට පුළුන්භක් ල තිශඵනහ නම් ශම් සිටින
සුයතල් භසුන් යහඳහරිඹහශ අතට ශරොුම මුදරක් ල රළශඵනහ
එඹ රඵහ දිඹ යුතුමයි එහිදී ශභභ ිත්රිභ උඳසථය හුකහක් ල උඳශඹෝගී
ශනහ අද විසිතුමරු භත්ය ර්භහන්තශඹන් විලහර ආදහඹභක් ල
රඵහ ළනීභට පුළුන්භක් ල තිශඵනහ විසිතුමරු භසුන් ඇති කිරීභ
ිව ර්භහන්ත වළටිඹට දියුණු ශශොත් ධීය ජනතහ තත්
ශරොුම අඩිඹක් ල ඉදිරිඹට තිඹන්නට ඉබ තිශඵනහ කිඹරහ භභ
හිතනහ මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ඒ තභයි ශම්
ර්භහන්තශක ඇත්ත තත්ත්ඹ එභ නිහ අශේ ධීය අභහතයතුමභහ
දයන උත්හවඹ එතුමභහශ ළඳ වභ අපි ඉතහභත්භ අඹ යනහ
භවරුන්ට ශම්හ ශේන්ශන් නළවළ විඳක් ලශක භවය
භන්ත්රීරුන්ට ශම්හ ශේන්ශන් නළවළ රු හමිීම ජඹවික්රභ
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ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුමභහ ශජයසස භන්ත්රීයශඹක් ල නමුත් භභ එතුමභහ
ළන නහටු ශනහ අද එතුමභහ මිරිදිඹ භත්ය හ ළන ථහ
ශහ නමුත් එතුමභන්රහශ හරශක මිරිදිඹ භත්ය හ තවනම්
ශහ [ඵහධහ කිරීභක් ල] ඔ්. ශ්රේභදහ භවත්භඹහ තභයි හිටිශක භභ
කිඹන්ශන් එතුමභන්රහශ
ඳහරන හරඹ ළන එශවභ නම්
එතුමභන්රහ ඒ ර්භහන්තඹ තවනම් යන ශරහශ්. ථහ යන්න
ඕනෆ ශන් ශම් ශරොුම විනහලඹක් ලඹ ශම් ශරොුම අඳයහධඹක් ලඹ
කිඹරහ අද මිරිදිඹ භත්ය ර්භහන්ත ශභොන තයම් ඉදිරිඹට ගිහින්
තිශඵනහද අද මිරිදිඹ භත්ය ර්භහන්තශක භත්ය ්රභහණඹ
ශභොන තයභක් ල ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහද? ශම් න විට ජහති
ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිඹ ශභොන තයම් භත්ය ්රභහණඹක් ල
බිහි යරහ ශම් යශඨා ජරහලර තළන්ඳත් යනහද? ශම්හයි
ඵරන්න ඕනෆ ශම්හ ළන ශොඹහ ඵරන්ශන් නළවළ අද ශභොන
තයම් භත්ය හක් ල සිටිනහද? ශොසහ සබහශඹන්භ විනහල
ශ්.ශන ඹනහ ල් භහළු විනහල ශ්.ශන ඹනහ ශම්හ තවනම්
දළල් ක්රභ නිහ ඇති ුෆණු ශේල් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි
භට අසථහ රඵහ දුන්නහට ඔඵතුමභහට සතුමතියි
[අ බහ 5 23]

ගරු එවහ. සී. මුුරකුමළරණ මශතළ (පුනරු්නාළපන ශළ
බන්ධානළගළර ප්රක වාවහකරණ නිපයෝතය අමළතයුරමළ)

(ரண்னறகு ஸ்.சல. னெத்துகுர - னணர்ரழ்பறப்ன,
சறகநச்சரகனகள் ன்சலகப்ன அகச்சர்)

(The Hon. S.C. Mutukumarana - Deputy Minister of
Rehabilitation and Prison Reforms)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි අද ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ංර්ධන අභහතයතුමභහ විසින් ්රී රංහ ජහති ජරවී ව හ
ංර්ධන අධිහරිඹ ඳනත ඹටශත් ශන එන රද නිශඹෝ
පිළිඵ චනඹක් ල ථහ කිරීභට අසථහ රළබීභ ළන භභ
න්ශතෝ ශනහ ශභහිදී අඳට ඉසශල්රහභ ථහ යන්නට සිදු
ශන්ශන් ශභඹයි විඳක් ලශක භන්ත්රීරුන් ථහ ශශේ ශම්
ආ්ඩුව ධීය ජනතහට කිසිභ ශදඹක් ල ශශේ නළවළ හශ රු
ජිත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුමභහ කි්.හ අශේ ධීය ඇභතිතුමභහට
ශශනහිිවම් තිශඵනහ කිඹරහ ධීය ඇභතිතුමභහට අශේ ඳක් ලඹ
තුමශ යජඹ තුමශ ශශනහිිවම් නළවළ රු ජිත් ශ්රේභදහ
භන්ත්රීතුමභන්රහශ ඳක් ලඹ තුමශ තිශඵන ශශනහිිවම් ළන
එතුමභහට ඵරහ න්න කිඹරහ භභ භතක් ල යන්නට ළභළතියි
එක් ලත් ජහති ඳක් ලශක ශශනහිිවම්ර තත්ත්ඹ
භළතියණඹක් ල භළතියණඹක් ල හශ්ඩ අපි දළක් ලහ එභ නිහ
තභන්ශ ඳක් ලශක තිශඵන ශේල් අඳට ඳටන්ශන් නළති
තභන්ශ ඳක් ලඹ ළන ඵරහ න්න කිඹන හයණඹ භභ ශම්
අසථහශ්.දී එතුමභහට භතක් ල ය සිටිනහ
රු ජිත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුමභහ කි්.හ ධීය ජනතහශ
ආයක් ලහ පිළිඵ කිසිභ ළබටවනක් ල ශනිහින් නළවළ කිඹරහ
ඇත්ත ලශඹන්භ අපි න්ශතෝ ශනහ අශේ ධීය වහ ජරජ
ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයහංලශක අනුග්රවශඹන් "යුය" කිඹරහ
ශර්ඩිශඹෝ නහිවහක් ල ආයම්බ යරහ තිශඵනහ ඒ ඉතහභ
ළදත් කිඹරහ භභ හිතනහ අඳත් යහත්රිශකදී භන් බිභන් ඹන විට
ඉතහ ආලහශන් ශම් නහිවහ අවශන ඉන්නහ මුහුශේ සිටින
ධීයඹහ භක නියන්තයශඹන්භ ංහදඹ ශඹදීශභන් ඇත්ත
ලශඹන්භ ඒ ධීයඹහට තභන් යන හර්ඹ ඉතහ න්ශතෝශඹන්
යන්න පුළුන් න ඵ ශම් අසථහශ්.දී ්රහල ය සිටින්නට
ඕනෆ
එක් ලත් ජහති ඳක් ලශක හිටපු අභහතයයශඹුම න රු
හමිීම ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුමභහ ්රහල ශහ මිරිදිඹ භසුන්
භළරීභ පිළිඵ එතුමභන්රහශ එතයම් ළභළත්තක් ල නළති ඵ
එතුමභන්රහශ අුෆරුදු 17 ඳහරන හරඹ තුමශ -මිරිදිඹ භසුන්
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භළරීභ තවනම් ශ ඒ ආ්ඩුව- වළට වළත්තෆ දවක් ල ඳභණ න
ශම් යශඨා තරුණඹන් භයණඹට ඳත් කිරීභ නීතිරුද කිඹන
හයණඹ භභ අවන්නට ළභළතියි එක් ලත් ජහති ඳක් ලඹ වළභ
ශභොශවොතභ වළභ ශරහශ්.භ ශම් වළභ ක්රිඹහිවඹභ ළයදි
ඳළත්ත ශඳන් වභට උත්හව ශහ මි එ චන ඳවකින් ශවෝ
ශභන්න ශම් හර්ඹ ශවොයි කිඹන එ ්රහල ශශේ නළවළ වළභ
ශේභ ළයදි විධිඹට දළීමභ පිළිඵ අපි ශම් අසථහශ්.දී එක් ලත්
ජහති ඳක් ලඹ ළන නහටු ්රහල ය සිටිනහ
අද භභ වීත් න ්රශේලඹ දිවහ ඵළලුහභ අඳට යදිඹ භත්ය
ර්භහන්තඹ ළන ථහ කිරීභට එඳභණ දළනුභක් ල ශවෝ වළකිඹහක් ල
නළවළ අශේ ්රශේලශක තිශඵන්ශන් මිරිදිඹ භත්ය ර්භහන්තඹයි
අශේ ්රශේලශක ළ්. ඵළඳි යශඨා මිරිදිඹ භත්ය ර්භහන්තඹ දියුණු
කිරීභ වහ අපි මීට බහ ළදත් ළබපිළිශශක් ල දිඹත් ශ
යුතුමයි රු යහජිත ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ කි්.හ හශ හයශක
භසුන් ර්ධනඹ අුව ශනහ එශවභ නළත්නම් භසුන් ශඵෝ වභ අුව
ශනහ නමුත් ඹම් කිසි ළරසභක් ල ඇති හයශක භසුන්
ර්ධනඹ ය ළනීභ වහ ළරසුම් ස ය ළනීභ අඳවසුයි
කිඹරහ එතුමභහ ්රහල ශහ ළ්. ආශ්රිත මිරිදිඹ භත්ය ්රජනනඹ
ළඩි කිරීභ වහ වළකිඹහක් ල ව ලක් ලතිඹක් ල තිශඵනහ මිරිදිඹ
භත්ය ්රජනනඹ වහ අධහනඹ ශඹොමු කිරීභ තුමළින් අඳට
පුළුන් ශනහ අශේ ්රශේලශක මිරිදිඹ භත්ය ර්භහන්තඹ මීට
බහ හර්ථ ආහයශඹන් ඉදිරිඹට ශන ඹන්න ඒ තුමළින් විශේල
විනිභඹ එතුම යරහ අශේ යශඨා ඹම් ඹම් ංර්ධන ටයුතුම ය
ශන ඹන්න පුළුන් ශනහ
විසිතුමරු භත්ය යහඳහයඹ ඵරමු ශම් ආ්ඩුව ඹටශත් 2005
දී විසිතුමරු භත්ය අඳනඹනශඹන් රුපිඹල් මිිවඹන 750ක් ල රඵහ
ශන තිශඵනහ 2012 න විට විසිතුමරු භත්ය අඳනඹනඹ
රුපිඹල් මිිවඹන 1212ක් ල දක් ලහ ර්ධනඹ ය ශන තිශඵනහ
ශම් යශඨා රැකිඹහ වියහිත තරුණඹන් සඹං රැකිඹහක් ල වළටිඹට
විසිතුමරු භත්ය යහඳහයශක ශඹදී ආදහඹභක් ල රඵහ න්නහ ඒ
ඔුෆන්ට ආදහඹම් උඳඹහ න්නට විශලේ අත්ළරක් ල ශනහ ශම්
ක්රිඹහිවඹ තුමළින් 2016 න විට අශේ යටට රුපිඹල් මිිවඹන
2000 ඳභණ විශේල විනිභඹ ශන ඒභ වහ අභහතයහංලඹ
ටයුතුම ය ශන ඹනහ ඒ අශේ යශඨා ආර්කයඹ ශොබ
නළඟීභට ශරොුම රුුමරක් ල ශනහ භවය තරුණඹන්ට රුපිඹල්
40 000 සිට රුපිඹල් රක් ල 2 දක් ලහ භහසි ආදහඹභක් ල උඳඹහ
න්න පුළුන් ශනහ
රු ඇභතිතුමභනි ශම්ශදි ළටලුක් ල භතුම ශනහ අශේ
්රශේලශක අලය භහන ම්ඳත් තිශඵනහ
වළඵළයි
නිරධහරින්ශ හිකඹක් ල තිශඵන නිහ ශම් ර්තය ඉදිරිඹට ශන
ඹහශම් වළකිඹහ අුව ශරහ තිශඵනහ අනුයහධපුය දිසත්රික් ලඹ
ත්ශතොත් ්රහශේයඹ ශල්ම් ශොඨාසහ තුමනට එ
නිරධහරිශඹක් ල තභයි ඉන්ශන් අශේ ්රශේලශක ්රහශේයඹ ශල්ම්
ශොඨාසහඹට විලහර ්රශේලඹක් ල අඹත් ශනහ
එක් ල
නිරධහරිශඹුමට ශම් හර්ඹ බහයඹ වරිඹට යන්න ඵළවළ ඒ නිහ
නිරධහරින්ශ අුව පුයන්නට රු අභහතයතුමභහ ටයුතුම යනහ
නම් විසිතුමරු භත්ය යහඳහයඹ තුමළින් අඳට මීට බහ විපුර
්රශඹෝජනඹක් ල න්න පුළුන් ශනහ
දිවි නළඟුභ ළබටවනින් විසිතුමරු භත්ය යහඳහයඹ වහ
අශේ දිසත්රික් ලශක විශලේ ළබටවන් ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහ
සඹං රැකිඹහ රහී න් ඒ වහ ශඹොදහ ඒ තුමළින් විලහර
ධනසන්ධඹක් ල ඉතුමරු ය ළනීභට වළකි ශරහ තිශඵනහ භහ
හිතන්ශන් 2011 දී භත්ය යහඳිති ශදයි ඳටන් ත්ශත් ඒට
රුපිඹල් මිිවඹන 0 72ක් ල තභයි විඹදම් ුෆශ්ඩ 2012 න විට
යහඳිති 53 දක් ලහ ළඩි ය තිශඵනහ ඒ වහ රුපිඹල් මිිවඹන
3 825ක් ල විඹදම් ශරහ තිශඵන්ශන් 2013 න විට යහඳිති 76ක් ල
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දක් ලහ ළඩි ය තිශඵනහ ඒ වහ රුපිඹල් මිිවඹන 1 249ක් ල
විඹදම් යරහ 2014 න විට යහඳිති 131 දක් ලහ ළඩි ය
තිශඵනහ ඒ වහ රුපිඹල් මිිවඹන 5ක් ල විඹදම් යරහ අද
ක්රභහනුූලර අශේ ්රශේලශක රැකිඹහ වියහිත තරුණඹන් ශම්
ර්භහන්තශක ශඹදීභ තුමළින් ආදහඹභක් ල උඳඹහ න්නහ විසිතුමරු
භහළු නිසඳහදනඹ වහ තරුණඹන් ශඳොරමන විට ශශශ
ශඳොශක් ල නළතිභ අඳට ්රධහන ්රලසනඹක් ල ශරහ තිබුණහ විසිතුමරු
භහළු මිරදී න්නහ පුේරඹහ ුෆද කිඹහ නිලසචිත තළනක් ල තිබුශ්ඩ
නළවළ නමුත් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ශම් න විට යජඹ
භළදිවත් ශරහ තියේඳශන් විසිතුමරු භහළු මිරදී ළනීශම්
භධයසථහනඹක් ල නිර්භහණඹ ය ශන ඹනහ ඒ ජනතහ
අයිතිඹට ඳළරුහභ අශේ ්රශේලශක තරුණඹන්ට වළකිඹහක් ල
රළශඵනහ විසිතුමරු භත්ය ර්භහන්තඹට තරුණ ශ්රභඹ ශඹොදහ
ළනීභ තුමළින් ආර්කයඹ දියුණු යරහ තභන්ශ ආර්කයඹ ශොබ
න්නහ අතය යශඨා ආර්කයඹට ඹම් දහඹත්ඹක් ල රඵහ ශදන්න ඒ
වහ ඔඵතුමභහශ ළඳ වභ ඇත්ත ලශඹන්භ ඉතහ අඹ ශොට
රනහ
ඳළයණි භහළු   වභ අඳට ්රලසනඹක් ල ශරහ තිශඵනහ භහ
හිතන්ශන් විවිධ හ ක්රභ හශ භ වරිත විේරඹත් භක ඇති
ුෆණු යහඹනි ශඳොශවොය ශඹදීභ තුමශ අශේ ්රශේලශකත්
ඳයම්ඳයහත භහළු -ලරහ නඹහ රඹහ ශතේපිිව හශ ශවො
ඳළයණි භහළු- ර් අද ඉතහභ යඝ්රශඹන් අශඳන් ඈත් ශරහ ඹනහ
ඒ නිහ භහ ඉල්ලීභක් ල යනහ එක් ලත් ජහති ඳක් ලශක හිටපු
හමිීම ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ ඇභතිතුමභහ කි්.හ හශ
ශම්
භත්යයින් අිදජනනඹ යන භධයසථහන ඇති යරහ අිදජනන
භධයසථහන භඟින් භත්ය හ ්රචිවත කිරීභට ටයුතුම යන්න
කිඹහ අලුත් භහළු ර්රට බහ ළඩි ගුණඹක් ල ශම් ඳළයණි භහළුන්
තුමශ තිශඵන ඵ අද ඕනෆභ ළමිශඹක් ල හශ භ ුෆරුත් දන්නහ
ඒ ්රචිවත කිරීභට ටයුතුම ශහ නම් ශරොුම
ඵරහශඳොශයොත්තුමක් ල අඳට තිඹහ න්න පුළුන් රු ඇභතිතුමභහ
ඹටශත් භත්ය ර්භහන්තඹ -ධීය ර්භහන්තඹ- දිශනන් දින
ඉදිරිඹට ඹන රුමණු තිශඵනහ; දීේතිභත් අනහතඹක් ල තිශඵන ඵ
ශඳශනනහ රු ඇභතිතුමභහට ශම් හර්ඹ යන්න පුළුන් අශේ
්රශේලර මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ දියුණු කිරීභට ඵරඳහන ළටලු
විී භ වහ ඔඵතුමභහශ අධහනඹ ශඹොමු ශ්.හයි ඳතමින් භභ
නිවඬ ශනහ ඔඵ ළභට සතුමතියි
[අ බහ 5 33]

ගරු දිලිප් පලදණරච්ික මශතළ

(ரண்னறகு றலிப் தஆச்சற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ධීය ර්භහන්තඹ අබහඹට
ඹන ශභොශවොශත් අශේ රු ධීය ඇභතිතුමභහ ශරෝචිත ල්ඳනහ
ය මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ නකහ සිටුන්න ශශනන නිශඹෝ
ම්ඵන්ධශඹන් භභ ්රථභශඹන් සතුමතිඹ පුද යනහ එතුමභහ ඒ
යන ක්රිඹහට අශේ දහඹත්ඹ රඵහ ශදනහ මිරිදිඹ ධීය
ර්භහන්තඹ නකහ සිටුන්න එතුමභහ ශරොුම උත්හවඹක් ල න්නහ
ඵ අඳට ශඳශනනහ එතුමභහ යහඳිති යහශිඹක් ල ක්රිඹහත්භ කිරීභට
ටයුතුම යන ඵ අපි දළක් ලහ
්රී රංහ ජහති ජරවීවි හ ංර්ධන අධිහරිඹ ඹටශත්
මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තශක ව යදිඹ ධීය ර්භහන්තශක
අබහඹ ළන අදවස ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රළබීභ ළන භභ
ශම් අසථහශ්. ශඵශවවින්භ තුමටු ශනහ
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වම්ඵන්ශතොට
දිසත්රික් ලශක
ඨාටුව
අගුණුළ
වශභෝදය තිල්ටුණ මිරිදිඹ ඉසන් අිදජනන භධයසථහනශක
භහන ව ශබෞති ම්ඳත් හිකඹක් ල තිබුණත් විධිභත්
ක්රභශ්.දඹක් ල ඹටශත් අලය ඳවසුම් රඵහ ශදනහ නම් අනලය
ඵරඳෆම් යන්ශන් නළත්නම් ශේලඳහරන ඵරඳෆම් යන්ශන්
නළත්නම් මිරිදිඹ ර්භහන්තඹ හර්ථ ශ වළකි ඵ නිරධහරින්
භහ වට ඳහ තිශඵනහ ඨාටුව අගුණුළ අර පිහිටි
ජහති ජරවීවි හ ංර්ධන අධිහරිඹ ළන ශොඹහ ඵරන්න
කිඹරහ භභ රු ඇභතිතුමභහට කිඹනහ රු ඇභතිතුමභනි
දිසත්රික් ලශක මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ අද අබහඹට ඹමින්
ඳතිනහ ඒට ශවේතුම ශරහ තිශඵන්ශන් ශම් ආඹතන
යහජඳක් ල අධිහරිඹක් ල ඵට ඳත්  ව තිබීභයි මුද්රශක රපුශ්. වහ
ළ්.ර භසුන් ඇල්ලීශභන් ශඵෝ කිරීශභන් සීමඹ වීශනෝඳහඹ
යශන ගිඹ ධීයඹහ ශේලඳහරනඥඹන්ශ භළය ඵරඹට අහු
ශරහ ඉන්නහ ඒ අඹශ ුෆභනහන් අනු තභයි ශම්හ
ඳහරනඹ යන්ශන් යහජය ඵරඹ උඳශඹෝගී යශන අනය
දළල් එලීභ තවනම් ඳන්න ක්රභ බහවිත කිරීභ තවනම් හරරදී
භසුන් ඇල්ලීභ
යනහ ළ්. ඔක් ලශෝභ ඵදු අයශනයි
තිශඵන්ශන් ඒ නිහ ශම් ළ්. ශඳොුමණු ජරහල රපු විනහලඹට
ඳත් ශනහ ඒ මිටු නහඹඹන් භවය සථහනර ඒහධිහරි
ශර ටයුතුම යමින් කිසිභ ශශනුමට භසුන් ඇල්ලීභට අය
ශදන්ශන් නළවළ නිරධහරින්ශ
ඳහරනඹක් ල නළවළ යහජය
ශවංචයිඹන්රහ ඒහ ඳහරනඹ යනහ ඳශහත් බහශ්.
ඇභතිරුන් තභයි ඒ ටයුත්ත යන්ශන්
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ශවෝටල් හිමිඹන් විසින්
උබර ජරහලශක ශඵෝඨාටු ශේහක් ල ආයම්බ කිරීභට ළබ
පිළිශශක් ල ශඹොදහ තිශඵනහ ඳසු ගිඹ දසර උබර ජරහලශක
ධීය ර්භහන්තශක ශඹශදන හර්මිඹන් ඒ ළන
උේශකෝණඹුමත් ශහ ඒ boat service එ ශශොත් ඒ ධීය
ර්භහන්තශක ශඹශදන ධීයඹන්ට ශරොුම අඳවසුතහක් ල ඇති
ශනහ ශවෝටල් හිමිඹන් ශොම්ඳළනි හයඹන් එතුම ශරහයි ඒ
ටයුත්ත යන්ශන් ඒ දළන් චන්ද්රිහ ළශත් ආයම්බ යරහ
තිශඵනහ වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික් ලශක තිසභවහයහභ ළශත්
ඒ ආයම්බ යන්න ටයුතුම යනහ ඒ හශ භ seaplane
ඵහන්නත් ටයුතුම යනහඹ කිඹරහ අඳට දළන න්න රළබුණහ ඒ
නිහ අශේ මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ යන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ල
උදහ ශනහ ඒ නිහ ශම් ළනත් ශොඹහ ඵරන්න කිඹරහ භභ
ඉල්ලීභක් ල යනහ
දුමණු ඳශහත් බහශ්. වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික් ලඹ නිශඹෝජනඹ
යන ඇභතිතුමභහ ළ්.රට භහළු ඳළටුෆන් දභනහ භහළු ඳළටුෆන්
දහවක් ල දභනහද රක් ලඹක් ල දභනහද රක් ල ශදක් ල දභනහද
රක් ල ඳවක් ල දභනහද කිඹරහ දන්ශන් නළවළ ඒශොල්රන් මිති
පිහිටුහ ශන තිශඵනහ ඒ ළ්.ර ජරහලර භසුන් අල්රන්න
ඒශොල්රන්ශ මිතිර ධීය හර්මි ්ඩබහඹම්රට විතයයි
අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන් අශනුමත් ධීය හර්මිඹන්ට
ඒ අසථහ රළශඵන්ශන් නළවළ අන්න ඒ හශ ඒහධිඳති
ක්රභඹට ඹටත් න්නට අශේ වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික් ලශක මිරිදිඹ
ධීය ර්භහන්තඹ යන ධීයඹන්ට සිදු ශරහ තිශඵනහ
ලුණුම්ශශවය ජරහලඹ  වයවිර ජරහලඹ ඵගිරිඹ ජරහලඹ ළනි
ජරහලර ධීයඹන්ට අද ශරොුම ්රලසනඹට මුහුණ ශදන්නට සිදු
ශරහ තිශඵනහ ආ්ඩුව ඳක් ලශක භළති ඇභතිරුන්ශ ධීය
ක් ලශේත්රශක ශඹදී සිටින ශවන්චයිඹරහ ඒ ළ්. ඵදු අයශන
අනලය විධිඹට ඳන්න ක්රභ උඳශඹෝගී යශන ඒ ජර වී වන්
විනහල යමින් සිටිනහ
ශම් විධිශක විනහලඹක් ල සිදු යන
දිසත්රික් ලඹක් ල ඵට අද ශභභ දිසත්රික් ලඹ ඳත්ශරහ තිශඵනහඹ
කිඹන එ ශම් උත්තරීතය බහශ්. දී භහ ්රහල යන්නට
ළභළතියි

277

2014 ජුනි 04

්රධහන ලශඹන්භ ඇශභරිහ ්රංලඹ චීනඹ ශනදර්රන්තඹ
ඉන්දුනීසිඹහ පිිවපීනඹ ඹනහදී යටල් ශොයල්ඳය අතය භසුන්
ුමළුන් ඇතුමළු ජරවීවින් ශඵෝ ය ශවො භත්ය අසළන්නක් ල
රඵහ න්නහ ඒ අතින් ත්ශතොත් රංහශ්. ශඵෝ යන්නට
ශදඹක් ල නළවළ භත්ය ම්ඳත ශනශහ න්නට ඳභණයි
තිශඵන්ශන් මීට අුෆරුදු අටට දවඹට උබදී රංහශ්. ඵහුරභ
ල් භහළු තිබුශ්ඩ වශභෝදය රභළටිඹ ළිවඳටන්විර
වම්ඵන්ශතොට කිරින්ද ඳලුටුඳහන ආච්චද ඳඨාටනම්ල්ර ඹන
්රශේලරයි ඒ හශ භ දුමණු මුහුදු ීරරුශ්. ව නළශකනහිය මුහුදු
ීරරුශ්. වළර ඳහනභ උල්ර ශවෝභහරි ඹන ්රශේල මුළු යටටභ
අලය න ල් භහළු ළඳයුහ ල් භහළු ර් යහශිඹක් ල තිශඵනහ
අද ල් භහළු ශොඹහ ත ශනොවළකි තත්ත්ඹක් ල තිශඵනහ අුෆරුදු
වතට උබදී අපි ශම් විනහලඹ ළන විශයෝධඹ ඳෆහ ශම්හ
යන්නට එඳහඹ කිඹරහ කි්.හ
නහයහ ආඹතනඹ ශම් ළන නිරීක් ලණ ශහ වම්ඵන්ශතොට
ඉරහ ශයශ ීරයඹ trawling යනශොට අය සිඹලුභ ල් ඳයල්
වීවින් න ශඳ ශර ඹනහදී සිඹල්රභ විනහල  වභ නිහ භව
ශඳොශ ඳභණයි ඉතිරි ශරහ තිශඵන්ශන් රංහට විලහර ශර
ල් භහළු ඳඹන මුහුදු ීරයශක ශම් අුෆරුදු වත අට හරඹ තුමශ
එ ල් භහළුශක් ලත් ශොඹහ න්නට නළවළ ශභොද trawling
කිරීභ නිහ දළන් ඒ ්රශේලඹභ විනහලඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ ඒ
ළන එදහ අපි ඳහර්ිවශම්න්තුමශ්. ථහ ශහ ල් ඳය ශොයල් ඳය
අද විනහල ශරහ එදහ සිටි ඇභතිතුමභන්රහ ශම් තත්ත්ඹ ළන
ශොඹහ ඵරහ ටයුතුම ශහ නම් ඒ ්රශේලඹ අදත් සුයක් ලෂිත
ඳතිනහඹ කිඹන එ භභ ශම් අසථහශ්. දී ශඳන්හ ශදන්නට
ළභළතියි
ශපු ආශ්රිත ඉසන් හ ළඩිදියුණු කිරීභ ළනත් ථහ
යන්න ඕනෆ තිස භළතියණ ශොඨාසහශක ඳල්ශරභරර
ශපු තංල්ර භළතියණ ශොඨාසහශක රැ ශපු බන්දර
ශපු වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික් ලශක තිශඵන විලහර ශපු තුමනක් ල
ඒහ ඉසන් ශඵෝ යන භධයසථහන ශනොශයි ඉසන් ශඵෝ න
භධයසථහන රංහශ්. ශවොභ ය ගුණ ඇති ඉසන් ඉන්ශන්
රැ ශපුශ්.යි එඹ අක් ලය 800 ශපුක් ල අද ඒ ශපුර
ඉසන් ශඵෝ  වභ භර්දනඹ ශමින් ඳතිනහ යජශක ශරොුම
ශරොුම යහඳිති ආයම්බ කිරීභ වහ ශවෝටල් යහඳිති ආයම්බ
කිරීභ වහ ශබොරහන ළරඹ විනහල යනහ; මුහුදු ශයශ
ීරයඹ විනහල යනහ ඒ හශ භ ශඳෞයහණි ක්රභඹක් ල න ශොටු
ක්රභඹට ඉසන් ඇල්ලීභට මිනිසුන්ට ආර්කය ලක් ලතිඹක් ල නළවළ
රු ඇභතිතුමභහට භහ කිඹන්න ළභළතියි ශම් ශපු ටිනහ ම්ඳත්
තිශඵන ශපු ඵ එභ ශපු නකහ සිටු වභ වහ ටයුතුම ශ
යුතුමයි එභ ධීයඹන්ට අතහිත දීරහ මුදල් ආධහය රඵහ දීරහ
වනහධහය රඵහ දීරහ වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික් ලශක ශවොභ ඉසන්
යහඳිතිඹ ශශයන සථහන ඵට ඒහ ඳත් යන්නඹ කිඹහ ශම්
අසථහශ්.දී භහ ශඹෝජනහ යනහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ඒ හශ භ විලහර අඳනඹන
ආදහඹභක් ල රඵහ ත වළකි හය විසිතුමරු භසුන් යහඳහයඹ අපි
දියුණු යන්න ඕනෆ වම්ඵන්ශතොට දිසත්රික් ලශක සුයතල් භසුන්
අල්රන තරුණඹන්ට අද ඒට අසථහ නළවළ ශරොුම
ශොම්ඳළනිහයයින්ශ ඵරඳත්ර ඹටශත් තභයි ඒ ම්ර ඉන්න
අහිං තරුණඹන්ට ධීය ක් ලශේත්රශක නිඹළශරන තරුණඹන්ට
සුයතල් භසුන් අල්රන්න අසථහ රළශඵන්ශන් ඒ අඹශ
අනුභළතිඹ ඇති භසුන් අල්රහ ශන ඇවිත් අුව මිරට ඒ
ශොම්ඳළනිහයයින්ට ශදන්න ඕනෆ ඒ හශ තත්ත්ඹක් ල අද උදහ
ශරහ තිශඵනහ ඒ නිහ ්රහශේයඹ ශල්ම් ශොඨාසහ භඨාටමින්
මීක් ලණ යරහ ඒ තරුණයින්ට ඵරඳත්ර රඵහ දීරහ ඒ සුයතල්
භසුන් අල්රන ක්රභශ්.දඹක් ල ස ශශොත් රංහට මීට ළඩිඹ
ශවො ආදහඹභක් ල එයින් රඵහ න්න පුළුන් ඵ භහ ශම් අසථහශ්.
්රහල යනහ
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අශේ හිටපු ධීය ඇභතිරුන් න ශෂසටස ශඳශර්යහ
භළතිතුමභහ ශජෝලේ භයිල් ශඳශර්යහ භළතිතුමභහ එදහ ධීය
ජනතහට වනහධහය රඵහ දුන්නහ; සිඹඹට අනට ශඵෝඨාටු
වනහධහය රඵහ දුන්නහ; ධීය නිහ රඵහ දුන්නහ; ඵළංුම ක්රභ
වඳුන්හ දුන්නහ මුඳහය ඵළංුම ක්රභඹ ඹටශත් රුපිඹල් ශෝටි
ණන් තළන්ඳත් කිරීභ තුමළින් රුපිඹල් රක් ල ණන් ණඹ රඵහ
න්න අසථහ රහ දීරහ ධීය ක් ලශේත්රඹ නකහ සිටුන්න
ක්රභශ්.දඹක් ල ස ශහ ඒ ළබ පිළිශශ අදටත් වම්ඵන්ශතොට
දිසත්රික් ලශක රසනට ක්රිඹහත්භ නහ මුළු දිසත්රික් ලශකභ
ධීය මඳහය මිති ක්රිඹහත්භ ශනහ ඒහ ශඳෞේිව මිති
වළටිඹටයි ක්රිඹහත්භ න්ශන් ඒ ධීයයින්ට රුපිඹල් රක් ල 10
15 ණඹ අයශන ශන්න පුළුන් එදහ ඒ ආයම්බ යපු ළබ
පිළිශශ තුමළින්
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ඒ හශ භ තභයි එදහ භහින්ද
යහජඳක් ල භළතිතුමභහ ධීය ක් ලශේත්රඹ නකහ සිටුන්න ළ්. ආශ්රිත
ංහ ආශ්රිත මුහුදුයඹ ආශ්රිත ධීය දිඹය ම්භහන
පිහිශට්.හ; ධීය ජනතහට වන රඵහ දුන්නහ; ධීය ණඹ රඵහ
දුන්නහ මුදල්ිවන් රුපිඹල් විසිඳන්දව ඳණසදව එය
ශ්.හ අපි දළක් ලහ අද ධීය ඇභතිතුමභහට ඒහ යන්න
ලක් ලතිඹක් ල නළවළ අද ධීය ඇභතිතුමභහට ඒහ යන්න ්රතිඳහදන
රඵහ ශදන්ශන් නළවළ භහින්ද යහජඳක් ල භළතිතුමභහ ධීය
ඇභතියඹහ ලශඹන් සිටි හරශක යශන ආපු ළබ
පිළිශශත් ඉදිරිඹට යශන ඹන්න අද අසථහක් ල නළවළ
"යහජිත ඔඹහ භභ යශන ආපු ළබ පිළිශශ ඉදිරිඹට යශන
ඹන්න ධීය ම්භහන ක්රිඹහත්භ යන්න භභ මුදල් ශන්
යන්නම්" කිඹරහ ්රතිඳහදන රඵහ ශදන්න පුළුන් ශන්න ඕනෆ
නමුත් අද එශවභ යන්ශන් නළවළ ධීය ඇභතිතුමභහ අයණ
යරහ ධීයයින්ශන් ඳිව න්නහ ළබ පිළිශශක් ල තභයි ශම්
ආ්ඩුවශ්. නහඹඹන් යන්ශන් කිඹන එ භහ විිත කිඹනහ
අද දුමණු ඳශහශත් ධීයශඹෝ අයණ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ
තිශඵනහ ඒ අඹට අද න්න ශඵොන්න විධිඹක් ල නළවළ ඒ අඹශ
ශඵෝඨාටු ළට හ ශනයි ඉන්ශන් භහ තුමන වතය ශඵෝඨාටු ළට
හ ශන ඉන්න ශරහ තිබීභ තුමශ ණඹතුමරුස ශහ න්න ඵළරි
තත්ත්ඹක් ල උදහ ශරහ තිශඵනහ
ජනහධිඳතිතුමභහ ඳත්
යන්න ළඳ ුෆණු ධීයඹන් අද අයණ තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ
ඉන්නහ ශභළනි තත්ත්ඹක් ල තුමශ ශම් ධීයයින්ට ඉදිරිශකදීත්
වනඹක් ල රඵහ න්න වළකිඹහ රළශඵන්ශන් නළවළයි කිඹන එ
භහ ශම් අසථහශ්. තමුන්නහන්ශේරහට ්රහල යනහ
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි තත් ශඵොශවෝ ශේ ථහ
යන්න තිබුණත් ශරහ නළවළ භට අසථහ රඵහ දීභ ළන
ඔඵතුමභහට සතුමතිඹ පුද යමින් භහ නිවඬ නහ
[අ බහ 5 46]

ගරු අරුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்னறகு அனோந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ධීය අභහතයහංලඹ ඹටශත්
මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹට වහ යදිඹ -කිුෆල් දිඹ- ධීය
ර්භහන්තඹට ඵරඳහන ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිඹ
ඳනත ඹටශත් නිශඹෝ ඳනන අසථහශ්.දී විශලේශඹන්භ භතුම
යන්නට ඕනෆ හයණහ කිහිඳඹක් ල තිශඵනහ අපි වළභදහභ කි්.
හයණහක් ල තභයි ශම් යට දියුණු යන්නට නම් විශලේශඹන්භ
දියුණු යන්නට ඕනෆ අංල තුමනක් ල තිශඵනහ කිඹන එ එයින්
එ අංලඹක් ල තභයි ශම් යශඨා ධීය ර්භහන්තඹ; අශනක් ල අංලඹ
තභයි ිෂි ර්භහන්තඹ; අශනක් ල අංලඹ තභයි ංචහය යහඳහයඹ
ධීය ර්භහන්තඹ ිෂි ර්භහන්තඹ ව ංචහය යහඳහයඹ
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[රු අරුන්දි ්රනහන්දු භවතහ]

කිඹන ශම් අංල තුමන වරිඹට දියුණු ශශොත් ශම් යට ඉතහ දියුණු
තත්ත්ඹට ශශනන්නට පුළුන් ඳසු ගිඹ හරශක ඳළළති වළභ
යජඹභ ධීය ර්භහන්තඹට අදහශ තනතුමරු දයපු අඹ ධීය
ර්භහන්තශක දියුණුට ඹම් හධනීඹ පිඹය යහශිඹක් ල අයශන
තිශඵනහ
භට භතයි දිිවේ ශදආයච්චි භන්ත්රීතුමභහ කි්.හ හශ
ත්භන් ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් ල භළතිතුමභහ එට ධීය
අභහතයයඹහ වළටිඹට ළබ යන හරශක ධීය ර්භහන්තශක
දියුණුට දළළන්ත හධනීඹ පිඹය යහශිඹක් ල ත් ඵ ඉන් එක් ල
තභයි තමුන්නහන්ශේරහ භතක් ල ශ දිඹය ම්භහන ළබ පිළිශශ
ඵළංුම ණඹ යහඳිති හශ ශේල් වඳුන්හ ශදන්න එතුමභහ ළබ
පිළිශශල් යහශිඹක් ල දිඹත් ශහ
ත්භන් ධීය අභහතයතුමභහ ළන අපි තුමටු ශන භන්
එතුමභහට අපි සතුමතින්ත ශනහ
ධීය ර්භහන්තඹ
ම්ඵන්ධශඹන් ්රතිඳත්තිඹක් ල භත ටයුතුම කිරීභ ළන යජඹක් ල
ශනස ශන ශොට ශනස ශන්ශන් නළති ්රතිඳත්තිඹක් ල ධීය
ර්භහන්තඹ වහ සථහපිත යන්න දළළන්ත ළබ පිළිශශල්
යහශිඹක් ල ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහ නීති - රීති ඳළන වභ යදිඹ
ධීය ර්භහන්තඹට මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹට කිුෆල් දිඹ ධීය
ර්භහන්තඹට නිශඹෝ ඳළන වභ හශ ශේල් ශභන්භ භවය
ශරහට තවනම් යන්න ඕනෆ ශේල් තවනම් යරහ ඒ ත්තහ
වූ පිඹය ්රතිඳත්තිඹක් ල වළටිඹට ඉදිරිඹට ශන ඹන්න පුළුන් න
විධිශක අඩිතහරභක් ල සථහයත්ඹක් ල ඇති යරහ තිශඵනහ ඒ ළන
අපි ඉතහභත් තුමටු ශනහ
භභත් ඳශහත් ධීය අභහතයයශඹක් ල විධිඹට හරඹක් ල ටයුතුම
ශහ ශම් යශඨා ළ්. දවස ණනක් ල තිශඵනහ උදහවයණඹක් ල
වළටිඹට ඹම ඳශහත ත්ශතොත් ඹම ඳශහශත් ුමබහ භධය ව
භවහ ඳරිභහණ ළ්. 6 000ක් ල විතය තිශඵනහ අශේ රු ශෞය
අභහතයතුමභහ -ශඳොශශොන්නරුශ්. දිසත්රික් ල නහඹතුමභහ- දළන් ශම්
රු බහශ්. ඉන්නහ ශඳොශශොන්නරු දිසත්රික් ලඹ ත්ශතොත්
එහි විලහර ළ්. යහශිඹක් ල තිශඵනහ අනුයහධපුයඹ ත්තත්
එශවභයි යජයට ්රශේලඹභ ත්ශතොත් විලහර ළ්. යහශිඹක් ල
තිශඵනහ ශම් ළ්. ජරඹ හරි ර්භහන්තඹට ිෂි ර්භහන්තඹට
ශභන්භ භවය ශරහට ඳහනීඹ ජර අලයතහටත් ්රශඹෝජනඹට
න්නහ ශම් ළ්. ටි වරිඹට ඳහවිච්චි යරහ ශම් ළ්. වරිඹට
ශභනහයණඹ යරහ ිෂි ර්භහන්තඹ ව ධීය ර්භහන්තඹ
අතය ම්ඵන්ධීයණඹ වරිඹට ඇති යරහ මිරිදිඹ ර්භහන්තඹට-

මළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ශම් අසථහශ්.දී ුෆරු ශවෝ රු
භන්ත්රීයශඹක් ල රු ජිත් ශ්රේභදහ භවතහශ නභ මරහනඹ
වහ ශඹෝජනහ යන්න

ගරු (වලදය) රළිතත පවනළර්නන මශතළ

(ரண்னறகு (கத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුමභනි "රු ජිත් ශ්රේභදහ භවතහ
දළන් මරහනඹ ත යුතුමඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුල ගරු පම ශළන්
මළවනපයන් ඉල්න වුපයන්
මුළවනළරඪ විය.

ප්රියදර්න ද සිල්ලළ
ගරු විත්න පප්රමදළව

මශතළ
මශතළ

அன்தறநகு, ரண்னறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர
அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ன் அகனத, ரண்னறகு சஜறத்
தறதரம அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA
left the Chair, and THE HON. SAJITH PREMADASA took the Chair.

මළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රු භන්ත්රීතුමභහ ථහ ය ශන ඹන්න

ගරු අරුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்னறகு அனோந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

භභ ඉතහ තුමටු ශනහ අශේ රු ජිත් ශ්රේභදහ භවතහ
මරහනශක ඉන්න ශ්.රහශ්. ධීය ර්භහන්තඹ ළන භට ථහ
යන්නට රළබීභ ළන වරිඹට ශභනහයණඹ යරහ ශම් ළ්.
ටි ධීය ර්භහන්තඹ දවහ ්රශඹෝජනඹට ත්ශතොත් අශේ යශඨා
තිශඵන භන්දශඳෝණඹ අශේ යශඨා තිශඵන ශඳෝණ ඌනතහ
නළති ය න්න පුළුන් ඒ හශ භ ආර්කයඹ විභත් ය න්න
පුළුන් අශේ අහිං ළමි ජනතහශ ආර්කයඹ විභත් ය
න්න පුළුන් ඒ හශ භ මිරිදිඹ ධීය ර්භහන්තඹ විශේල
විනිභඹ උඳඹහ න්න පුළුන් භහර්ඹක් ල වළටිඹටත් ඳහවිච්චි
යන්න පුළුන් ඒ නිහ ශම් නිශඹෝ ම්ඵන්ධශඹන් අපි
ඉතහභත් න්ශතෝ ශනහ
අද ළඩි ලශඹන් ථහ ශහ ධීය ර්භහන්තඹත් එක් ල
ඵළඳිරහ තිශඵන ජහති ජර වී ව ංර්ධන අධිහරිඹ ඹටශත්
ඳතින භවය යහඳහය ළන විශලේශඹන්භ අද ථහ ශහ
ශොටු තුමශ භහළු ඇති කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ශභොද හශ භහළු අද
ශොටු තුමශ ඇති යනහ ඒ හශ භ ඉසන් හත් අද ඉතහ
ශවො තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ අපි දළක් ලහ ඳසු ගිඹ
හරශක සුදු පුල්ිව ශයෝඹ වළදිරහ ඉසන් ර්භහන්තඹ
ම්පර්ණශඹන්භ බහ ළටිරහ තිබුණු ඵ අද ඒ ර්භහන්තඹට
අලය යන ලක් ලතිඹ රඵහ දීරහ ඒ ර්භහන්තඹ දියුණු යන්න
ළබ පිළිශශල් යහශිඹක් ල ක්රිඹහත්භ යරහ තිශඵනහ ඳසු ගිඹ
හරශක අශේ දිසත්රික් ලර ම්පර්ණශඹන්භ අත වළයරහ දහපු
කිුෆල් දිඹ ජරහලර නළත තහක් ල ඉසන් හ ය ඒ ඉසන්
ර්භහන්තඹ දියුණු යන්න අශේ ජනතහ ඳටන් අයශන
තිශඵනහ භභ රු ඇභතිතුමභහශන් ඉතහ ශෞයශඹන් ඉල්රහ
සිටිනහ වළමිල්ටන් ඇශ ම්පර්ණශඹන් ශුේධ යන්න ටයුතුම
යන්න කිඹරහ එශවභ යන්න පුළුන් නම් පුත්තරම්
දිසත්රික් ලශක ඒ ්රශේලශක ඉසන් ර්භහන්තඹ ත තත් දියුණු
යන්න පුළුන් ශම් ශයෝඹ ම්පර්ණශඹන්භ නළති යන්න
පුළුන් ඒ වළමිල්ටන් ඇශ වයවහ තභයි සිඹලුභ ජරහල එතුම
ශරහ තිශඵන්ශන්
මරහනහරඪ
රු
භන්ත්රීතුමභනි
ඊශක-ශඳශර්දහ
අභහතයහංලශකදී ජහති ධීය ම්ශම්රනශක නිරධහරින් එක් ල
ථහ යේදී විශලේශඹන්භ අපි ඉතහභ තුමටු ුෆණහ එහිදී අපි
දළනත් හයණහක් ල තභයි නුය හශ ්රශේලර යන විසිතුමරු
භත්ය යහඳහයඹ ඒ ඉතහභ ශවො ශදඹක් ල විසිතුමරු භත්ය
යහඳහයඹ දහත් ඒ ්රශේලරට යහේත ශරහ තිබුශ්ඩ නළවළ
දළන් ඒ නුය හශ ්රශේලරටත් යහේත ශරහ තිශඵනහ ඒ
හශ භ මිරිදිඹ ර්භහන්තඹ ශනොශ අශනුමත් ්රශේලරට ඒ
ර්භහන්තඹ යහේත ශරහ තිශඵනහ ශම් විධිඹට යහේත  වභ
අලයයි අභහතයහංලශක භළදිවත් වභ තිශඹන්න ඕනෆ ඒහටයි
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ශපු ළන විශලේශඹන්භ ථහ ශරුණහ අශේ රු වික් ලටර්
ඇන්ටනි නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ කි්.හ හශ ශපු තභයි
භහළුන්ශ අිදජනන භධයසථහනඹ වළටිඹට රන්ශන් ඒ නිහ
ශපු ආයක් ලහ යන්න ඕනෆ ශබොරහන ආයක් ලහ යන්න
ඕනෆ විශලේශඹන්භ ශොයල් ඳය හශ ශේල් ආයක් ලහ යන්න
ඕනෆ ඒ නිහ ශබොරහන හ යන්න ජහති ජරවී ව හ
ංර්ධන අධිහරිඹ හධනීඹ පිඹය යහශිඹක් ල අයශන තිශඵනහ
ඒ හශ භ ඳශහත් ධීය අභහතයහංලඹත් ඒ පිඹය අයශන
තිශඵනහ
එ අතකින් අපි නහටු ශනහ ජනතහ විමුක් ලති ශඳයමුශ්ඩ
භන්ත්රීරු ධීයඹහ ළන ථහ ශ ආහයඹ ළන ඳසු ගිඹ
හරශක උේශකෝණඹට ගිහිල්රහ ධීයශඹක් ල කහතනඹ ුෆණහ
අුව ණශන් ශභතුමභන්රහ ඒ අඹ ළන ශ ශදඹක් ල නළවළ ඒ අඹ
දිවහ ඵළලුශ්.ත් නළවළ ඒ සිේධිඹ භයරහ අුෆරුේදට ළයඹක් ල
ංත්යඹක් ල ඳත්න එ විතයයි යන්ශන් ඒ ධීයඹන්ට
ඹම්කිසි වනඹක් ල දුන්නහ නම් ඒ ධීයඹන්ශ
ඳුෆල්රට
උද්.ක් ල ශහ නම් ඒ ශශේ අපි විතයයි අපි දහත් ධීයඹන්
අභත යරහ නළවළ
ඒ හශ භ තමුන්නහන්ශේරහ විලහර ලශඹන් ථහ ශහ
ඉන්ධන වනහධහයඹ ළන අපි දන්නහ ධීය ජනතහට විලහර
ලශඹන් තිශඵන-

මළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔඵතුමභහට ශන් ශ හරඹ අන්

ගරු අරුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்னறகு அனோந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

අහන ලශඹන් කිඹන්න තිශඵන්ශන් ශම් යජඹ දහත්
ධීයඹහ අභත යන යජඹක් ල ශනොශයි කිඹන එයි ඳශමුළනි
තහට ්රතිඳත්තිඹක් ල තුමශ හිඳිමින් ධීය ර්භහන්තඹ ශනුශන්
ශම් යජඹ ටයුතුම යනහඹ කිඹරහ භභ හිතනහ අනහතඹට
ශන ඹන්නට පුළුන් විධිඹට අද ඒ ්රතිඳත්තිඹ වදරහ තිශඵනහ
අහන ලශඹන් ශම් ර්භහන්තශක දියුණුට ශදන්න පුළුන්
සිඹලුභ වයිඹ ශම් යජඹ රඵහ ශදනහඹ කිඹන එ කිඹමින් භශ
චන සල්ඳඹ අන් යනහ
[අ බහ 5 55]

ගරු නිපරෝන් පපපර්රළ මශතළ

(ரண்னறகு றதரன் தததர )

(The Hon. Niroshan Perera)

මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුමභනි ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන
අධිහරිඹ ඳනත ඹටශත් ඉදිරිඳත් ය තිශඵන නිශඹෝ ශදක් ල
විහද යන අසථහට භටත් වබහගි  වභට ඉබ දීභ ළන
්රථභශඹන්භ ඔඵතුමභහට සතුමතින්ත ශනහ
ිත්රිභ උඳසතයර - live rocks ර - ජරවී වන් හ යන
නිශඹෝ ලශඹන් ශම් නිශඹෝ වඳුන්නහ ිත්රිභ උඳසතයර
ජරවී වන් හ කිරීශම්දී ඒ ්රශේල ංයක් ලෂිත ්රශේල විඹ යුතුමයි ඒ
හශ භ නිසි ්රමිතිඹකින් වහ නිසි ඵරඳත්රඹක් ල රඵහ ශන ඒ හ
කිරීභටත් තභයි ශම් නිශඹෝ ශනළවිත් තිශඵන්ශන්
ශම් නිශඹෝ තුමළින් අශේ ඳරිය ඳේධතිඹට වහනි ශනොන
අන්දභට හශ භ ශම් තුමළින් අශේ ජනතහට ආර්කය ලශඹන්
්රතිරහබඹක් ල රළශඵන අන්දභට ශම් නීති රීති ක්රිඹහත්භ යයි
කිඹරහ අපි විශලේශඹන්භ ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ
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අපි සිඹලු ශදනහභ දන්නහ අද ශරෝශක සිදු න
හරගුණශක ශනස වභත් එක් ල ජනවනඹ ළඩි වභත් එක් ල
අශේ ඳරිය ඳේධතිඹට විලහර ඵරඳෆභක් ල එල්ර ශරහ තිශඵන
ඵ අශේ භත්ය ර්භහන්තඹ ත්තහභ ඒ ඳරියඹ ළන අපි
විශලේශඹන් ළරකිිවභත් ශන්න ඕනෆ කිඹන එ තභයි භශ
අදව ශරහ තිශඵන්ශන් අපි දළක් ලහ ඒ ඳරියඹ විනහල ුෆණු
සථහනර භත්ය අසළන්න විලහර ලශඹන් අුව ශරහ තිශඵන
ඵ ඒ නිහ ඒ ්රශේලර ඒ වීශනෝඳහඹ යශන ගිඹ
පුේරඹන්ට ඔුෆන්ශ වීශනෝඳහඹ අහිමි න අසථහ ඳහ අපි
දළ තිශඵනහ යජඹ භඟින් යශන ඹන ළබ පිළිශශරට
වශඹෝඹ දිඹ යුතුම අසථහරදී අශේ සිඹලුභ ඳක් ල එතුම
ශරහ වශඹෝඹ ශදනහ හශ භ අුව ඳහුව ශඳශනන
අසථහරදී විඳක් ලඹ වළටිඹට අපි ඒ අුව ඳහුව ශඳන්හ දීරහ අශේ
යශඨා ජනතහශ අයිීරන් වන රඵහ දීභට ටයුතුම යනහ ඒ
අශේ ීමභක් ල ශනහ

මළවනළරඪ මන්ත්රීුරමළ

(கனகரங்கும் உன்ப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please!
ශම් අසථහශ්.දී රු නිශඹෝජය
මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇති

හය

බහඳතිතුමභහ

අනුරරුල ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ මළවනපයන් ඉල්න
වුපයන් නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ මුළවනළරඪ විය.

அன் தறநகு, ரண்னறகு சஜறத் தறதரம அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ன் அகனத, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர்
அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. SAJITH PREMADASA left the Chair and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

ගරු නිපරෝන් පපපර්රළ මශතළ

(ரண்னறகு றதரன் தததர )

(The Hon. Niroshan Perera)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි යශඨා ශේලගුණඹ ව
සහබහවි ම්ඳත් භත්ය අසළන්නට යන ඵරඳෆභ ළන අශේ
විශලේ අධහනඹ ශඹොමු යරහ ඒහයින් ජනතහට වහනිඹක් ල
ශනො ව ධීයඹහශ වීශනෝඳහඹ යශන ඹන්න පුළුන් න
විධිශක ක්රිඹහ භහර්ඹක් ල ඉදිරිඹට ශන ඹහ යුතුම ශනහ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි අශේ ඳරිය ඳේධතිඹ
ආයක් ලහ කිරීභ වහ විශලේශඹන්භ ශොයල් ඳය ආයක් ලහ කිරීභ
වහ ්රථභශඹන්භ නීති ඳළනවූශක 1979 දී ඊට ඳසු 1992 දී
හික් ලුව ව ල්පිටිඹ ්රශේලර ශොයල් ඳය ආයක් ලහ කිරීභට
්රථභ පිඹය ත්තහ ඒ ්රශේලඹභ නිශඹෝජනඹ යන ආ්ඩුව
ඳක් ලශක භන්ත්රීයශඹක් ල අද කි්.හ නීති විශයෝධී ශර භසුන්
ඇල්ලීභ නිහ ල්පිටිඹ ්රශේලශක ශොයල් ඳය විනහල ශරහඹ
කිඹරහ ඒ ළන භභ නහටු ශනහ අද යජඹ තිශඵන්ශන්
එතුමභන්රහශ
ඳක් ලඹට අද ඳශහත් බහ තිශඵන්ශන්
එතුමභන්රහශ
ඳක් ලඹට අද ්රහශේයඹ බහ තිශඵන්ශන්
එතුමභන්රහශ
ඳක් ලඹට ඒ හශ භ දවවත්න ආ්ඩුවක්රභ
යසථහ ංශලෝධනඹ නළති යරහ නිහ අද එතුමභන්රහට
ශළින්භ ශඳොලීසිඹට නිශඹෝ ශදන්නත් පුළුන් ඒ ඔක් ලශෝභ
ඵරතර තිඹහශන එතුමභහ අද ශම් ඳහර්ිවශම්න්තුමට ඇවිල්රහ
කිඹනහ නීති විශයෝධී ශර භසුන් ඇල්ලීභ නිහ අද ඒ
්රශේලශක ශොයල් ඳය විනහල ශනහ කිඹරහ ඉතින් ශභොක් ලද
ශම් ථහශ්. ශත්රුභ කිඹරහ අඳට අවන්න සිේධ ශනහ ඒහ
ඳහරනඹ ය න්න ඵළරි තත්ත්ඹට එතුමභන්රහ ඳත් ශරහ
තිශඵන්ශන් ඇයි කිඹන එත් අඳට අවන්න සිේධ ශනහ
ඒට ශටි උත්තයඹක් ල තිශඵනහ ඒ තභයි ඒ ශොයල් ඳය
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විනහල යන ඒ පුේරඹන්ට ඹම්කිසි ශේලඳහරන වයිඹක් ල
තිශඵනහඹ කිඹන එ
ඒ භන්ත්රීතුමභහටත් බහ ශේලඳහරන
වයිඹක් ල තිශඵන පුේරශඹක් ල ඒ පිටුඳසින් ඉශන ඒහ විනහල
කිරීශම් ක්රිඹහදහභඹට උඳහය ය තිශඵනහ ශම් භන්ත්රීතුමභහට
ඒ ්රශේලඹට ගිහින් ඒ ළන ථහ යන්න ඵළවළ එතුමභහට ඒ
්රශේලඹට ගිහින් ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ක්රිඹහත්භ ශන්න ඵළවළ ඒ
නිහ අද ශම් ඳහර්ිවශම්න්තුමශ්.දී ඒ ළන කිඹන්න සිදුශරහ තිශඵන
තත්ත්ඹට එතුමභහ ඳත් ශරහ තිශඵනහ
අපි ශම් ඳහර්ිවශම්න්තුමශන් ශොච්චය නීති රීති ඳළශන්.ත්
්රහශේයඹ ශේලඳහරනඥඹන් ඒහ බ යනහ නම් ශේලඳහරන
වයිඹ දීරහ තභන්ශ ශවංචයිඹන් රහ ඒ යහඳහය යරහ ඒ ඳරිය
ඳේධති විනහල යනහ නම් අපි ශම් ඳහර්ිවශම්න්තුමශ්.දී ඒහ ළන
විහද යරහ නීති රීති ඳළශන්.හට ළබක් ල නළවළ අපි මීට බහ
ඉදිරිඹට ගිහිල්රහ අශේ අනහත ඳයපුයට ශම් ම්ඳත ආයක් ලහ ය
ශදන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ ඵරන්න ඕනෆ ඔඵතුමභන්රහත් දන්නහ
විධිඹට එන්න එන්නභ අශේ යශඨා හරගුණඹ ශනස ශරහ ඒ
තුමළින් අශේ යටට විලහර ඵරඳෆභක් ල එල්ර යරහ ඉදිරි ය
කිහිඳඹ තුමශදී අශේ ධීය ර්භහන්තඹට විලහර ඵරඳෆභක් ල එල්ර
ශන්නට ඉබ තිශඵනහ
අශේ යටට සුනහමිඹක් ල අහ ශොයල් ඳය විනහල යපු ්රශේල
සුනහමිශඹන් ත තත් විනහල ශරහ ජනතහශ වීවිත රක් ල
ණනක් ල විනහල ුෆණහ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි ඒ හශ භ මුහුදු හදනඹ
නිහ අද අශේ ජනතහට තභන්ශ ශල් ශදොයල් අහිමි ශරහ
තිශඵනහ; ඉබම් අහිමි ශරහ තිශඵනහ ශම් ශයශ හදනඹ
නත්න්න ඉසය ල් ළටි දභරහ ශනහපු ඒ යහඳිති
ශඵොශවොභඹක් ල අද න විට අුව ය තිශඵනහ ඒ යහඳිතිරට
මුදල් දීශම් ්රභහණඹත් අද අුව ය තිශඵනහ අද ධීය
අභහතයහංලඹට ශරහ තිශඵන ශදඹභ තභයි ඒ යහඳිතිරටත්
ශරහ තිශඵන්ශන් අද මුදල් අභහතයහංලශඹන් අලය ශේල්රට
-අවේ දූගී දුේපත් ධී ර ජනතා ට අ ශ්ය වව ්ව ටට- ව
යන මුදල් ේඳහදු යරහ මිහින් රංහ භත්තර ගුන් ශතොටුඳශ
ළනි ඒහට රුපිඹල් ශෝටි ණනක් ල ශන් යරහ අශේ ජනතහ
අයණ ය තිශඵනහ
අශේ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන ඇභතිතුමභහශන් භභ
ශම් හයණඹ අවනහ ගිඹ අුෆරුේශේ ුමණහටුක් ල ඇවිත් ධීයඹන්
විලහර ංයහශ වීවිත අහිමි ුෆණු වළටි අඳට භතයි ඒ
සිේධිශකදී අභහතයහංල ශදක් ල ුෆද ළරැදි කිඹ කිඹහ අමින්
එකිශනහට ශචෝදනහ ය ත්තහ ඒ ළන ශොඹහ ඵරහ හර්තහක් ල
ඉදිරිඳත් යන්නඹ කිඹරහ අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ශොමිභක් ල
ඳත් ශහ අද න තුමරුත් ඒ ශොමිශම් හර්තහ ඉදිරිඳත් ය
තිශඵනහද? එළනි හර්තහ තිශඵන ශභොනහ වරි රුණු අද
න තුමරුත් ක්රිඹහත්භ ය තිශඵනහද? රු ඇභතිතුමභනි අඳට
ශඳශනනහ ශම් දිනර හරගුණඹ ඉතහභත්භ යළු හිත ඵ ඒ
විඳත සිදු ශරහ දළන් අුෆරුේදක් ල ත ශරහ තිශඵනහ නමුත් අද
ධීයඹන් ආයක් ලහ යන්න ඔුෆන්ට අනතුමරු අකන්න ඹම් ංඥහ
ක්රභඹක් ල ක්රිඹහත්භ ශරහ තිශඵනහද? අඹ ළඹ විහදරදී
ඔඵතුමභන්රහ කි්.හ ධීයඹන් ශනුශන් vessel monitoring
system එක් ල ක්රිඹහත්භ යනහඹ කිඹරහ නමුත් එශවභ
ක්රභඹක් ල අද ක්රිඹහත්භ ශනහද කිඹරහ අඳට අවන්න සිේධ
ශනහ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි භභ තත් හයණඹක් ල
ළන කි යුතුමයි අඳ වළභ දහභත් ශම් ්රලසනඹ ළන ථහ යනහ
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ඒ තභයි ඉන්දීඹ ධීයඹන් රංහශ්. මුහුදු රහඳඹට ඇවිත්
යන වහනිඹ රු භන්ත්රීතුමභන්රහ විලහර ංයහක් ල ශම් ්රලසනඹ
ළන ථහ ශහ භභ නහටු ශනහ අඳ දළන් අුෆරුදු
ණනහක් ල තිසශේ ශම් ්රලසනඹ ළන ථහ යනහ වළභ දහභ
ශඳොශයොන්දුක් ල ශදනහ ශම් ්රලසනඹ විනහඹ කිඹරහ නමුත්
අද න තුමරුත් ශම් ්රලසනඹ විඳිරහ නළවළ අද න විටත්
ඉන්දිඹහනු ධීයඹන් රංහශ්. මුහුදු රහඳඹට ඇවිත් ඒ අඹශ
ධීය ටයුතුම යශන ඹනහ නමුත් ඒ නත්න්න යජඹ ඹම්
ළබ පිළිශශක් ල ඇති ය තිශඵනහද කිඹහ රු ඇභතිතුමභහශන්
භහ අවන්න ළභළතියි ශභොද උතුමරු නළශකනහිය ධීයඹන්ට
ශම් විලහර ශර ඵරඳහ තිශඵනහ භභ දන්නහ ඉන්දිඹහශ්.
ඹම් ඹම් ්රහන්තිවන් විලහර ඵරඳෆභක් ල එල්ර න ඵ භවය
ශරහට ඒ අඹ අශේ මුහුදු සීභහ පිළින්නහද කිඹන එ ළන
ශරොුම ්රලසනඹක් ල තිශඵනහ නමුත් අශේ අයිීරන් ආයක් ලහ ය
න්න ටයුතුම යන්න ඕනෆ ඉන්දිඹහනු මුහුදු ීරයඹට ගිහින්
භසුන් අල්රන්න ඉබ ශදන්නඹ කිඹරහ අශේ ධීය ජනතහ
ඉල්රන්ශන් නළවළ අශේ ධීය ජනතහ කිඹන්ශන් අශේ මුහුදු
ීරයශක ඒ අඹට නිදවශේ භසුන් අල්රන්න ඉබ ශදන්න කිඹරහයි
නමුත් අඳට හර්තහ ුෆණහ ඉන්දිඹහශ්. ධීයඹන් අශේ මුහුදු ීරයඹට
ඇවිත් අශේ ධීයඹන් භක ශනොශඹක් ල ළටුම් ඇති යශන
තිශඵන ඵ ඒ ඉන්දිඹන් ධීයඹන් අත් අබංගුට ත්තත් අද ඒ
අඹ එය නිදවස  වශම් ්රණතහක් ල තිශඵනහ යජඹ ශම්
වහ මීට බහ නිලසචිත ළරසුම් වත ළබ පිළිශශක් ල දිඹත්
ශ යුතුමයි
භහ හිතන්ශන් ශම් ශනුශන් අශේ සිඹලුභ
ශේලඳහරන ඳක් ලර එකතහක් ල තිශඵනහ කිඹරහයි ඒ වහ
ළබ පිළිශශක් ල ඉදිරිඳත් යරහ අඳ ශම් ්රලසනඹ වින්න ඕනෆ
ශොශවොභද කිඹරහ ඉන්දීඹ යජඹට කිඹරහ හච්ඡහ භඨාටමින් ඒ
්රලසනඹ වින්න ටයුතුම යන්න ඕනෆ ඵ භභ ශම් අසථහශ්.දී
සිඹලු ශදනහටභ භතක් ල යනහ
අහන ලශඹන් භභ ශම් හයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ රු
ඇභතිතුමභනි අඳ සුළු ඳරිභහණශඹන් ධීය ර්භහන්තඹ යන
ධීයඹහ ළනත් විශලේ අධහනඹක් ල ශඹොමු යන්න ඕනෆ භවය
ශරහට ශොයි තයම් භසුන් අඳනඹනඹ යනහද ශොයි තයම්
භත්ය නිසඳහදනඹක් ල තිශඵනහද කිඹන හයණඹ ශශයහි අශේ
අධහනඹ ශඹොමු යනහ අද ශම් ර්භහන්තඹ තුමළින් වීත් න
ධීයඹන් විලහර පිරික් ල ඉන්නහ නමුත් ඒ අඹ ළන අඳ
හිතන්ශන් නළවළ ඒ ධීයඹන් විසින් නබත්තුම යන ඳුෆල් විලහර
ංයහක් ල සිටිනහ ඒ ජනතහ අද ඉතහභ පීබනඹට ඳත් ශරහ
සිටිනහ අද ශම් ධීයඹහට එ ඳළත්තකින් ශතල් මිශරන් ඵළට
න්න සිේධ ශරහ තිශඵනහ
අශනක් ල ඳළත්ශතන් ධීය ආම්ඳන්නරට ඳනන ඵදුිවන්
ඵළට න්න සිේධ ශරහ තිශඵනහ තත් ඳළත්තකින් විශේල
ඹහත්රහරට අද රංහට එන්න ඉබ දීරහ තිශඵන නිහ ඒ තුමළින්
භත්ය අසළන්න අුව ශරහ එයිනුත් අශේ ධීයඹහට ඵළට න්න
සිේධ ශරහ තිශඵනහ ශේලඳහරන වයිඹ අයශන අශේ ඳරිය
ඳේධතිඹ විනහල යමින් නීති විශයෝධී ශර භසුන් අල්රන ල්ිව
විසින් අශේ ධීයඹන්ශ භත්ය අසළන්න අුව යරහ තිශඵනහ
එයිනුත් අශේ ධීයඹන්ට ඵළට න්න සිේධ ශරහ තිශඵනහ
අද ආ්ඩුවට වරි විධිඹට තභන්ශ මුදල් ඳහරනඹ ය න්න
ඵළරි ශරහ තිශඵනහ හරගුණ විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තුමට ඳහ
නිසි ශර මුදල් ශන් යන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ ඒ ශවේතුම
නිහත් අද ධීයඹන්ට තභ වීවිත ඳහ අහිමි ශරහ තිශඵනහ

නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
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ගරු නිපරෝන් පපපර්රළ මශතළ

(ரண்னறகு றதரன் தததர )

(The Hon. Niroshan Perera)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි භහ ථහ අහන
යන්න ඵරහශඳොශයොත්තුම ශනහ ධීය ජනතහට භහින්ද
චින්තනශඹන් දී ඇති ශඳොශයොන්දු අද ශනශොට ශඵොරු
ශඳොශයොන්දු ඵට ඳත්ශරහ තිශඵනහ ධීය ජනතහ ඒ
ශවොඳින් ශත්රුම් ශන ඉදිරිශකදී ඒට උත්තයඹක් ල ශේවිඹ
කිඹමින් භශ ථහ අන් යනහ
[අ බහ 6 10]

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ (ීවලර ශළ තත වම්ප්න
වාලර්ධාන නිපයෝතය අමළතයුරමළ)

(ரண்னறகு சத் குர குத்ண - கடற்தநரறல், லக
பனேனங்கள் அதறறனோத்ற தறற அகச்சர்)

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි අශේ රු අභහතයතුමභහ
විසින් ්රී රංහ ජහති ජරවීවි හ ංර්ධන අධිහරිඹ ඳනත
ඹටශත් අද දින ශම් රු බහට නිශඹෝ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන
අසථහශ්.දී ඒ ළන ථහ යන්නට රළබීභ ළන භහ ඉතහභත්භ
න්ශතෝ ශනහ ධීය ජනතහත් ධීය ම්ඳතත් හයඹ ව
ශපුත් ඹන ශම් සිඹල්රභ ආයක් ලහ ය ශන අශේ යට තුමශත්
ජහතයන්තයත් විලහර ශනක් ල ඇති යන්නට රු ධීය ව
ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන ඇභතිතුමභහ ටයුතුම යනහ එශේභ
රින්ය ඹම් ඹම් නීතිභඹ ඳේධීරන් ව ඹම් ඹම් ශඹෝජනහන්
ශනළවිත් ධීය ජනතහශ
දියුණුට ටයුතුම යන්නට ඹම්
ඹම් පිඹයඹන් ශන තිශඵනහ ඒ පිඹයඹන් තත් ඉදිරිඹට
තඵමින් ජරවීවි ළබ පිළිශශ නීතිශක යහමුට ඹටත් ය ඹම්කිසි
ආහයඹට ළරසුම් වත ළබ පිළිශශක් ල ශම් වහ දිඹත්
කිරීභ පිළිඵත් ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන නිශඹෝජය
අභහතයයඹහ වළටිඹට භහ අශේ රු අභහතයතුමභහට සතුමතින්ත
නහ ඒ හශ භ ශභභ අභහතයහංලශක ව ශභභ අභහතයහංලඹට
අඹත් සිඹලුභ ආඹතනර නිරධහරි භවත්භ භවත්මීන්ටත් භහ
සතුමතින්ත ශනහ
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි නීතිභඹ ඳේධතිඹක් ල
වළටිඹට ශභඹ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන අසථහශ්. ඒ පිළිඵ අදවස
දළක් ල වශම්දී ජරවීවි කිඹන්ශන් ශභොනහ ද කිඹහත් දන්ශන්
නළති භවය රු භන්ත්රීතුමභන්රහ ථහ ශ ඵක් ල ශඳණුනහ ශම්
නිශඹෝ අනුභත කිරීභ ධීය ්රලසනඹක් ල ඵට ඳත් ය ශන
ශතල් වනහධහය ළනයි ශනත් ්රලසන ළනයි ථහ යරහ
තභන්ශ
ටන් ඳහස ඵට ශම් හයණඹ ඳත් ය ත් ඵක් ල
ශඳණුනහ ජනතහ විමුක් ලති ශඳයමුශ්ඩ භන්ත්රීතුමභහ ජරවීවි ළබ
පිළිශශ ළන ථහ ශශේභ නළවළ ශඳයටුහමී ඳක් ලශක අජිත්
ුමභහය භන්ත්රීතුමභහ ජරවීවි ළබ පිළිශශ ළන ථහ ශශේ භ
නළවළ එක් ලත් ජහති ඳක් ලශක අශේ රු නිශයෝන් භන්ත්රීතුමභහ
භහ හිතන්ශන් තභ පිඹහශ තිබුණු ලක් ලතිඹ අයශන න්නට ඇති
ජරවීවි ළබ පිළිශශ ළන න්ශතෝඹ ඳශ ශහ ශභළනි ළබ
පිළිශශල්රදී
එතුම  ව ළබ යන්නට ඕනෆඹ කිඹහ
ආයහධනහුමත් ශහ රු ජිත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුමභහ ශම්
පිළිඵ ථහ කිරීභ ළන භහ න්ශතෝ ශනහ තභ පිඹහ එදහ
තවනම් ශ ජරවී ව ළබ පිළිශශට එතුමභහ අද ශඹෝජනහිවඹුමත්
ඉදිරිඳත් යමින් ථහ ශහ එදහ එතුමභහශ පිඹහ ජරවීවි ළබ
පිළිශශ තවනම් ශහ අද පුතහ ඇවිත් ජරවීවි ළබ පිළිශශට
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශහ අඳ ඒ ළන න්ශතෝ ශනහ ශම්යි
අඳට අලය ශභොක් ල ද අඳ යන්ශන්?
ඇයි අඳ ඳහර්ිවශම්න්තුමට එන්ශන්? අඳ ඳහර්ිවශම්න්තුමට
ඇවිත් අඳ ජනතහට ඹම්කිසි ශේඹක් ල යන්න ඕනෆ අඳට ළයදි
ශදඹ ශඳන්හ ශදන්න රු ඇභතිතුමභහ රින්ය නළඟිට ථහ
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ශහ ඉන්දිඹහනු ්රලසනඹ ළන ථහ ශහ ශතොටුඳශල් ළන
ථහ ශහ ශම් සිඹලු ශදඹ තුමශ අඳ උත්හව යන්ශන් භහින්ද
චින්තනඹ තුමළින් අශේ ධීය ජනතහට දිඹ වළකි වන රඵහ
ශදන්නයි
රු අරුන්දි ්රනහන්දු රු භන්ත්රීතුමභහ කිඹපු
ආහයඹට ිෂිර්භහන්තඹ වහ භහනභ ධීය ක් ලශේත්රඹ තුමශත්
අඳ වන රඵහ ශදන්න උත්හව යනහ ධීය ක් ලශේත්රඹ තුමශ
විඹඨානහභඹ චීනඹ ඉන්දුනීසිඹහ භළශල්සිඹහ ව තහයිරන්තඹ
හශ යටල් දියුණු ශරහ තිශඵන ක්රභඹට අනු අශේ යට තුමශ
ශභන්භ ජහතයන්තය ලශඹනුත් අශේ ධීය ර්භහන්තශක
දියුණුක් ල ඇති යන්නට අශේ රු ඇභතිතුමභහ ටයුතුම යනහ
අශේ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන ඇභතිතුමභහශ
මිවත්ශඹන් රු වී එල් පීරිස ඇභතිතුමභහශ ව රු ඵළසිල්
යහජඳක් ල ඇභළතිතුමභහශ වබහගීත්ශඹන් එදහ ඵ්ඩබහයනහඹ
ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණ ලහරහශ්.දී ඉන්දිඹහනු හය ටූනහ
ශොමිභ උත්්රීශඹන් ඳළළත්තුමහ ඒ පිළිඵ හච්ඡහ ශම්
ශනශොටත් ය ශන ඹනහ ඉන්දිඹහනු හයඹ තුමශ ටූනහ
භත්ය ම්ඳත අඳ ආයක් ලහ ය න්ශන් ශොශවොභද කිඹහ
යටල් 35ක් ල එතුමශරහ අඳ හච්ඡහ ය ශන ඹනහ
ජහතයන්තය විතයක් ල ශනොශයි රංහ තුමශ ශම් නීති රීති
ශ න්ශන් ශම් නීති - රීති අයශන නිරධහරින්ට කිඹරහ ීමඹක් ල
ශවෝ ඉල්රහ න්නට ශනොශයි
රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභහ රු ඇභතිතුමභහ කි්.හ
ආනඹනඹ අුව ශරහ තිශඵන්ශන් ශොයි ආහයඹටද කිඹරහ අද
උම්ඵරබ යර ආදී සිඹල්රක් ලභ නිසඳහදනඹ ය ශන
ඹනහ ඒහ පිට යටින් ශන්න ්රභහණඹ අුව ශරහ තිශඵන්ශන්
ශොයි ආහයඹටද කිඹන එ එතුමභහ කි්.හ අද උම්ඵරබ ිව
ර්භහන්තඹක් ල ඵට ඳත්ශරහ ඉයයි මුළු ධීය ක් ලශේත්රඹ තුමශභ
අඳ ශරොුම ශනක් ල ඇති යනහ ම්පුර්ණශඹන්භ ශම්
ආදහඹම් භහර්ඹක් ල ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ වම්ඵන්ශතොට
දිසත්රික් ලඹ තුමශ අද ඇති  ව තිශඵන ශන ඵරන්න අද රංහ
තුමශ තිශඵන ශන ඵරන්න ශොක් ලකිරහයි නහඹහරුරට
ශනොශයි භබරපුට ශනොශයි අද ඕනෆභ තළනට ඹන්න
ඳහයල් වළදී තිශඵනහ නමුත් ඳහයල් වදහ විතයක් ල ඵළවළ ධීය
ජනතහ ව ඔුෆන්ශ ඳුෆල් ශොබ නකන්නට ඕනෆ භහින්ද
චින්තනඹ තුමශ රු ඵළසිල් යහජඳක් ල භළතිතුමභහ ආර්කය
ංර්ධන අභහතයහංලඹ තුමළින් විලහර මුදල් ම්බහයඹක් ල ළඹ ය
තිශඵනහ එතළනදී සිඹඹට 60ක් ල ඳභණ වීශනෝඳහඹ ළබ
ටවනට- දිවි නළඟුභ ළබටවනට- ශන් යන ළබ පිළිශශක් ල
තිශඵනහ
ශභතළන හිස ූමමිඹ ුෆණත් භහධයිවන් ශවෝ සිඹලුභ
භන්ත්රීරුන්ට භහ ආයහධනහ යනහ අශේ ධීය අභහතයහංලඹ
තුමළින් ශශයන වළභ ධීය ළබ පිළිශශක් ල තුමශභ දිවිනළඟුභ
ළබටවනට භහන ආර්කයඹ ශොබ නංන භවහ විලහර ළබ
පිළිශශල් ණනහක් ල තිශඵනහ ඒ හශ භ පුහුණු ආඹතන
ණනහක් ල තිශඵනහ භහ නම් ලශඹන් කිඹන්නම් හර ශ්.රහ
නළති නිහ අද න විට උබර දඹුල්ර ඉඟිනිඹහර
නුයඑළිඹ ශඳොශරොන්නරු ඳම්ඵර වශභෝදය යම්ඵබල්ර
ළනි ්රශේලර අශේ පුහුණු ආඹතන තිශඵනහ ඒ ්රශේලර
ශඳොුමණු ඉසන් ඇති යන්න ඉසන් හ යන්න ඒ හශ භ
තිරහපිඹහ ඉන්දිඹහනු හේ ළනි භත්ය ර් ඇති යන්න මිරිදිඹ
ඉසන් ඇති යන්න ශභොද මුහුදු ූලබළල්රන් ඇති යන්න
ටයුතුම යනහ
අශේ රු ඇභතිතුමභහ එතුමභහශ ථහශ්.දී කි්.හ අද විශේයඹ
ආශඹෝජඹන් රංහට ඇවිල්රහ අශේ මුහුද ්රශඹෝජනඹට ශන
විශේල විනිභඹ ශොඹන ළබ පිළිශශල් ණනහක් ල තිශඵන
ඵ අද ශභොද භහළුහ ශ්.හ භහළුහ විලහර ම්ඳතක් ල වළටිඹට
වදරහ තිශඵනහ ශම් සිඹලු ශදඹභ යන්ශන් නීති යහමුක් ල තුමශයි
ඒ ම්ඵන්ධශඹන් භහ ශවොභ උදහවයණඹක් ල දක් ලන්නම් රු
ජිත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුමභනි ශඳෝ බක් ල අවන්න
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ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

අවශනයි ඉන්ශන්

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ
(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ඉසන් හ තමුන්නහන්ශේරහශ හරශක -

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු නිශඹෝජය ඇභතිතුමභනි අය ආර්කය කහතඹහ -

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ
(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ඵරවත්හයශඹන් - [ඵහධහ කිරීභක් ල] ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්
ංර්ධන අභහතයහංලඹට ඕනෆ තයම් මුදල් දීරහ තිශඵනහ ගිඹ
සුභහශන් අශේ ආඹතන ්රධහනින් ගිහිල්රහ මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන
අභහතයහංලශක ශල්ම්තුමභහ එක් ල හච්ඡහ ශහ මීමු
ශපුශ්. විනහල සිඹල්රභ නතය යන්නඹ කිඹරහ මීමු
ශපුට විතයක් ල විලහර මුදල් ම්බහයඹක් ල දුන්නහ

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ආර්කය කහතඹහද?

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ
(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ආර්කය කහතන අශේ නළවළ ඔඹ සිඹල්රභ ටන් ඳහස ඒහ
නිම් ශඵොරු ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ තමුන්ශ ශේලඳහරන
ඵරඹ තය ය න්න ශභොනහ ශවෝ චන ටික් ල කිඹනහ ඊශක
තහශ්. භළතියණශකදී දිනන්න ඕනෆ නිහ ඒහ අඳට ළබක් ල
නළවළ

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)
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(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

ඒ හරශක තමුන්නහන්ශේරහශ ඳළත්ශත් ශන් ශවේභහල්
ගුණශේය නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ සිටිශක තමුන්නහන්ශේරහට ඒ
ශොල්රන් ඳහරනඹ ය න්න ඵළරි ුෆණහ ඒයි ළරැේද අද අඳට
ඳහරනඹ යන්න පුළුන් ලක් ලතිඹක් ල තිශඵනහ නීතිභඹ යහමු
තුමශ අපි ඒහ රසනට ඳහරනඹ යරහ තිශඵනහ [ඵහධහ කිරීභක් ල]
අවන්න
අද භවය භන්ත්රීරු තවනම් දළල් ළන ථහ ශහ අශේ රු
ඇභතිතුමභහ පුල්මුශ්  ගිඹහ අශේ මුසිවම් ඇභතිරු නිදහ ත්තහ
තවනම් දළල් ශදන්න කිඹරහ නමුත් ඇභතිතුමභහ කි්.හ ශදන්ශන්
නළවළයි කිඹරහ එවහ ඳළත්ශත් ශෝකිරහයි නඹහරු ්රශේලර
අශේ සිංවර ජනතහ ඉල්රහ සිටිඹහ දුන්ශන් නළවළ රු වික් ලටර්
ඇන්ටනි නිශඹෝජය ඇභතිතුමභහ ශම් රු බහශ්. නළවළ නිශයෝන්
ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුමභහ කි්.හ හටද මුහුශේ ගිහින් ශම්හ යන්න
පුළුන් කිඹරහ ශේලඳහරනඥඹන්ට මුහුශේ ගිහින් ශවොරුන්
අල්රන්න ඵළවළ ශම් න ශොට අශේ ඇභතිතුමභහ නහවි වමුදහ
ශඳොලීසිඹ වහ ධීය ර්භහන්තශක සිඹලු ක් ලශේත්රඹන් එතුම ය
ශන මුහුශේ විතයක් ල ශනොශයි ල්පිටිඹ ්රශේලශක ශොබ
බිම්ර තිශඵන තවනම් දළල් විලහර ්රභහණඹක් ල අත් අබංගුට
ත්තහ ශොයල් විනහල යනහ නම් කිසිභ ශේලඳහරනඥශඹක් ල
ඒහට වශඹෝඹ ශදන්ශන් නළවළයි කිඹරහ භහ ඳළවළදිිව
කිඹනහ රු භන්ත්රීතුමභනි

ගරු නිපරෝන් පපපර්රළ මශතළ

(ரண்னறகு றதரன் தததர )

(The Hon. Niroshan Perera)

ඔඵතුමභහ කිඹන්ශන් අල්රහ ශන නළවළයි කිඹරහද?

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ
(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

අල්රහ ශන නළවළ ශනොශයි අල්රහ ශන තිශඵනහ
භවරු ගිහිල්රහ මුහුද භළේශේ ශවොශයන් භහළු අල්රන එ අඳට
විලහර ්රලසනඹක් ල ශරහ තිශඵනහ රු ඇභතිතුමභහ නිශඹෝ ශහ
ශොබ බිභට ගිහින් ශොබ බිශම් තංගුස දළල් තිශඵනහ නම්
අල්රන්න ශොබ බිශම් බයිනහ තිශඵනහ නම් අල්රන්න ශොබ
බිශම් ශජනශර්ටර් තිශඵනහ නම් අල්රන්න කිඹරහ ශභන්න
ශභළනි නීති යහමුක් ල අපි වදරහ තිශඵනහ

(The Hon. Sajith Premadasa)

වරිඹට වරි

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ

(The Hon. Sajith Premadasa)

(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

අපි ඹන භන අපි ඹනහ ඒ ඹන භන තුමශ අශේ
අභහතයහංලඹ භවහ විලහර ළබ පිළිශශක් ල යනහ භහ
උදහවයණඹක් ල කිඹන්නම් තමුන්නහන්ශේරහශ හරශක ඉසන්
හ ඳටන් ත්ත හරශක පුත්තරභ දිසත්රික් ලශක භන්ත්රීරුන්
සිඹලු ශදනහභ හශ ගිහින් ඉබම් අල්රහ ත්තහ ඉබම් අල්රහ
ශන ඉසන් ශොටු ඳටන් ත්තහ වළමිල්ටන් ඇශශේ තුමය ඒ
ඳළත්තටත් ශම් ඳළත්තටත් ඇවිල්රහ මුළු ඉසන් හභ විනහල
ශහ

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශවේභහල්ද?

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

අපි දළරහ තිශඵනහ ශන් ධීය යහඹර මුහුදු ආයක් ල
ඵර හඹක් ල ඉන්නහ

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ
(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

මුහුදු ආයක් ල ඵර හඹ ශනොශයි අශේ ඇභතිතුමභහ ඊට බහ
ශවො ඵර හඹක් ල අද රංහ පුයහ වදරහ තිශඵනහ "ධීය භවහ
ම්ශම්රනඹ" කිඹරහ සිඹලුභ ධීයඹන්ශ එමුතුමක් ල තිශඵනහ
ශඳයටුහමී ඳක් ලශක අඹ එශවන් ශභශවන් ුමරේපු යනහ
ශතල් පිළිඵ කිඹනහ නම් අපි උත්හව ශශේ ශතල් හ් 
එක් ල දීරහ ශඳෝිවශම් ඉන්න ශනොශයි අශේ ජනහධිඳතිතුමභහශ
උඳශදස ඳරිදි ඇභතිතුමභහ උත්හව ශශේ ධීයඹහශ ආර්කය
තත්ත්ඹ ශොබ නකන්නයි ධීයඹහශ ආර්කය තත්ත්ඹ ශොබ
නකන්ශන් නළතුම ධීයඹහට ශභොනහ දීරත් ළබක් ල නළවළ;
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ූමමිශතල් වනහධහයඹ දුන්නහට ළබක් ල නළවළ [ඵහධහ කිරීභක් ල] ශම්
අුෆරුේශේදී ශභොනහද ශදන්න වදන්ශන්? [ඵහධහ කිරීභක් ල] ුමම්ඵරහ
දළල් නළති එක් ල ශනහට ුමම්ඵරහ දළල් ඨාටරඹයි වහල් භළසන්
දළල් නළති එක් ල ශනහට වහල් භළසන් දළල් ඨාටරඹයි ශදනහ
ශම් දළල් ඨාටල් ධීයඹහට දීරහ ඔහුට ශවො එන්ජින් එුමයි
ශඵෝඨාටුුමයි දුන්නහභ ඔුෆන්ට ඒ තභයි ම්ඳත ශම් ශත්රුම්
න්න ඵළරු කිහිඳ ශදශනක් ල ඉශන ුමරේපු යනහ ශම් ළන
භට ඳළඹ ණනක් ල ථහ යන්න පුළුන් ශභතළනදී භහ දකින්ශන්
ඒ ශනොශයි
අශේ රු අවබක් ලරනහදන් භන්ත්රීතුමභහ ශම් රු බහශ්.
ඉන්නහ රු භන්ත්රීතුමභනි භහ ශම් ළන ඔඵතුමභහට කිහිඳ යක් ල
කි්.හ ඔඵතුමභහශ ඳශහත් බහ අද න ශොට අඳත් එක් ල
කිසිභ ම්ඵන්ධීයණඹක් ල යන්ශන් නළවළ ඔඵතුමභහශ භව
ඇභතිතුමභහට අපි ආයහධනහ යනහ
ඉන්දිඹහනු ්රලසනඹ ළන අද සිඹලු ශදනහභ ථහ ශහ අශේ
ඇභතිතුමභහ ඉන්දිඹහට ගිඹහ එතුමභහ භවත් වයරින් පිළිශන ඒ
යශඨා ඉන්න ධීයඹන් නහවි ටයුතුම බහය සිඹලුභ ඇභතිරුන්
ව විශේල ඇභතිරුන් භක හච්ඡහ ශහ [ඵහධහ කිරීභක් ල]
ුෆද ඵහධහ යන්ශන්? භහ බඹ නළතුම කිඹනහ ජඹරිවතහ -

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වී එල් පීරිස ඇභතිතුමභහ ඵහධහ යන්ශන්

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ
(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ුෆද?

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වී එල් පීරිස ඇභතිතුමභහ

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ
(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ශත්රුභක් ල නළති
නහඹඹන් ශන්න?

ථහ කිඹන්න එඳහ ඔශවොභ පුළුන්ද

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇභතිතුමභහශන් අවන්න

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ
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ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ
(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

රු අවබක් ලරනහදන් භන්ත්රීතුමභනි ඉන්දිඹහනු ්රලසනශකදී
ශළින් ඉන්න කිඹරහ භභ ඔඵතුමභහට ආයහධනහ යනහ
ඔඵතුමභන්රහශ ඳශහත් බහත් භන්ත්රීතුමභන්රහත් ඉන්දිඹහනු
්රලසනශකදී අද න ශොට ජඹරිවතහට විරුේධ එ චනඹක් ල
ථහ ශශේ නළවළ ජඹරිවතහ ඔඵතුමභන්රහශ ්රලසනඹට භළදවත්
නහ කිඹරහ ඔඵතුමභන්රහ ජඹරිවතහට ්රලංහ ශහ නමුත්
ජඹරිවතහ තභයි ශම් විනහලඹ යන්ශන් ජඹරිවතහ ඇවිල්රහ
තභයි ශදභශ ජනතහශ ශම් ම්ඳත විනහල යන්ශන් පුළුන්
නම් ඒට විරුේධ එ චනඹක් ල ථහ යන්න ශම් ්රලසනඹ
ම්ඵන්ධශඹන් ජඹරිවතහ තභයි ශම් යන්ශන් කිඹරහ
වි ශන්සයන්
භව
ඇභතිතුමභහටත්
ඳහර්ිවශම්න්තුමශ්.දී
ඔඵතුමභන්රහටත් එ චනඹක් ල අද න ශතක් ල ථහ යන්න
ඵළරි ගිඹහ නමුත් අශේ රු ඇභතිතුමභහ නිශඹෝ ශහ අහිං
ධීයයින් නිදවස යන්න ශම් ශඵෝඨාටුර අයිතිහයශඹෝ
ඉන්නහ ඔුෆන් ශේලඳහරනඥශඹෝ එ ශඵෝඨාටුක් ල ශනොශයි
ශඵෝඨාටු 100ක් ල 400ක් ල 500ක් ල ආහ ඒහ භභ භශ ඇස ශදට
දළක් ලහ රු ඇභතිතුමභහත් දළක් ලහ ශභොුෆන් ශේහශරයි සිට
කිශරෝමීටයඹක් ල එවහ ඳළත්තට ඇවිල්රහ අශේ මුහුද විනහල
යනහ ශම්හට කිඹන්ශන් bottom trawling කිඹරහ භභ
හිතන්ශන් අශේ ඇභතිතුමභහට ශවට අනිේදහ ඒ ශෂොශටෝ එයි භව
ඹබ න් දහරහ ඒ මුළු ්රශේලශකභ සිටින ුමළු ඳළට්. ව
මුහුදු ඳළශෆටි ඔක් ලශෝභ විනහල යනහ නමුත් අද න ශතක් ල
ශම්ට විරුේධ ථහ යන්න ඔඵතුමභන්රහට ඵළරි ගිඹහ
රු ඇභතිතුමභහ ශ ඳශමුශනි හච්ඡහශ්.දී ඒ ඇභතිරු
ශඳොශයොන්දු ුෆණහ භහඹක් ල ශනොඹහ ඉන්නහ කිඹරහ ඔුෆන්
කි්.හ ශම් ම්ඵන්ධ හච්ඡහ යනහ කිඹරහ අද න ශතක් ල
ඒ එ ශඳොශයොන්දුක් ලත් ඉසට ශශේ නළවළ අහන තහශ්.දී
අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ශභොක් ලද ශශේ? ඒ අහිං
ධීයයින් නිදවස යන්න එතුමභහ මිත්රත්ශක වසතඹක් ල දිගු ශහ
නමුත් ඉන්දිඹහශ්. න අභළතිතුමභහ ඳත් වූ ශරහශ්.දී එතුමභහට
සුඵ ඳළූන ශරෝශක ඳශමුශනි නහඹඹහ තභයි අශේ අතිරු
ජනහධිඳතිතුමභහ අශේ ජනහධිඳතිතුමභහ එක් ල එතුමභහ හච්ඡහ ශහ
ශම් හච්ඡහ ඉදිරිඹට ශන ඹන්න එතුමභහ ශඳොශයොන්දු ුෆණහ අශේ
රු ධීය ඇභතිතුමභහ ගිහිල්රහ ඒ ඇභතිරු එක් ල හච්ඡහ ශහ
නමුත් ඔඵතුමභන්රහශ ජනතහ ශනුශන් අද න ශතක් ල එ
චනඹක් ල ථහ යන්න ඔඵතුමභන්රහට ඵළරි ගිඹහ ඒ ළන අපි
නහටු නහ නමුත් ජහති ශේදශඹන් ශතොය අශේ මුහුද
ආයක් ලහ ය න්න අපි ළබ පිළිශශ ණනහක් ල ක්රිඹහත්භ
යරහ තිශඵනහ ඒ නිහ භභ සිඹලුභ භන්ත්රීරුන්ට
ඇභතිරුන්ට ආයහධනහ යනහ ශම් ්රලසනශකදී අපි එමුතුම
න්න ඕනෆඹ කිඹරහ ශභොද ධීය ක් ලශේත්රඹ නංන්න ඹම් ඹම්
ආම්ඳන්න ශඹොදහ භසුන් ඇල්ලීභ තවනම් කිරීභ ම්ඵන්ධ නීති
රීති වදරහ විලහර ළබ පිළිශශක් ල; රසන ළබ පිළිශශක් ල අපි
ක්රිඹහත්භ යනහ ළශ්. ශ්.හ ශපුශ්. ශ්.හ තංගුස දළල්
ශඹොදහ භසුන් ඇල්ලීභ නතය යන බයිනහ නතය යන භවහ ළබ
පිළිශශක් ල ශම් ශන ශොට අපි ක්රිඹහත්භ යනහ

(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ඔඵතුමභහ ශේද ඇති ශහට ඔඵතුමභහ හිතනහද ඔඵතුමභහට යහජිත
ශේනහයත්න ඇභතිතුමභහ ශොනහ යන්න පුළුන් කිඹරහ? එතුමභහ
තම්ඵන්න ඵළවළ ඔඵතුමභන්රහට

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ඇභතිතුමභහශන් අවන්න

භවය ශරහට භව රෑ ගිහිල්රහ ශවොශයන් ශදඹක් ල යන
ශොට අඳට අල්රන්න ඵළවළ භභ උබරශ්. ජරහලඹ ඵරන්න
ගිඹ ශරහශ්. දළක් ලහ උබරශ්. ජරහලඹට කිශරෝමීටය ණනක් ල
එවහ ඳළත්ශත් භහළු අල්රන්න ධීයශඹෝ ඹනහ භවය ශරහට
ඒ අඹ ළයදි ළබ යනහ නමුත් ශොබබිශම් සිටින
ශඳොලීසිඹටත් එශවභ නළත්නම් ශන හටත් ඵළවළ ශඵෝඨාටු
අයශන ගිහිල්රහ වළභ ශරහශ්.භ ඒ අඹ ආයක් ලහ යන්න
ශභතළනදි අපි ඒ යහය න්න ඕනෆ ඒ නිහ තභයි රු
ඇභතිතුමභහ ධීය ජහරඹක් ල වදහ තිශඵන්ශන් දළන් දස තුමනට

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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ඉසශල්රහ ශම් ජහරඹ භක අපි හච්ඡහ ශහ එතළනදි අදවස
විභනහ
භබරපුශ්.
ශ්.හ
අම්ඳහශර්
ශ්.හ
ශඳොශශොන්නරුශ්. ශ්.හ ශභතළනදි ඔුෆන්ශ අදවස අයශන
රසන නීති යහමුක් ල වදන්නයි අපි උත්හව යන්ශන් ඉසන්
හ විනහල ශරුහ හශ අපි ශභඹත් විනහල න්න ශදන්ශන්
නළවළ දළන් ඉසන් හට අපි ක්රභත් ළබ පිළිශශක් ල වදරහ
තිශඵනහ ජර වී වන්ට ශඳොුමණක් ල වදන ශොට ඒ ශඳොුමණ ෆදිඹ
යුතුම ආහයඹ පිළිඵ අපි නීති යහමුක් ල වදරහ තිශඵන්ශන් ඒ නීති
යහමුශ්. තිශඵන්ශන් ළසිකිළිඹක් ල වදන ශොට ශයශ ංයක් ලණ
ශදඳහර්තශම්න්තුමශන් ඒ ළසිකිළිඹ ඵරන්න ශඳොලීසිඹ අයශන
ඹනහ හශ නීති ශනොශයි භවය ශරහට ශයශ ංයක් ලණ
ශදඳහර්තශම්න්තුමශ්. නිරධහරි ගිහිල්රහ දුේඳත් මිනිසුන්ට හිරිවළය
යනහ නීතිඹ කිඹන එ අඹත් න්ශන් දුේඳත් මිනිසුන්ට
ඳභණක් ල ශනශයි ශවෝටල්හයශඹෝ ශයශ අයිශන් ශවෝටල්
වදනහ ඒ නිරධහරින්ට ඒහ ශඳශනන්ශන් නළවළ නමුත් ඔුෆන්
ගිහිල්රහ අය දුේඳත් මිනිසුන්ට හිරිවළය යනහ අපි වදන්ශන් ඒ
හශ ශේල් යන්න ශනොශයි අපි වදන්ශන් ධීයඹහට ලක් ලතිඹ
ශදන්නයි ධීය මිති තුමළින් අදවස අයශන ශපුශ්. ශ්.හ
මුහුශේ ශ්.හ ශොබබිශම් ශ්.හ-

පිළිඵ වහභ ක්රිඹහත්භ නහ අපි ශම්හ හර්තහ ශහභ ශම්හ
ම්ඵන්ධශඹන් ක්රිඹහත්භ න්න එතුමභහ දළනටභ ටයුතුම යරහ
තිශඵනහ
නීතිඹ බන ළු රඳ තිශඵන අඹ තමුන්නහන්ශේරහශ
ඳළත්ශත් ශොඳභණ හිටිඹහද? ඔුෆන් ශම් ඳළත්තට ආපු ශරහශ්.
ඔඵතුමභන්රහ කි්.ශ්. ඒ ඔක් ලශොභ ශවොරු කිඹරහ එශවභ නම්
රු ජඹසරිඹත් ශවොශයක් ල ශන්න එඳහ ඹළ රු ජඹසරිඹ ශම්
ඳළත්ශත් ඉරහ ඔඹ ඳළත්තට ගිඹහභ ශවොයහ ශනොශයි එ් ් 
ගුණශේය ශම් ඳළත්ශත් ඉරහ ඔඹ ඳළත්තට ගිඹහභ ශවොයහ
ශනොශයි 17ශදශනුම ගිඹ ශරහශ්. ඔඵතුමභන්රහ කි්.හ "මුන්
ඔක් ලශොභ ශවොරු මුන් ඳහහයශඹෝ මුන් ශම්හශඹන්
ශ්ලශයන්න ඔඹ ඳළත්තට ආහ " කිඹරහ එතශොට ශම් ඳළත්ශතන්
ඔඹ ඳළත්තට ඹනශොට ඒ ථහ නළවළ ශම් හශ ශඵොරු ටන්
ඳහස ශඵොරු ථහ කිඹරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ අපි එතුම ශරහ ශම්
ළබ පිළිශශ වරිඹට ක්රිඹහත්භ යමු
භභ ත ති ශදකින් මීමු ්රහශේයඹ ශල්ම් හර්ඹහරශක
භිේධි නිරධහරින් ග්රහභ නිරධහරින් ංර්ධන නිරධහරින් කිඹන
ශම් සිඹලු ශදනහභ රහළ තිශඵන අශේ පුහුණු භධයසථහනරට
අයශන ගිහිල්රහ ඒශොල්රන්ට පුහුණුක් ල රඵහ ශදනහ ධීය
ම්ඳත දියුණු යන්න අපි යන ශේල් භට ශන ඹන්න
ඔඵතුමභහ ඳල්ිවඹට ඇවිල්රහ රුපිඹල් 50 000ක් ල ශදනහ
ශ ළබක් ල ශනශභයි ශම් ශම් ඊට බහ පුළුල් ළබක් ල

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශයශ ංයක් ලණඹ ඔඵතුමභහශ
තිශඵන්ශන්?
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ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ
(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

භශ ශනොශයි ශොයි අභහතයහංලඹ ඹටශත් තිබුණත් භභ
කිඹන්ශන් යන ශේ ශේලඳහරනඥශඹෝ ශනොශයි නිරධහරි
යන ජයහ ළබ ළන භභ කිඹන්ශන් ශඳොලීසිශක වළභ නිරධහරිභ
එ වහ භහන නළවළ අශේ අශත් ඇඟිිව 10භ එ විධිඹ නළවළ ශම්
ඳළත්ශතනුත් ළයදි යන භවය නිරධහරි ඉන්නහ නමුත් අපි
කිඹන්ශන් ශයශ ංයක් ලණඹ ශ්.හ ුෆරු ශවෝ නිරධහරිශඹුම
ශ්.හ අහිං මිනිසුන්ට හිරිවළයඹක් ල යනහ නම් ධීයඹහට
ශොශවේ වරි යදක් ල නහ නම් අශේ ඇභතිතුමභහ ඊට භළදවත්
නහ

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ුෆරු ඹටශත්ද ශයශ ංයක් ලණඹ තිශඵන්ශන්?

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ
(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇභතිතුමභහ ශඳොඩි ශදඹක් ල යන්න පුළුන්ද? රන්හත්
අයශන ඹන්න ශෝ

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ
(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

රන්හශ ළශ්  රන්හ යයි යනිල් භවත්භඹහ ඔඵතුමභහ
ශනි ඹනහ ද? නළවළ ශන් ඔඵතුමභහ දහරහ ඹන්ශන් භභ දළක් ලහ
එදහ ුෆද අිදශඹෝ යනහ පුළුන් නම් ශදශදනහභ එ
ශ්.දිහට න න්න කිඹරහ ඔඵතුමභහ ඔඵතුමභහශ වදතට
එක ඵරන්න ඔඵතුමභහශ ඳක් ලශක අඹභ ඔඵතුමභහට යන
ශේල් ඵළලුශොත් අශේ ළබ ශභොනහද? අපි ශඵොශවොභ
භඟිශඹන් ඹනහ අපි සුවද හච්ඡහ යරහ රසනට ඒ ළබ
ටයුතුම යනහ භවය ශරහට භවය ්රලසනරදී
ඇභතිතුමභහයි භභයි හද විහද ය න්නහ එශවභ යන්ශන් ඹම්
කිසි ශදඹක් ල නියහයණඹ ය න්න ඒ ුෆරු වරි දළක් ලශොත්
ඳත්තශර් ඳශ යයි "අන්න යහජිත ව යත් වළේශඳයි" කිඹරහ
ශම්හ අපි ණන් න්ශන් නළවළ භභ දළක් ලහ ඔඵතුමභහ රු
ඇභතිතුමභහ මුරුංහ අත්ශත් තිඹන්න වදනහ

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

භභ කි්.ශ්. ශයශ ංයක් ලණ ශදඳහර්තශම්න්තුමශ්. ඉන්න
නිරධහරි ළන

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු විත්න පප්රමදළව මශතළ

(ரண்னறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එතුමභහ අශේ භනුසශඹක් ල ඒ ශවොට භත තිඹහ න්න

ුෆරු ඹටශත්ද තිශඵන්ශන්?

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ

ගරු වර්න කුමළර ගුණර්නන මශතළ

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ ඹටශත් ජනහධිඳතිතුමභහට අපි ශම්හ
දළනුම් දීරහ තිශඵනහ රු ඵළසිල් යහජඳක් ල භළතිතුමභහ ශම්හ

(ரண்னறகு சத் குர குத்ண)

ඔක් ලශෝභ අශේ තභයි වරිඹට ථහ යනහ නම් ඔඵතුමභහත්
අශේ කිඹරහ අඳට කිඹන්න පුළුන් ඔඵතුමභහ භවය ශරහට වරි
ශේ ථහ යනහ නමුත් තමුන්නහන්ශේ වරි ශේ ශනුට ළයදි
ශේත් කිඹනහ
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ශම් ළබ පිළිශශට වශඹෝඹ රඵහ ශදන ශර භභ සිඹලු
ශදනහශන්භ ඉල්රහ සිටිනහ විශලේශඹන්භ ශම් ළබ පිළිශශශේදී
ඉතහභ වශඹෝශඹන් අඳට ශරොුම ලක් ලතිඹක් ල රඵහ දීභ ළන
ජහති ජරවී ව හ ංර්ධන අධිහරිශක ජඹන්ත භවත්භඹහ
ඇතුමළු නිරධහරින්ට භභ සතුමතින්ත ශනහ ඒ ලක් ලතිඹ භට
ශනඹන්න ශේලඳහරන ශේදශඹන් ශතොය භභ සිඹලු ශදනහටභ
ආයධනහ යනහ ඇභතිතුමභහ ව අපි උත්හව යන්ශන් ශම්
යන භවහ ංර්ධනඹත් එක් ල ශම් ආර්කයඹ ශොබ
නකන්නයි අපි ඒ වහ අලය යන ළබ මුළු ඳත්නහ
එතශොට ඔඵතුමභන්රහට පුළුන් ඒ තුමළින් ජනතහට අලය
ශේඹ යන්න; ඔඵතුමභන්රහ ඳහර්ිවශම්න්තුම භන්ත්රීභට ඳත්
යපු නම්බු තිඹන්න වළභදහභ ශභතළනට ඇවිල්රහ ශඵොරුට
ෆ වරහ ශදය ඹන එ ශනොශයි යන්න ඕනෆ ශදය ඹන
ශොට "අන්න ජිත් ශ්රේභදහ භන්ත්රීතුමභහ ශවො ථහක් ල ශහ"
කිඹරහ ්රලංහ රඵන විධිඹට ථහ යන්න පුළුන් ුෆශණොත්
අන්න එදහට යනිල් වික්රභසිංව භවත්භඹහ ඔඵතුමභහට යන නින්දහ
අඳවහ නතය ශයි කිඹහ භභ හිතනහ යංජිත්ට ඡන්දඹ ශදන්න
එඳහ කිඹපු නහඹඹහ ඳසු එශවේ ගිහිල්රහ යංජිත් ළන ර්ණනහ
ශහ අන්න ඒ තභයි යංජිත්ශ දක් ලභ ශම් ළබ පිළිශශ
හර්ථ ය ළනීභ වහ සිඹලු ශදනහභට නළතත් ආයධනහ
යමින් භභ නිවඬ ශනහ සතුමතියි

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය.

නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Now, the Adjournment Questions will be taken up.
The first Question is from the Hon. Sunil Handunnetti.
ගරු සුනිල් ශඳුන්පන්නක  මශතළ

(ரண்னறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි භහ ශභභ ්රලසනඹ ශඹොමු
යන්ශන් රු හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත් ශභනහයණ
අභහතයතුමභහ ශතටයි
1.

භහතය දිසත්රික් ලශක ශදනිඹහඹ ල්ශදොශ ශොටශඳොර
්රශේලරට අදහශ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹක් ල භඟින්
වම්ඵන්ශතොට ්රශේලඹට ජරඹ ශන ඹෆභට ජරහලඹක් ල ඉදි
කිරීශම් ළරළසභක් ල තිශ්ලද?

2.

එශේ ශනොභළති එභ ්රශේලර ශම් න විට ඔඵ
අභහතයහංලශක හරිභහර් නිරධහරින් විසින් භළනුම් ටයුතුම
යන්ශන් ුමභන ටයුත්තක් ල වහද?

3.

එශේ යන්ශන් නම් එළනි ටයුත්තට අදහශ ඉබම්
ඳයහ ළනීභට ටයුතුම යන්ශන්ද? ඊට අදහශ ය න්නහ
ඳුෆල් ්රභහණඹ ශොඳභණද?

4.

ඔුෆන් ඉත් කිරීභක් ල යන්ශන්ද? ඒ වහ ශඹෝජිත
ක්රිඹහිවඹ ශර්ද?

5.

ඉවත ආහයඹටභ අුමරැස - ශදදිඹර යක් ලෂිතඹ
ආන්නශඹන්ද ජරඹ වම්ඵන්ශතොට ්රශේලඹට ්රහවනඹ
කිරීභට ශඹෝජිත ජරහලඹක් ල ඉදි යන්ශන්ද?

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ගරු නිමල් සිරිපළ ද සිල්ලළ මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ ත
වම්ප්න කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ වශ පළර්ලිපම්න්ුරපව්
වභළනළයකුරමළ)
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(ரண்னறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
னெகரகத்து அகச்சனோம் தரரளுன்நச் சகத னெல்னோம்)

ගරු නිමල් සිරිපළ ද සිල්ලළ මශතළ

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

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Minister of Fisheries and Aquatic
Resources Development, I move,
"That the Regulations made by the Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development under paragraph (c) of subsection
(2) of Section 37 of the National Aquaculture Development
Authority of Sri Lanka Act, No. 53 of 1998 as amended by Act, No.
23 of 2006 and published in the Gazette Extraordinary No. 1786/26
of 30th November 2012, which were presented on 20.05.2014, be
approved."

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

කල්තෆබීම

எத்றகப்ன
ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපළ ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்னறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි "ඳහර්ිවශම්න්තුම දළන්
ල් තළබිඹ යුතුමඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

(ரண்னறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි එභ ්රලසනඹට පිළිතුමය
ශභඹයි
1.
්රලසනශක වන් ආහයඹට බහ තයභක් ල ශනස
ආහයඹක් ල භඟින් වම්ඵන්ශතොටට ජරඹ ශන ඹෆභ වහ
එනම්
ගිං-නිල්රහ ක ජර වළයුෆම් ශඹෝජනහ ක්රභඹ ළරසුම්
යශන ඹනු රඵයි
2.
ශභභ ශඹෝජනහ අනු පිටශදනිඹ ්රශේලශකදී ගිං ක
වයවහ ජර වළයුෆම් නිර්මිතඹක් ල ළරසුම් ය උභං භකක් ල
භඟින් ගිං ශේ ළඩිපුය ජරශඹන් ශොටක් ල ශොටශඳොර
ශදට රැශන ඹහභටත් ශොටශඳොරදී නිල්රහ ශේ අතුම
ංහක් ල වයවහ ජර වළයුෆම් නිර්මිතඹක් ල තළනීම් ය
නිල්රහ ශේ ළඩිපුය ජරශඹන් ශොටක් ල වහ ගිං ක
භඟින් ශොටශඳොරට රළශඵන ජරඹ ද භක ජර
්රභහණඹක් ල ශොටශඳොර සිට අම්ඳහනර ජර වළයුෆම්
ඒඹ වයවහ මුරුතශර ජරහලඹ දක් ලහ ඉදි යනු රඵන
උභං භහර් භඟින් මුරුතශර ජරහලඹට රඵහ දීභට
ළරසුම් ය ඇත මුරුතශර ජරහලඹට රළශඵන්නහ වූ
ජරඹ චන්ද්රිහ ළ ශතක් ල ශන ඹෆභට ළරසුම් ය ඇති
අතය ශම් අනු ගිං ශේ වහ නිල්රහ ශේ ළඩිපුය
තිශඵන්නහ වූ ජරඹ චන්ද්රිහ ළ ශතක් ල රැශන ඹෆශම්දී
උබර දුමණ ඉුෆය යහඳහයඹ භඟින් චන්ද්රිහ ළට රඵහ
ශදනු රඵන ජර ්රභහණඹ අුව න නිහ උබර ම් ඇර
භඟින් වම්ඵන්ශතොට ්රශේලඹට ළඩිපුය ජරඹක් ල රඵහ දීභට
ද වළකිඹහක් ල ඇති ශ්.
මීට අභතය උබර ජරහලඹට ඉවළින් තනන ජර වළයුෆම්
නිර්මිතඹක් ල වයවහ භ්. ආය ජරහලඹ වහ ජරඹ රඵහ දීභට ද

ඳහර්ිවශම්න්තුම

295

296

[රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ]

අධි ංතුමයදී ඳහ ඹට වභ ශවෝ දිඹ සීයහට
වසු වභ න ඵ ක් ලශේත්ර ඳරීක් ලණරදී වඳුනහ ත්
නිහ එභ නිහ රහී න් වහ ද සුදුසු විඳුම් රඵහ
දීභට ටයුතුම යශන ඹනු රඵයි

වළකිඹහක් ල ඇති නු ඇත මීට අභතය ශොටශඳොර ව
අම්ඳහනර ජර වළයුෆම් සථහනිවන් භහතය දිසත්රික් ලශක
්රහශේයඹ ශල්ම් ශොඨාසහ 15ක් ල වහ ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභට
ද නිඹමිතඹ
ශභභ ළරසුම් ක්රිඹහත්භ කිරීභ භඟින් මුරුතශර ජරහලඹට
අභතය ජරඹ රළශඵන ඵළවින් දළනට අක්රිඹ ඳතින මුරුතශර
දුමණ ඇශ ඹටශත් හන් පරදහයී ශර ඉටු කිරීභට වළකිඹහ
රළශඵන අතය කියභ ඔඹ ව ඌරුශඵොක් ල ඔඹ ඳේධති වහ ද
ජරඹ රඵහ දීභට අහලඹ රළශඵන නිහ එභඟින්  වයළටිඹ
ටුන තංල්ර ්රශේල වහ ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීශම් වළකිඹහ
ද ඇති ශ්.

(iii)

ශභභ නිර්මිතඹ තළනීභ නිහ ශවක් ලටඹහය 2
ඳභණ ශඳෞේිව ඉබම් ඹටන අතය නිහ
කිසික් ල ඵරඳෆභට රක් ල ශනොන ඵ දළනට
වඳුනහශන ඇත
4.

උබර ජරහලශක ජරඹ රඵහ දීශම් නභයයිවබහඹ ළඩි
 වභත් භක ිවඹන්සශතොට අමුණ වහ ද අලයතහ අනු
ළඩිපුය ජරඹ රඵහ දීශම් වළකිඹහක් ල ඇති ශ්.
ශභභ ශඹෝජනහිවඹ ළරසුම් ය තිශඵනුශක ගිං  ශේ
ශභන්භ නිල්රහ ශේ අතිරික් ලත ජරඹ වම්ඵන්ශතොට ්රශේලඹට
වයහ ඹළ වභක් ල ඵළවින් ගිං ශේ ඳවශ ්රශේලරට ශභන්භ
නිල්රහ ශේ ඳවශ ්රශේලරටද ජර ළටලුක් ල ඇති ශනොනු
ඇත තද ශභභ ළඩිපුය ජරඹ වළය වභ නිහ ගිං ශේ ශභන්භ
නිල්රහ ශේද ඳවශ ්රශේලර ඇති න ංතුමය තයභක් ල දුයට
ඳහරනඹ ශ්. තද පිටශදණිශක සිට ශොටශඳොර දක් ලහ ජර
වළයුෆම් කිරීශම්දී අතුමරු පරඹක් ල ශර ජර විදුිවඹ ද ෆශවන
්රභහණඹක් ල උත්ඳහදනඹ නු ඇත වම්ඵන්ශතොට ්රශේලශක අලය
ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ශදන අතයතුමය විවිධ ිෂි හර්මි හන් ය
ශන ඹහභ ඉතහ පරදහයී ශර ඉටු කිරීභට වළකි හතහයණඹක් ල
ඇති නු ඇත
ශභභ ශඹෝජනහ ළරසුම් කිරීශම්දී ජර වළයුෆම් වහ
ක්රභශ්.දඹන් කිහිඳඹක් ලභ අධයඹනඹ ය ඳරියඹට ශභන්භ
ජනතහට ද න වහනි අභ ය නිමින් දිඹත් ය ඇති ඉතහ
ශවො ක්රභශ්.දඹක් ල වඳුනහ ළනීභ වහ විභර්ලන ටයුතුම ය
ශන ඹනු රළබ අතය ඒහශක අන් මීක් ලණ වහ භළනුම්
ටයුතුම ශම් දිනර ය ශන ඹනු රළශ්ල
3.

අන් ළරසුම් ළසීශභන් අනතුමරු ඹට න නිහ
්රභහණඹ ශභන්භ ඉබම් ්රභහණඹ ද වඳුනහ ළනීභට
වළකිඹහ රළශ්ල එශේ ුෆත් දළනට වඳුනහ ශන තිශඵන
ශතොයතුමරු අනු ඳවත වන් ඳරිදි ඉබම් වහ නිහරට
ඵරඳෆභක් ල සිදු නු ඇත
(i)

(ii)

ිළ පදණිය ශෆරවුම් නිර්මිතය තෆනීම
ශභභ සථහනශක ශවක් ලටඹහය 5 6 යජශක ඉබම්
ඳභණක් ල ඹට න අතය සිංවයහජ නඹට වහනි
ශනොන ඳරිදි ජර භඨාටභ ළරසුම් ය ඇත නිහ
කිසික් ල ඹට ශනොනු ඇත
පක පප  ශෆරවුම් නිර්මිතය තෆනීම.
ශභභ සථහනශක ජර වළයුෆම් නිර්මිතඹ තළනීශම්දී
ශවක් ලටඹහය 5ක් ල ඳභණ පුේිව ඉබම් ඹට න
අතය නිහ 5ක් ල ඳභණ ජරශඹන් ඹට නු ඇත මීට
අභතය ජර භඨාටභ ආන්නශක තිශඵන තත්
නිහ 7ට ඳභණ දිඹසීයහ ඇති ඵළවින් ඒ ඒ
ඳදිංචිරුන් භක හච්ඡහ ය සුදුසු ඳරිදි විඳුම්
රඵහ දීභට පිඹය නු ඇත
ශම් නිහරට අභතය වළයුෆම් නිර්මිතඹට
තයභක් ල ඉසභත්ශතන් පිහිටි ඳවත් බිම්ර තළනීම්
ය ඇති නිහ 10ක් ල ඳභණ දළනටභත් තයභක් ල

අම්පළනග තළ ශෆරවුම් නිර්මිතය.

ඵරඳෆභට රක් ලන ඉවත ඳළවළදිිව යනු රළබ ඉබම්
ශභන්භ නිහ ද වඳුනහ ළනීශභන් අනතුමරු පර්ණ
මීක් ලණඹක් ල ද සිදු ය යජශක විධිභත් අත් ඳත් ය
ළනීශම් ක්රභශ්.දඹන් අනුභනඹ යමින් වහ යජශක ඉබම්
අත් ඳත් ය ළනීශම්දී අනුභනඹ යනු රඵන
ක්රභශ්.දඹන්ට අනු න්දි රඵහ දීභටද ටයුතුම යනු ඇත
ඊට අභතය දළනටභත් හරිභහර් වහ ජර ම්ඳත්
ශභනහයණ අභහතයහංලඹ භඟින් ඉබම් අත් ඳත් ය
ළනීශම්දී ශදනු රඵන වනඹන් න නික් ල තනහ ළනීභ
වහ ඉබම් ශොටක් ල ද වීශනෝඳහඹ අහිමි න්නන්
වහ වීශනෝඳහඹ භහර්ඹක් ල ඇති කිරීභට ද ටයුතුම යනු
රළශ්ල
නිහ අත් ඳත් ය ළනීශම්දී ්රතිසථහඳනඹ කිරීභට ළඹ
න මුදර ද ඉබම් අත් ඳත් ය ළනීශම්දී තක් ලශේරු
හර්තහ අනු ර්තභහන ටිනහභටද න්දි මුදල් ශර
රඵහ ශදනු ඇත

5.

නළත

නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Question No. 2 to be raised by the Hon. Buddhika
Pathirana. - [Pause] - Not here. Then, next Question is to
be raised by the Hon. Ajith Kumara.
ගරු අිත්න කුමළර මශතළ

(ரண்னறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි භහ ශභභ ්රලසනඹ ශඹොමු
යන්ශන් ශෞය අභහතයතුමභහ ශතටයි
01.
02.

ඖධ නිඹහභනඹට අදහශ න ඳනත් ශටුම්ඳතක් ල යජඹ
විසින් ස ය තිශ්ලද?
එභ ඳනත් ශටුම්ඳතට අදහශ විේත් වහ භවජන අදවස
විභහ තිශ්ලද?
1.

තිශ්ල නම් එහි හර්තහ ශම් බහට ඉදිරිඳත්
යන්ශන්ද?

ගරු ගළමිණී විිත්න විතයමුණි ද පව යිවළ මශතළ

(ரண்னறகு கரறணற றஜறத் றஜனெணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa )

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

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Minister, what is your point of Order?
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ගරු ගළමිණී විිත්න විතයමුණි ද පව යිවළ මශතළ

(ரண்னறகு கரறணற றஜறத் றஜனெணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි භභ රු බුේධි ඳතියණ
භන්ත්රීතුමභහශ ්රලසනඹට පිළිතුමය සදහනම් යශන ඇවිත් සිටිනහ
නමුත් රු බුේධි ඳතියණ භන්ත්රීතුමභහ බහශ්. නළවළ භට
බහශන් පිට  ව ඹන්න පුළුන්ද එශවභ නළත්නම් භභ පිළිතුමය
බහත යන්නද? [ඵහධහ කිරීභක් ල] ශඳෝ බක් ල ඉන්න [ඵහධහ
කිරීභක් ල] භට ඹන්න පුළුන් ශන්ද? [ඵහධහ කිරීම්] අිව ්රලසනඹක් ල
[ඵහධහ කිරීභක් ල] එශවභ ශොශවොභද? ඔඵතුමභහශන් ශනොශයි
අවන්ශන් මරහනශඹන් [ඵහධහ කිරීභක් ල] ඔඵතුමභහ ඉන්න රු
සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීතුමභහ ඔඵතුමභහ orders දුන්ශන් 1988/89
හරශක
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න ඳනත් ශටුම්ඳතක් ල ස කිරීශම්දී ආ්ඩුවක්රභ
යසථහ තුමශ ක්රිඹහ ශ යුතුම ආහයඹට ක්රිඹහ යරහ තිශඵනහ
ඒ හශ භ භව ජන අදවස ව ශඹෝජනහ වහ විේතුමන් වහ
එඹ ශම් න විට ම්පර්ණශඹන් විිත තඵහ තිශඵනහ භභ
විලසහ යනහ තත් භහඹක් ල ළනි හරඹක් ල තුමශ එඹ
ඳහර්ිවශම්න්තුමට ඉදිරිඳත් යන්න අඳට පුළුන් ශ්.වි කිඹරහ

නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Then, the Hon. Buddhika Pathirana. - [Pause] - Not
here. I call upon the Hon. Mohan Priyadarshana De Silva
to raise the next Question.

නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Minister, you have to wait till
7.30 p.m. because in case the Hon. Member concerned
comes to the House, you must be present.
ගරු ගළමිණී විිත්න විතයමුණි ද පව යිවළ මශතළ

(ரண்னறகு கரறணற றஜறத் றஜனெணற  தசரய்சர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

Okay, Sir.
නිපයෝතය කළරක වභළපක ුරමළ

(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Ajith Kumara, you carry on with your Question.
ගරු අිත්න කුමළර මශතළ

(ரண்னறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

2. නළතිනම් එශේ විේත් වහ භවජන අදවස ශනොභළති ඳනත්
ශටුම්ඳත ස ශශේ ශශේද ඹන්න ශම් බහට
දන්න්ශන්ද?
03.

න ඳනත 2005 ශර් ඉදිරිඳත් ශ ඖධ ඳනතට
අනුූලරද?

ගරු පම ශළන් ප්රියදර්න ද සිල්ලළ මශතළ

(ரண்னறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි භහ ශභභ ්රලසනඹ ශඹොමු
යන්ශන් රු ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයතුමභහ ශතටයි
ශම් දිනර ඳතින අඹවඳත් හරගුණි තත්ත්ඹ
ශවේතුමශන් භහතය දිසත්රික් ලශක ජනතහ නහඹ ඹහම් ජර ළලීම් වහ
අුමණු ළයිවන් විඳතට ඳත්  ව ඇත එඵළවින්
01.

නහඹ ඹහම් ජර ළලීම් වහ අුමණු ළයිවන් විඳතට ඳත්වූ
භහතය දිසත්රික් ලශක ජනතහ ශොඳභණද?

02.

එභ විඳතට ඳත් වූ ජනතහ වහ ඩිනමින් වන
ළරසීභට ක්රිඹහ ය තිශ්ලද?

03.

එශේ නම් දළනට රඵහ දී ඇති වන ශර්ද?

04.

ඒ ශනුශන් ළඹ ය ඇති මුදර ශොඳභණද?

05.

ඉදිරිශකදී ඔුෆන් ශනුශන් තදුයටත් රඵහ දීභට නිඹමිත
වන ශභොනහද?

06.

දීර්ක හලීන ශභළනි විඳත් ශක් ලහ ළනීභ වහ ශන
ඇති පිඹය ශර්ද ව එශේ ශන ඇති පිඹයර
හර්ථත්ඹ ශර්ද?

ගරු වමත්රීපළ සිරිපවන මශතළ (පවෞඛය අමළතයුරමළ)

ශම්හ පිළිඵ ශභභ රු බහ දළනුත් යන ශර
ඔඵතුමභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ ඒ හශ භ රු
ඇභතිතුමභනි ං තුමශයන් විඳතට ඳත් වූ ජනතහට සිදුවූ
අරහබ වහ වහනි භක වයහළනීභට යජඹ ශන ඇති
පිඹයඹන් ළන ශභභ රු බහට දළනුම් ශදන්න කිඹහ ද
ශෞයශඹන් ඉල්රහ සිටිනහ

(ரண்னறகு கத்றரறதரன சறநறதசண - சுகரர அகச்சர்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි රු අජිත් ුමභහය
භන්ත්රීතුමභහ විසින් අන රද ්රලසනරට පිළිතුමරු ශභශේයි
භවහචහර්ඹ ශේන බිබිශල් භළතිතුමභහශ ඖධ ්රතිඳත්තිඹට
අදහශ ඊට විඹත රුණු ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ අුෆරුදු 40ක් ල
තිසශේ ථහ ශ එශවත් කිරීභට ශනොවළකි වූ ඖධ ඳනත්
ශටුම්ඳත ස යරහ ශම් න විට අභහතය භ්ඩබරඹට ඉදිරිඳත්
යරහ තිශඵනහ අභහතය භ්ඩබරඹ යසථහනුූලර ශ යුතුම
හර්ඹඹක් ල ලශඹන් ශම් න විට එභ ඖධ ඳනත් ශටුම්ඳත
යසථහ මිටුට ශඹොමු යරහ තිශඵනහ ඒ හශ භ ඳසු ගිඹ
භහශක 23ශනි දහ භවජන අදවස විභසීභ වහ අදහශ ංශලෝධන
වහ ශඹෝජනහ තිශඵනහ නම් එන්න කිඹරහ අපි ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත අන්තර් ජහරඹට එක් ල යරහ තිශඵනහ ඒ හශ භ
ශවට දිනශක ශම් ඖධ ඳනත් ශටුම්ඳත පිළිඵ
්රී රංහ ඳදනම් ආඹතනශකදී ම්භන්ත්රණඹක් ල ඳළළත්ශනහ අපි
විිත ආයහධනඹක් ල යරහ තිශඵනහ ඕනෆභ ශශනුමට එභ
ම්භන්ත්රණඹට වබහගි ශරහ තභන්ශ ්රලසන අදවස ව
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ

ගරු මහින්ද අමර වර මශතළ (ණපදළ කෂමනළකරණ
අමළතයුරමළ)
(ரண்னறகு
அகச்சர்)

யறந் அவீ - அணர்த் னெகரகத்து

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි රු ශභොවහන්
රිඹදර්ලන ද සිල්හ භන්ත්රීතුමභහ විසින් අන රද ්රලසනරට
පිළිතුමරු ශභශේයි
01.

දීර්ක විසතයඹක් ල තිශඵනහ එභ විසතයඹ ඳවත දළක් ලශ්.

ඳහර්ිවශම්න්තුම

299

300

[රු භහින්ද අභය වය භවතහ]
මළතර දිවහත්රි්කකප නළය යම් ත ගෆම්ම් වශ අකුණු වෆරලලින් විපත ප්න තනතළල ිළිතබඳ ලළර්තළල
කළය: 2014 ජුනි 01 දින සි 04පලනි දින ද්කලළ පප. ල. 10.00 පෆය
ණපදළපව්
වහලභළලය

ණපදළල ්කවූ

ුරලළ
මරණ ෆබලන්පේ අුරරුද
වාඛයළල වාඛයළල ශන් වූ
ගණන

ශළනිය ප්න
නිලළව

පවුල්
වාඛයළල
450

වළමළිතක
වාඛයළල
2,250

ළිවභ

6

25

6

කිරින්ද

6

20

3

ඹුරුපිටිඹ

3

13

3

36

118

3

15

3

අතුමයිවඹ

37

141

1

වක් ලභණ

14

50

ශදවිනුය

2

10

භහිවම්ඵබ

5

21

පිටඵළේදය

10

47

මුළු එකුරල

572

2,710

අුමරැස

භහතය
ශොටශඳොර

පර්ණ
ශළනි
27

පලන්න
පද්පෂ
ශළනි

අර්ධා
ශළනි
49

7

1

පලන්න කරුණු

ශශ
ළල් 05
විඹළි රහ
ඳහර්ල් ශඵදහ
ශදමින් ඳීර

ශම් න විට
ජරඹ ඵළ ඹමින්
ඳීර

5
10

0

0

0

35

88

03.

පිස ආවහය වහ එක් ල පුේරඹුමට රුපිඹල් 150 00ක් ල
ඵළගින්ද -ශදරුන් ඇතුමළු සිඹලු අඹ ශනුශන් ඒ මුදර
විඹදම් යනහ - විඹළි රහ වහ (තිඹට උඳරිභඹ)
තනි පුේරඹුමවට තිඹක් ල වහ රුපිඹල් 385 00
හභහජිඹන් 02ශන් යුත් ඳුෆරට තිඹක් ල වහ
රුපිඹල් 490 00
හභහජිඹන් 03ශදනුමශන් යුත් ඳුෆරට තිඹක් ල වහ
රුපිඹල් 595 00
හභහජිඹන් 04ශදනුමශන් යුත් ඳුෆරට තිඹක් ල වහ
රුපිඹල් 700 00
හභහජිඹන් 05ශදනුමශන් යුත් ඳුෆරට තිඹක් ල වහ
රුපිඹල් 805 00
ඵළගින් ද රඵහ දීභට ටයුතුම ය ඇත

06.

නිකු්න
පබදළ පදන ද
කරන ද
භළණ්ඩ
ප්රක පළදන
ප්රමළණය

1

ඔ්.

05.

සුර්කෂිත
මධායවහාළනල
සිටින
පවුල්
වළමළිතක
වාඛයළල වාඛයළල

7

02.

04.

සුර්කෂිත
මධායවහාළ
න ගණන

ශම් න විට රුපිඹල් 1 024 660 00 ්රතිඳහදන භහතය
දිසත්රික් ල ශල්ම් ශත නිදවස ය ඇත ඉල්ලීම් රළශඵන
ක් ලණඹකින් අලයතහ ඳරිදි මුදල් රඵහ දීභට ටයුතුම යනු
ඇත
නිහ වහනි සඹං රැකිඹහ වහනි ව හ වහනි වහ
වනහධහය රඵහ දීභට ඉදිරිශකදී ටයුතුම කිරීභට නිඹමිතඹ
ඒ වහ ශතොයතුමරු රඵහ නිමින් ඳීර
2014 ර්ඹ වහ භහතය දිසත්රික් ලඹට රුපිඹල් මිිවඹන
6 177 මුදරක් ල ශන් ය ඇත මීට අභතය දළනුත්
කිරීශම් වහ ශඳයහුරු ළබටවන් ඳළළත් වභ සිදු ශශර්

ගරු අරුන්දික ප්රනළන්දු මශතළ

(ரண்னறகு அனோந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි භහ විසින් අනු රඵන
්රලසනඹ ශභඹයි

0

0

0

0

2014.05.05 දින අතිරු ජනහධිඳතිතුමභහ විසින් විිත යන
රද ්රී රංහ යුද වමුදහ ශයෝවර ආයම්බ කිරීශම් ඳයභහර්ථඹ වහ
අයමුණු ශභහි ඇති ඳවසුම් ශභභ ශයෝවර තළනීශම්දී යුද
වමුදහශ්. ශ්රභ දහඹත්ඹ ව ශභභ ශයෝවර භඟින් ආයක් ල
ශේහන්ට රළශඵන ්රතිරහබ ශර්ද ඹන්න ශභභ රු බහට
ඉදිරිඳත් යන ශර ඉල්රමි

ගරු නිමල් සිරිපළ ද සිල්ලළ මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ ත
වම්ප්න කෂමනළකරණ අමළතයුරමළ වශ පළර්ලිපම්න්ුරපව්
වභළනළයකුරමළ)

(ரண்னறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
னெகரகத்து அகச்சனோம் தரரளுன்நச் சகத னெல்னோம்)

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

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි රු අරුන්දි ්රනහන්දු
භන්ත්රීතුමභහශ ්රලසනඹට පිළිතුමය ශභශේයි
නල යුද ශමුදළ පරෝශල් වාකීර්ණය ණරම්භ කිරීපම් පරමළර්ාය
අරමුණු පශසුකම් ශළ ශ්රම දළයක්නලය එමඟින් ෆපබන
ප්රක ළභ
1.

පරමළර්ාය වශ අරමුණු:දල 03ට ආන්න හරඹක් ල මුළුභවත් යටභ ශශහත්
ශරෝශක ්රඵරතභ ත්රසතහදි ්ඩබහඹභක් ල න ුමරිරු
එල්ීමීමඊ ත්රසතහදි ංවිධහනඹ ඳයහජඹ කිරීභ වහ වීවිත
දහනඹ හඹ දහනඹ වහ ශේහ දහනශඹන් යුතුම මුළුභවත්
ශේලඹටභ තුමට හභඹ උදහ ය ලීශම්දී භසත යුද
වමුදහ දළක් ලවූ දහඹත්ඹ ශනුශන් ක්රිඹ ශේශක ශඹදී
සිටින යුද වමුදහ හභහජිඹන් වහ ඔුෆන්ශ ඳුෆල්ර
ඥහීරන්ශ
යුේධශකදී ආඵහධිත තත්ත්ඹන්ට ඳත්
වදය ශවේතුමන් භත විශ්රහභ න්න රද වමුදහ
හභහජිඹන්ශ එශේ විශ්රහභ න්න රද වහ යුේධශකදී
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මිඹ ගිඹ වමුදහ හභහජිඹන්ශ ඳුෆල්ර ඥහීරන්ශ
(විශ්රහමිඹහ ශවෝ මිඹ ගිඹ අඹශ ඹ අුෆරුදු 55 හර
සීභහ දක් ලහ) එශභන්භ විශ්රහභ සුශඹන් ඳසු න යුද වමුදහ
හභහජිඹන් වහ යුද වමුදහට අනුයුක් ලත ශේඹ යන
සිවිල් ශේ භවත්භ භවත්මීන්ශ හයි වහ භහනසි
ශෞය තත්ත්ඹ උස අන්දමින් ඳත්හශන ඹෆශම්
අිදරහඹ ශඳයදළරි යශන න වන වදය ඳවසුම්ිවන්
ව උස ්රමිතිඹකින් යුතුම න යුද වමුදහ ශයෝවල්
ංීමර්ණඹ ශොබ නකහ ඇත
2.

සිදු කිරීභ වහ 2009 ර්ශක ශඳඵයහරි භහශක සිට
2013 ර්ශක අශ්රේල් භහඹ දක් ලහ 575 ශදශනුම ශන්
යුත් හර්ඹ භ්ඩබරඹක් ල ශතින් ශ්රභ දහඹත්ඹක් ල රඵහ
දීශභන් අනතුමරු 2013 ර්ශක භළයි භහශක සිට එීම
හර්ඹඹ භ්ඩබරඹ 690 දක් ලහ ළඩි ය ඇති අතය එභ
හර්ඹ භ්ඩබරශක වහඹට ්රී රංහ යුේධ වමුදහට අඹත්
අශනුමත් ඵශ ඇණි ශතින් (්රී රංහ න්නහව න්නේධ
ඵර හඹ ්රී රංහ හරතුමක් ලුම වමුදහ ්රී රංහ ඳහඵර
වමුදහ ්රී රංහ ජහති ආයක් ල ඵශ මුළු ්රී රංහ
යුේධ වමුදහ පුශයෝහමී ඵර හඹ) 250ශන් යුත් ආධහය
හර්ඹ භ්ඩබරඹක් ල රඵහ ශන ශ්රභ දහඹත්ඹ රඵහ දී
ඇත යුේධ වමුදහට සිදු කිරීභට ඳවසුම් ශනොභළති ටළම
අත්තිහයම් - piling - ළනි ශේහ ශොන්ත්රහත් ඳදනභ භත
සිවිල් ආඹතන ශතින් ඉටු ය න්නහ රදී

බළහිර පරෝගී පශසුකම්:
ඵහහිය ශයෝගී අංලඹ ශතින් වදනි ශයෝගීන් 1000ට
ඳභණ ්රතිහය කිරීශම් ඳවසුම් ශභන්භ ඳවත වන්
විශලේඥ වදය ඳවසුම්ද ඳඹහ ඇත
හයි ශයෝ ලරය ශයෝ ශභහ ශයෝ නහරි වහ ්ර
විරහං ලරය සනහයු ශයෝ විද ශයෝ භහනසි ශයෝ
මු වනු වහ ක් ලත්ර පිිවසසීම් ්රතිංසයණ අක් ලෂි උගුය
න නහඹ චර්භ ශයෝ යක් ලත හත ශයෝ උයස ශයෝ
ශඳෝණශ්.දී ඹන ථන චිකිත් හඹන

3.

පන්ලළසික පරෝගී පශසුකම්:
ඳවත වන් ඳරිදි හඨාටු 20ක් ල තුමශ ඇන් 1024කින් යුතුම
ශන්හසි ශයෝගී ඳවසුම් ඳඹහ ඇත
හයි ශයෝ ලරය ශයෝ විරහං ලරය ශභහ ශයෝ
නහරි වහ ්ර භහනසි ශයෝ මු වනු වහ ක් ලත්ර චර්භ
ශයෝ උගුය න නහඹ වහ අක් ලෂි පිිවසසීම් වහ
්රතිංසයණ ලරය නිරධහරි හඨාටු ළවළනු ව පිරිමි
ඳුෆල් හභහජිඹන් වහ හඨාටු ළවළනු ව පිරිමි
විශ්රහමි අඹ වහ හඨාටු

4.

යළගළර පශසුකම්:
දළඩි ත්හය ඒඹ වදිසි ්රතිහය ඒඹ ශනොශම්රු
ශදරු ඒඹ රුධිය හන්දු යන ඒඹ න වන
ශභොඩියුරර් ලරයහහය 2ක් ල ඇතුමළු ලරයහහය 9ක් ල
න වන උඳයණිවන් භන්විත ඳවත වන් වදය
ඳවසුම්
සිඹලුභ තයර වහ ඳට වදය ඳරීක් ලණ යහධිශ්.දිඥ
ඳරීක් ලණ Ultrasound, Mammography, CT, MRI ඇතුමළු
සිඹලුභ විකියණ යලසමි ඳරීක් ලණ විද ශයෝ ඳරීක් ලණ
ර්ණ ශයෝ ඳරීක් ලණ අක් ලෂි ශයෝ ඳරීක් ලණ
න වන උඳයණ හිත ලරයහහය 12කින් භන්විත දන්ත
වදය ඳවසුම්

5.

අපනකු්න විපෂිත ඒකක පශසුකම්:ඳරිණ ඳේධතිඹක් ල ආධහයශඹන් ශයෝගීන් ඉතහ අුව
හරඹදී හර්ඹක් ලභ ්රතිහය වහ ශඹොමු කිරීශම්
ඳවසුම්
ආඵහධිත අඹ වහ විශලේ නීඳහයක් ල උඳහංිවන්
භන්විත ළසිකිළි ඳවසුම්
වදිසි ශයෝගීන් ශන ඒභ වහ ශවිවශොේටර් අංන
ඳවසුම්
න වන තහක් ලණඹට අනු ඉදි යන රද ශ්රණහහය
ඳවසුම්
ඵහහිය ශයෝගීන් ව ශයෝගීන් ඵළලීභට ඳළමිශණන අඹ වහ
ආඳනලහරහ ඳවසුම්
ශයෝගී ශල්න නබත්තුම කිරීභ වහ න වන ඳරිණ
ජහරත කිරීභ

6.

ශ්රම දළයක්නලය:
්රී රංහ යුේධ වමුදහ 8 න සශ්.ච්ඡහ ඉංජිශන්රු ශේහ
ශයජිශම්න්තුම ශතින් ළරසුම් ස ය ඉදිකිරීම් ටයුතුම
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7.

ණර්කක පවලළල ෆපබන ප්රක ළභ:
හයි වහ භහනසි නිශයෝගී වමුදහක් ල ඇති කිරීභ
භඟින් යශඨා ආයක් ලහට ශබෞමි අ්ඩබතහ වහ
ඒීමඹබහඹ සුරැීමභට ඍජුභ දහඹත්ඹ රඵහ ළනීභට
වළකි  වභ
යුේධ වමුදහ හභහජිඹන්ට අභතය ගුන් වමුදහ වහ
නහවි වමුදහ හභහජිඹන් ශතද ්රතිහය වහ හඹන
ඳවසුම් ඳඹහ දීභ තුමළින් ත්රිවිධ වමුදහටභ සිඹලු ශේහ
රඵහ ළනීශම් වළකිඹහ
යණවිරු ඳුෆල්ර හභහජිඹන්ශ ඥහීරන්වට ්රභහණත්
ඳරිදි වදය ඳවසුම් රඵහ දීභට ශනොවළකි වූ ඵළවින්
යහජහරි යන වමුදහ හභහජිඹහ ුමභන ්රශේලඹ
යහජහරි ශත් ඔහුශ ඳුෆශල් ඥහීරන් ශයෝහඵහධඹට
රක් ලුෆශවොත් න ඳවසුම් ඹටශත් වදය ්රතිහය රඵහ
ළනීභට වළකිඹහ රළශ්ල එඵළවින් රක් ල 10ට ආන්න
යණවිරු ඳුෆල් හභහජිඹන් රැ ඵරහ ළනීභට ඇති
වළකිඹහ රළබීභ ඔහුශ චිත්ත වධර්ඹ ඉවශ නළං වභට
පිටුවරක් ල නු ඇත
විවිධ ශයෝහඵහධරට රක් ල මීට ශඳය යුේධ වමුදහ
ශයෝවිවන් ්රතිහය රඵහ ළනීභට ශනොවළකි යුේධ වමුදහ
ශයෝගී අඹ ්රතිහය වහ යජශක ව පුේිව
ශයෝවල්රට ශඹොමු කිරීශභන් ඳසු එභ ශයෝවල්ර
ශඳොශයොත්තුම ශල්නශක දීර්ක හරඹක් ල රැදී සිටිමින්
ශභශතක් ල ්රතිහය රඵහ දුන් අතය එීම ක්රභශ්.දශඹන්
ඵළවළය න ඳවසුම් ඹටශත් එභ සථහනඹක් ල ශතින්
දළනට අදහශ ්රතිහය රඵහ ළනීභට වළකිඹහ රළබීභ
මීට ශඳය යුද වමුදහ ශයෝවිවන් සිදු කිරීභට ශනොවළකි යුද
වමුදහ ශයෝගීන්ශ ඳරීක් ලහ යජශක ව ශඳෞේිව
ශයෝවල් ශත ශඹොමු ය ශඳොශයොත්තුම ශල්නශක දීර්ක
හරඹක් ල රැී  සිටිමින් සිදු ශ අතය න ඳවසුම් ඹටශත්
එභ ශයෝගීන් වට ඉබ ඳවසුම් හිත න වන උඳයණ
භඟින් ඩිනමින් අදහශ ශේහ රඵහ ළනීභට වළකිඹහ
රළබීභ
යුද වමුදහ හභහජිඹන් විවිධ ශයෝහඵහධ ඹටශත් මීට ශඳය
වදය ර් කිරීම්රට රක් ල දීර්ක හරඹක් ල හර්ඹක් ලභ
ශේඹක් ල රඵහ ළනීභට ශනොවළකි යහජහරි යන රද
අතය එළනි අඹ වට න ඳවසුම් ඹටශත් න වන ්රතිහය
රඵහ දී ශයෝ තත්ත්ඹන් ඉක් ලභනින් සු  වශභන් ඳසු
හර්ඹක් ලභ ශර යහජහරිශක ශඹද වශම් වළකිඹහ ඇත
එශභන්භ ය 22 වහ ය 55 ශේහ හරඹකින් ඳසු
විශ්රහභ ශොස සිටින වමුදහ හභහජිඹන් වට මීට ශඳය
ඵහහිය ශයෝගී අංලඹිවන් ඳභණක් ල ්රතිහය රඵහ ළනීභට
සිදු වූ ශවයින් ඔුෆනට යජශක ශභන්භ ශඳෞේිව ශයෝවල්
යහ ඹෆභට සිදු වූ අතය එීම අඹ වට දළනට එභ
සථහනඹක් ල ශතින් සිඹලුභ වදය ඳවසුම් ඹටශත්
්රතිහය රඵහ ළනීභට වළකිඹහ න ශයෝවර ශතින් රළබී
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5.

ඉදිරිශකදී ඔුෆන් ශනුශන් තදුයටත් රඵහ දීභට නිඹමිත
වන ශභොනහද?

6.

දීර්ක හලීන ශභළනි විඳත් ශක් ලහ ළනීභ වහ ශන
ඇති පිඹය ශර්ද ඹන්නත් එශේ ශන ඇති පිඹයර
හර්ථත්ඹ පිළිඵ ශභභ රු බහ දළනුත් යන
ශරත් භභ ඉල්රහ සිටිමි

[රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ]

ඇත එඵළවින් අදහශ අඹ වදය ඳවසුම් නළති ඵට සිතහ
සිටිඹද ඔුෆන් රැ ඵරහ ළනීභ වහ සථහනඹක් ල ඇති ඵ
ශම් න විට ඔුෆන් ළටශවනු ඇත සතුමතියි

ගරු විදුර වි්රමනළයක මශතළ

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි ඔඵතුමභහශ අයඹ
ඇතුම භභ ශම් ඉල්ලීභත් යනහ රු ඇභතිතුමභනි ං
තුමශයන් විඳතට ජනතහ මුදහ ළනීභ වහ ශම් න විට
යජශඹන් ශන ඇති පිඹය ව රඵහ දී ඇති වන
ශභොනහ දළයි ශභභ රු බහට දළනුම් ශදන ශරද භභ
ඉල්රහ සිටිමි

(ரண்னறகு றதுந றக்கறரக்க)

(The Hon. Vidura Wickramanayaka)

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි බහ ල් තඵන
අසථහශ්. ්රලසනඹක් ල භතුම කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ ශනුශන්
ඔඵතුමභහට සතුමතින්ත ශනහ
භහ ශභභ ්රලසනඹ ශඹොමු යන්ශන් රු ආඳදහ ශභනහයණ
අභහතයතුමභහ ශතටයි

ගරු මහින්ද අමර වර මශතළ (ණපදළ කෂමනළකරණ
අමළතයුරමළ)
(ரண்னறகு
அகச்சர்)

ශම් දිනර ඳතින අඹවඳත් හරගුණි තත්ත්ඹ
ශවේතුමශන් ළුතය දිසත්රික් ලශක ජනතහ නහඹ ඹෆම් වහ ජර
ළලීම් අුමණු ළයිවන් විඳතට ඳත් ව ඇත එඵළවින්
1.

නහඹ ඹෆම් ජර ළලීම් වහ අුමණු ළයිවන් විඳතට ඳත්වූ
ළුතය දිසත්රික් ලශක ජනතහ ශොඳභණද?

2.

එභ විඳතට ඳත්වූ ජනතහ වහ ඩිනමින් වන
ළරසීභට ක්රිඹහය තිශ්ලද?

3.

එශේ නම් දළනට රඵහ දී ඇති වන ශර්ද?

4.

ඒ ශනුශන් ළඹ ය ඇති මුදර ශොඳභණද?

අපදළපව්
වහලභළලය

ණපදළල ්කවූ
පවුල්
වළමළිතක
වාඛයළල වාඛයළල

මරණ
ුරලළ
වාඛයළල ෆබලන්පේ
වාඛයළල

අුරරු
දශන් වූ
ගණන

ශළනිය ප්න
නිලළව

365

1700

17

භදුයහර

674

2670

6

අරත්ත

299

1196

ඵ්ඩබහයභ

194

21

59

820

2

8

2946

10310

12

18

ඳහනදුය
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1173

භතුමභ

832

3505

5

20

ශදොබංශොබ

4

21

1

3

ශ්ලරුර

2

10

2220

11200

ශවොයණ

125

524

1

මිල්රනිඹ

245

1029

1

33

129

බුරත්සිංවර

4259

17036

3

1

මුළු එකුරල

12507

51323

14

7

ඳහිවන්ද නුය

රල්රහවිට

ඉංගිරිඹ

3

රු නිශඹෝජය හය බහඳතිතුමභනි රු විදුය වික්රභනහඹ
භන්ත්රීතුමභහ විසින් අන රද ්රලසනරට පිළිතුමරු ශභශේයි
(1)

පිළිතුමය ඳවත දළක් ලශ්.

කළුතර දිවහත්රි්කකප නළය යම් ත ගෆම්ම් වශ අකුණු වෆරලලින් විපත ප්න
තනතළල ිළිතබඳ ලළර්තළල

පලන්න
පද්පෂ
ශළනි

සුර්කෂිත
මධාය
වහාළන
ගණන

අර්ධා
ශළනි

ළුතය

3

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

කළය : 2014 ජුනි 01 දින සි 04 පලනි දින ද්කලළ පප.ල.10.00 පෆය .

පර්ණ
ශළනි

8

யறந் அவீ - அணர்த் னெகரகத்து

සුර්කෂිත
මධායවහාළනල
සිටින

නිකු්න
කරන ද
ප්රක පළදන
ප්රමළණය

මිිවඹන
04

2

34

75

3

4

8

70

402

2

0

38

47

177

පලන්න කරුණු

පවුල්
වළමළිතක
වාඛයළල වාඛයළල

2

4

පබදළ පදන ද
භළණ්ඩ

0

10

104

477

4

අරත්ත ව
ශල්රහවිට
්රහ ශල්
ශොඨාසහ වහ
විඹළි රහ
ඳහර්ල් 500
මුළුතළන්ශයි
උඳයණ ශඨා
10 ආයක් ලෂිත
ඳහවන් ශඨා 10
ව ුමබ 06ක් ල
ශඵදහ දී තිශ්ල

පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
පිස ආවහය ශඵදහ
ශදමින් ඳීර
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(2)

ඔ්.

(3)

පිස ආවහය වහ එක් ල පුේරශඹුමට රුපිඹල් 150ක් ල ඵළඟින්
(ශදරුන් ඇතුමළු)
විඹළි රහ වහ තනි පුේරශඹුමට තිඹක් ල වහ
රුපිඹල් 385යි
හභහජිඹන් ශදශදශනුමශන් යුත් ඳුෆරට තිඹක් ල
වහ රුපිඹල් 490යි
හභහජිඹන් තුමන්ශදශනුමශන් යුත් ඳුෆරට තිඹක් ල
වහ රුපිඹල් 595යි
හභහජිඹන් වතයශදශනුමශන් යුත් ඳුෆරට තිඹක් ල
වහ රුපිඹල් 700යි
හභහජිඹන් ඳසශදශනුමශන් යුත් ඳුෆරට තිඹක් ල
වහ රුපිඹල් 805යි

(4)

ඳසු ගිඹ දින ශද තුමශදී රුපිඹල් මිිවඹන 4ක් ල වහ ඊට ශඳය
රුපිඹල් මිිවඹන 7ක් ල ශර රුපිඹල් මිිවඹන 11 මුදරක් ල
දිසත්රික් ල ශල්ම් ශත මුදහ වළය ඇත

(5)

නිහ වහනි සඹං රැකිඹහ වහනි ව හ වහනි වහ
වනහධහය රඵහ දීභට ඉදිරිශකදී ටයුතුම කිරීභට නිඹමිතඹ

(6)

2014 ර්ඹ වහ ළුතය දිසත්රික් ලශක ඳහනදුය නයශක
ං තුමය ආඳදහ අභ කිරීශම් යහඳිතිඹ වහ රුපිඹල්
මිිවඹන 45ක් ල ව ශවොයණ බුරත්සිංවර ්රහශේයඹ ශල්ම්
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ශොඨාසහර අසථහය ඵෆුෆම් සථහය කිරීශම් යහඳිති
වහ රුපිඹල් මිිවඹන 7 15ක් ල ලශඹන් ්රතිඳහදන ශන්
ය ඇත
ඊට අතිශර් රු භන්ත්රීතුමභහශ අධහනඹ වහ ශම්
හයණඹ කිඹන්නම් අද ශන ශොට එභ තත්ත්ශක
ශනක් ල ඇති  ව තිශ්ල නම් ඒ වහ අලයතහ ඳරිදි ඒ
සිඹලුභ මුදල් රඵහ දීභටත් ඒ හශ භ ජනතහ මුදහ ළනීශම්
ළබටවන් වහ ත්රිවිධ වමුදහත් භක වී ව
ක්රිඹහත්භ  වශම් ළබ පිළිශශක් ල ස ය ඇත ඊට
අතිශර් ක් ලණි ්රතිචහය දළක් ල වභ වහ රුපිඹල් රක් ල
5ක් ල මුිවන් රඵහ දී තිශ්ල ඊට අතිශර් ඉල්ලීම් රළශඵන
ඳභණින් ත මුදල් රඵහ දීභට අභහතයහංලඹ සදහනමින් සිීම

ප්රහනය විමවන දින් වභළ වම්මත විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ன்க்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

පළර්ලිපම්න්ුරල ඊ අනුකල අ. භළ. 6.50 2014 ජුනි 05 ලන
බ්රශවහපක න්දළ අ. භළ. 1.00 ලන පත්ක කල් ගිප ය.
அன்தடி தற.த. 6.50 றக்கு தரரளுன்நம், 2014 னொன் 05,
றரக்கறக தற.த. 1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது.

Adjourned accordingly at 6.50 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
05th June, 2014.

ඳහර්ිවශම්න්තුම
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වෆ.යු.
ශභභ හර්තහශ්. අහන මුද්රණඹ දවහ සීමඹ නිළයදි ශ යුතුම තළන් දක් ලනු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ල ශන නිළයදි ශ යුතුම
ආහයඹ එහි ඳළවළදිිව රුමණු ශොට පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ල ශනොඉක් ලභහ ශෆන්වළේ ංසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුමඹ

குநறப்ன
உன்ப்தறணர் இன்றப் தறப்தறற் தசய்றனோம்னம் தறக றனோத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றனோத்ப்தடர தறற கறகடத் இனோ ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறனோக்கு அனுப்னல் தண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.
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දළයක මුදල් : පළර්ලිපම්න්ුර විලළද ලළර්තළල ලළර්ෂික දළයක මි රු. 2178කි. ිළ පත්ක පගන්ලළ ගෆනීම
අලය නම් ගළවහුරල රු. 18.15කි. තෆපෆල් ගළවහුරල රු. 2.50කි. පක ෂඹ 6 කිරුෂපන පළමාකඩ පළර අාක
102 ිළයසිරි පග ඩනෆගිල්පල් රතප ප්රකළන කළර්යළාප අධිකළරී පලත වම ලර්යකම පන ලෆම්බර්
30 දළ ප්රාම දළයක මුදල් පගලළ ඉදිරි ලර්ප දළයක්නලය බළ පගන විලළද ලළර්තළ බළගත ශෆකිය.
නියමිත දිපනන් පසුල එලනු බන දළයක ඉල්ලුම් ප්න භළර ගනු පන ෆපබ්.

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் னோடரந் சந்ர னௌதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற னௌதர 18.15. தரற்
தசனவு னௌதர 2.50. னோடரந் சந்ர னெற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறனைட்டலுனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறனோபப்தகண, தகரளம்ன 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அனுப்தற தறறககபப்
ததற்ன்க்தகரள்பனரம். எவ்தரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் தறக்கு னென் சந்ரப்தம்
அனுப்தப்தட தண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்ன்க்தகரள்பப்தடரட்டர.

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